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GİRİŞ
Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. XX əsrin əvvəllərində mürəkkəb
quruluşlu sistemlər üçün bir çox praktiki məsələlərin həlli kütləvi xidmət nəzəriyyəsi
və kütləvi xidmət sistemi kimi tanınan yeni bir araşdırma sahəsinin yaranmasına gətirib
çıxardı. Bu sahədə riyaziyyatın, xüsusən ehtimal nəzəriyyəsinin metod və yanaşmaları
uğurla istafadə olunaraq bu sahənin inkişafına böyük təkan verdi. Müasir kütləvi
xidmət nəzəriyyəsi ehtimal nəzəriyyəsinin inkişaf etmiş sahəsi kimi qəbul olunur.
Kütləvi xidmət sistemlərinin əsas obyektləri (sistemə daxil olan) müştərilər və
(müştərilərə xidmət göstərən) cihazlardır (serverlərdir). Belə sistemlərinin müxtəlif
parametrləri var, məsələn, sıranın orta uzunluğu, xidmətdən öncə müştərilərin orta
gözləmə müddəti, xidmət müddətinin orta qiyməti, məşğulluq müddətinin paylanması
və s. Adıçəkilən parametrlər sənaye, nəqliyyat, kommunikasiya sistemləri və s. kimi
müxtəlif praktik tətbiqi sahələrdə mühüm rol oynayır.
Sadalanan tədqiqatların əsas məqsədi sistemlərin müxtəlif xüsusiyyətlərini
qiymətləndirmək və seçilmiş effektiv göstəricilərin – növbənin uzunluğu, gözləmə
müddəti,

məşğulluq

müddəti,

xidmət

göstərilən

müştərilərin

sayı

və

s.

optimallaşdırılması (minimumlaşdırılması və ya maksimallaşdırılması) üçün müxtəlif
nəzarət strategiyalarının yaradılmasıdır. Beləliklə, kütləvi xidmət sistemləri və
idarəetmə

məsələləri

üçün

müxtəlif

parametrlərin

hesablanması,

onların

araşdırmalarında mühüm rol oynayır və hazırda bir çox alimin diqqətini cəlb edir. XX
əsrin sonunadək bu istiqamətdə aparılan araşdırmalar əsasən analitik xarakter
daşıdığından mürəkkəb sistemlərin araşdırılması müəyyən çətinliklərlə rastlaşırdı.
Amma XX əsrin ikinci yarısında kompüterlərin geniş istifadəsi bu çətinlikləri nisbətən
aradan qaldırdı və yeni istiqamətlərin yaradılmasına səbəb oldu. Kompüter imkanları
və metodları müasir zamanda elmin müxtəlif sahələrində uğurla istifadə olunur və hətta
kompüterlərlə bağlı yeni elmi istiqamətlər yaranıb (kompüter modelləşdirilməsi,
kompüter statistikası, (MCMC- Markov Chain and Monte Carlo) Markov zəncirləri və
Monte-Karlo və s.).
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Son illər dünya iqtisadiyyatında müxtəlif səbəblərdən azalma müşahidə
olunur. Dünya iqtisadiyyatının yüksəlməsi üçün rabitə, nəqliyyat, kommunikasiya
sistemlərinin inkişafı xüsusi rol oynayır. Cihazları hərəkətdə olan kütləvi xidmət
sistemləri və onların riyazi modelləri adıçəkilən sistemlərin fəaliyyətini yaxından ifadə
edir. Bu baxımdan cihazları hərəkətdə olan kütləvi xidmət sistemlərinin və onların
riyazi modellərinin tədqiqatı aktual və vacib məsələlərdən biridir.
İlk illər kütləvi xidmət sistemlərinin məsələləri telefon sistemlərində
müştərilərin xidmətinə (telefon zəngləri) və daha sonra mürəkkəb strukturları olan
sistemlərlə əlaqəli idi. Kütləvi xidmət sistemlərinin ilkin məqalələri XX əsrin
əvvəllərində Kopenhagen telefon şirkətinin işçisi Agner Erlanqa aiddir. Daha sonra
Agner Erlang tanınmış alim oldu. Kütləvi xidmət nəzəriyyəsinə vacib töhfələr
Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin professorları A.Ya.Xinçin və
B.V.Qnedenko [30, s.552, 22, s.26-28] tərəfindən verilərək dünyada tanınmış elmi
məktəb yaratmışdırlar. Daha sonra bir çox alimlərin araşdırmaları (E.Cinlar, N.Prabhu,
L.Kleinrock,

T.Saati,

Yu.Belyaev,

A.Borovkov,

A.Solovyev,

V.Zolotarev,

V.Korolyuk, İ.Kovalenko və b.) bu sahənin inkişafına böyük töhfələr verərək bir çox
önəmli məsələlərin həllinə səbəb olmuşdurlar. Müasir kütləvi xidmət nəzəriyyəsində
cihazları hərəkətdə olan sistemlər xüsusi maraq kəsb edir, çünki bu modellər, məsələn,
nəqliyyatda,

ictimai

nəqliyyatda,

logistika

problemlərində,

kommunikasiya

sistemlərində, kompüter şəbəkələrində və digər müxtəlif tətbiq sahələrində istifadə
edilə bilər.
XX əsrin ikinci yarısında kütləvi xidmət nəzəriyyəsinin inkişafında ehtimal
nəzəriyyəsinin, təsadüfi proseslərin və riyaziyyatın digər sahələrinin nəticələri və
yanaşmaları nəqliyyat axınlarının, hava limanlarının, tunellərdə nəqliyyat axınının
idarə edilməsində, nəqliyyat və kommunikasiya sistemlərində, kompüter şəbəkələri və
digər sistemlərin araşdırılmasında istifadə olunur.
Belə sistemlərin tədqiqi klassik kütləvi xidmət nəzəriyyəsinin üsulları və
yanaşmaları çərçivəsindən kənarda olduğundan, yeni araşdırma sahələrinin meydana
gəlməsinə gətirib çıxardı. Bu sistemlərin mürəkkəb quruluşa malik olmasına
baxmayaraq, onların hamısı bir ümumi fikirdə birləşir – cihazları hərəkətdə olan
4

kütləvi xidmət sistemlərdir. Ədəbiyyatda bu cür sistemlər bəzən "şatl" sistemləri də
adlanır.
Cihazları hərəkətdə olan kütləvi xidmət sistemlərinin tipik nümunələri
nəqliyyat vahidlərinin hərəkətləri, müxtəlif malların, yüklərin, məlumatların və
kompüter şəbəkələrinin, kommunikasiya sistemlərinin, işçilər tərəfindən bir neçə
avadanlıqlara xidməti və digərləridir.
Cihazları hərəkətdə olan sistemlər xüsusi parametrlərə malikdir. Nəqliyyat
sistemlərində intensivlik (müəyyən müddət ərzində sistemə daxil olan nəqliyyat
vasitələrinin sayı) və nəqliyyat axınının sıxlığı (yolun bir hissəsində olan nəqliyyat
vasitələrinin sayı), yolun buraxılış keçiriciliyi, yolun diaqramı (intensivliyin sıxlıqdan
asılığı), tələblərin orta gözləmə müddəti (xidmətdən əvvəl orta gözləmə müddəti), tam
xidmət müddəti (gözləmə və xidmət müddətinin cəmi), kommunikasiya sistemlərində
enerji xərcləri və s.
Belə sistemlərin tədqiqi yeni riyazi modellərin qurulmasına və tədqiqatına
gətirib çıxarır və bu cür riyazi modellər çərçivəsində yeni tədqiqat üsulları formalaşır.
Bu istiqamətdə hissəcikləri hərəkətdə olan riyazi modellər geniş istifadə olunur. Belə
modellər cihazları hərəkətdə olan müxtəlif kütləvi xidmət sistemlərinin fəaliyyətini
(nəqliyyat, kommunikasiya sistemləri və d.) ifadə edir və yeni nəticələr almağa imkan
verir.
Nəqliyyat sistemlərini adekvat ifadə edən ilk riyazi modellərdən biri 1969-cu
ildə Yu.K.Belyayev [5, s.97-103, 9, s.32] tərəfindən təklif edilmişdir. Bu modeldə
sadəcə iki hissəcik hərəkət edir. Hissəciklərinin sayı artan modellər daha mürəkkəbdir
və yeni məsələləri qarşıya qoyur. U.Zahle tərəfindən [32, s.100-103]-da çox sayda
hərəkətdə olan hissəciklərin riyazi modelləri qurulub və Belyayevin aldığı nəticələr
belə modellər üçün də ümumiləşdirildi. Yuxarıda qeyd edilən məqalələrdə olduğu
kimi, dissertasiyada təklif olunan riyazi modellərdə hissəciklərin hərəkətləri
aralarındakı məsafədən asılıdır, amma [5, 32]-dən fərqli olaraq hər bir hissəcik ya 𝑉1
sürəti, ya da 𝑉2 sürəti ilə hərəkət edə bilər, 𝑉1 < 𝑉2 . Hissəciklərin müxtəlif sürətlərlə
hərəkət etməsi modelləri mürəkkəbləşdirir, amma eyni zamanda imkan verir ki,
praktiki məsələləri daha yaxından ifadə etsin. Hər bir hissəciyin sürəti növbəti
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hissəciyə olan məsafədən asılıdır (hərəkət istiqamətində). Dairənin hər bir nöqtəsində
yalnız bir hissəcik ola bilər. Aşağıda təklif olunan riyazi modellərin qurulmasından
bəlli olacaq ki, hissəciklər hərəkət zamanı bir-birini ötə bilməz. Belə modellər
nəqliyyatda, kommunikasiya sistemlərində, biologiyada (impulsların ötürülməsi) və
digər sistemlərdə baş verən prosesləri ifadə edir. Dissertasiyada təklif olunan riyazi
modellərdə hərəkət diskret anlarda baş verir və ona görə sistemdə vəziyyətlərin
dəyişməsi ancaq diskret anlarda mümkün olur. Daha mürəkkəb riyazi modellər
hissəciklərin qapalı trayektoriya (məsələn, dairə) üzərində hərəkət edəndə yaranır.
Ədəbiyyatda diskret zamanlarda dairə üzərində hərəkət edən hissəciklərin riyazi
modelləri qurulmuşdur [49, s.226-231]. Amma bu modellərdə də [5, 32]-də olduğu
kimi hissəciklər sadəcə eyni sürətlə hərəkət edir.
Cihazları hərəkətdə olan kütləvi xidmət sistemlərini ifadə edən düz xətt üzərində
hərəkətdə olan hissəciklərin ilk riyazi modelləri [52, s.19-23] təklif olunmuşdur. Bu
modellər üzərində gözlənilməz effekt – ayrıca baxılan hissəciyin təsadüfi dolaşması
aşkar edilmişdir. Bu nəticə nəqliyyatda yolun diaqramı deyilən qrafikin qurulmasına
və diaqram vasitəsi ilə yaranan tıxacların səbəblərini izah etməyə imkan yaradır.
Dairə üzərində hərəkət edən hissəciklərin riyazi modelləri daha mürəkkəb
olduğundan [52, s.19-23]-də təklif edilən metodların istifadəsi bu modellər üçün əlavə
araşdırmalar tələb edir. Belə modellər [53, s.301-307, 59, s. 1077-1088, 74, s.52-72,
14, s.29-35, 17, s.303-305]-də araşdırılıb və sistemlərin müxtəlif xarakteristikaları
üçün (hissəciyin dairə üzərində müəyyən nöqtədə gözləmə müddəti, hissəciklərin dairə
üzərində sıxlığı, intensivliyi və digər parametrləri) lazımi nəticələr alınmışdır.
Cihazları hərəkətdə olan müasir kütləvi xidmət sistemlərinin adətən resursları
məhduddur, məsələn, nəqliyyatın gözləmə müddəti və yolun məhdudlaşdırılmış çıxış
gücü, kompüter şəbəkələrində – məhdud yaddaş və s. Beləliklə, bu cür sistemlər üçün
müxtəlif nəzarət strategiyalarını araşdırmaq təbii və zəruridir, bu da onların fəaliyyətini
daha effektiv etmək imkanı verir. Belə məsələlərin [15, s.140-143, 16, s.79-84, 42, s.
507-519, 60, s.1008-1025] baxılmasına baxmayaraq, bu nəticələrin geniş sayda
sistemlər üçün istifadəsi müəyyən çətinləklər yaradır. Ona görə sistemlərin
xüsusiyyətini nəzərə alan, yeni universal metodların yaradılmasına böyük ehtiyac
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vardı. Dissertasiyada belə məsələlərə xüsusi diqqət verilir. Sistemlərin əsas
xarakteristikaları olan tələblərin orta gözləmə müddəti, idarəetmə funksiyasının daxil
edilməsi və optimal rejimlərin tapılması və digər məsələlər həm nəzəri, həm də praktiki
nöqteyi-nəzərindən vacib məsələdir.
Məsələn, nəqliyyat sistemlərində nəqliyyat vasitələrinin sayının artması bəzi
hallarda nəqliyyatda tıxacın yaranmasına səbəb olaraq böyük itkilərə səbəb olur.
Məsələn, ABŞ-da, Linkoln tunelində yaranan tıxaclar böyük maddi itkilərə səbəb oldu.
[27, s.118-126]-də lazımi statistik verilənlər əsasında da belə problemlərin qismən olsa
da, aradan qaldırılması təklif olunmuşdur. Belə sistemlərdə idarəetmə məsələləri və
optimal rejimlərin seçilməsi vacib məsələdir. Dissertasiyada bəzi cihazları hərəkətdə
olan kütləvi xidmət sistemləri üçün idarəetmə funksiyası daxil edilir və tıxacların
qarşısını almaq üçün hansı tədbirlərin görülməsi göstərilir.
1969-cu ildə Yu.Belyayev [5, s.97-103, 7, s.194-195] hissəcikləri hərəkətdə olan
sadələşdirilmiş riyazi modellərini təklif etmişdir. Bu məqalədə göstərilmişdir ki,
hissəciklərin hərəkətinin bir-birindən asılı olmağına baxmayaraq, hər bir ayrıca baxılan
hissəcik hərəkəti təsadüfi binomial dolaşmaya uyğundur. Bu gözlənilməz nəticə
(Belyayev effekti) sistemin bir neçə xarakteristikasının hesablanmasına və yol
diaqramının qurulmasına imkan vermişdi. Bu nəticələr əsasında tıxacın aradan
qaldırılması üçün lazımi tövsiyyələr verməyə imkan yaratdı. Alınan təsiri "Belyayev
effekti" adlandırmaq olar və tıxacları təxmin etməyi və bəzi yol xüsusiyyətlərini
hesablamağa imkan verir. [8, s.17-21]-də Belyayev effekti daha geniş siniflər üçün
ümumiləşdirilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu nəticə Moskva dairəvi yolda
nəqliyyat sisteminin formalaşmasında istifadə edilmişdir [11, s.555-556].
Qapalı trayektoriyalarda (məsələn, dairə üzərində hərəkət edən) hissəciklərin
hərəkətləri ictimai nəqliyyatın (avtobuslar, qatarlar, tramvaylar) davranışını təsvir edir
və daha mürəkkəb riyazi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır, çünki hissəciklər
bir-birinin hərəkətinə mane olur. Onların araşdırmaları üçün yeni riyazi modellər
qurmaq və tədqiqatlara yeni yanaşmalar hazırlamaq lazımdır. [19, s.1-14, 24, s.68-82,
54, s.583-585] elmi işlərdə bir dairə üzərində hərəkət edən hissəciklərin bəzi riyazi
modelləri nəzərdən keçirilir. Bu modellər üçün Belyayev effektinin baş verməsi üçün
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zəruri və kafi şərtlər verilir. Göstərilir ki, hissəciklər arasında yaranan məsafə,
hissəciklərin hərəkət parametrlərindən asılı olaraq Puasson, binomial, həndəsi
paylanmalarla approksimasiya oluna bilər. İkixəttli sistemlərin tədqiqi daha mürəkkəb
modellərə gətirib çıxarır və belə məsələlər [44, s.1362-1372, 55, s.529-547]-də tədqiq
edilmişdir. Birxətli tuneldən hərəkət və onun planlaşdırılmasında istifadə edilən və
ədəbiyyatda "şüşə boyun" sistemi

adlandırılan məsələ [72, s.187-194]-da

araşdırılmışdır və burada optimal idarəetmə rejimi təklif edilmişdir.
Kütləvi xidmət nəzəriyyəsinin vacib bir problemi effektivlik (səməmərəlik)
indeksinə nəzərəçarpan qazanc verib və praktikada asanlıqla həyata keçirilən idarəetmə
məsələsidir (məsələn, başlanğıc xidmətinin gecikməsi). İdarəetmə funksiyası elə
seçilməlidir ki, praktikada asanlıqla həyata keçirilsin və tələblərin xidmətə qədər
gözləmə və xidmət müddətlərində qəza əldə edilsin. Belə sistemləri ifadə edən riyazi
modellər olduqca mürəkkəb quruluşa malikdir. Belə sistemlərin bəzi riyazi
modellərinin analitik metodlarla araşdırılması [10, s.175-184, 18, s.15-19] təklif
olunmuşdur. Bu tədqiqatlarda təəccüblü olsa da, idarəetmə funksiyası kimi tələblərin
xidmət anlarının gecikdirilməsi təklif olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, bəzi sistemlər
üçün belə idarəetmə funksiyası xidməti yaxşılaşdırır (tələblərin orta gözləmə müddəti
azalır) və optimal idarəetmə funksiyasının forması təklif olunmuşdur. Amma bu
istiqamətdə aparılan tətqiqatlarda ilk öncə elə sistemlərə baxılmalıdır ki, onlar üçün
daxil edilən idarəetmə funksiyası xidməti yaxşılaşdıra bilsin.
Belə şərtlər [11, s.555-566, 23, s. 127-134, 31, s.320-327] təklif olunmuşdur və
idarəetmə funksiyasının daxil edilməsi üçün zəruri və kafi şərtlər tapılmşdır.
Dissertasiyada daha mürəkkəb sistemlər üçün belə məsələlərə baxılmışdır və bəzi
hallar üçün optimal rejimlər tapılmışdır.
Hərəkət edən hissəciklərin modelləri üçün digər mühüm problem hissəciklərin
optimal sayını seçməkdir. Əgər hissəciklərin sayı artırsa, sistemdə tələblərin xidmətə
qədər olan müddət təbii ki, azalır. Amma daha da artan hissəciklər sayəsində ehtimal
ki, hissəciklərin sürətinin azalmasına gətirib çıxara bilər və belə hallarda tələblərin
gözləmə müddəti arta bilər. Belə hallarda sistemdə müxtəlif hərəkət rejimləri yaranır
və bu rejimlərdən optimal rejimin seçilməsi məsələsi ortaya çıxır. Hərəkətdə olan
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hissəciklərin bəzi riyazi modelləri [45, s.340-361, 46, s.662-669, 26, s.92-102, 28, s.1422]-da qurulmuşdur və belə modellərdə yaranan hərəkət rejimləri tapılmışdır.
Real sistemləri təsvir edən adekvat riyazi modellərin qurulması mürəkkəb bir
prosesdir və nəzəri araşdırmalar, eləcə də empirik müşahidələr tələb edir. Beləliklə,
riyazi modellər praktikadan gəlir, nəzəri baxımdan formalaşır və empirik
müşahidələrlə düzəldilir.
Kütləvi xidmət sistemlərinin araşdırılmasında empirik məlumatların toplanması
mühüm rol oynayır ki, bu da öz növbəsində, riyazi modellərin qurulmasında və onların
tədqiqində kömək edir.
Məsələn, Hudzon Körfəzində (ABŞ) tunellə bağlı empirik məlumatlar göstərir
ki, şirkətlər yük tıxacları, uzun növbələr və s. kimi narahat edən faktlara görə yük və
digər materialları çatdırarkən böyük miqdarda vəsait itirirlər. Buna görə də belə tipli
riyazi modellərin qurulması və tədqiqi praktiki tətbiqlər üçün çox vacibdir və böyük
nəqliyyat layihələrinin həyata keçməsində istifadə oluna bilər.
Cihazları hərəkətdə olan sistemlərdə müxtəlif idarəetmə növləri mövcuddur,
lakin yuxarıda göstərildiyi kimi seçilmiş effektiv göstəricilərdə nəzərəçarpan qazanc
təmin edən və praktikada asanlıqla həyata keçirilə bilən nəzarət siyasəti yaratmaq
lazımdır. Məsələn, avtobus sistemlərində həmişə planlaşdırılmış hərəkət qrafikləri var,
amma əslində avtobuslar bir sıra yayınmalarla dayanacaqlara gəlirlər. Ona görə bu
yayınmaların mənfi təsirlərini aradan qaldırmaq və hərəkəti optimallaşdırmaq üçün
xüsusi idarəetmə funksiyaları daxil edilməlidir. Dissertasiyada bu məsələlərə də yer
ayrılmışdır.
İlk olaraq kütləvi xidmət sistemlərində gecikdirmə funksiyaların daxil edilməsi
Yu.Belyayev tərəfindən təklif olunmuşdu. Daha sonra sistemləri kompüterdə
modelləşdirmə yolu ilə ədədi nəticələr alıb [62, s.314-319, 64, s.2001-2020]-də
göstərilmişdir ki, bəzi sistemlərdə gecikdirmə funksiyası tələblərin orta gözləmə
müddətini azaldır. Ədəbiyyatda [39, s.299-313, 41, s.38-44, 65, s.425-435, 21, s.94109]-də düz xətt üzərində hərəkət edən hissəciklərin riyazi modelləri qurulmuşdur və
analitik metodlarla gecikdirmə funksiyasını daxil etmək üçün zəruri və kafi şərtlər
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təklif olunmuşdur. [4, s.55-68, 39, s.299-313]-də belə nəticələr daha mürəkkəb
sistemlər üçün ümumiləşdirilmişdir.
Riyazi model praktiki sistemlərin davranışını düzgün şəkildə təsvir edirsə,
adətən tədqiqat daha mürəkkəbləşir və analitik yanaşmaların tətbiqi bəzi çətinliklərlə
üzləşir. Belə modellərin effektiv araşdırılması üçün digər yanaşmalardan istifadə
etmək və inkişaf etdirmək lazımdır. Məsələn, Monte Karlo, Markov Zəncirləri və
Monte Karlo – [MCMC - Markov Chain and Monte Carlo CMC], intensiv hesablama
statistikası metodları və s. müasir İT (İnformasiya Texnologiyaları) imkanları,
modelləşdirmə yanaşmaları burada istifadə oluna bilər. Bu metodların mürəkkəb
kütləvi xidmət sistemlərinin araşdırılması üçün istifadəsi bu sistemlərdə praktiki
baxımdan bəzi gözlənilməz, lakin maraqlı və əhəmiyyətli təsirləri aşkar etməyə imkan
verir. Bu nəticələr analitik araşdırmanın uğurlu davam etdirilməsi üçün bir işarədir.
Daha mürəkkəb riyazi modellər müstəvi üzərində hərəkət edən hissəciklərin
hərəkətinə baxıldıqda yaranır. Ədəbiyyatda Sinay bilyard topları [29, s.54-55] deyilən
riyazi modellər məlumdur. Bu modellərdə, bir hissəcik (bilyard topu) kvadrat formalı
divarlar arasında hərəkət edir və kvadratların ortasında maneə vardı. Bir neçə zərbədən
sonra hissəciyin hərəkəti xaotik olur və onun koordinatlarını praktiki olaraq
hesablamaq mümkün deyil. Hətta hissəciyin hərəkətinin kompüterdə modelləşdirmə
yolu ilə hesablamaq mümkün deyil. Bu onunla bağlıdır ki, bu modellərdə yaranan
xaotik hərəkət çoxölçülü xarakter daşıyır və hissəciklərin hərəkəti müxtəlif təsadüfi
istiqamətlərdə olduğundan onların araşdırılması olduqca mürəkkəbdir. Dairə üzərində
hərəkət edən hissəciklərin riyazi modelləri birölçülüdür və belə modellər üçün bəzi
analitik nəticələrin alınması mümkündür. Daha mürəkkəb modellər kompüterdə
modelləşdirmə metodu ilə araşdırıla bilər. Bu istiqamətdə modelləşdirmə nəticəsində
alınan ədədi nəticələrin statistik analizi tələb olunur.
Kompüterdə modelləşdirmə, hesablama statistikasının intensiv metodları və
kütləvi xidmət sistemlərinin digər müasir İT metodları geniş araşdırma sahəsidir. Lakin
alimlər ehtimalların simulyasiyası ilə bir çox ciddi problemlərlə, məsələn, nadir
hadisələrin, tıxacların, müxtəlif avtomobil qəzalarının və s. üzləşirlər.
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Bəzən modelləşdirmə nadir hadisələrin müşahidələrinin toplanmasına imkan
verməyəcəkdir. Bunun səbəbi bəzən müşahidə etdikləri üçün uzun müddətli
modelləşdirmə aparmaq lazımdır ki, bu da yüksək xərclər tələb edir və bundan da nə
qədər vaxt lazım olduğunu təxmin etmək çətindir.
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi hərəkət edən serverlərlə mürəkkəb sistemlərin
araşdırılması üçün əsas vasitələrdən biri empirik və kompüterdə modelləşdirmə
məlumatları və təhlilidir. Kompüterdə modelləşdirmə ilə sistemlərin müxtəlif
xüsusiyyətlərinin ədədi nəticələrini əldə edə bilərik. Ancaq məzmuna zəngin olan
qərarlar qəbul etmək üçün məlumatların statistik təhlili aparılmalıdır. Bu sahəyə müasir
zamanda xüsusi diqqət verilir. Bu sahə elmi nöqteyi-nəzərdən vacib olsa da,
dissertasiyanın mövzusuna daxil deyil və dissertasiyada belə məsələlərə baxılmır.
Müasir zamanda həlləri analitik metod və yollarla mümkün olmayan məsələlərin
araşdırılmasında geniş olaraq kompüter metodları istifadə olunur. Analitik və
kompüter metodlarının kompleks istifadəsi mürəkkəb strukturları olan sistemlər üçün
öz müsbət rolunu elmi araşdırmalarda göstərir və effektiv qərarların alınmasına və
praktiki tətbiqlərə dair müvafiq təkliflər verməyə imkan verir. Dissertasiyada belə
yanaşmadan istifadə edilir və bu yanaşma mürəkkəb strukturlu sistemlərin analizi üçün
istifadə olunur.
Bu istiqamətdə kompüter metod və yanaşmaları ilə bərabər stoxastik proseslərin
müxtəlif bölmələrindən, məsələn, nöqtəvi təsadüfi proseslər nəzəriyyəsinin nəticələri
və anlayışları, kütləvi xidmət sistemlərinin və digərlərinin nəticələrindən geniş istifadə
olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif təsadüfi stasionar axınlar, xüsusilə Puasson
axınları, bərpa prosesləri və digər anlayışlar bu cür sistemlərin araşdırılmasında xüsusi
rol oynayır, çünki təcrübə göstərir ki, bir çox praktiki məsələlərdə daxil olan tələblər
axını stasionar Puasson axınına çox yaxındır. Belə araşdırmalar [13, s.49-54, 34, s.346]-də aparılmışdır və bu sahəyə bu gün də böyük maraq var.
Mürəkkəb strukturlu kütləvi xidmət sistemlərinin araşdırılmasında statistik
məlumatların toplanması və onların təhlili mühüm bir problemdir.
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Statistik məlumatlar analitik araşdırmaların hansı istiqamətdə aparılmasına
kömək edərək bəzi nəticələrin alınmasına işarə edə bilər. Belə araşdırmalar [25, s.123125]-də aparılmışdır.
Cihazları hərəkətdə olan kütləvi xidmət sistemləri arasında çox terminallı
sistemlər və hər terminalda ardıcıl xidmət göstərən bir cihazı olan sistemlər xüsusi
önəm daşıyır. Belə sistemlər limanlarda geniş istifadə olunur və müxtəlif müəlliflər
tərəfindən araşdırılmışdır.
Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Cihazları (serverləri) hərəkətdə olan kütləvi
xidmət sistemləri təsadüfi bir quruluşa malikdir, çünki sistemə daxil olan tələblər,
xidmətin başlanğıc anları, xidmət müddəti təsadüfi proseslərdir. Beləliklə, ehtimal
nəzəriyyəsinin, stoxastik proseslərin, riyazi statistikanın və riyaziyyatın digər
sahələrinin üsulları və yanaşmaları kütləvi xidmət nəzəriyyəsinin inkişafına təkan verir
və onların müxtəlif xüsusiyyətlərini hesablamağa, xidmətin müxtəlif disiplinlərini
araşdırmağa və praktiki tətbiqlər üçün zəruri qərarlar və tövsiyələr verməyə imkan
yaradır.
Bu istiqamətin dünya iqtisadiyyatının inkişafına önəmli təkan verdiyi üçün bir
çox kitablar [12, 20, 22, 30, 49, 63] və məqalələr [43, 47, 48, 58, 67, 68, 69, 70, 76],
hətta xüsusi jurnallar (Queuing systems, Transportation Science, Transportation and
Communication, Operation Research və d.) dərc edilir. Kompüterlərin geniş istifadəsi
bu sahənin inkişafına böyük təkan verərək analitik yollarla həlli müəyyən çətinliklərlə
rastlaşan, hətta mümkün olmayan problemlərin həllinə kömək etdi. Hətta bu sahəni
əhatə edən yeni jurnalların çap olunması başladı (Journal of Simulation, Simulation
Modelling Practice and Theory və s.).

Amma bunlara baxmayaraq, təəssüf ki,

mürəkkəb strukturlu və cihazları (serverləri) hərəkətdə olan kütləvi xidmət sistemləri
geniş araşdırılmayıb, xüsusən sistemlərin optimal hərəkəti və parametrlərinin
hesablanması. Bu da onunla bağlıdır ki, bu sistemləri ifadə edən riyazi modellərin
strukturu xeyli mürəkkəb olduğundan onların araşdırılması üçün yeni yanaşmaların və
metodların inkişafına ehtiyac yaranır. Hətta bu istiqamətdə müasir zamanda
riyaziyyatın digər sahələrinin sintezi nəticəsində yeni istiqamətlər yaranır. Məsələn,
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kompüter modelləşdirilməsi, kompüter statistikası və digər sahələri qeyd etmək olar.
Dissertasiyada, məhz, bu məsələlərə xüsusi diqqət yetirilir.
Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Dissertasiyada:
- nəqliyyat sistemlərini (avtomobil, metro və d.), kommunikasiya və rabitə
şəbəkələrini və ümumiyyətlə, cihazları hərəkətdə olan kütləvi xidmət sistemlərini ifadə
edən yeni riyazi modellər təklif olunur;
- cihazları hərəkətdə olan kütləvi xidmət sistemlərində yaranan müxtəlif
vəziyyətlərin yaranma şərtləri təklif olunur;
- yaranan vəziyyətlərdən müxtəlif parametrlərə uyğun olaraq optimal vəziyyətin
seçilməsi metodu təklif olunur;
- təklif olunan modellərin müxtəlif parametrlərinin (orta gözləmə müddəti, orta
xidmət müddəti və d.) hesablanması üçün yeni yanaşma təklif olunur;
- müxtəlif sistemlər üçün orta gözləmə və xidmət müddətini minimumlaşdıran
cihazların optimal sayının hesablanması göstərilir.
Tədqiqatın elmi yeniliyi. Cihazları hərəkətdə olan və mürəkkəb strukturlu
kütləvi xidmət sistemlərinin riyazi modellərinin qurulması üçün riyaziyyatın müxtəlif
sahələrinin nəticələrinin (ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika, stoxastik analiz və d.)
istifadəsi tələb olunur.
Qurulan riyazi modellər yenidir və adekvat olaraq cihazları hərəkətdə olan və
mürəkkəb strukturlu kütləvi xidmət sistemlərinin hərəkətini ifadə edir və müxtəlif
parametrlərini hesablamağa imkan yaradır. Alınan nəticələr ədəbiyyatda olan bir çox
nəticələrin davamı və ümümiləşdirilməsi kimi də qəbul oluna bilər.
Tədqiqatın nəzəri və praktiki əhəmiyyəti. Dissertasiyada cihazları hərəkətdə
olan və mürəkkəb strukturlu kütləvi xidmət sistemlərinin yeni riyazi modelləri qurulub.
Təklif olunan riyazi modellərə əsasən adıçəkilən sistemlərdə cihazların optimal sayını
və fəaliyyətini müəyyən etmək üçün yeni yanaşma təklif olunub. Bu modellər universal
olduğundan

müxtəlif

sahələrdə

–

nəqliyyat

sistemlərində,

kommunikasiya

şəbəkələrinin optimal quruluşunda, gəmiçilik və digər sahələrdə istifadə oluna bilər
[3, s.242-243, 35, s.3-9, 56, s.1271-1278, 57, s.858-867]. Alınan nəzəri nəticələr
Springer nəşriyyatında [37, s.203-214] çap olunub, beynəlxalq konfranslarda müzakirə
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edilib [38, s.10] və 2014-cü ildə Portuqaliyada keçirilən “The Eighth International
Conference on Management Science and Engineering Management” konfransında
Grand Prize mükafatına layiq görülüb.
Aprobasiya və tətbiqi. Dissertasiyanın nəticələri aşağıda göstərilən yerli və
beynəlxalq konfranslarda aprobasiya olunub:
Sixth International Conference on Management Science and Engineering
Management (2012), Islamabad, Pakistan;
Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri. Heydər Əliyevin anadan
olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans (2013), Azərbaycan,
Bakı;
Eighth International Conference on Management Science and Engineering
Management (2014), Lisbon, Portugal;
Tenth International Conference on Management Science and Engineering
Management (2016), Baku, Azerbaijan;
Eleventh International Conference on Management Science and Engineering
Management (2017), Kanazawa, Japan;
XXXIII International Conference Problems of Decision Making under
Uncertainties (2019), Hurgada, Egypt.
Dissertasiya işi Bakı Dövlət Universitetinin “Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal
nəzəriyyəsi”, “Optimallaşdırma və idarəetmə” və “İqtisadi kibernetika” kafedralarının
genişləndirilmiş iclasında (2019) müzakirə edilmişdir.
Dissertasiyanın nəticələri nəqliyyat sistemlərində, nəqliyyat vasitələrinin optimal
hərəkəti üçün tətbiq oluna bilər.
Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. Dissertasiya işi Bakı Dövlət
Universitetinin “Əməliyyatlar tədqiqi və ehtimal nəzəriyyəsi” kafedrasında yerinə
yetirilmişdir.
Dissertasiya işinin strukturu. Dissertasiya işi girişdən, üç fəsildən və 76
ədəbiyyatdan ibarətdir. I fəsli 42 səhifə (83954 işarə), II fəsli 18 səhifə (35967 işarə),
III fəsli isə 18 səhifə (35628 işarə) olmaqla dissertasiya işinin ümumi həcmi 107
səhifədir (213605 işarə).
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Dissertasiya işinin xülasəsi. Girişdə dünya elmi ədəbiyyatında dissertasiya işinin
mövzusuna yaxın olan araşdırmaların qısa xülasəsi verilir və bu istiqamətdə olan vacib
məsələlər qeyd olunur. Eyni zamanda girişdə dissertasiya işində alınan nəticələrin qısa
xülasəsi də verilir.
Dissertasiyada hərəkətdə olan (sonsuz və sonlu həcmli) hissəciklərin riyazi
modelləri qurulur və araşdırılır. Onların araşdırılması üçün ehtimal nəzəriyyəsi və
stoxastik proseslər nəzəriyyəsinin metod və nəticələrindən geniş istifadə olunur.
Birinci fəsildə dairə üzərində hərəkət edən hissəciklərin riyazi modelləri təklif
olunur və araşdırılır. Bu fəsildə təklif olunan modellər determinik xarakter daşıyır və
bu modellərdə hissəciklərin hərəkətləri zamanında yaranan vəziyyətlər göstərilir.
Müxtəlif sistemlərdə yarana bilən vəziyyətlərin tərifləri verilir. Bütün sistemlər üçün
sıfır vəziyyəti anlayışı izah olunur və sıfır vəziyyətindən hərəkətə başlayan modellərdə
yaranan vəziyyətlər təyin olunur. Göstərilir ki, burada göstərilən vəziyyətlərdən başqa
digər vəziyyətlər yarana bilməz. Sadalanan hər bir vəziyyətin yaranması üçün zəruri
və kafi şərtlər tapılır (Teorem 1.2.1; Teorem 1.2.2; Teorem 1.2.3). Determinik
modellərdə yarana bilən vəziyyətləri ifadə etmək üçün xüsusi diaqram təklif olunur
(Şəkil 1.2.3). Təklif olunan diaqrama uyğun olaraq sistemin giriş parametrləri daxil
edildikdən sonra yaranmış vəziyyət göstərilir. Sistemlərin fəaliyyətini ifadə edən
effektivlik indeksi kimi daxil olunmuş tələblərin orta gözləmə müddəti qəbul olunur.
Bu indeks daxil olunmuş tələblərin toplam gözləmə müddətinin cəminin daxil olunmuş
tələblərin sayına bölünməsi kimi təyin olunur və yaranmış vəziyyətləri müqayisə
etmək imkanı yaradır. Effektivlik indeksi təsadüfi seçilmiş nöqtədə hissəciyin orta
gözləmə müddətini ifadə edir. Daxil edilən effektivlik parametri (indeksi) ilə sıx bağlı
olan sistemin orta sürəti də təyin olunur. Seçilmiş effektivlik parametrinə uyğun
vəziyyətlər arasında müqayisə aparılır və ən uyğun (optimal) vəziyyət (effektivlik
indeksinin minimum qiymətini alan vəziyyət) qeyd olunur [1, s.41-52]. Bu fəsildə
aşağıdakı teoremlər isbat edilmişdir:
Teorem 1.2.1. Verilmiş 𝑄1 və 𝑄2 üçün sıfır vəziyyətindən başlayaraq, tsr1
hərəkət rejiminin mövcud olması üçün
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1 − min(𝑄2 − 𝑄1 , 𝑄1 ) < 𝑘𝑄1 ≤ 1
və ya ekvivalent forması
1 − min[(𝑄2 − 2𝑄1 ) − 𝑄1 ] < 𝑘𝑄1 ≤ 1
şərti zəruri və kafidir və belə təyin olunan hissəciklərin sayı 𝑘 yeganədir.
Teorem 1.2.2. Sıfır rejimindən hərəkətə başlayan sistemin (tsr2) hərəkət
rejimində fəaliyyət göstərməsi üçün aşağıdakı şərt zəruri və kafidir:
1 < 𝑆𝑄2 < 1 + (𝑄2 − 𝑄1 ).
Hissəciklər arasında bütün məsafələr, birindən başqa, 𝑄2 -yə bərabər olmalıdır
və onlardan yalnız biri üçün (məsələn, 𝑘-cı və birinci hissəcik arasında) olan məsəfə
aşağıdakı şərti ödəməlidir:
𝑄1 < 𝜌𝑘,𝑡 < 2𝑄1 < 𝑄2 .
Teorem 1.2.3 Sistemin Doymuş Sabit Rejimində hərəkəti üçün aşağıdakı şərtlər
zəruri və kafidir:
𝑘𝑄1 < 1 və 𝑘𝑄2 > 1.
Teorem 1.3.1. Əgər

𝑄2
𝑉2

<

𝑄1
𝑉1

olarsa, onda (dsr) hərəkət rejimi optimal rejimdir,

yəni aşağıdakı əlaqə doğrudur:
ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟 < ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 ≤ ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘,𝑘) < ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟1 .
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Teorem 1.3.2. Sistemin (tsr1) hərəkət rejiminə çatması üçün aşağıdakı şərtlər
zəruri və kafidir:
1 − (𝑄2 − 𝑄1 )
1
<𝑘≤
𝑄1
𝑄1
və ya onun ekvivalent forması:
𝑄1 ≤ (1 − (𝑘 − 1)𝑄1 ) < 𝑄2 .
Teorem 1.3.3. Sistemin (tsr2) hərəkət rejiminə çatması üçün aşağıdakı şərtlərin
ödənilməsi zəruri və kafidir:
1 − 𝑄1
1 + (𝑄2 − 𝑄1 )
<𝑠<
𝑄2
𝑄2
və ya onun ekvivalent forması:
𝑄1 < (1 − (𝑠 − 1)𝑄2 ) < 𝑄2 + 𝑄1 .
Teorem 1.3.4. Sistemin (qsr) 𝑀(𝑘1 , 𝑘2 ) -də hərəkəti üçün verilmiş 𝑄1 və 𝑄2
qiymətləri ilə diaqrama uyğun 𝑘1 və 𝑘2 üçün aşağıdakı şərtlər zəruri və kafidir:
𝑘1 𝑄1 + 𝑘2 𝑄2 ≤ 1,
𝑘1 𝑄1 + (𝑘2 + 1)𝑄2 ≥ 1,
1 − 𝑄2 ≤ 𝑘1 𝑄1 + 𝑘2 𝑄2 ≤ 1,
𝑘2 = 𝑚𝑎𝑥{𝑠: (𝑠 − 1)𝑄2 + 𝑄1 } < 1,
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burada 𝑘1 = 𝑘 − 𝑘2 ,
𝑘𝑡𝑠𝑟2 < 𝑘𝑞𝑠𝑟 < 𝑘𝑑𝑠𝑟 və 𝜀𝑖 → 0, 𝑘𝑑𝑠𝑟 → 𝑘𝑡𝑠𝑟1 .
İkinci fəsildə hərəkətdə olan hissəciklərin daha geniş sinfinə baxılır və
gecikmələr funksiyası daxil edilir. Daxil edilən gecikdirmələr sistemlərin xarakterini
dəyişib stoxastik sistemlərə çevirir. Gecikmələr funksiyası hissəciyin yüksək sürətinin
məcburi olaraq aşağı sürətə çevirməkdən ibarətdir. Belə gecikmələr hərəkətdə olan
hissəciklərin dairə üzərində seçilmiş nöqtədə gözləmə vaxtını gecikdirdikdən
“gecikdirmə funksiyası” adlandırılır. Daxil edilən gecikdirmələr praktiki məsələlərdə
yarana bilən maneələri ifadə edir (məsələn, nəqliyyat sistemlərində yolun keyfiyyəti
yollarda yaranan gözlənilməz maneələr nəqliyyatın hərəkət sürətini azaldılmağa
məcbur edir, kommunikasiya sistemlərində gözlənməyən şərtlər informasiyanın
ötürülməsinin vaxtını gecikdirir və s.).
Stoxastik sistemlərdə yaranan vəziyyətələr tapılır və onların müqayisəsi aparılır.
Göstərilir ki, stoxastik sistemlərdə (determinik sistemlərdən fərqli olaraq)
müqayisələrin nəticələri fərqlidir. Əgər determinik sistemlərdə üstünlük yaranmış (dsr)
hərəkət rejimi verilirsə, stoxastik sistemlərdə belə vəziyyət də sistemin seçilmiş
effektivlik indeksi böyük qiymətlər və orta sürəti aşağı qiymətlər aldığından belə
vəziyyətlər praktiki məsələlərdə məsləhət deyil. Stoxastik sistemlərdə daxil olan
tələblər axınının intensivliyinə uyğun olaraq optimal hərəkət rejimi tapılır (Teorem
2.1.1). Göstərilir ki, əgər determinik sistemlərdə optimal hərəkət rejimi (dsr)-dirsə,
stoxastik modellər üçün bu rejim uyğun olmayan rejimdir və hətta belə vəziyyətə
gəlmiş stoxastik model qısa zamanda ən uyğun olmayan (tsr1) hərəkət rejiminə keçir
və bu hərəkət rejimindən digər rejimə heç vaxt dönmür (Teorem 2.1.2).
Teorem 2.1.1. Əgər sistemdə bir gecikmə baş verirsə, onda
a) (tsr2) və (qsr) rejimləri invariant olaraq qalırlar;
b) əgər
𝑄1 < 𝜀1 + 𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑘 < 𝑄2
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olarsa, onda (dsr) hərəkət rejimi (tsr1) hərəkət rejiminə keçir və daimi olaraq orada
qalır;
c) əgər
𝜀1 + 𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑘 > 𝑄2
olarsa, onda (dsr) hərəkət rejimi (qsr) hərəkət rejiminə keçir və daimi olaraq orada
qalır.
Teorem 2.1.2. Aşağıdakı münasibətlər ödənilir (Əlavə şərt daxilində):
ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 ≤ ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘1 ,𝑘2) ≤ ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟1 = ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟 .
Teorem 2.2.1. Stoxastik sistemlər üçün aşağıdakı bərabərsizliklər doğrudur:
ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟2) < ℎ𝑔𝑚(𝑞𝑠𝑟) < ℎ𝑔𝑚(𝑑𝑠𝑟) < ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟1) .
Əgər doymuş rejimdə hissəciklər arasında olan məsafələri ifadə edən
𝜀1 , 𝜀2 , … , 𝜀𝑘 üçün
𝑄1 < 𝜀1 + 𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑘 < 𝑄2
bərabərsizliyi doğrudursa, onda aşağıdakı münasibət ödənir:
ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟2) < ℎ𝑔𝑚(𝑞𝑠𝑟) < ℎ𝑔𝑚(𝑑𝑠𝑟) = ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟1) .
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Teorem 2.2.2. Fərz edək ki, sistemdə təsadüfi seçilmiş zamanlarda 𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑛
gecikdirmələri baş verir. Eyni zamanda fərz edilir ki, 𝑡1 stasionar bərpa prosesidir.
Əgər
𝑄2 − 𝑄1
𝑉2 − 𝑉1

𝜆<

olarsa, onda bütün rejimlər arasında yeganə invariant rejim (tsr2)-dir.
Teorem 2.3.1. Fərz edilir ki, müəyyən şərtlər ödənilir. Hər bir 𝑥 > 0 üçün 𝑎 →
∞ olaraq 𝑊𝑎 (𝑡) = 𝑋(𝑡)/𝑎 prosesinin erqodik paylanma funksiyası (𝑄𝑊𝑎 (𝑥)) üçün
asimptotik ayrılış aşağıdakı şəkildədir:
1
𝑄𝑊𝑎 (𝑥) = 𝑅(𝑥) + ((𝑚21 + 𝐾𝑚1 )(1 − 𝑅(𝑥)) − 𝑚21 (1 − 𝜋1 (𝑥))) + 𝑜 ( ),
𝑎
burada
𝑥

1
𝑅(𝑥) = ∫(1 − 𝜋1 (𝑧))𝑑𝑧 ;
𝑒1
0

𝑚𝑘 = 𝐸𝜂1𝑘 , 𝑘 = 1, 2, 𝑚21 =

𝑚2
, 𝑒 = 𝐸𝜁̃1 .
2𝑚1 1

Üçüncü fəsildə hərəkətdə olan hissəciklərin daha mürəkkəb riyazi modellərinə
baxılır. Fərz edilir ki, hər bir hissəciyin sonlu sayda həcmi var, yəni hər bir hissəcik bir
anda sayı 𝑚-dən çox olmayan tələbə xidmət edə bilər. Belə modellər nəqliyyatda (𝑚
nəqliyyat vasitəsinin həcmi kimi baxıla bilər, kommunikasiya sistemlərində qurğuların
yaddaşı və d.), kommunikasiya və kompüter şəbəkələrində (kompüterin yaddaşı vahid
zamanda qəbul edə biləcəyi informasiya) və digər sahələrdə istifadə olunur. Belə
sistemlər mürəkkəb olduğundan onların araşdırılması kompüterdə modelləşdirmə yolu
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ilə aparılır. Dissertasiya işində modelləşdirmənin nəticələri verilir. Təbii ki, tələblərin
intensivliyindən asılı olaraq orta gözləmə müddəti hissəciyin həcmindən asılıdır.
Modelləşdirmə nəticəsində belə asılılıq cədvəl formasında təklif olunur. (Cədvəl
3.4.1.). Bu fəsildə bir teorem isbat edilmişdir:
Teorem 3.2.1. Əgər sistemə daxil olan tələblər seli xidmət anlarından asılı
deyilsə, onda stasionar sistemlər üçün aşağıdakı əlaqələr doğrudur:
𝐴→𝐵
𝐴↔𝐶
𝐶 → 𝐵.
Ədəbiyyat

siyahısı

76

ədəbiyyatdan

ibarətdir

və

dünya

ədəbiyyatında

dissertasiyanın mövzusuna uyğun məqalə və kitablara istinad olunur.
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I FƏSİL
DAİRƏ ÜZƏRİNDƏ MÜXTƏLİF SÜRƏTLƏRLƏ HƏRƏKƏT EDƏN
HİSSƏCİKLƏRİN RİYAZİ MODELLƏRİ
Bu fəsildə dairə üzərində hərəkət edən hissəciklərin riyazi modelləri təklif
olunur və araşdırılır. Bu fəsildə təklif olunan modellər determinik xarakter daşıyır və
bu modellərdə hissəciklərin hərəkəti zamanı yaranan vəziyyətlər göstərilir. Müxtəlif
sistemlərdə yarana bilən vəziyyətlərin tərifləri verilir. Bütün sistemlər üçün sıfır
vəziyyəti anlayışı izah olunur və sıfır vəziyyətindən hərəkətə başlayan modellərdə
yaranan vəziyyətlər təyin olunur. Göstərilir ki, burada göstərilən vəziyyətlərdən başqa
digər vəziyyətlər yarana bilməz. Sadalanan hər bir vəziyyətin yaranması üçün zəruri
və kafi şərtlər tapılır (Teorem 1.2.1; Teorem 1.2.2; Teorem 1.2.3). Determinik
modellərdə yarana bilən vəziyyətləri ifadə etmək üçün xüsusi diaqram təklif olunur
(Şəkil 1.2.3). Təklif olunan diaqrama uyğun olaraq sistemin giriş parametrləri daxil
edildikdən sonra yaranmış vəziyyət göstərilir. Sistemlərin fəaliyyətini ifadə edən
effektivlik indeksi kimi daxil olunmuş tələblərin orta gözləmə müddəti qəbul olunur.
Bu indeks daxil olunmuş tələblərin toplam gözləmə müddətinin cəminin daxil olunmuş
tələblərin sayına bölünməsi kimi təyin olunur və yaranmış vəziyyətləri müqayisə
etmək imkanı yaradır. Effektivlik indeksi təsadüfi seçilmiş nöqtədə hissəciyin orta
gözləmə müddətini ifadə edir. Daxil edilən effektivlik parametri (indeksi) ilə sıx bağlı
olan sistemin orta sürəti də təyin olunur. Seçilmiş effektivlik parametrinə uyğun
vəziyyətlər arasında müqayisə aparılır və ən uyğun (optimal) vəziyyət (effektivlik
indeksinin minimum qiymətini alan vəziyyət) qeyd olunur.
§1.1. Hərəkətdə olan hissəciklərin riyazi modellərinin qurulması.
Dairə üzərində hərəkətdə olan hissəciklərin riyazi modellərinə baxaq. Uzunluğu
1-ə (vahid) bərabər olan dairə üzərində saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edən 𝑘 sayda
hissəciyə baxaq. Hissəciklər hərəkət istiqamətində nömrələnir. Hərəkətdə olan
hissəciklərin riyazi modelləri fizika, mexanika və başqa sahələrdə istifadə olunur.
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Amma bu modellərin strukturları mürəkkəb olduğundan ədəbiyyatda əsasən
sadələşdirilmiş modellər araşdırılıb. Məsələn [5, 30] məqalələrində düz xətt üzərində
diskret zamanlarda hərəkətdə olan hissəciklərin sadələşdirilmiş riyazi modelləri
qurulmuşdur. Bu modellərdə hər bir hissəciyin hərəkəti digər hissəciyə olan məsafədən
asılıdır, ona görə də hər bir hissəcik digər hissəciyin hərəkətinə mane ola bilər.
Yuxarıda qeyd olunan məqalələrdə müəlliflər hərəkətləri diskret anlarda baş verən
modelləri araşdırmışdılar. Modellərin sadələşdirilməsinə baxmayaraq belə modellər
üzərində müxtəlif praktiki sistemlərdə yaranan vəziyyətləri ifadə edib, bəzi lazımi
nəticələri əldə etmək mümkün olmuşdu. Məsələn, bu gün dünyanın böyük şəhərlərində
yaranan tıxacların yaranması və belə hallarla necə mübarizə etməyin yolları
göstərilmişdir.
Daha mürəkkəb modellər hissəciklərin kəsilməz zamanda müxtəlif sürətlərlə
hərəkət edən hallarda yaranır və onların araşdırılması üçün yeni riyazi modellərin və
metodların yaradılmasına ehtiyac yaranır. Ümumiyyətlə, kəsilməz zamanda hərəkət
edən hissəciklərin riyazi modellərini qurmaq üçün yeni yanaşmaya ehtiyac var və
aşağıda təklif olunan modellər yenidir və elmi ədəbiyyatda lazımi qədər araşdırılmayıb.
Dissertasiyada təklif olunan kəsilməz zamanda, müxtəlif sürətlərlə hərəkət edən
hissəciklərin riyazi modelləri sadələşdirilmiş formada təklif olunur və alınan nəticələr
daha mürəkkəb sistemlər üçün ümumiləşdirilə bilər.
Nəqliyyat sistemlərini ifadə edən və bu sistemlərdə yaranan bir çox vəziyyətləri
əhatə edən hərəkətdə olan hissəciklərin ilk riyazi modeli 1969-cu ildə Yu.K.Belyayev
[5, s.97-103] tərəfindən təklif edilmişdir. Yu.K.Belyayev təklif etdiyi modeldə sadəcə
iki hissəcik hərəkət edirdi, lider (onun hərəkətinə digər hissəcik mane olmurdu) və
hərəkəti liderə olan məsafədən asılı olan digər hissəcik. Daha sonra [30, s.100-103]-da
çox sayda hərəkətdə olan hissəciklərin riyazi modelləri təklif olundu və
Yu.K.Belyayevin aldığı nəticələr belə modellər üçün də ümumiləşdirildi. Çap olunmuş
[5, s.97-103, 30, s.100-103] məqalələrində olduğu kimi, aşağıda təklif olunan riyazi
modellərdə hissəciklərin hərəkəti aralarındakı məsafədən asılıdır, amma [5, s.97-103,
30, s.100-103]-dən fərqli olaraq hər bir hissəcik ya 𝑉1 sürəti, ya da 𝑉2 sürəti ilə hərəkət
edə bilər, 𝑉1 < 𝑉2 . Hissəciklərin müxtəlif

sürətlərlə hərəkət etməsi modelləri
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mürəkkəbləşdirir, amma eyni zamanda imkan verir ki, praktiki məsələləri daha
yaxından ifadə etsin. Hər bir hissəciyin sürəti növbəti hissəciyə olan məsafədən asılıdır
(hərəkət istiqamətində). Dairənin hər bir nöqtəsində yalnız bir hissəcik ola bilər.
Aşağıda təklif olunan riyazi modellərin qurulmasından bəlli olacaq ki, hissəciklər
hərəkət zamanı bir-birini ötə bilməz. Belə modellər nəqliyyatda, kommunikasiya
sistemlərində, biologiyada (impulsların ötürülməsi) və digər sistemlərdə baş verən
prosesləri ifadə edir. Bu fəsildə təklif olunan riyazi modellərdə hərəkət diskret anlarda
baş verir və ona görə sistemdə vəziyyətlərin dəyişməsi ancaq diskret anlarda mümkün
olur. Daha mürəkkəb riyazi modellər hissəciklərin qapalı trayektoriya (məsələn, dairə)
üzərində hərəkət edəndə yaranır.
Ədəbiyyatda diskret zamanlarda dairə üzərində hərəkət edən hissəciklərin riyazi
modellərinə rast gəlmək olar. Amma bu modellərdə də [5, s.97-103, 30, s.100-103]-də
olduğu kimi hissəciklər sadəcə eyni sürətlə hərəkət edir. Fərqli sürətlərlə dairə üzərində
hərəkət edən hissəciklərin riyazi modelləri daha mürrəkkəb olduğundan, onların
araşdırılmasına və yeni riyazi modellərin qurulmasına ehtiyac var. Belə modellərin
qurulması üçün təbii ki, ədəbiyyatda olan modellərdən də istifadə edilir.
Aşağıdakı işarələmələri qəbul edək:
𝜉𝑖,𝑡 – 𝑡 anında 𝑖-ci hissəciyin koordinatıdır;
𝑘 > 1 – sistemdə olan hissəciklərin sayıdır.
Təbii ki, hissəciklərin sayı 𝑘 hər zaman 1-dən böyük olmalıdır, çünki digər halda
riyazi məsələ yoxdur. Dairənin uzunluğunun 𝑙-ə bərabər olduğundan (metr, kilometrlə
ölçülə bilir) bir hissəciyin koordinatı onun dairədə koordinatı (dairə üzərində tutduğu
nöqtə) deməkdir, yəni qiymətlərini [0, 1] intervalından alır, yəni 𝜉𝑖,𝑡 ∈ [0,1].
𝑉𝑖,𝑡 – 𝑡 anında 𝑖-ci hissəciyinin sürətidir;
𝜌𝑖,𝑡 = 𝜉𝑖+1,𝑡 − 𝜉𝑖,𝑡 – 𝑖-ci və (𝑖 + 1)-ci hissəciklərinin arasındakı məsafədir
(hərəkət istiqamətində) və aşağıdakı kimi müəyyən olunur:
Əgər
𝜉𝑖+1,𝑡 > 𝜉𝑖,𝑡
olarsa, onda
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𝜌𝑖,𝑡 = 𝜉𝑖+1,𝑡 − 𝜉𝑖,𝑡
olar; əgər
𝜉𝑖+1,𝑡 < 𝜉𝑖,𝑡 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘 − 1
olarsa, onda
𝜌𝑖,𝑡 = 𝑛 − (𝜉𝑖,𝑡 − 𝜉𝑖+1,𝑡 )
olar.
Əgər
ξ1,t > ξk,t
olarsa,
𝜌𝑘,𝑡 = 𝜉1,𝑡 − 𝜉𝑘,𝑡
olar; əgər
𝜉1,𝑡 < 𝜉𝑘,𝑡
olarsa,
𝜌𝑘,𝑡 = 𝑛 − ( 𝜉𝑘,𝑡 − 𝜉1,𝑡 )
olar.
𝑄1 və 𝑄2 parametrlərini daxil edək və fərz edək ki,
𝑄1 < 𝑄2 < 1.
Burada 𝑄1 və 𝑄2 hərəkət zamanı hissəciklər arasında olan məsafələri ifadə edir
və onların qiymətlərindən asılı olaraq hissəciklərin sürəti müəyyən olunur. Əgər
𝜌𝑖,𝑡 = 𝑄1 və 𝜌𝑖,𝑡
məsafəsi artırsa (bu, 𝑖-ci hissəciyin sürəti 𝑉1 olduqda və (𝑖 + 1)-ci hissəciyin sürəti 𝑉2
olduqda baş verə bilər), onda 𝜌𝑖,𝑡 ∗ = 𝑄2 olduqda 𝑡 ∗ anında 𝑖-ci hissəciyin sürəti 𝑉1 -dən
𝑉2 -yə dəyişir.
Əgər
𝜌𝑖,𝑡 = 𝑄2 və 𝜌𝑖,𝑡
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məsafəsi azalırsa (bu, 𝑖-ci hissəciyin sürəti 𝑉2 olduqda və (𝑖 + 1)-ci hissəciyin sürəti
𝑉1 olduqda baş verə bilər), onda 𝜌𝑖,𝑡 ∗∗ = 𝑄1 olduqda 𝑡 ∗∗ anında 𝑖-ci hissəciyin sürəti
𝑉2 -dən 𝑉1 -ə dəyişir. Beləliklə, hissəciklər arasındakı məsafə 𝑄1 və ya 𝑄2 -yə bərabər
olduqda hissəciklər sürətlərini dəyişir, yəni sürət yalnız [𝑄1 , 𝑄2 ] intervalının
sərhədlərində dəyişir. Deməli, hissəciklər arasında məsafə öz qiymətini (𝑄1 , 𝑄2 )
intervalından götürürsə, onda hissəcik öz sürətini dəyişməyəcək və ya 𝑉1 sürətini, ya
da 𝑉2 sürətini saxlayacaq.
Qeyd 1.1.1. Belə modellər, nəqliyyat sistemlərində nəqliyyat vasitəsinin digər
vasitəyə olan məsəfəsindən asılı olaraq sürətini müəyyən edir. Kommunikasiya
sistemlərində əgər daxil olan növbəti informasiya və ondan öncə gələn informasiya
aralarındakı məsafə uzundursa, o zaman informasiyanın analiz sürətini artırmaq
mümkün olur.
Qeyd 1.1.2. Aşağıdakı bütün modellərdə dairə əvəzinə istənilən qapalı
trayektoriya, məsələn, sınıq xətt götürülə bilər, lakin asanlıq üçün biz uzunluğu vahidə
bərabər olan dairədə hissəciklərin hərəkətini nəzərdən keçiririk. Əslində avtobus,
yeraltı qatar və digər ictimai nəqliyyat hissəciklərin qapalı əyri xətdə hərəkəti ilə təsvir
oluna bilər, çünki onların hamısının qapalı yolu var.
Tərif 1.1.1. Əgər hər hansı 𝑡 anı üçün (𝑘 − 1) sayda hissəciklər arasındakı
məsafələr 𝑄1 -ə bərabər olarsa, onda bu vəziyyət sıfır vəziyyəti adlanır.
Aşağıda hər zaman hər bir model üçün qəbul olunur ki, hissəciklərin hərəkəti
sıfır vəziyyətindən başlayır.
Qeyd etmək vacibdir ki, sıfır vəziyyətində 1-ci və (𝑘 − 1)-ci hissəciklərin sürəti
𝑉1 olur (çünki növbəti hissəciyə qədər məsafə 𝑄1 -ə bərabər olur). Belə quruluş onunla
bağlıdır ki, ilk anlarda sistemi daha tez hərəkətə gətirmək üçün qurğular (hissəciklər)
arasında məsafələr minimal olmalıdır. Eyni zamanda belə struktur sadəcə sıfır
vəziyyətinə aiddir və gələcəkdə daxil edilən (tsr1) hərəkət rejimi ilə bəzi hallarda üstüstə düşə bilər. Sıfır vəziyyətindən hərəkətə başlayan sistem müxtəlif rejimlərə keçib
bu rejimlərdə hərəkət edə bilər. Amma bu o demək deyil ki, sıfır vəziyyətindən hərəkət
edən sistem aşağıda sadalanan hər bir rejimə keçib orada hərəkətini davam edə bilər.
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Digər hissəciklərin (məsələn, 𝑘-cı hissəcik) sürəti üçün əgər 𝜌𝑖,𝑡 = 𝑄1 şərti
ödənərsə, onda 𝑉𝑘,𝑡 = 𝑉1 və əgər 𝜌𝑘,𝑡 ≥ 𝑄2 şərti ödənərsə, onda 𝑉𝑘,𝑡 = 𝑉2 olar. Verilən
şərtlər onu ifadə edir ki, hissəciklər arasındakı məsafə böyük olanda hissəcik yüksək
sürətlə hərəkət edə bilər, bu məsafə kiçik olanda isə sürət də kiçik olmalıdır. Belə
hadisələr nəqliyyatda hər zaman müşahidə olunur.
Əgər 𝑄1 < 𝜌𝑖,𝑡 < 𝑄2 olarsa, onda 𝑖-ci hissəciyin sürəti onun növbəti hissəciyə
qədər olan məsafənin (𝑄1 , 𝑄2 ) intervalına necə çatmasından asılı olaraq 𝑉1 və ya 𝑉2
sürətlərindən birini ala bilər. Bu şərt onu ifadə edir ki, bəzi hallarda hərəkət edən
hissəciklər arasındakı məsafə 𝑄2 -dən kiçik olanda hissəcik yüksək sürətlə hərəkətini
dəvam edə bilir və hissəciklər arasındakı məsafə 𝑄1 -dən böyük olub, 𝑄1 -dən böyük
olanda isə hissəcik aşağı sürətlə hərəkət edir.
Əgər hər hansı 𝑡 ∗ < 𝑡 üçün 𝜌𝑖,𝑡 ∗ = 𝑄1 olarsa, onda 𝑉𝑖,𝑡 ∗ = 𝑉1 olur və 𝑡 ∗ anından
başlayaraq 𝜌𝑖,𝑡 ∗ məsafəsi artır, lakin 𝜌𝑖,𝑡 = 𝑄2 olarsa, onda 𝑉𝑖,𝑡 = 𝑉1 olur.
Əgər hər hansı 𝑡 ∗ < 𝑡 üçün 𝜌𝑖,𝑡 ∗ = 𝑄2 olarsa, onda 𝑉𝑖,𝑡 ∗ = 𝑉2 və 𝑡 ∗ anından
başlayaraq 𝜌𝑖,𝑡 ∗ məsafəsi azalır, lakin 𝜌𝑖,𝑡 > 𝑄1 olarsa, onda 𝑉𝑖,𝑡 = 𝑉2 olur.
Biz hərəkətin 𝑡 → ∞ olan stasionar, yəni zamandan asılı olmayan (sabitləşmiş)
rejimlərini nəzərdən keçirəcəyik. Yuxarıda təsvir olunan modellər yenidir və
ədəbiyyatda çox az araşdırılıb. Əfsuslar olsun ki, belə modellərin müasir kütləvi xidmət
nəzəriyyəsinin metodları ilə araşdırılması müxtəlif çətinliklərlə rastlaşır və hətta bəzi
hallarda mümkün deyil. Bu onunla bağlıdır ki, hər bir hissəciyin hərəkəti digər
hissəciklərin hərəkətindən asılıdır və bu da müəyyən çətinliklər yaradaraq yeni
yanaşma və metodların yaradılmasını tələb edir. Araşdırılan prosesin mürəkkəbliyi
onunla da bağlıdır ki, proses çox parametrlidir və hər bir hissəciyin hərəkətinin
dəyişməsi prosesin trayektoriyasını dəyişib daha mürəkkəb edir. Aşağıda verilən
determinik modellərdə yarana bilən vəziyyətləri araşdırıb onların içindən ən uyğun
olanı, yəni gözləmə müddətini minimumlaşdıranları seçəcəyik.
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§1.2. Determenik modellərdə yarana bilən vəziyyətlər.
Bütün modellər üçün fərz olunur ki, hərəkət sıfır vəziyyətindən başlayır, yəni
𝑡 = 0 anı üçün aşağıdakı şərtlər doğrudur:
𝜌1,𝑡 = 𝑄1 ,
𝜌2,𝑡 = 𝑄1 ,
… … … … … …,
𝜌𝑘−1,𝑡 = 𝑄1 ,
𝑉𝑘−1,𝑡 = 𝑄1
və sonuncu hissəciyin sürəti 𝑉𝑘,𝑡 -dir, bu hissəcik və birinci hissəcik arasında olan
məsafə 𝜌𝑖,𝑡 -dən asılıdır.
Tərif 1.2.1. Əgər hər hansı 𝑡 üçün, bütün hissəciklərin sürəti 𝑉1 (𝑉𝑖,𝑡 = 𝑉1 , 𝑖 =
1, 2, … , 𝑘) olarsa, onda bu hərəkət rejimi 𝑘 hissəcikli Sabit Rejim 1 adlanır, və sr1(k)
kimi işarələnir.
Əgər sistem sıfır vəziyyətindən hərəkətə başlayırsa, və bütün hissəciklər 𝑉1
(𝑉𝑖,𝑡 ∗ = 𝑉1 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘) sürəti ilə hərəkət etdiyi 𝑡 ∗ anı mövcuddursa, onda istənilən
𝑡 > 𝑡 ∗ üçün 𝑉𝑖,𝑡 = 𝑉1 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘 və sistem sr1(k) rejimində hərəkət edəcək.
Aşağıda 𝑘𝑄 yazdıqda, biz 𝑘𝑄-nun tam (bütöv) hissəsini nəzərdə tuturuq.
Qeyd 1.2.1. Verilmiş 𝑄1 və 𝑄2 üçün sr1(.) hərəkət rejimi hər zaman mövcud
deyil. Məsələn, əgər 𝑘
(𝑘 − 1)𝑄1 + 𝑄2 = 1
münasibətini ödəyir, və 2𝑄1 > 𝑄2 olarsa, onda belə 𝑘 üçün sr1(k) hərəkət rejimi
mövcud olmur, çünki elə iki hissəcik mövcuddur ki, onların arasındakı məsafə 𝑄2 -dən
böyük olsun.
Deməli, modelin quruluşuna uyğun olaraq, bir hissəciyin sürəti 𝑉2 olmalıdır.
Hətta 𝑘 hissəciklərinin sayını dəyişərək (artıraraq) biz sr1(k) hərəkət rejimini əldə edə
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bilmərik, çünki hər hansı yeni hissəcik əlavə etmək mümkün deyil, buna riyazi modelin
quruluşu imkan vermir.
Dissertasiyada təklif olunan riyazi modellər sadədir, amma belə modellərdə
cihazları hərəkətdə olan sistemlərdə baş verən prosesləri araşdırmağa və bu sistemlərdə
yaranan vəziyyətləri analiz etməyə imkan verirlər.
Qeyd 1.2.2. Verilmiş 𝑄1 və 𝑄2 üçün müxtəlif sayda hissəcikləri olan bir neçə
sr1(.) hərəkət rejimi mövcud ola bilər.
Misal 1.2.1. 𝑄1 =

1
30

, 𝑄2 =

1
10

, 𝑘1 = 30, deməli, sr1(30) mövcuddur. Fərz edək

ki, 𝑘2 = 29, onda elə 𝑡 mövcuddur ki, onun üçün
1
, 𝑉 = 𝑉1 ,
30 1,𝑡
1
=
, 𝑉 = 𝑉1 ,
30 2,𝑡

𝜌1,𝑡 =
𝜌2,𝑡

… … … … … … … … …,
𝜌28,𝑡 =

𝑄1 =

1
, 𝑉 = 𝑉1 ;
30 28,𝑡

1
2
1
< 𝜌29,𝑡 =
< 𝑄2 =
, 𝑉 = 𝑉1 .
30
30
10 29,𝑡

Beləliklə, bu hal üçün iki müxtəlif sr1(30) və sr1(29) hərəkət rejimləri
mövcuddur.
Tərif 1.2.2. Mümkün olan maksimal sayda hissəciklərlə sr1(.) hərəkət rejimi
Tam Sabit Rejim 1 adlanır və tsr1(.) ilə işarələnir.
Teorem 1.2.1. Verilmiş 𝑄1 və 𝑄2 üçün sıfır vəziyyətindən başlayaraq, tsr1
hərəkət rejiminin mövcud olması üçün
1 − min(𝑄2 − 𝑄1 , 𝑄1 ) < 𝑘𝑄1 ≤ 1

(1.2.1)

və ya ekvivalent forması
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1 − min[(𝑄2 − 2𝑄1 ) − 𝑄1 ] < 𝑘𝑄1 ≤ 1

(1.2.2)

şərti zəruri və kafidir və belə təyin olunan hissəciklərin sayı 𝑘 yeganədir.
İsbatı. Zərurilik. Əgər sistem sıfır vəziyyətindən hərəkətə başlayırsa, və hər
hansı tsr1(k) hərəkət rejiminə çatırsa, onda (𝑘 − 1) sayda hissəciklərin arasındakı
məsafələr dəqiq 𝑄1 -ə bərabər olur və sonucu hissəcikdən birinciyə qədər olan məsafə
2𝑄1 -dən az, lakin 𝑄1 -dən çox və ya ona bərabər olmalıdır, çünki əks halda tsr1(.)
olmayacaq. Bu o deməkdir ki, (𝑘 − 1) hissəcik arasındakı məsafə 𝑄1 -ə bərabərdir və
sonuncu və birinci hissəciklər arasında olan məsafə 𝑄1 -dən böyük, amma 𝑄2 -dən
kiçikdir.
Deməli,
𝑘𝑄1 ≤ 1, (𝑘 − 1)𝑄1 + 2𝑄1 > 1 və (𝑘 − 1)𝑄1 + 𝑄2 > 1,

(1.2.3)

yəni (1.2.1) şərti doğrudur.
Kafilik. Əgər sistem sıfır vəziyyətindən hərəkətə başlayır və (1.2.1) şərti
doğrudursa, onda sistem ancaq tsr1 rejimində hərəkət etməyə məcburdur, çünki
(𝑘 − 1) hissəcik arasındakı məsafələr 𝑄1 -ə bərabər olacaq və onların sürəti modelin
quruluşuna uyğun olaraq 𝑉1 olacaq, yəni
𝑉𝑖,𝑡 = 𝑉1 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘 − 1.
Son və birinci hissəciklər arasındakı məsafə 𝑄1 -dən böyük və ya ona bərabər,
amma 𝑄2 -dən kiçik olacaq. Son hissəcik bir müddət 𝑉2 sürəti ilə hərəkət etsə də,
müəyyən müddətdən sonra onlar arasındakı məsafə 𝑄1 -ə bərabər olub onun sürəti 𝑉2 dən 𝑉1 -ə dəyişəcək, yəni elə 𝑡 ∗ anı olacaq ki, 𝑉𝑘,𝑡 ∗ = 𝑉1 münasibəti doğru olar. Bu
müddət ərzində digər hissəciklər arasındakı məsafələr dəyişsə, belə şərt (1.2.1)-ə uyğun
olaraq 𝑄2 -dən kiçik olaraq qalacaq. Onda modelin quruluşuna uyğun olaraq
𝑉𝑖,𝑡 ∗ = 𝑉1 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘 − 1
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münasibəti doğru olar. Bu da o deməkdir ki, sistem tsr(k) rejimində hərəkət edəcək.
(1.2.1) və ya (1.2.2) şərtindən irəli gəlir ki, bu münasibətləri ödəyən 𝑘 yeganədir.
Bunu onunla izah etmək olar ki, (tsr1) rejimində olan hissəciklərin sayı maksimal
olduğundan daha yeni hissəciyin sistemə əlavə edilməsi mümkün deyil. Digər tərəfdən
əgər hissəciklərin sayı azalarsa, onda hissəciklər arasındakı məsafələr böyüyər və bu
da (tsr1) rejimindən fərqli olan digər rejimə aparıb çıxara bilər.
Qeyd 1.2.3. Eyni zamanda (1.2.1) şərtindən irəli gəlir ki, hissəciklərin sayı
artırıla bilməz, çünki əks halda sistemin tsr1 rejimində hərəkəti qeyri-mümkün olardı.
Q1≤ρ<2Q1
V1

V1

Q1

Q1
V1
V1

Q1
V1

V1

V1

Şəkil 1.2.1
Beləliklə, (1.2.1) şərtindən çıxır ki, sistem tsr1(.) rejimində hərəkət edir və
verilmiş 𝑄1 və 𝑄2 üçün hissəciklərin sayı aşağıdakı münasibətlə müəyyən olunur:
𝑘 = {max: 𝑏ü𝑡ö𝑣 𝑟ə𝑞ə𝑚 𝑠 : max(1 − 𝑄2 + 𝑄1 , 1 − 𝑄1 < 𝑠𝑄1 ≤ 1}.

(1.2.4)

Əgər 𝑄2 > 2𝑄1 olarsa, onda 1 − (𝑄2 − 𝑄1 ) < 𝑘𝑄1 ≤ 1 və əgər 𝑄2 ≤
2𝑄1 olarsa, onda (1 − 𝑄1 ) < 𝑘𝑄1 ≤ 1 bərabərsizliyi ödənər.
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Tərif 1.2.3. Bütün 𝑘 hissəciklərinin 𝑉2 (𝑉𝑖,𝑡 = 𝑉2 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘) sürətinə malik
olduğu hərəkət rejimi Sabit Rejim2 adlanır və sr2(k) ilə işarələnir.
Əgər sistem sıfır vəziyyətindən hərəkətə başlayırsa və bütün hissəciklərin 𝑉2
sürətinə malik olduğu hər hansı 𝑡 ∗ anı mövcuddursa (yəni 𝑉𝑖,𝑡 ∗ = 𝑉2 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘),
onda istənilən 𝑡 > 𝑡 ∗ üçün 𝑉𝑖,𝑡 = 𝑉2 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘 və sistem sr2(.) hərəkət rejimində
fəaliyyət göstərir.
Aydındır ki, verilmiş 𝑄1 və 𝑄2 üçün müxtəlif sayda hissəcikləri olan bir neçə
sr2(.) hərəkət rejimləri mövcud ola bilər.
Misal 1.2.2. 𝑄1 =

1
30

, 𝑄2 =

1
10

, 𝑘1 = 10, deməli, esr2(10) hərəkət rejimi

mövcuddur.
Fərz edək ki, 𝑘2 = 5 və elə 𝑡 mövcuddur ki, onun üçün
1
, 𝑉 = 𝑉2 ,
10 1,𝑡
1
=
, 𝑉 = 𝑉2 ,
10 2,𝑡

𝜌1,𝑡 =
𝜌2,𝑡

… … … … … … … … …,
𝜌5,𝑡 =

6
> 𝑄2 , 𝑉5,𝑡 = 𝑉2 .
10

Beləliklə, bu modeldə müxtəlif sayda 𝑘1 = 10 və 𝑘2 = 5 hissəciklərə malik
olan iki sr2(.) hərəkət rejimi mövcuddur.
Tərif 1.2.4. Maksimal sayda hissəciklərə malik olan sr2(.) hərəkət rejimi Tam
Sabit Rejim 2 adlandırılır və tsr2(.) ilə işarə olunur.
Belə rejimlərin daxil edilməsi təbiidir, çünki ilk baxışdan elə gəlir ki, sistemə
daxil olmuş tələblərin orta gözləmə müddətinin minimumu məhz, belə rejimlərdə
alınır. Bir çox sistemlər üçün bu doğru olsa da, Fəsil II-də göstəriləcək ki, bəzi
sistemlər üçün xüsusən praktiki məsələlərə yaxın olan stoxastik sistemlər üçün bu
doğru deyil.
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Sistemdə hər bir hissəcik öz sürətini yalnız məsafədən asılı olaraq dəyişə bilər.
Onda modelin quruluşundan alırıq ki, aşağıda göstərilən teorem 1.2.2 doğrudur və
stasionar rejimlərin mövcud olması üçün zəruri və kafi şərtləri ifadə edir. Adıçəkilən
stasionar rejimləri (tsr1) və (tsr2) bir dəfə yaransa, sonralar zamandan asılı olmayaraq
sistem bu rejimlərdə hərəkət edir. Bu nəticə digər rejimlər üçün, yəni (qsr) və (dsr)
rejimləri üçün doğru deyil.
Teorem 1.2.2. Sıfır rejimindən hərəkətə başlayan sistemin (tsr2) hərəkət
rejimində fəaliyyət göstərməsi üçün aşağıdakı şərt zəruri və kafidir:
1 < 𝑆𝑄2 < 1 + (𝑄2 − 𝑄1 ).
Hissəciklər arasındakı bütün məsafələr, birindən başqa, 𝑄2 -yə bərabər olmalıdır
və onlardan yalnız biri üçün (məsələn, 𝑘-cı və birinci hissəcik arasındakı məsafə) olan
məsəfə aşağıdakı şərti ödəməlidir:
𝑄1 < 𝜌𝑘,𝑡 < 2𝑄1 < 𝑄2 .
İsbat. Zərurilik. Əgər sistem sıfır rejimindən hərəkətə başlayırsa, və hər hansı
bir 𝑡 anında (tsr2) rejiminə çatır, onda hissəciklər arasındakı məsafələr birindən başqa
(məsələn, 𝑘-cı və birinci hissəciklər arasındakı məsafə) 𝑄2 -yə bərabərdir. Nəzərə alsaq
ki, hər bir hissəcik arasındakı ancaq məsafə 𝑄1 və ya 𝑄2 -yə bərabər olanda sürətini
dəyişir, onda 𝑘-cı və birinci hissəciklər arasındakı məsafə 𝑄1 -dən böyükdür. Nəzərə
alsaq ki, (tsr2) rejimi elə bir rejimdir ki, sistemdə maksimal sayda hissəcik var və hər
birinin sürəti 𝑉2 -yə bərabərdir, onda Teorem 1.2.2-nin şərti doğru olmalıdır, çünki əks
halda (tsr2) rejimi mövcud deyil.
Kafilik. Əgər Teorem 1.2.2-nin şərti doğrudursa, onda (𝑘 − 1) hissəcik
arasındakı məsafələr 𝑄2 -yə bərabər olduğundan bu hissəciklərin sürəti 𝑉2 -yə
bərabərdir. Sistem sıfır vəziyyətindən hərəkətə başladığı üçün 𝑘-cı hissəciyin sürəti
𝑡 = 0 anında V2 -yə bərabərdir, yəni 𝑉𝑘,0 = 𝑉2 . Son və birinci hissəciklər arasındakı
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məsafə Teorem 1.2.2-nin şərtinə uyğun olaraq 𝑄1 -dən böyük olduğundan çıxır ki,
istənilən 𝑡 üçün 𝑉𝑘,𝑡 = 𝑉2 münasibəti ödənməlidir. Deməli, sistem (tsr2) rejimində
hərəkət edir.
Qeyd 1.2.4. Teorem 1.2.2-nin şərtindən çıxır ki, (tsr2) hərəkət rejimi mövcud
olarsa, hissəciklərin sayı 𝑘 aşağıdakı şərtləri ödəyər:
0 < 𝑘𝑄2 ≤ 1, 𝑘𝑄2 + 𝑄1 > 1
Buradan çıxır ki,
1 − 𝑄1 < 𝑘𝑄2 ≤ 1.
V2

Q2

Q2

V2

V2

Q2

V2

V2
s,t > Q1

Şək. 1.2.2.
Qeyd 1.2.5. Əgər verilmiş 𝑄1 və 𝑄2 üçün elə bir 𝑘 mövcuddur ki, sistem (tsr2)
hərəkət rejimində işləyir, onda istənilən 𝑘 ∗ < 𝑘 üçün sistem (tsr2) hərəkət rejimində
işləyəcək. Bu onunla bağlıdır ki, hissəciklərin sayı sistemdə azalarsa, onda hissəciklər
arasındakı məsafələr ancaq böyüyə bilər, bu isə sistemdə hərəkət edən hissəciklərin
sürətinə heç cür təsir edə bilməz.
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Əgər bizi mümkün olan maksimal sayda hissəcikləri olan (tsr2) hərəkət rejimi
maraqlandırırsa, onda verilmiş 𝑄1 və 𝑄2 üçün hissəciklərinin sayı (𝑘) bu şəkildə
müəyyən edilir:
𝑘 = {max 𝑏ü𝑡ö𝑣 𝑟ə𝑞ə𝑚 𝑠: 𝑠𝑄2 ≤ 1}.
(tsr2) hərəkət rejiminə aid digər misal aşağıda verilir.
Misal 1.2.3.
𝜌1,𝑡 = 𝑛1 𝑄2 , 𝑉1,𝑡 = 𝑉2 ;
𝜌2,𝑡 = 𝑛2 𝑄2 , 𝑉2,𝑡 = 𝑉2 ;
…………………………;
𝜌𝑘−1,𝑡 = 𝑛𝑘−1 𝑄2 , 𝑉𝑘−1,𝑡 = 𝑉2 ;
𝜌𝑘,𝑡 = 𝑛𝑘 𝑄2 , 𝑉𝑘,𝑡 = 𝑉2 ; 𝑛𝑖 > 1, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘.
Qeyd etmək lazımdır ki, əgər sistemdə istənilən iki hissəcik üçün onlar
arasındakı məsafə 𝑄1 -ə bərabərdisə, onda sözü gedən məsafənin gələcəkdə uzunluğu
ən çox 𝑄2 -yə bərabər ola bilər. Bu onunla bağlıdır ki, bu masafə 𝑄2 olan kimi arxada
gedən hissəciyin sürəti dəyişib 𝑉2 -yə bərabər olacaq və bu masəfə daha arta
bilməyəcək. Ona görə yuxarıda qeyd olunan misalda bu cür hərəkət rejimlərinə sıfır
vəziyyətdən çatmaq mümkün deyil və biz yalnız sıfır vəziyyətindən çatmaq mümkün
olan hərəkət rejimlərini nəzərdən keçirəcəyik.
(1.2.1) və (1.2.2) düsturlarından çıxır ki,
𝑘 = {max 𝑏ü𝑡ö𝑣 𝑠: max(1 − 𝑄2 , 1 + 𝑄2 − 𝑄1 ) , 𝑠𝑄2 ≤ 1}.

(1.2.5)

Əgər 𝑄2 verilibsə, onda (1.2.5) şərti (tsr2) rejimi üçün nadir 𝑘 müəyyən edir.
Başqa sözlə, biz (1.2.5) şərtini ödəyən mümkün olan maksimal sayda hissəcikləri olan
(tsr2) nəzərdən keçirəcəyik.
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Qeyd 1.2.6. Qeyd etmək lazımdır ki, (tsr1) və (tsr2) hərəkət rejimləri üçün
hissəciklərin sayı (𝑘) müxtəlifdir və bundan əlavə aşağıdakı münasibət ödənir:
𝑘(𝑡𝑠𝑟1) > 𝑘(𝑡𝑠𝑟2) ,

(1.2.6)

yəni (tsr1) rejimində hissəciklərin sayı hər zaman (tsr2) rejimində olan saydan azdır.
Bu fakt ondan irəli gəlir ki, (tsr1) rejiminin mövcud olması üçün hissəciklərin
sayı 𝑘1 Teorem 1.2.1-ə görə (1.2.1) və ya (1.2.2) şərtləri ödənməlidir. (tsr2) rejimin
isə mövcud olması üçün Teorem 1.2.2-nin şərti ödənməlidir. Bu şərtlərdən asanlıqla
(1.2.6)-dan çıxır.
Tərif 1.2.5. Bəzi hissəciklərin 𝑉1 (𝑉𝑖,𝑡 = 𝑉2 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑘1 ) və digərlərinin
𝑉2 (𝑉𝑗,𝑡 = 𝑉2 , 𝑗 = 𝑘1 , 𝑘1 + 1, … , 𝑘) sürətinə malik olduğu hərəkət rejimi Qarışıq Sabit
Rejim (qsr) adlanır və 𝑀(𝑘1 , 𝑘2 ) ilə işarə edilir.
Qeyd 1.2.7. 𝑘1 və 𝑘2 əmsalları (qsr) rejimində 𝑉1 və 𝑉2 sürətləri ilə hərəkət edən
hissəciklərin sayını ifadə edirlər.
Əgər sistem 𝑀(𝑘1 , 𝑘2 ) rejimində işləyirsə, onda bəzi müddət o 𝑀(𝑘1 , 𝑘2 )-də,
bəzi müddət 𝑀(𝑘1 − 1, 𝑘2 + 1)-də və bəzi müddət isə 𝑀(𝑘1 + 1, 𝑘2 − 1)-də işləyir,
burada 𝑘1 + 𝑘2 = 𝑘. Daha sonra sistem üçün verilmiş sıfır vəziyyətindən başlayan
𝑘, 𝑄1 və 𝑄2 üçün 𝑘1 və 𝑘2 -ni tapmağa imkan verən diaqram veriləcək.
İndi isə (qsr) hərəkət rejimi üçün biz qarışıq hərəkət rejimində hissəciklərin
qrupları arasındakı iki qalan məsafəni müəyyən etməliyik.
Aydındır ki, bu məsafələrin qiyməti 𝑄1 və 𝑄2 arasında olacaq, yəni
𝑄1 < 𝜌 < 𝑄2 .
𝑀(𝑘1 , 𝑘2 ) hərəkət rejimində 𝑘 = 𝑘1 + 𝑘2 hissəciklər sayını və 𝑀(𝑘1∗ , 𝑘2∗ )
rejimində 𝑘 ∗ = 𝑘1∗ + 𝑘2∗ hissəciklər sayını ifadə edir.
Aydındır ki, 𝑘 ∗ < 𝑘 və 𝑘1∗ < 𝑘1 , çünki
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𝑘1∗ = max{𝑠: 𝑠𝑄1 ≤ (1 − 𝑘2∗ 𝑄2 )};
𝑘1 = max{𝑠: 𝑠𝑄1 ≤ (1 − 𝑘2 𝑄2 )};
(1 − 𝑘2∗ 𝑄2 ) < (1 − 𝑘2 𝑄2 ).
Fərz edək ki, 𝑘1∗ = 𝑘1 − 𝑚1 və 𝑘2∗ = 𝑘2 + 𝑚2 . Onda
𝑚2 𝑄2 ≤ 𝑚1 𝑄1

(1.2.7)

münasibəti doğru olar.
Aşağıda, Şəkil 1.2.3-də, sistemin işlədiyi yerdə verilmiş 𝑘, 𝑄1 və 𝑄2 üçün
hərəkət rejimini tapmağa imkan verən diaqram verilmişdir. Nəzərə alınmalıdır ki,
diaqramda 𝑘1 = 𝑘 − 𝑘2 . Diaqramda 𝑥 oxu 𝑄1 qiymətlərinə və 𝑦 oxu 𝑄2 qiymətlərinə
uyğun gəlir.
𝑄1 < 𝑄2 olduğuna görə, deməli, bizim üçün diaqramın yalnız 𝑦 = 𝑥 düz
xəttindən yuxarıda yerləşən hissəsi maraqlıdır.
Əgər 𝑠 verilibsə, və (𝑄1 , 𝑄2 ) nöqtəsi 𝑦 = 𝑥, 𝑦 = (1 − 𝑥)/(𝑠 − 1) xətləri və 𝑦
oxu arasındakı üçbucaqda yerləşirsə, onda sistem (tsr1) hərəkət rejimində işləyir.
Əgər 𝑘 verilibsə, və (𝑄1 , 𝑄2 ) nöqtəsi 𝑦 = 𝑥, 𝑦 = 1 − 𝑥 və 𝑦 = −𝑘𝑥 + 1 düz
xətləri arasında yerləşirsə, onda sistem (tsr2) hərəkət rejimində işləyir.
Əgər 𝑘 və (𝑄1 , 𝑄2 ) nöqtəsi verilirsə, onda

𝑦=−

𝑦=−

(𝑘 − 𝑘2 )𝑥 1
+ ,
𝑘2
𝑘2

(𝑘 − 𝑘2 + 1)𝑥
1
+
𝑘2 − 1
𝑘2 − 1
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düz xətləri və 𝑦 oxu arasında yerləşirsə, onda sistem (qsr) və 𝑀(𝑘1 , 𝑘2 ) hərəkət
rejimlərində işləyir.
Beləliklə, verilmiş 𝑘, 𝑄1 və 𝑄2 üçün diaqram sistemin sıfır vəziyyətdən
başlayaraq işləyəcəyi hərəkət rejimini müəyyən etməyə imkan verir.
(𝑄1 , 𝑄2 ) nöqtəsinin yalnız 𝑄1 = 𝑄2 qrafikinin yuxarısında yerləşə biləcəyini
göstərir, çünki fərz edilir ki, 𝑄1 < 𝑄2 < 1. Verilmiş 𝑄1 və 𝑄2 qiymətləri üçün
diaqramdan istifadə edərək (Şəkil 1.2.4) biz aşağıdakı yolla sistemin hərəkət rejimini
müəyyən edə bilərik.
Əgər (𝑄1 , 𝑄2 ) nöqtəsi (𝑘1 𝑄1 + 𝑘2 , 𝑄2 = 1) və
((𝑘1 − 1)𝑄1 + 𝑘2 + 1, 𝑄2 = 1) xətləri arasında yerləşirsə, onda biz belə bir nəticəyə
gələ bilərik ki, sistem onun

1 − (𝑘1 𝑄1 + 𝑘2 𝑄2 )
𝑉2 − 𝑉1

(1.2.8)

zaman intervalında 𝑀(𝑘1 , 𝑘2 ) vəziyyətində işlədiyi və
𝑄2 − 𝑄1
𝑉2 − 𝑉1

(1.2.9)

zaman intervalında 𝑀(𝑘1 − 1, 𝑘2 + 1) vəziyyətində işlədiyi 𝑀(𝑘1 , 𝑘2 ) qarışıq
rejimində işləyir.
(1.2.8) və (1.2.9) düsturları aşağıdakı izahdan irəli gəlir:
𝑄1 < (1 − (𝑘1 𝑄1 + 𝑘2 𝑄2 )) < 𝑄2
hissəciklərin arasındakı məsafəyə uyğun olaraq, hissəciyin biri 𝑉2 sürətinə, digəri isə
𝑉1 sürətinə malik olduğuna görə (𝑉2 − 𝑉1 ) sürəti ilə dəyişdiyinə görə sürətin 𝑉2 -dən
𝑉1 -ə dəyişməsi üçün
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1 − (𝑘1 𝑄1 + 𝑘2 𝑄2 )
𝑉2 − 𝑉1
zaman lazımdır. Eyni ilə, sürətin 𝑉1 -dən 𝑉2 -yə dəyişməsi üçün
𝑄2 − 𝑄1
𝑉2 − 𝑉1
zaman lazımdır.
Tərif 1.2.6. Mümkün olan maksimal sayda hissəciklərə malik olan hər bir
hissəcik 𝑉2 sürəti ilə hərəkət edən və eyni zamanda aralarındakı məsafələr minimal
olan hərəkət rejimi (yəni 𝜌𝑖,𝑡 = 𝑄1 + 𝜀𝑖 , 𝜀𝑖 > 0 kiçik qiymət alır) Doymuş Sabit Rejim
(dsr) adlanır (Şəkil 1.2.4).
𝑘 hissəciklərin sayının maksimal olduğu fərz edildiyinə görə aşağıdakı
münasibət doğrudur:
𝑄1 < 𝜀1 + 𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑘 < 𝑄2

(1.2.10)

Çünki əks halda sistemdə (𝑘 + 1) sayda hissəcik ola bilər, lakin bu sistemin 𝑘
hissəciklə (dsr) rejimində işləməsi fərziyyəsinə ziddir (Şəkil 1.2.4.). Aşağıda təqdim
edilən diaqram hərəkətdə olan hissəciklərin determinik modellərində yarana bilən
bütün rejimləri ifadə edir. Diaqram sadəcə sistemlərə daxil olan 𝑄1 və 𝑄2
paramertlərinin qiymətlərindən asılıdır.
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Q2

(tsr2)

M(k1, k2)
.
.
.

Q1+Q2=1

1/k2

(S–1)Q2+Q1=1

1/(k2+1)

(k1–1)Q1+(k2+1)Q2=1
k1Q1+k2Q2=1

1/(S–1)

(tsr1)
Q1
0

…

1

Şəkil 1.2.3.
Aşağıda təqdim olunan Şəkil 1.2.4-də sistemin doymuş rejimində hərəkəti
verilir. Belə hərəkət rejimi sıfır rejimindən hərəkətə başlayan sistemdə müşahidə
olunmur. Amma bir çox praktiki məsələlərdə məcburi istifadə olunub enerji itkilərinə
gətirir və həddindən çox nəqliyyat vasitələrinin istifadəsinə gətirib çıxarır.
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Şəkil 1.2.4.
Teorem 1.2.3. Sistemin Doymuş Sabit Rejimində hərəkəti üçün aşağıdakı şərtlər
zəruri və kafidir:
𝑘𝑄1 < 1 və 𝑘𝑄2 > 1.

(1.2.11)

İsbat. Zərurilik. Fərz edək ki, sistem (dsr) rejimində hərəkət edir. Onda Tərif
1.2.7-yə uyğun olaraq hissəciklər arasındakı hər bir məsafə 𝑄1 -dən böyük olduğundan
çıxır ki,
𝑘𝑄1 < 1.

(1.2.12)

Digər tərəfdən sistem (dsr) rejimində hərəkət etdiyindən çıxır ki, hissəciklərin
sayı (tsr2) rejimində olan hissəciklərin sayından çoxdur, yəni
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𝑘(𝑑𝑠𝑟) > 𝑘(𝑡𝑠𝑟2) .

(1.2.13)

Teorem 1.1.2-yə uyğun olaraq (tsr2) üçün aşağıdakı bərabərsizlik doğrudur:
𝑘(𝑡𝑠𝑟2) 𝑄2 > 1

(1.2.14)

(1.2.12), (1.2.13) və (1.2.14) düsturlarından asanlıqla (1.2.11) alınır.
Kafilik. Əgər (1.2.11) doğrudursa, onda hissəciklər arasındakı məsafələrin hər
biri 𝑄1 -dən böyük olduğundan hər bir hissəcik üçün alırıq:
𝜌𝑖,𝑡 = 𝑄1 + 𝜀𝑖 ,
𝑉1𝑖,𝑡 = 𝑉2 .
Eyni zamanda alırıq ki, (1.2.11) şərtini ödəyən hissəciklərin sayını dairədə
artırmaq mümkün deyil. Deməli, sistem (dsr) rejimdə hərəkət edir.
Qeyd 1.2.8. Şəkil 1.2.4-dəki diaqramı yalnız sıfır vəziyyətindən başlayaraq
çatmaq mümkün olan hərəkət rejimlərini, yəni (tsr1), (tsr2) və (qsr) təsvir edir.
Digər hərəkət rejimi (dsr)-ə sıfır vəziyyətindən çatmaq mümkün olmadığına
görə bu hərəkət rejimi Şəkil 1.2.4-də təsvir olunmuş diaqram ilə müəyyən edilmir. Eyni
zamanda (dsr) rejimi yuxarıda qurulmuş riyazi modellərin bütün şərtlərini ödəyir və
deməli, o, qurulmuş riyazi modellərə zidd deyil. Amma adıçəkilən hərəkət rejimi
praktiki məsələlərdə geniş istifadə olunur, çünki praktiki və xüsusən nəqliyyat
sistemlərində əsas məqsəd tələblərə (sərnişinlərə) optimal, yəni orta gözləmə müddəti
minimum olan xidmət verməkdir. Belə xidmət aralarındakı məsafələri qısa olan və teztez xidmət göstərən hallarda mümkündür. Əfsuslar olsun ki, belə rejimlər sabit deyil
və qısa zamanda bu rejimlərdən çıxıb digər (tələblərin orta gözləmə müddəti daha uzun
olan) rejimlərə keçirlər. Bunları isbat etmək üçün aşağıda bu sistemlərdə yarana bilən
fərqli rejimlər göstəriləcək və onlar bir-biri ilə müqayisə edilib aralarından optimal
(tələblərin orta gözləmə müddətini minimumlaşdıran) rejimlər sadalanacaq.
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§1.3. Sistemlərin effektivlik indeksi və müxtəlif hərəkət rejimlərinin
müqayisəsi.
Sistemlərdə yaranmış hərəkət rejimlərini müqayisə etmək üçün müəyyən
effektivlik indeksi seçilməlidir. Ən vacib indekslərdən biri hissəciklərin müəyyən
nöqtədə orta gözləmə müddətidir. Kütləvi xidmət sistemlərində bu indeks tələblərin
orta gözləmə müddətini ifadə edir, nəqliyyat sistemlərində sərnişinlərin və ya nəqliyyat
vahidinin (avtobus, metro, taksi və s.) orta gözləmə müddətini, informasiya
sistemlərində informasiyanın orta ötürmə müddətini və s.
Eyni zamanda, əgər qapalı trayektoriya üzərində hərəkətdə olan hissəklərin
hərəkət etdiyi əyrinin uzunluğu vahidə bərabərdirsə, onda təasadüfi seçilən nöqtədə
hissəciyin gözləmə müddətini istifadə edib sistemin orta sürətini tapmaq mümkündür.
Tərif 1.3.1. Sistemin effektivliyini müəyyən edən parametr kimi dairənin
üzərində təsadüfi götürülən nöqtədə hissəciyin orta gözləmə müddəti qəbul olunur
(hgm(s)).
Qeyd olunan hissəciyin orta gözləmə müddətini tapmaq üçün (0, 𝑡] zamanı
müddətində seçilmiş nöqtədən keçən bütün hissəciklərin gözləmə müddəti toplanır və
hissəciklərin sayına bölünür. Araşdırılan sistemlər stasionar olduğundan müəyyən
edilmiş hissəciyin orta gözləmə müddəti zamandan asılı olmayacaq.
Qeyd 1.3.1. Tərif 1.3.1-dən çıxır ki,

𝑉𝑠∗ =

1
,
ℎ𝑔𝑚(𝑠)

burada 𝑠 – sisteminin orta sürətini müəyyən edir.
Başqa sözlə, biz təsadüfi olaraq, (yəni müntəzəm paylanmaya uyğun) dairənin
hər hansı bir nöqtəsini götürürük və hissəciyin bu nöqtədə orta gözləmə müddətini
hesablayırıq. Nəqliyyat sistemlərində müştərinin orta gözləmə vaxtı və ya dayanacaqda
nəqliyyatı (avtobus, qatar) gözlədiyi müddət kimi, kommunikasiya sistemlərində
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məlumat almaq üçün orta gözləmə vaxtı kimi izah oluna bilər. Bu cür modellər
həmçinin nəqliyyat vasitələrinin şosedə, yeraltı qatarlarda və digər nəqliyyat
sistemlərində davranışı təsvir edir, çünki hərəkət edən nəqliyyat vasitələri arasında
uzun məsafə yüksək sürətin olmasına imkan verir və əksinə.
tsr1(k) hərəkət rejimi üçün aşağıdakı ifadənin doğruluğunu hesablamaq asandır:

ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟1

(𝑘 − 1)𝑄12 + 𝑧12
=
,
2𝑉1

(1.3.1)

burada 𝑄1 ≤ 𝑧1 ≤ 2𝑄1 .
Buradan orta sürət üçün alırıq:

𝑉𝑡𝑠𝑟1∗ =

1
2𝑉1
=
.
ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟1) (𝑘 − 1)𝑄12 + 𝑧12

Nəzərə almaq lazımdır ki, məxrəcdə dairənin vahidə bərabər olan uzunluğu
durur, ona görə orta sürət m/san, km/san və ya km/saat vahidlərindən biri ilə ölçülür.
Əgər 𝑧1 ≈ 𝑄1 , onda 𝑘𝑄1 ≈ 1, deməli,

ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟1) =

𝑄1
2𝑉1

(1.3.2)

və
𝑉𝑡𝑠𝑟1∗ =

2𝑉1
.
𝑄1

Bütün sistemlər üçün fərz edilir ki,
𝑄2 𝑄1
< ,
𝑉2
𝑉1

(1.3.3)
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onda (1.2.4) və (1.2.11) münasibətlərindən belə alınır ki, əgər 𝑧1 ≈ 𝑄1 və 𝑧2 ≈ 𝑄2
aşağıdakı bərabərsizlik doğrudur:
ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟2) < ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟1)

(1.3.4)

və onda alırıq ki,
1
1
>
.
ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟2) ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟1)
∗
∗
𝑉𝑡𝑠𝑟2
> 𝑉𝑡𝑠𝑟1
, yəni (tsr2) hərəkət rejiminə (tsr1)-dən nisbətən üstünlük verilir,

(seçilmiş səmərəlilik (effektivlik) indeksinə və ya sistemin orta sürətinə görə).
Yuxarıda təklif olunan (1.3.3) şərtinin mənası ondan ibarətdir ki, əgər sistem
aşağı sürətlə hərəkət edirsə, onda təbii ki, hissəciyin dairənin hansısa nöqtəsində
gözləmə müddəti aşağı olmalıdır.
Qeyd 1.3.2. (1.3.3)-dən çıxır ki, (tsr1) hərəkət rejimində hissəciklərin sayı
həmişə (tsr2) hərəkət rejimindəkindən daha çox olması faktına baxmayaraq, yenə də
hgm(s) seçilmiş səmərəlilik indeksinə nisbi olaraq (tsr1) rejiminə nisbətən (tsr2)
rejiminə üstünlük verilir, çünki (1.3.4)-də göstərildiyi kimi
ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟2) < ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟1)

və eyni zamanda
∗
∗
𝑉𝑡𝑠𝑟2
> 𝑉𝑡𝑠𝑟1
.

Yuxarıda qeyd edilmiş qalan iki 𝑧1 və 𝑧2 intervallarına baxaq. Təbii ki, hər biri
üçün 𝑄1 < 𝑧1 , 𝑧2 < 𝑄2 bərabərsizlikləri doğrudur. Bu bərabərsizliklər aşağıda istifadə
ediləcək.
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Qarışıq sabit rejimdə (𝑘1 − 1) hissəciklər arasındakı intervallar 𝑄1 -ə, digər
(𝑘2 − 1) hissəciklər arasındakı interval isə 𝑄2 -yə bərabər olur və qalan iki 𝑧1 və 𝑧2
intervalları üçün 𝑄1 < 𝑧1 , 𝑧2 < 𝑄2 bərabərsizlikləri ödənilir, onda seçilmiş effektivlik
indeksi üçün (1.3.4) düsturuna analoji olaraq aşağıdakı münasibət alınır:

ℎ𝑔𝑚𝑞𝑠𝑟

(𝑘1 − 1)𝑄12 + (𝑄1 + 𝑧1 )2 + (𝑘2 − 1)𝑄22 + (𝑄2 + 𝑧2 )2
=
.
2

(1.3.5)

Əgər 𝑧1 və 𝑧2 kiçik qiymət alarsa, onda onları nəzərə alaraq və eyni zamanda
𝑘1 𝑄1 + 𝑘2 𝑄2 ≈ 1
olduğundan alırıq:

ℎ𝑔𝑚𝑞𝑠𝑟

𝑘1 𝑄12
=
+ 𝑘2 𝑄22
2𝑉1

(1.3.6)

və
∗
𝑉𝑞𝑟𝑠
=

1
.
𝑘1 𝑄12 + 𝑘2 𝑄22

Qeyd 1.3.3. Əgər 𝑘2 = 0 olarsa, onda nəzərə alsaq ki, 𝑘1 𝑄1 = 1, onda (1.3.6)dan aşağıdakı münasibətlər alınır:

ℎ𝑔𝑚𝑞𝑠𝑟 =

𝑄1
2𝑉1

və
∗
𝑉𝑞𝑠𝑟
=

2𝑉1
𝑄1

və əgər 𝑘1 = 0 olarsa, onda
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ℎ𝑔𝑚𝑞𝑠𝑟

𝑘1 𝑄12
=
2𝑉1

və nəzərə alsaq ki, 𝑘2 𝑄2 = 1, onda

∗
𝑉𝑞𝑠𝑟
=

2𝑉1
𝑘1 𝑄12

Əgər 𝑘2 = 0 olarsa, onda 𝑘1 + 𝑘2 = 𝑘 və 𝑘𝑄1 ≈ 1 olduğunu nəzərə alaraq,
(1.3.6)-dan alırıq:

ℎ𝑔𝑚𝑞𝑠𝑟

𝑘𝑄12 (𝑘𝑄1 )2 𝑄1
𝑄1
=
=
=
,
2𝑉1
2𝑉1
2𝑉1

(1.3.7)

yəni 𝑀(𝑘, 0) hərəkət rejiminə (tsr1) uyğun gəlir və

∗
𝑉𝑞𝑠𝑟
=

2𝑉1
.
𝑄1

Eynilə, əgər 𝑘1 = 0 olarsa, onda 𝑘1 + 𝑘2 = 𝑘 və 𝑘𝑄2 = 1 olduğunu nəzərə
alaraq (1.3.6)-dan alırıq:

ℎ𝑔𝑚𝑞𝑠𝑟

𝑘𝑄22 (𝑘𝑄2 )𝑄2
𝑄2
=
=
=
2𝑉2
2𝑉2
2𝑉2

və nəzərə alsaq ki, 𝑘2 𝑄2 = 1, onda

∗
𝑉𝑞𝑠𝑟
=

2𝑉2
,
𝑄2
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yəni 𝑀(0, 𝑘) hərəkət rejimi (tsr2)-ə uyğun gəlir.
Qeyd 1.3.4. Fərz edək ki, hər hansı müəyyən 𝑘, 𝑄1 , 𝑄2 üçün sistem 𝑀(𝑘1 , 𝑘2 )
hərəkət rejimində işləyir. 𝑘2∗ > 𝑘2 olduğu eyni 𝑄1 , 𝑄2 qiymətlərinə malik digər bir
𝑀(𝑘1∗ , 𝑘2∗ ) hərəkət rejimini nəzərdən keçirək.
Onda
ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘1∗ ,𝑘2∗) < ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘1,𝑘2 )
və
∗
∗
∗ ∗ ;
𝑉𝑞𝑠𝑟(𝑘
< 𝑉𝑞𝑠𝑟(𝑘
1 ,𝑘2 )
1 ,𝑘2 )

ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘1,𝑘2 )

ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘1∗,𝑘2∗ )

𝑘1 𝑄12 𝑘2 𝑄22
=
+
;
2𝑉1
2𝑉2

𝑘1∗ 𝑄12 𝑘2∗ 𝑄22 𝑘1 𝑄12 𝑚1 𝑄12 𝑘2 𝑄22 𝑚2 𝑄22
=
+
=
−
+
−
<
2𝑉1
2𝑉2
2𝑉1
2𝑉1
2𝑉2
2𝑉2
𝑘1 𝑄12 𝑘2 𝑄22
𝑚1 𝑄12 𝑚2 𝑄2 𝑄1
<[
+
+
=
]−
2𝑉1
2𝑉2
2𝑉1
2𝑉1

= ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘1 ,𝑘2 ) +

𝑄1
.
2𝑉1 (𝑚2 𝑄2 − 𝑚1 𝑄1 )

(1.3.5)-dən çıxır ki,
ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘1∗ ,𝑘2∗) < ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘1,𝑘2 ) .
Əgər 𝑘1∗ = 0 olarsa, onda 𝑀(𝑘1∗ , 𝑘2∗ ) əvəzinə biz (tsr2) hərəkət rejimini alırıq
və Qeyd 1.3.2-dən çıxır ki,
ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 ≤ ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘1 ,𝑘2) .
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Əgər 𝑘2∗ = 0 olarsa, onda 𝑀(𝑘1∗ , 𝑘2∗ ) əvəzinə biz (tsr1) hərəkət rejimini alırıq və
Qeyd 1.3.4-dəki fikirdən belə çıxır ki,
ℎ𝑔𝑚𝑎𝑠𝑠1 ≤ ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘1,𝑘2 ) .
Fərz edilir ki, 𝜀𝑖 kiçik qiymətlər alır, onda 𝜀𝑖 ≈ 0 nəzərə almayaraq, alırıq:

ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟

(𝑄1 + 𝜀1 )2 (𝑄1 + 𝜀2 )2
(𝑄1 + 𝜀𝑘 )2 𝑘𝑄12
𝑄1
=
+
+ ⋯+
,
≈
2𝑉2
2𝑉2
2𝑉2
2𝑉2 2𝑉2

və (dsr) hərəkət rejimi üçün 𝑘𝑄1 ≈ 1 qoya biləcəyimizi nəzərə alaraq və 𝑄1 < 𝑄2
olduğuna görə, onda biz alırıq:
𝑄1 𝑄2
<
= ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 .
𝑉2 𝑉2
Beləliklə,
ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟 < ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 .
Biz fərz edirik ki, 𝑡 = 0 (sıfır vəziyyət) üçün
𝜌1,0 = 𝜌2,0 = ⋯ = 𝜌𝑘,0 = 𝑄1
və
𝜌𝑘,0 = 1 − (𝑘 − 1)𝑄1 ,

ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2

(𝑘 − 1)𝑄22 + 𝑧12
=
,
2𝑉2

(1.3.8)
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burada
𝑄1 < 𝑧 ≤ 𝑄2 .

(1.3.9)

Beləliklə,
ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2

(𝑘 − 1)𝑄22 + 𝑧22 𝑄2 − 𝑄22 + 4𝑄12
=
<
.
2𝑉2
2𝑉2

(1.3.10)

Əgər 𝑧2 ≈ 𝑄2 olarsa, onda 𝑘𝑄2 ≈ 1 qoya bilərik və aşağıdakı düstur doğru olar:

ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 <

𝑄2
.
2𝑉2

(1.3.11)

Sıfır vəziyyətindən başlayaraq sistem (tsr1), (tsr2) və (qsr) hərəkət rejimlərinə
çata bilər, lakin (dsr) hərəkət rejiminə çata bilməz. (dsr) hərəkət rejimi üçün hissəciklər
arasında 𝑄1 -dən daha uzun məsafə təyin etmək və onları 𝑉2 sürətini almağa məcbur
etmək lazımdır.
Bu, modelin quruluşuna zidd deyil və deməli, bu cür hərəkət rejimləri mövcud
ola bilər. Bundan əlavə, təcrübədə ictimai nəqliyyatda, yeraltı qatarda və digərlərində
biz bu cür arzuolunmaz hərəkət rejimləri ilə üzləşirik.
Əgər sistem yuxarıda qeyd edilmiş sıfır vəziyyətindən başlayırsa, onda (tsr1)
rejiminə çatmaq üçün (1.1.1) ilə müəyyən edilmiş hissəciklər sayına malik olmaq
lazımdır. Bu say (tsr1) üçün nadirdir. (tsr2) hərəkət rejimini sıfır vəziyyətdən yaratmaq
üçün hissəciklərin sayı nadir deyil.
Məsələn, əgər sistem sıfır vəziyyətindən başlayaraq (tsr2) hərəkət rejiminə
çatdıqda hissəciklərin sayı 𝑘-dırsa, onda modelin quruluşunda (tsr2) rejiminə həmçinin
istənilən 𝑘 ∗ < 𝑘 üçün çatmaq olar. Əgər hər hansı 𝑘 və 𝑡 üçün doğrudur:
𝜌1,𝑡 = 𝑄2 , 𝑉1,𝑡 = 𝑉2 ;
𝜌2,𝑡 = 𝑄2 , 𝑉2,𝑡 = 𝑉2 ;
………………………;
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𝜌𝑘−1,𝑡 = 𝑄2 , 𝑉𝑘−1,𝑡 = 𝑉2 ;
𝜌𝑠,𝑡 = 𝑘𝑄2 , 𝑉𝑠,𝑡 = 𝑉2 ; 𝑘 ≥ 1.
Onda
(1 − (𝑘 − 1)𝑄2 ) = 𝑘𝑄2 ≥ 𝑄2
doğru olduğundan istənilən 𝑘 ∗ < 𝑘 üçün hər hansı 𝑡 ∗ < 𝑡 mövcuddur, bunun
nəticəsində
𝜌1,𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑉1,𝑡 ∗ = 𝑉2 ;
𝜌2,𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑉2,𝑡 ∗ = 𝑉2 ;
…………………………;
𝜌𝑘 ∗−1,𝑡 = 𝑄2 , 𝑉𝑘 ∗ −1,𝑡 = 𝑉2 ;
𝜌𝑘 ∗,𝑡 = 𝑄∗ , 𝑉𝑘,𝑡 ∗ = 𝑉2 ,
burada 𝑄∗ = (1 − (𝑘 ∗ − 1)𝑄2 ) > (1 − (𝑘 − 1)𝑄2 ) ≥ 𝑄2 .
Aşağıda biz yalnız (𝑘 − 1) hissəcikləri arasındakı məsafə 𝑄2 -yə bərabər
olduqda və yalnız iki hissəcik arasındakı məsafə 𝑄1 -dən böyük olan qiymət aldıqda
maksimal hissəcik sayına malik (tsr2) hərəkət rejimini nəzərdən keçirəcəyik.
Teorem 1.3.1. Əgər

𝑄2
𝑉2

<

𝑄1
𝑉1

olarsa, onda (dsr) hərəkət rejimi optimal rejimdir,

yəni aşağıdakı əlaqə doğrudur:
ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟 < ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 ≤ ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘,𝑘) < ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟1 .
İsbatı. Seçilmiş səmərəlilik indeksini (hissəciyin dairənin hər hansı nöqtəsində
orta gözləmə vaxtı) müxtəlif hərəkət rejimləri ilə bağlı müqayisə edək. (dsr) hərəkət
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rejimində 𝑖-ci və (𝑖 + 1)-ci hissəciklər arasındakı 𝑄𝑖∗ məsafəsini ifadə edək. 𝑄𝑖∗ < 𝑄2
olduğuna görə aşağıdakı münasibəti alarıq:

ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟 =

𝑄1 + 𝜀𝑖
𝑄2
<
= ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 .
2𝑉2
2𝑉2

Deməli, ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟 < ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 .
ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 ≤ ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘,𝑘) ≤ ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟1
əlaqəsi Qeyd 1.2.7-dən irəli gəlir.
Nəzərə alaq ki,

ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟 =

𝑄1
2𝑉2

<

𝑄2
2𝑉2

= ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 ,

yəni
ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟 < ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 .

(1.3.12)

Qeyd 1.2.6 və 1.2.7-dən aşağıdakı münasibət alınır:
ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟 ≤ ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘,𝑘) ≤ ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟1 .

(1.3.13)

Görünür ki, təcrübədə ən yaxşı hərəkət rejimi doymuş müəyyən edilmiş
vəziyyətdir. Təəssüflər olsun ki, bütün həqiqi sistemlərin stoxastik (determinik deyil)
quruluşu var və Teorem 1.1.2-nin nəticəsi birbaşa həqiqi sistemlərə tətbiq oluna
bilməz, lakin bu müxtəlif daşınma sistemləri üçün cədvəlin planlaşdırılmasına bir
eyham ola bilər.
Əgər 𝑄1 və 𝑄2 verilibsə, onda determinik sistemlər üçün, sistem ilkin (sıfır)
vəziyyətdən başladıqda, biz sistemin işlədiyi bütün hərəkət rejimlərini (tsr1), (tsr2) və
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(qsr) ((dsr)-dən başqa) müəyyən etməyə imkan verən diaqram qura bilərik. Şəkil 1.2.4də sistemin hərəkət rejimlərinin müəyyən edilməsi üçün diaqram verilmişdir.
Qeyd 1.3.5. (tsr2) rejimi (tsr1) rejimindən fərqli olaraq müxtəlif sayda
hissəciklərə malik ola bilər, lakin bizi mümkün olan maksimal sayda hissəciklərə malik
olan (tsr2) rejimi maraqlandırır. Deməli, fərz edilir ki, (tsr2) hərəkət rejimi üçün (1.1.2)
şərti həmişə ödənilir.
Qeyd 1.3.6. Biz həmçinin fərz edirik ki, 𝑘1 ≥ 1, 𝑘2 ≥ 1 üçün aşağıdakı şərt
ödənilir:
ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 ≤ ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘1 ,𝑘2)

(1.3.14)

baxmayaraq ki, ifadənin doğru olmadığı 𝑄1 , 𝑉1 və 𝑄2 , 𝑉2 qiymət cütləri mövcuddur.
Deməli, biz yalnız barəsində (1.3.10) şərtinin ödəndiyi 𝑄1 , 𝑉1 və 𝑄2 , 𝑉2 kimi qiymət
cütlərini nəzərdən keçirəcəyik.
Biz fərz edəciyik ki, sistemin hərəkəti hər zaman sıfır vəziyyətindən başlayır.
Onda aşağıda göstərilən teoremlər doğrudur.
Teorem 1.3.2. Sistemin (tsr1) hərəkət rejiminə çatması üçün aşağıdakı şərtlər
zəruri və kafidir:
1 − (𝑄2 − 𝑄1 )
1
<𝑘≤ ,
𝑄1
𝑄1

(1.3.15)

(1.3.15)-in ekvivalent forması:
𝑄1 ≤ (1 − (𝑘 − 1)𝑄1 ) < 𝑄2 .
İsbatı. Zərurilik. Aydındır ki, əgər 𝜌𝑘,0 = 𝑄1 , onda sistem (tsr1) hərəkət
rejimində işləyir.
(1.3.12) şərtindən çıxır ki,
𝑄1 ≤ 𝜌𝑘,0 = 𝑄∗ = 1 − (𝑘 − 1)𝑄1 < 𝑄2 .
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Əgər 𝑉1,0 = 𝑉1 , onda sistem (tsr1) hərəkət rejimində işləyir. Fərz edək ki,
𝑉𝑘,𝑡 = 𝑉2 . Sistem sıfır vəziyyətindən başladığına görə biz alırıq:
𝜌1,0 = 𝑄1 , 𝑉1,0 = 𝑉1 ;
𝜌2,0 = 𝑄1 , 𝑉2,0 = 𝑉1 ;
………………………;
𝜌𝑘−1,0 = 𝑄1 , 𝑉𝑘−1,0 = 𝑉1 .
𝑄 ∗ − 𝑄1
𝑡 =
𝑉1 − 𝑉2
∗

müddətindən sonra 𝑘-cı hissəcik öz sürətini 𝑉2 -dən 𝑉1 -ə dəyişir, çünki
𝜌𝑘,𝑡 ∗ = 𝑄∗ − 𝑡 ∗ (𝑉2 − 𝑉1 ) = 𝑄1 .
Eyni vaxtda biz alırıq:
𝜌𝑘−1,𝑡 ∗ = 𝑄1 + 𝑡 ∗ (𝑉2 − 𝑉1 ) = 𝑄∗ < 𝑄2 .
Deməli, (k − 1)-ci hissəcik və bütün digər hissəciklər V1 sürətini saxlayacaq və
sistem (tsr1) hərəkət rejiminində işləyəcək.
Əgər sistem sıfır vəziyyətindən başlayırsa və hər hansı 𝑡 üçün sistem (tsr1)
hərəkət rejimində işləyirsə, onda
𝜌1,𝑡 = 𝑄1 , 𝑉1,𝑡 = 𝑉1 ;
𝜌2,𝑡 = 𝑄1 , 𝑉2,𝑡 = 𝑉1 ;
………………………;
𝜌𝑠−1,𝑡 = 𝑄1 , 𝑉𝑘−1,𝑡 = 𝑉1 ;
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𝑉𝑘,𝑡 = 𝑉1 .
Beləliklə, 𝑉𝑘,𝑡 = 𝑉1 olduğuna görə aşağıdakı münasibət alınır:
𝑄1 ≤ 𝜌𝑘,𝑡 = (1 − (𝑘 − 1)𝑄1 ) < 𝑄2 .
Deməli, (1.3.10) ödənilir.
Kafilik. Fərz edək ki, sistem sıfır vəziyyətindən başlayır. Əgər (1.3.15) ödənirsə,
onda aşağıdakı münasibət alınır:
𝜌𝑘,𝑡 = (1 − (𝑘 − 1)𝑄1 ) > 1 − (𝑘 − 1)𝑄2 .
(1.3.10) ödənildiyinə görə
𝑄1 < 1 − (𝑘 − 1)𝑄2 < 𝑄2 + 𝑄1 .
Birinci hissəcik üçün aşağıdakı münasibət alınır:
𝜌1,0 ≥ 𝑄2 , 𝑉1,0 = 𝑉2 .

𝑡∗ =

𝑄2 − 𝑄1
𝑉2 − 𝑉1

müddətindən sonra ikinci hissəcik üçün aşağıdakı münasibətlər alınır:
𝜌2,𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑉2,𝑡 ∗ = 𝑉2 .
Biz (tsr2)–ni hissəciklərin mümkün olan maksimal sayı ilə nəzərdən
keçirdiyimizə görə və (1.3.15) münasibəti ödənildiyindən, onda bu proses davamlı
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olacaq (çünki hissəciklər arasındakı məsafə bunu etməyə imkan verir) və sonda
aşağıdakı münasibətlər alınar:
𝜌1,𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑉1,𝑡 ∗ = 𝑉2 ;
𝜌2,𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑉2,𝑡 ∗ = 𝑉2 ;
………………………;
𝜌𝑘−1,𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑉𝑘−1,𝑡 ∗ = 𝑉2 ;
𝜌𝑘,𝑡 ∗ = 𝑄 ∗ ,
burada 𝑄1 < 𝑄 ∗ < 𝑄2 və deməli, 𝑉𝑘,𝑡 ∗ = 𝑉2 . Bu o deməkdir ki, sistem (tsr2) rejiminə
çatmışdır. Bundan əlavə (tsr2) hərəkət rejiminə
(𝑘 − 1)(𝑄2 − 𝑄1 )
𝑉2 − 𝑉1
müddətindən sonra çatmaq mümkün olacaq.
Teorem 1.3.3. Sistemin (tsr2) hərəkət rejiminə çatması üçün aşağıdakı şərtlərin
ödənilməsi zəruri və kafidir:
1 − 𝑄1
1 + (𝑄2 − 𝑄1 )
<𝑠<
,
𝑄2
𝑄2

(1.3.16)

(1.3.16)-nın ekvivalent forması:
𝑄1 < (1 − (𝑠 − 1)𝑄2 ) < 𝑄2 + 𝑄1 .
İsbatı. Zərurilik. Əgər sistem maksimal sayda hissəciklərlə (tsr2) hərəkət
rejimində işləyirsə, onda
𝜌1,𝑡 = 𝑄2 , 𝑉1,𝑡 = 𝑉2 ;
56

𝜌2,𝑡 = 𝑄2 , 𝑉2,𝑡 = 𝑉2 ;
………………………;
𝜌𝑠−1,𝑡 = 𝑄2 ,
𝑉𝑠−1,𝑡 = 𝑉2 ; 𝜌𝑠,𝑡 = 𝑄 ∗ ,
burada 𝑄1 < 𝑄 ∗ < 𝑄2 .
Deməli, (1.3.11) münasibəti doğrudur.
Əgər sistem yuxarıda (tsr2) rejimi üçün qeyd edildiyi kimi ilkin vəziyyətdən
başlayırsa, onda
𝜌1,0 ≥ 𝑄2 , 𝑉1,0 = 𝑉2
münasibəti doğrudur.
𝑡∗ =

𝑄2 − 𝑄1
𝑉2 − 𝑉1

müddətindən sonra ikinci hissəcik üçün aşağıdakı münasibətlər alınır:
𝜌2,𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑉1,𝑡 ∗ = 𝑉2 .
Bu proses 𝑘2 hissəciklərinin 𝑉2 sürəti aldıqları 𝑡 ∗∗ zaman anına qədər davam
edəcək və məsafələr üçün aşağıdakı münasibətlər alınacaq:
𝑄1 < 𝜌𝑠,𝑡 ∗∗ < 𝑄2 , 𝑉𝑘,𝑡 ∗∗ = 𝑉2 ;
𝜌𝑘−1,𝑡 ∗∗ = 𝑄2 , 𝑉𝑘−1,𝑡 ∗∗ = 𝑉2 ;
………………………;
𝜌𝑘−𝑘1 ,𝑡 ∗∗ = 𝑄2 , 𝑉𝑘−𝑘1 ,𝑡 ∗∗ = 𝑉2
və
𝜌𝑘−𝑘1 −1,𝑡 ∗∗ = 𝑄1 , 𝑉𝑘−𝑘1 −1,𝑡 ∗∗ = 𝑉1 ;
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……………………………;
𝜌2,𝑡 ∗∗ = 𝑄1 , 𝑉1,𝑡 ∗∗ = 𝑉1 .
Yeni sistem 𝑀(𝑘1 , 𝑘2 ) qarışıq rejimdə hərəkət edir.
Kafilik. Fərz edək ki, (1.3.16) doğrudur. Onda

𝑡1 =

𝑄2 − 𝑄1
𝑉2 − 𝑉1

müddətindən sonra alarıq:
𝜌1,𝑡1 = 𝑄2 , 𝑉1,𝑡1 = 𝑉2 .
Daha sonra
𝑡2 =

2(𝑄2 − 𝑄1 )
𝑉2 − 𝑉1

müddətindən sonra alarıq:
𝜌1,𝑡2 = 𝑄2 , 𝑉1,𝑡2 = 𝑉2 ;
𝜌2,𝑡2 = 𝑄2 , 𝑉1,𝑡2 = 𝑉2 .
Bu proses (1.3.16) şərtinə uyğun olaraq

𝑡𝑠−1 =

(𝑠 − 1)(𝑄2 − 𝑄1 )
𝑉2 − 𝑉1

müddətinə qədər davam edəcək və sonunda aşağıdakı bərabərlikləri alarıq:
𝜌1,𝑡1 = 𝑄2 , 𝑉1,𝑡1 = 𝑉2 ;
𝜌2,𝑡2 = 𝑄2 , 𝑉1,𝑡2 = 𝑉2 ;
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…………………………;
𝜌1,𝑡𝑠−1 = 𝑄2 , 𝑉1,𝑡𝑠−1 = 𝑉2 .
Eyni zamanda (1.3.16) şərtinə uyğun olaraq alarıq:
𝜌𝑠,𝑡𝑠−1 = (1 − (𝑠 − 1)𝑄2 ) > 𝑄1 .
Modelin quruluşuna uyğun olaraq

𝜌𝑠,𝑡0 > 𝑄1 , 𝑉𝑠,𝑡0 = 𝑉2 .
Buradan alırıq ki,
𝑉1,𝑡𝑠−1 = 𝑉2 ;
𝑉2,𝑡𝑠−1 = 𝑉2 ;
………………;
𝑉𝑠,𝑡𝑠−1 = 𝑉2 .
Beləliklə alınır ki, sistem (tsr2) rejimində hərəkət edir. Kafilik isbat olundu.
Teorem 1.3.4. Sistemin (qsr) 𝑀(𝑘1 , 𝑘2 )-də hərəkəti üçün verilmiş 𝑄1 və 𝑄2
qiymətləri ilə diaqrama uyğun 𝑘1 və 𝑘2 üçün aşağıdakı şərtlər zəruri və kafidir:
𝑘1 𝑄1 + 𝑘2 𝑄2 ≤ 1, 𝑘1 𝑄1 + (𝑘2 + 1)𝑄2 ≥ 1;
1 − 𝑄2 ≤ 𝑘1 𝑄1 + 𝑘2 𝑄2 ≤ 1;
𝑘2 = 𝑚𝑎𝑥{𝑠: (𝑠 − 1)𝑄2 + 𝑄1 } < 1 və 𝑘1 = 𝑘 − 𝑘2 ;
𝑘𝑡𝑠𝑟2 < 𝑘𝑞𝑠𝑟 < 𝑘𝑑𝑠𝑟 𝑣ə 𝜀𝑖 → 0, 𝑘𝑑𝑠𝑟 → 𝑘𝑡𝑠𝑟1 .

(1.3.17)
(1.3.18)
(1.3.19)
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İsbatı. Zərurilik. Əgər sistem 𝑀(𝑘1 , 𝑘2 ) hərəkət rejimində işləyirsə, onda
aydındır ki, (1.3.17) şərti ödənilməlidir. Əgər sistem sıfır vəziyyətindən başlayırsa,
onda

𝑡=

𝑄2 − 𝑄1
𝑉2 − 𝑉1

müddətindən sonra 𝑘-cı hissəciyin sürəti 𝑉2 -dən 𝑉1 -ə dəyişəcək, çünki (𝑘 − 1)-ci və
𝑘-cı hissəciklər arasındakı məsafə 𝑄2 -yə bərabər olacaq.
2(𝑄2 − 𝑄1 )
𝑉2 − 𝑉1
müddətindən sonra (𝑘 − 1) sayda hissəcik sürətini 𝑉2 -yə dəyişəcək. Bu proses 𝑠-ci
hissəcikdən 1-ci hissəciyə qədər məsafə 𝑄1 -dən xeyli çox olduğu müddətdə davam
edəcək. Deməli, sürətini 𝑉1 -dən 𝑉2 -yə dəyişmiş hissəciklərin sayı (1.3.18) münasibəti
ilə müəyyən edilir.
Kafilik. Kafilik asanlıqla (1.3.17) şərtindən çıxır. Əgər sistem sıfır
vəziyyətindən hərəkətə başlayırsa, və (1.3.17) şərti doğrudursa, onda aydındır ki,
sadəcə 𝑘2 hissəcik 𝑉2 sürəti ilə hərəkət edəcək və digər 𝑘1 hissəcik isə 𝑉1 sürəti ilə
(sıfır vəziyyətində olduğu kimi) hərəkət edəcək.
Misal 1.3.1. 𝑘 = 30 və 𝑄1 =

1

, 𝑉1 = 1. Onda sıfır vəziyyətindən başlayaraq

30

sistem (tsr1) hərəkət rejiminə çatacaq və ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟1 =
Əgər 𝑘 = 20 və 𝑄1 =

1
20

1
30

= 0.0167.

, 𝑉2 = 2, onda sıfır vəziyyətindən başlayaraq sistem

(tsr2) hərəkət rejiminə çatacaq və ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 =
Əgər 𝑘 = 12, 𝑄1 =

1
60

, 𝑄2 =

1
20

1
80

= 0.0125.

, 𝑉1 = 1, 𝑉2 = 2, onda sıfır vəziyyətindən

başlayaraq sistem 𝑀(3,9) hərəkət rejiminə çatacaq və ℎ𝑔𝑚𝑀(3,12) = 0.0129.
(dsr) hərəkət rejimi üçün biz
60

𝑄1 =

1
1
, 𝑄2 = ,
30
20

𝑉1 = 1, 𝑉2 = 2,
1
1
𝜀𝑖 = 30 =
,
29 870

𝑄1 + 𝜀𝑖 =

1
,
29

𝑤𝑠𝑡𝑠𝑠𝑠 = 0,009
alırıq.
𝑄1
𝑉1

<

𝑄2
𝑉2

şərti ödənilir (

1

30

<

1
20

). Sadə hesablamalardan aşağıdakıları almaq olur:

ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟 = 0.009 < ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 = 0.0125 <
< ℎ𝑔𝑚𝑀(3,12) =

0
< ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟1 = 0.0167
0129

Müxtəlif hərəkət rejimlərinin müqayisəsi orta gözləmə vaxtında artım verir:
(𝑑𝑠𝑟) ilə (𝑡𝑠𝑟2) 25%-dir;
(𝑑𝑠𝑟) ilə 𝑀(3,12) 30%-dir;
(𝑑𝑠𝑟) ilə (𝑡𝑠𝑟1) 46%-dir;
(𝑡𝑠𝑟2) ilə 𝑀(3,12) 3.2%-dir;
(𝑡𝑠𝑟2) ilə (𝑡𝑠𝑟1) 26%-dir;
𝑀(3,12) ilə (𝑡𝑠𝑟1) 22%-dir.
Digər rejimlərlə müqayisədə (dsr) rejimindən istifadə etməklə maksimal artım
44%-dir, lakin (tsr2) rejiminin (tsr1) ilə müqayisəsi, əgər 𝑉2 daha yüksək qiymət alırsa,
onda orta gözləmə vaxtındakı artım daha yüksək ola bilər, bunu aşağıdakı ədədi misal
göstərir.
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Misal 1.3.2. Gəlin 𝑘 = 30 götürək və 𝑄1 =

1
30

, 𝑉1 = 1. Fərz edilir ki, sistem

hərəkətə sıfır vəziyyətindən başlayacaq. Onda sıfır vəziyyətindən başlayaraq sistem
(ass1) hərəkət rejiminə çatır və ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟1 =

1
60

= 0.0167.

Əgər hissəciklərin sayı azalarsa, yəni 𝑘 = 20 və 𝑄2 =

1
20

, 𝑉2 = 4, onda hərəkətə

sıfır vəziyyətindən başlayaraq sistem (tsr2) hərəkət rejiminə çatır və ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟1 =

1
160

=

0.0062.
Əgər 𝑘 = 22 və 𝑄1 =

1

, 𝑄2 =

30

1
20

, 𝑉1 = 1, 𝑉2 = 4, onda sıfır vəziyyətindən

başlayaraq sistem 𝑀(6,16) hərəkət rejiminə çatır və ℎ𝑔𝑚𝑀(6,16) = 0.0088.
(dsr) hərəkət rejimi üçün biz
𝑄1 =

1
1
, 𝑄2 = ,
30
20

𝑉1 = 1, 𝑉2 = 2,
1
1
𝜀𝑖 = 30 =
,
29 870
1
𝑄1 + 𝜀𝑖 = ,
29
ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟 = 0,0045
alırıq.
𝑄1
𝑉1

<

𝑄2
𝑉2

1

1

şərti ödənilir ( < ). Sadə hesablamalardan aşağıdakı nəticələri
30
20

almaq olar:
ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟 = 0.0045 < 𝑑𝑠𝑟𝑡𝑠𝑟2 = 0.0062 <
< ℎ𝑔𝑚𝑀(6,16) = 0.0088 < ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟1 = 0.016
Məqsədimiz ən uyğun, yəni sistemə daxil olan tələblərin orta gözləmə
müddətinin ən aşağı qiymətini verən rejimləri tapmaqdır. Müxtəlif hərəkət rejimlərinin
müqayisəsi orta gözləmə vaxtında artım verir:
(𝑑𝑠𝑟) ilə (𝑡𝑠𝑟1) 72%-dir;
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(𝑑𝑠𝑟) ilə 𝑀(6, 16) 49%-dir;
(𝑑𝑠𝑟) ilə (𝑡𝑠𝑟2) 46%-dir;
(𝑡𝑠𝑟2) ilə 𝑀(3,12) 29%-dir;
(𝑡𝑠𝑟2) ilə (𝑡𝑠𝑟1) 61%-dir;
𝑀(6,16) ilə (𝑡𝑠𝑟1) 45%-dir.
Beləliklə, alınır ki, əgər

𝑉2
𝑉1

artırsa, onda artım da çoxalır.
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II FƏSİL
STOXASTİK SİSTEMLƏR
İkinci fəsildə hərəkətdə olan hissəciklərin daha geniş sinfinə baxılır və
gecikmələr funksiyası daxil edilir. Daxil edilən gecikdirmələr sistemlərin xarakterini
dəyişib stoxastik sistemlərə çevirir. Gecikmələr funksiyası hissəciyin yüksək sürətinin
məcburi olaraq aşağı sürətə çevirməkdən ibarətdir. Belə gecikmələr hərəkətdə olan
hissəciklərin dairə üzərində seçilmiş nöqtədə gözləmə vaxtını gecikdirdikdən
“gecikdirmə funksiyası” adlandırılır. Daxil edilən gecikdirmələr praktiki məsələlərdə
yarana bilən maneələri ifadə edir (məsələn, nəqliyyat sistemlərində yolun keyfiyyəti
yollarda yaranan gözlənilməz maneələr nəqliyyatın hərəkət sürətini azaldılmağa
məcbur edir, kommunikasiya sistemlərində gözlənməyən şərtlər informasiyanın
ötürülməsinin vaxtını gecikdirir və s.).
Stoxastik sistemlərdə yaranan vəziyyətlər tapılır və onların müqayisəsi aparılır.
Göstərilir ki, stoxastik sistemlərdə (determinik sistemlərdə fərqli olaraq) müqayisələrin
nəticələri fərqlidir. Əgər determinik sistemlərdə üstünlük yaranmış (dsr) hərəkət
rejiminə üstünlük verilirsə, stoxastik sistemlərdə belə vəziyyətdə sistemin seçilmiş
effektivlik indeksi böyük qiymətlər və orta sürəti aşağı qiymətlər aldığından belə
vəziyyətlər praktiki məsələlərdə məsləhət deyil. Stoxastik sistemlərdə daxil olan
tələblər axınının intensivliyinə uyğun olaraq optimal hərəkət rejimi tapılır (Teorem
2.1.1). Göstərilir ki, əgər determinik sistemlərdə optimal hərəkət rejimi (dsr) hərəkət
rejimidirsə, stoxastik modellər üçün bu rejim uyğun olmayan rejimdir və hətta belə
vəziyyətə gəlmiş stoxastik model qısa zamanda ən uyğun olmayan (tsr1) hərəkət
rejiminə keçir və bu hərəkət rejimindən digər rejimə heç vaxt dönmür (Teorem 2.1.2).
§2.1. Gecikmələrin daxil edilməsi və yaranan vəziyyətlər
Yuxarıda daxil edilən hərəkətdə olan hissəciklərin riyazi modelləri determinik
xarakter daşıyır. Amma praktiki məsələlərdə hər bir sistemdə təsadüfi maneə yaranır
və belə maneələr nəticəsində hərəkətdə olan hissəciklər sürətlərini azalda bilər, yəni 𝑉2
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sürətindən 𝑉1 sürətinə dəyişə bilər. Bunun müxtəlif səbəbləri ola bilər. Təsadüfən
yolda bir maneə yarana bilər, ya yolun keyfiyyəti yüksək sürətlə hərəkət etməyə imkan
vermir və s. Belə maneələr determinik sistemi stoxastik sistemə çevirir, çünki artıq
sistemdə təsadüfi anlarda vəziyyətlər dəyişir. Ola bilsin ki, belə dəyişilikləri Markov
zəncirləri nəzəriyyəsinin nəticələri ilə ifadə etmək olardı. Amma sistemlərin və
vəziyyətlərin mürəkkəb olduğundan Markov zəncirləri nəzəriyyəsini tətbiq etmək
müxtəlif çətinliklər yaradır. Digər tərəfdən bəzi vəziyyətlər çoxluğu ola bilsin ki, heç
Markov zənciri olmasın. Ona görə Markov prosesləri nəzəriyyəsini burada tətbiq
etmək olmur və yeni yanaşmalar və metodlar yaratmağa ehtiyac yaranır.
Yaranan maneələri biz aşağıda stoxastik gecikmələr adlandıracağıq, çünki
yaranmış maneələr nəticəsində sistemin orta sürəti azalır və xidmətdə gecikmələr baş
verir. Gecikmələr ondan ibarətdir ki, hər bir sistem üçün determinik modellərdə
təsadüfi zaman anlarında (yüksək) 𝑉2 sürəti ilə hərəkət edən bəzi hissəciklərin sürəti
(aşağı) 𝑉1 sürətinə dəyişəcək. Belə daxil edilən gecikmələr determinik sistemi stoxastik
sistemə çevirəcək. Qeyd etmək lazımdır ki, hər bir zaman anı (𝑡) sadəcə bir hissəciyin
sürəti dəyişdirilə bilər. Əgər bir anda bir neçə hissəciyin sürəti dəyişərsə, onda model
olduqca mürəkkəb olur və onun araşdırılması bu dissertasiyanın mövzusu deyil.
Gələcəkdə belə məsələlərə baxıla bilər.
Tərif 2.1.1. Əgər təsadüfi 𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑛 anlarında 𝑉2 sürətinə malik olan hissəcik
məcburi olaraq sürətini 𝑉2 -dən 𝑉1 -ə dəyişməli olarsa, onda biz deyirik ki, sistemdə
gecikmə baş vermişdir.
Tərif 2.1.2. Əgər gecikmə baş verdikdən sonra sistem gecikmədən əvvəlki vaxt
anında olduğu rejimə qayıda bilirsə, o zaman gecikmə önəmsiz adlandırılır və hərəkət
rejimi belə gecikmələrə nəzərən invariant rejim (ir) adlanır.
Təbii ki, gecikmələr ancaq o rejimlər üçün daxil edilir ki, orada ən azı bir
hissəciyin sürəti 𝑉2 -yə bərabər olsun. Bu baxımdan (tsr1) rejimi üçün gecikmələr daxil
edilmir, çünki bu rejimdə bütün hissəciklərin sürətləri 𝑉1 -ə bərabərdir.
Qeyd 2.1.1. Gecikmələr tətbiqi məsələlər üçün adi vəziyyətdir, çünki nəqliyyat
sistemlərində nəqliyyat vasitələri (avtobuslar, qatarlar, avtomobillər) hər hansı
gözlənilməz maneələrlə (şoselərdə heyvanların peydə olması, bəzən yolun keyfiyyəti
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yüksək sürət yığmağa imkan vermir və s.) üzləşə bilərlər. Kommunikasiya
sistemlərində qəbul olunan məlumatın sürəti sınmış avadanlıq və ya avadanlığın
etibarlılığı səbəbindən azala bilər.
Misal 2.1.1. Fərz edək ki, sistem (tsr2) rejimində hərəkət edir və 𝜌1,𝑡 = 2𝑄2 və
𝑡 anında sistemə uzunluğu (müddəti)

𝑄2 −𝑄1
𝑉2 −𝑉1

hissəciyin sürəti 𝑡 ∗ müddəti zamanı (𝑡 ∗ <

olan bir gecikmə daxil olunur, yəni ikinci

𝑄2 −𝑄1
𝑉2 −𝑉1

) məcburi olaraq 𝑉2 -dən 𝑉1 -ə dəyişir.

Modelin quruluşuna uyğun olaraq 𝑡 ∗ müddətindən sonra alırıq ki,

𝜌1,𝑡+𝑡 ∗ = 2𝑄2 −

(𝑉2 − 𝑉1 )(𝑄2 − 𝑄1 )
= 2𝑄2 − 𝑄2 + 𝑄1 = 𝑄2 + 𝑄1 > 𝑄2 ;
𝑉2 − 𝑉1
𝜌2,𝑡+𝑡 ∗ = 𝑄2 + 𝑄2 − 𝑄1 > 𝑄2 ;
𝜌𝑖,𝑡+𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑖 = 3,4, … , 𝑘.

Modelin quruluşuna uyğun olaraq sistem (tsr2) rejimində hərəkətini davam
edəcək. Deməli, daxil olunan gecikmə önəmsiz gecikmədir və (tsr2) hərəkət rejimi belə
gecikmələrə görə invariantdır.
Müxtəlif rejimlər üçün eyni gecikmə önəmli və önəmsiz ola bilər.
Misal 2.1.2. Fərz edək ki, iki hərəkət rejimi var, (tsr2) və (dsr) və hər iki hərəkət
rejimi üçün bir gecikmə baş verir

max(𝜀𝑖 ) < 𝑡 ∗ ≤

𝑄2 − 𝑄1
,
𝑉2 − 𝑉1

burada, 𝜀𝑖 -lər (dsr) hərəkət rejimində olan paramertlərdir.
Kifayətdir ki, sistemdə (dsr) rejimində sadəcə bir dənə belə gecikmə baş versin.
Onda hissəciklərin sürətləri dəyişəcək, bu gecikmə sistem üçün önəmli olacaq və
sistem diaqrama uyğun olaraq (hissəciklərin sayından və 𝑄2 , 𝑄1 qiymətlərindən asılı
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olaraq ya (tsr1), ya da (qsr) rejiminə keçəcək. (tsr2) rejimi üçün yaranan gecikmə
önəmsiz olacaq, çünki hərəkətdə olan hissəciklər arasındakı məsafələr dəyişsə də, hər
zaman 𝑄1 böyük olaraq qalacaq, yəni
𝜌1,𝑡 > 𝑄1 ,
𝜌2,𝑡 > 𝑄1 ,
… … … … … …,
𝜌𝑘,𝑡 > 𝑄1 .
Bu da o deməkdir ki, hissəciklərin sürətləri dəyişməyəcək, hər bir hissəcik 𝑉2
sürəti ilə hərəkətini davam etdirəcək və sistem (tsr2) hərəkət rejimində qalacaq. Fərz
edək ki, sistemdə sadəcə bir dəfə gecikmə baş verir, yəni təsadüfi bir anda, 𝑉2 sürəti ilə
hərəkət edən təsadüfi götürülən bir hissəcik məcburi olaraq sürətini 𝑉1 -ə dəyişir. Onda
aşağıda təqdim edilən teorem doğrudur.
Teorem 2.1.1. Əgər sistemdə bir gecikmə baş verirsə, onda
a) (tsr2) və (qsr) rejimləri invariant olaraq qalırlar.
b) Əgər
𝑄1 < 𝜀1 + 𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑘 < 𝑄2

(2.1.1)

olarsa, onda (dsr) hərəkət rejimi (tsr1) hərəkət rejiminə keçir və daimi olaraq orada
qalır.
c) Əgər
𝜀1 + 𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑘 > 𝑄2

(2.1.2)

olarsa, onda (dsr) hərəkət rejimi (qsr) hərəkət rejiminə keçir və daimi olaraq orada
qalır.
İsbatı. Əgər sistemdə gecikmə baş verən zaman sistem (tsr2) rejimində hərəkət
edərsə, o gecikmə bitdikdən sonra sistemin hərəkəti determinikdir.
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Teorem 2.1.1 isə sistemin (tsr2) rejimində hərəkət etmək üçün zəruri və kafi
şərtləri verir. Əgər sistem gecikmədən öncə (tsr2) rejimində hərəkət edirdisə, onda
Teorem 2.1.1-in şərtləri doğrudur. Gecikmə bitdikdən sonra 𝑘, 𝑄1 , 𝑄2 arasında olan
münasibətlər dəyişmədiyindən və gecikmədən sonra sistemin hərəkəti determinik
modelə uyğun olduğundan sistem bir müddətdən sonra (tsr2) rejiminə dönüb (əgər yeni
bir gecikmə olmazsa) daimi olaraq bu rejimdə hərəkət edəcək.
Eyni vəziyyət (qsr) rejimi üçün də doğru olacaq, çünki gecikmə bitdikdən sonra
sistemin hərəkəti determinik modelə uyğundur və 𝑘, 𝑄1 , 𝑄2 arasında olan münasibətlər
eyni olaraq qalacaq. Bu o deməkdir ki, diaqrama uyğun olaraq sistem (qsr) rejimində
hərəkət edəcək və 𝑘1 (𝑉1 sürəti ilə hərəkət edən hissəciklərin sayı) və 𝑘2 (𝑉2 sürəti ilə
hərəkət edən hissəciklərin sayı) qiymətləri dəyişməyəcək.
a) Əgər
𝑄1 < 𝜀1 + 𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑘 < 𝑄2
münasibəti ödənərsə, onda gecikmə daxil olduqdan sonra sistem sıfır vəziyyətinə
keçəcək və Teorem 1.1.1 (1.1.1) şərtinə uyğun olaraq sıfır vəziyyətindən sadəcə (tsr1)
vəziyyətinə dönə bilər, çünki 𝑘, 𝑄1 , 𝑄2 arasında olan münasibət (1.1.1) şərtini ödəyir.
b) Əgər
𝜀1 + 𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑘 > 𝑄2
münasibəti ödənərsə, gecikmədən sonra sistem sıfır vəziyyətinə keçir və sıfır
vəziyyətindən (qsr) vəziyyətinə dönür, çünki c) şərtinə uyğun olaraq artıq ən azı iki
hissəcik arasındakı məsafə 𝑄2 -dən böyük olduğundan ən azı bir hissəciyin sürəti 𝑉2 yə bərabər olacaq, bu da o deməkdir ki, sistem (qsr) rejimində hərəkət edəcək.
𝜌𝑖,𝑡 ∗ = 𝑄2 + 𝑡 ∗ (𝑉2 − 𝑉1 ) > 𝑄2 , 𝑉𝑖,𝑡 ∗ = 𝑉2 ;
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𝜌𝑖−1,𝑡 ∗ = 𝑄2 − 𝑡 ∗

(𝑄2 − 𝑄1 )(𝑉2 − 𝑉1 )
> 𝑄1 , 𝑉𝑖−1,𝑡 ∗ = 𝑉2 .
𝑉2 − 𝑉1

Deməli, 𝑉𝑖−1,𝑡 = 𝑉2 və sistem (ass2) hərəkət rejimində işləyir.
Əgər
𝑡∗ ≥

𝑄2 − 𝑄1
𝑉2 − 𝑉1

münasibəti ödənərsə, onda gecikmə bitdikdən sonra biz alırıq:
𝜌𝑖,𝑡 ∗ = 𝑄2 + 𝑡 ∗ (𝑉2 − 𝑉1 ) > 𝑄2 , 𝑉𝑖,𝑡 ∗ = 𝑉2 ;

𝜌𝑖−1,𝑡 ∗ = 𝑄2 − 𝑡 ∗

(𝑄2 − 𝑄1 )(𝑉2 − 𝑉1 )
> 𝑄1 , 𝑉𝑖−1,𝑡 ∗ = 𝑉1 .
𝑉2 − 𝑉1

Əgər gecikmənin müddəti

(𝑘−1)(𝑄2 −𝑄1 )
𝑉2 −𝑉1

ifadəsindən böyük və ya ona

bərabərdirsə, onda sistem sıfır vəziyyətinə keçir və deməli, bir müddətdən sonra
Teorem 2.1.1-ə uyğun olaraq (ass2) hərəkət rejiminə keçəcək. Teoremin (b) və (c)
hissələri analoji qayda ilə isbat olunur.
Eynilə, Teorem 2.1.1-dəki fikir (qsr) rejimi üçün də isbat olunur.
(dsr) hərəkət rejimini nəzərdən keçirək. Fərz edək ki, 𝑖-ci hissəcik sürətini 𝑉2 dən 𝑉1 -ə dəyişir. Bu (𝑖-ci) hissəcik heç vaxt sürəti yenidən 𝑉2 -yə dəyişə bilməz, çünki
istənilən 𝑡 üçün 𝜌𝑖,𝑡 < 𝑄2 ödənilir.

𝜀𝑖
𝑉2 −𝑉1

müddətindən sonra (𝑖 − 1)-ci hissəcik sürətini

𝑉1 -ə dəyişir və bu proses bütün hissəciklər 𝑉1 sürətini alana qədər davam edəcək.
Beləliklə, sistem (tsr1) rejiminə çevrilir. Sistem işi (tsr1) rejimindən başladığına görə
Teorem
(

2.1.1-in

𝜀1 +𝜀2 +⋯+𝜀𝑖
𝑉2 −𝑉1

şərtindəki

1)

bəndi

ödəndiyi

üçün

sabitləşmiş

rejimdə

müddətindən sonra) sistem (tsr1) rejimində işləyəcək.

Deməli, 𝑉𝑖−1,𝑡 = 𝑉2 olur və sistem (tsr2) hərəkət rejimində işləyir.
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Beləliklə, Teorem 2.1.1-ə uyğun olaraq, əgər doymuş rejimdə yalnız bircə dəfə
bir hissəcik sürətini 𝑉2 -dən 𝑉1 -ə dəyişəcəksə, onda bu hissəcik aşağı 𝑉1 sürətini
saxlamalıdır, çünki yüksək 𝑉2 sürətini almaq üçün sonrakı hissəciyə qədər məsafə 𝑄2 yə bərabər olmalıdır, lakin bu mümkün deyil, çünki doymuş rejimin quruluşuna uyğun
olaraq qonşu hissəciklər arasındakı məsafə həmişə 𝑄2 -dən azdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, doymuş rejim üçün gecikmələrin təqdim edilməsi
sistemi bir rejimdən digər hərəkət rejiminə, bizim halda (tsr1) rejiminə çevrilməyə
məcbur edir. Bundan əlavə, sistemin (tsr1) rejimini tərk etmək, məsələn, (dsr)-ə və ya
digər rejimdən geri qayıtmaq imkanı yoxdur. Deməli, əgər sistemdə hər hansı
gecikmələrin baş verməsi gözlənilirsə, onda (dsr) hərəkət rejiminin olması tövsiyə
olunmur.
Bu mənada əgər sistemlər gecikmələrlə üzləşirsə, onda (dsr) hərəkət rejimi
optimal rejim deyil. Deməli, (dsr) hərəkət rejimi bütün tətbiqlər üçün tövsiyə olunmur,
çünki təcrübədə gecikmələr həmişə mövcuddur.
Aşağıdakı əlavə şərtləri daxil edək.
(i) Hər hansı 𝑡 zaman anında sistemdə bəzi dəyişmələr baş verir, yəni 𝑉2 sürəti
ilə hərəkət edən bir hissəciyin sürəti (hansının olduğu vacib deyil) 𝑉1 sürətinə dəyişir.
Biz bunu gecikmə adlandıracağıq.
Bu paraqrafın əsas nəticəsini aşağıdakı teorem şəklində verək:
Teorem 2.1.2. (i) şərtinə əsasən aşağıdakı münasibətlər doğrudur:
ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟2 ≤ ℎ𝑔𝑚𝑀(𝑘1 ,𝑘2) ≤ ℎ𝑔𝑚𝑡𝑠𝑟1 = ℎ𝑔𝑚𝑑𝑠𝑟 .
Qeyd edək ki, gecikmələr sistemi (dsr) rejimindən çıxarır və sistem (tsr1)
rejiminə yaxın rejimdə hərəkət edir.
İsbat. Fərz edək ki, (drs) hərəkət rejimində 𝑡 ∗ zaman anında 𝑖-ci hissəcik sürəti
𝑉2 -dən 𝑉1 -ə dəyişəcək, yəni
𝜌1,𝑡 ∗ = 𝑄1 + 𝜀1 , 𝑉1,𝑡 = 𝑉2 ;
𝜌2,𝑡 ∗ = 𝑄1 + 𝜀2 , 𝑉2,𝑡 = 𝑉2 ;
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……………………………;
𝜌𝑖−1,𝑡 ∗ = 𝑄1 + 𝜀𝑖−1 , 𝑉𝑖−1,𝑡 ∗ = 𝑉2 ;
𝜌𝑖,𝑡 ∗ = 𝑄1 + 𝜀𝑖 , 𝑉𝑖,𝑡 ∗ = 𝑉1 , 𝜀𝑖 > 0,
𝜌𝑖+1𝑡 = 𝑄1 + 𝜀𝑖+1 , 𝑉1,𝑡 = 𝑉2 ;
……………………………;
𝜌𝑘,𝑡 ∗ = 𝑄1 + 𝜀𝑘 , 𝑉𝑘,𝑡 ∗ = 𝑉2 .

Onda

𝜀𝑖
𝑉2 −𝑉1

zaman intervalından sonra, yəni 𝑡 ∗∗ = 𝑡 ∗ +

𝜀𝑖−1
𝑉2 −𝑉1

zaman anında

məsafə 𝜌𝑖−1,𝑡 = 𝑄1 olur və deməli, 𝑉𝑖−1 = 𝑉1 doğrudur. Addım-addım hissəciklər
arasındakı məsafələr 𝑄1 olacaq. Bu proses bütün hissəciklər 𝑉1 sürətinə malik olan
zaman anına qədər davam edəcək və deməli, sistem (tsr1) hərəkət rejiminə keçəcək.
Əgər (tsr2) hərəkət rejimində 𝑡 ∗ zaman anında gecikmə baş verirsə (𝑖-ci
hissəciyin sürəti 𝑉2 -dən 𝑉1 -ə dəyişir onda aşağıdakı münasibətlər alınır:
𝜌1,𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑉1,𝑡 ∗ = 𝑉2 ;
𝜌2,𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑉2,𝑡 ∗ = 𝑉2 ;
……………………;
𝜌𝑖−1,𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑉𝑖−1,𝑡 ∗ = 𝑉2 ;
𝜌𝑖,𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑉𝑖,𝑡 ∗ = 𝑉1 ;
𝜌𝑖+1,𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑉𝑖+1,𝑡 ∗ = 𝑉2 ;
………………………;
𝜌𝑘,𝑡 ∗ = 𝑄2 , 𝑉𝑘,𝑡 ∗ = 𝑉2 .
Uzun gecikmə (yalnız bir dəfə baş verir) sistemi sıfır mövqeyinə gətirib çıxara
bilər, yəni hər hansı 𝑡 ∗ üçün alırıq:
𝜌1,𝑡 ∗ = 𝑄1 , 𝑉1,𝑡 ∗ = 𝑉2 ;
𝜌2,𝑡 ∗ = 𝑄1 , 𝑉2,𝑡 ∗ = 𝑉1 ;
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……………………;
𝜌𝑠−1,𝑡 ∗ = 𝑄1 , 𝑉𝑠−1,𝑡 ∗ = 𝑉1 ;
𝜌𝑠,𝑡 ∗ ≥ 𝑄2 , 𝑉𝑠,𝑡 ∗ = 𝑉2 .
Sistem (tsr2) hərəkət rejimindən irəli gəldiyinə görə, (2.4.19) ifadəsi ödənilir,
yəni
1 − 𝑄2 − 𝑄1
1
≤𝑘< .
𝑄1
𝑄1
Teorem 2.1.2-dən istifadə edək. Teorem 2.1.2-nin bütün şərtləri ödənilir. O
zaman hissəciklərin arasında olan məsafələr (biri istisna olmaqla) böyüyərək 𝑄2 -yə
bərabər olur. İstisna olan hissəciklər arasındakı məsafə 𝑄2 -yə bərabər olmasa da, 𝑄1 dən böyük olur. Deməli, modelin quruluşuna uyğun olaraq (bax, Fəsil I) hər bir
hissəciyin sürəti dəyişilərək 𝑉2 -yə bərabər olur. Bu da o deməkdir ki, biz sistemin (tsr2)
hərəkət rejiminə keçəcəyini əldə edirik.
§2.2. Stoxastik sistemlərdə yaranan vəziyyətlərin müqayisəsi
I Fəsildə müqayisələr göstərdi ki, ən uyğun (seçilmiş effektivlik indeksi minimal
qiymət alan) vəziyyət (dsr)-dir. Ona görə bir çox praktiki məsələlərdə nəqliyyatın
planlaşdırılmasında belə vəziyyətlərə üstünlük verilir. Amma real məsələlərdə §1.1-də
göstərildiyi kimi sadəcə bir gecikdirmə (dsr)-ə elə təsir göstərir ki, sistem bu
vəziyyətdən (tsr1) vəziyyətinə keçir və daha (dsr) və hətta (tsr2) vəziyyətinə qayıtmağa
imkan olmur. Bizim baxdığımız gecikdirmələr sadə xarakter daşıyır. Müəyyən
zamanda hissəciklərin sürəti maneələr yarandığından bu sürətlər maksimal sürətdən
minimal sürətə enir. Maneələrin sadə olmağına baxmayaraq artıq belə modellərdə bir
çox gözlənilməz hadisələr müşahidə olunur və bunları gələcəkdə daha mürəkkəb
maneələrə ümumiləşdirmək olardı və sistemlərdə baş verən hadisələri müşahidə etmək
olardı. Biz ancaq sadələşdirilmiş maneələrə baxacayıq və sistemlərin bəzi
parametrlərini (daxil olan tələblərin orta gözləmə müddəti, sistemin orta hərəkət sürəti)
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hesablayıb müxtəlif hərəkət rejimlərini müqayisə edib optimal hərəkət rejimlərini qeyd
edəcəyik.
Fərz edək ki, sistemdə təsadüfən yaranmış bir gecikdirmə baş verir. Müxtəlif
hərəkət rejimlərində olan daxil olan tələblərin orta gözləmə müddətini hesablayaq.
Aşağıda təqdim və isbat edilən teorem buna imkan verir.
Teorem 2.2.1. Stoxastik sistemlər üçün aşağıdakı bərabərsizliklər doğrudur:
ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟2) < ℎ𝑔𝑚(𝑞𝑠𝑟) < ℎ𝑔𝑚(𝑑𝑠𝑟) < ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟1) .
Əgər doymuş rejimdə hissəciklər arasında olan məsafələri ifadə edən
𝜀1 , 𝜀2 , … , 𝜀𝑘 üçün
𝑄1 < 𝜀1 + 𝜀2 + ⋯ + 𝜀𝑘 < 𝑄2

(2.2.1)

bərabərsizliyi doğrudursa, o zaman aşağıdakı münasibət ödənir:
ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟2) < ℎ𝑔𝑚(𝑞𝑠𝑟) < ℎ𝑔𝑚(𝑑𝑠𝑟) = ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟1) .
İsbatı. Teoremin çox qısa isbatı var. Əslində bu teoremə Teorem 2.1.1-dən çıxan
nəticəyə kimi baxmaq olardı. Əgər sistemdə bir gecikdirmə baş verərsə, Teorem 2.1.1ə uyğun olaraq bəzi vəziyyətlər dəyişə bilər, yəni (tsr2) və (qsr) vəziyyətləri invariant
olduqlarında dəyişməz olaraq qalır, amma (dsr) vəziyyəti ya (qsr) vəziyyətinə, ya da
(tsr1) vəziyyətinə keçir. Əgər (2.2.1) doğrudursa, o zaman Teorem 2.1.1-ə uyğun
olaraq
ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟2) < ℎ𝑔𝑚(𝑞𝑠𝑟) < ℎ𝑔𝑚(𝑑𝑠𝑟) = ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟1)
münasibəti doğru olardı. Əks halda,
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ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟2) < ℎ𝑔𝑚(𝑞𝑠𝑟) < ℎ𝑔𝑚(𝑑𝑠𝑟) < ℎ𝑔𝑚(𝑡𝑠𝑟1) .
Təbii ki, sistemlərdə ardıcıl baş verən gecikmələrin baxılması maraq doğurur.
Fərz edək ki sistemdə 𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑛 anlarında gecikmələr baş verir. Fərz edək ki, 𝜆 baş
verən gecikdirmələrin intensivliyidir, yəni vahid zamanda baş verən gecikdirmələrin
sayıdır. Fərz edilir ki, belə gecikmələr ordinar selə uyğundur, yəni hər bir 𝑡𝑖 anında
sadəcə bir gecikdirmə baş verə bilər.
Belə şərtin qəbul edilməsi bir çox praktiki məsələlərə uyğundur, çünki bir neçə
maneənin eyni zamanda yaranmasının ehtimalı çox kiçikdir. Təbii ki, elə sistemlər ola
bilər ki, maneələrin yaranma prosesi ordinar olmasın. Məsələn, ədəbiyyatda xaos
adlandırılan və digər sistemlər ola bilər. Bu sistemlərin strukturu olduqca mürəkkəbdir
və dünya ədəbiyyatında bəzi kitabların çap olunmasına baxmayaraq çox az araşdırılıb.
Belə sistemlər dissertasiya mövzusuna daxil deyil və burada araşdırılmır.
Ortaya sual çıxır, əgər sistem sıfır vəziyyətindən hərəkətə başlayarsa, və belə
gecikdirmələr sistemdə baş verərsə, hansı hərəkət rejimləri baş verə bilər və effektivlik
indeksi hansı qiymətləri alacaq. Aşağıda göstəriləcəkdir ki, bu sistemlərdə yarana bilən
hərəkət rejimlərinin sayı məhduddur və bu rejimlərin hər biri araşdırılacaq və rejimlərə
uyğun olan sistemə daxil olan tələblərin orta gözləmə müddəti və onunla sıx yaxın olan
sistemin orta hərəkət sürəti tapılacaqdır. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi daxil olan
tələblər seli Puasson paylanmasına uyğundur. Aşağıda alınan nəticələr daha geniş
tələblərin stasionar selləri üçün də doğrudur. İsbat və hesablamaları sadələşdirmək
üçün daxil olan tələblərin Puasson paylanmasına malik olduğu fərz edilir.
Teorem 2.2.2. Fərz edək ki, sistemdə təsadüfi seçilmiş zamanlarda 𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑛
gecikdirmələri baş verir. Eyni zamanda fərz edilir ki, 𝑡1 stasionar bərpa prosesidir.
Əgər

𝜆<

𝑄2 − 𝑄1
𝑉2 − 𝑉1

olarsa, onda bütün rejimlər arasında yeganə invariant rejim (tsr2)-dir.
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İsbat. 𝜂1 = 𝑡1 , … , 𝜂𝑖 = 𝑡𝑖 − 𝑡𝑖−1 , 𝑖 = 2,3, … işarələmələrini daxil edək. Onda
təsadüfi kəmiyyətlər bir-birindən asılı deyil və eyni paylanmaya malikdirlər.
𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑛 ardıcılığı regenerasiya nöqtələridir, yəni hər bir 𝑡𝑖 anından sonra prosesin
hərəkəti sanki təkrar olunur. Ona görə prosesin hərəkətinə sadəcə bir regenerasiya
intervalında baxmaq kifəyyətdir. Bir regenerasiya intervalı iki qonşu gecikdirmə
arasındakı intervaldır. İki gecikdirmə arasında sistemin hərəkəti determinik modelə
uyğundur. Əgər sistem (tsr2) rejimində hərəkət edirsə, və sistemdə gecikmə baş
verirsə, Teorem 2.2.2-nin şərtinə uyğun olaraq bir gecikmə baş versə, sistemin təkrar
(tsr2) rejiminə dönməsi üçün iki şərt doğru olmalıdır. Biri – Teorem 2.1.1-in şərti,
ikincisi isə gecikmələr arasındakı intervalın uzunluğunun (𝑄2 − 𝑄1 )/(𝑉2 − 𝑉1 )-dən
böyük olmamasıdır. Teorem 2.1.1 sistemin (tsr2) rejimində hərəkət etməsi üçün zəruri
və kafi şərtini verir. Əgər sistem (tsr2) rejimində hərəkət edirdisə, onda Teorem 2.1.1in şərti doğrudur. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi sistemin hərəkəti bir regenerasiya
intervalında determinik sistemin hərəkətinə uyğun olduğundan sistemin (tsr2) rejiminə
dönməsi üçün
𝑄2 − 𝑄1
𝑉2 − 𝑉1
müddəti kifayətdir. Bu o deməkdir ki, sistemin (tsr2) rejiminə dönməsi üçün kifayət
qədər zaman var və eyni zamanda sistemin hərəkəti determinik sistemə uyğun
olduğundan və Teorem 2.1.1-in şərti doğru olduğundan sistem (trs2) rejiminə geri
dönəcəkdir, yəni (tsr2) gecikmələrə görə invariantdır.
§2.3. Gecikməli tsiklik kütləvi xidmət modelinin erqodik paylanması
Məlumdur ki, kütləvi xidmət nəzəriyyəsi və ehtiyyatların idarə olunması
nəzəriyyələri ehtimal nəzəriyyəsinin mühüm tətbiq sahələridir. Son illər ehtiyatların
idarə olunması nəzəriyyəsində mühüm yer tutan (𝑠, 𝑆) tipli modellərlə tsiklik kütləvi
xidmət modellərinin birləşməsindən ibarət olan yeni tip modellərə baxılmaqdadır. Bu
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sahədə [61, s.423-436, 73, s.276-278, 71, s.49-66, 75, s.157-162, 66, s.609-624]
məqalələri mövcuddur. Bu paraqrafda da gecikməli (𝑠, 𝑆) tipli tsiklik modelə baxılır.
Fərz edək ki, {𝜉𝑛 }, {𝜂𝑛 } və {𝜃𝑛 } asılı olmayan (Ω, ℱ, 𝑃) ehtimal fəzasında
verilmiş təsadüfi kəmiyyətlərdir, belə ki, 𝜉𝑛 , 𝜂𝑛 , 𝜃𝑛 və 𝜁𝑛 yalnız müsbət qiymətlər alır
və
Φ(𝑡) = 𝑃{𝜉1 ≤ 1}, 𝑡 > 0, 𝐹(𝑥) = 𝑃{𝜂1 ≤ 𝑥}, 𝑥 > 0, 𝐻(𝑢) = 𝑃{𝜃1 ≤ 𝑢}, 𝑢 > 0.
Diskret müdaxiləni ifadə edən 𝜁𝑛 , 𝑛 ≥ 1 təsadüfi kəmiyyətlər ardıcıllığı 𝑎
parametrindən asılı 𝜋𝑎 (𝑧), 𝑧 ≥ 0 stasionar paylanmasına malikdir, yəni
𝜋𝑎 (𝑧) ≡ 𝑃{𝜁 ≤ 𝑧} = lim 𝑃{𝜁𝑛 ≤ 𝑧}.
𝑛→∞

Xüsusi halda, fərz edək ki, 𝜁𝑛 = 𝑎𝜁̃𝑛 , 𝑎 > 0, 𝑛 = 1, 2, …. şəkildədir.
Bu halda 𝜋𝑎 (𝑧) = 𝜋1 (𝑧/𝑎), burada 𝜋1 (𝑧) ≡ 𝑃{𝜁̃ ≤ 𝑧} = lim 𝑃{𝜁̃𝑛 ≤ 𝑧} ilə 𝜁̃
𝑛→∞

kəmiyyətinin paylanma funksiyası işarə olunmuşdur.
{𝜉𝑛 } və {𝜂𝑛 } təsadüfi kəmiyyətlərinin doğurduğu {𝑇𝑛 } və {𝑌𝑛 } asılı olmayan
bərpa ardıcıllıqlarını daxil edək:
𝑛

𝑛

𝑇𝑛 = ∑ 𝜉𝑖 , 𝑌𝑛 = ∑ 𝜂𝑖 , 𝑛 = 1, 2, … ; 𝑇0 = 𝑌0 = 0.
𝑖=1

𝑖=1

𝑋(𝑡) prosesinin
𝑁0 = 0;
𝑁1 ≡ 𝑁(𝑧) = min{𝑘 ≥ 1: 𝑧 − 𝑌𝑘 < 0};
𝑁𝑛 ≡ 𝑁𝑛 (𝜁𝑛−1 ) = min{𝑘 ≥ 𝑁𝑛−1 + 1: 𝜁𝑛−1 − (𝑌𝑘 − 𝑌𝑁𝑛 ) < 0} , 𝑛 = 2, 3, …
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Məqsədimiz 𝑊𝑎 (𝑡) = 𝑋(𝑡)/𝑎 prosesinin erqodik paylanması üçün asimptotik
ayrılış almaqdan ibarətdir. Fərz edək ki, {𝜉𝑛 }, {𝜂𝑛 }, {𝜃𝑛 } və {𝜁𝑛 } təsadüfi kəmiyyətlər
ardıcıllıqları 𝑛 ≥ 1 üçün aşağıdakı şərtləri ödəyir:
1) 𝜉𝑛 , 𝜂𝑛 və 𝜃𝑛 asılı olmayan təsadüfi kəmiyyətlərdir;
2) 𝐸𝜉1 < ∞;
3) 𝑚2 = 𝐸𝜂12 < ∞;
4) 𝐸𝜁1 < ∞;
5) 𝐸𝜃1 < ∞;
6) 𝜂1 arifmetik olmayan paylanmaya malik təsadüfi kəmiyyətdir.
1) – 6) şərtləri daxilində [2, s.142] 𝑋(𝑡) prosesinin erqodikliyi isbat edilmiş və
erqodik paylanma funksiyası 𝑄𝑥 (𝑥) ≡ lim 𝑃{𝑋(𝑡) ≤ 𝑥} üçün aşkar şəkil alınmışdır:
𝑡→∞

∞

∫ 𝑈(𝑧)𝑑𝜋𝑎 (𝑧)
𝑄𝑥 (𝑥) = 1 − 𝑥
,𝑥 > 0
𝐸𝑈(𝜁) + 𝐾

(2.3.1)

(2.3.1) münasibətindən asanlıqla 𝑊𝑎 (𝑡) prosesinin erqodik paylanmasını almaq
olar:
∞

∫ 𝑈(𝑧 − 𝛼𝑥)𝑑𝜋𝑎 (𝑧)
𝑄𝑊𝑎 (𝑥) ≡ lim 𝑃{ 𝑊𝑎 (𝑡) ≤ 𝑥} = 1 − 𝛼𝑥
,
𝑡→∞
𝐸𝑈(𝜁) + 𝐾

(2.3.2)

burada 𝐾 = 𝐸𝜃1 /𝐸𝜉1 – gecikmə əmsalıdır,
∞

𝐸𝑈(𝜁1 ) = ∫ 𝑈(𝑧)𝑑𝜋𝑎 (𝑧),
0
∗(𝑛)
𝑈(𝑧) = ∑∞
(𝑧)
𝑛=0 𝐹

funksiyası {𝜂𝑛 }, 𝑛 ≥ 1 ardıcıllığının doğurduğu bərpa

funksiyasıdır, 𝐹 ∗(𝑛) (𝑧) isə 𝐹(𝑧) paylanmasının özü ilə 𝑛-qat bürünməsidir və
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𝑧

𝐹 ∗(𝑛) (𝑧) = ∫ 𝐹 ∗(𝑛−1) (𝑧 − 𝑦)𝑑𝐹(𝑦) , 𝑛 ≥ 1
0

kimi təyin olunur [33, s.238].
𝑊𝑎 (𝑡) = 𝑋(𝑡)/𝑎 prosesinin 𝑎 → ∞ olduqda (𝑄𝑊𝑎 (𝑥)) erqodik paylanmasının
asimptotik davranışı öyrənilir. Qeyd edək ki, analoji məsələ [2, s.127]-də 𝜂1 təsadüfi
kəmiyyətinin paylanma funksiyasının qalığının eksponensial azalmasına ekvivalent
olan Kramer şərtinin ödəndiyi halda həll edilmişdir. Məlumdur ki, Kramer şərti
dedikdə müəyyən 𝜇 > 0 üçün
∞

∫ 𝑒 𝜇𝑦 𝑑𝐹(𝑦) = 𝐸(𝑒 𝜇𝜂1 ) < ∞
0

ödənilməsi başa düşülür.
Qeyd edək ki, Kramer şərti ödənildikdə 𝜂1 təsadüfi kəmiyyətinin bütün
momentləri mövcud və sonlu olur. Bu paraqrafda Kramer şərti əvəzinə təsadüfi
kəmiyyətin yalnız ikinci momentinin sonlu olduğunu fərz edərək, yəni
𝑚2 = 𝐸𝜂12 < ∞
halda analoji məsələ həll olunur.
Bu nəticə aşağıdakı teorem şəklində verilir:
Teorem 2.3.1. Fərz edilir ki, 1) – 6) şərtləri ödənilir. Hər bir 𝑥 > 0 üçün 𝑎 → ∞
olaraq 𝑊𝑎 (𝑡) = 𝑋(𝑡)/𝑎 prosesinin erqodik paylanma funksiyası (𝑄𝑊𝑎 (𝑥)) üçün
asimptotik ayrılış aşağıdakı şəkildədir:
𝑄𝑊𝑎 (𝑥) = 𝑅 (𝑥) + ((𝑚21 + 𝐾𝑚1 )(1 − 𝑅(𝑥)) − 𝑚21 (1 − 𝜋1 (𝑥)))

1
1
+ 𝑜 ( ), (2.3.3)
𝑒1 𝑎
𝑎

burada
𝑥

1
𝑅(𝑥) = ∫(1 − 𝜋1 (𝑧))𝑑𝑧 ;
𝑒1
0
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𝑚𝑘 = 𝐸𝜂1𝑘 , 𝑘 = 1, 2, 𝑚21 =

𝑚2
, 𝑒 = 𝐸𝜁̃1 .
2𝑚1 1

İsbatı. 𝑄𝑊𝑎 (𝑥) asimptotik davranışını araşdırmaq üçün (2.3.2)-dən
(𝐸𝑈(𝜁1 ) + 𝐾)−1
və
∞

∫ 𝑈(𝑧 − 𝑎𝑥)𝑑𝜋𝑎 (𝑧)
𝑎𝑥

asimptotik ayrılış əldə edirik.
[40, s.4237-4248] istifadə edərək, aşağıdakı münasibət alınır:

𝐸𝑈(𝜁1 ) + 𝐾 =

𝑒1 𝑎 𝑚2
+
+ 𝐾 + 𝑜(1).
𝑚1 2𝑚12

(2.3.4)

𝑎 → ∞ olduqda (2.3.4) münasibətindən aşağıdakı ayrılış alınır:

(𝐸𝑈(𝜁1 ) + 𝐾)−1 =

𝑚1
1
1
1 − (𝑚21 + 𝑚1 𝐾)
+𝑜( )
𝑒1 𝑎
𝑒1 𝑎
𝑎

(2.3.5)

(2.3.2) düsturunda
∞

∫ 𝑈(𝑧 − 𝑎𝑥)𝑑𝜋𝑎 (𝑧)
𝑎𝑥

ifadəsini nəzərə alsaq, 𝑚2 = 𝐸𝜂12 < +∞ olduqda bərpa teoreminə əsasən [50, s.415]
və 𝑧 → ∞ olduqda yaza bilərik:

𝑈(𝑧) =

𝑧
𝑚2
+
+ 𝑔(𝑧),
𝑚1 2𝑚12

(2.3.6)
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burada lim 𝑔(𝑧) = 0.
𝑧→∞

(2.3.6) münasibətindən istifadə edərək asanlıqla görmək olar ki,
∞

∞

∞

1
1
∫ 𝑈(𝑧 − 𝑎𝑥)𝑑𝜋𝑎 (𝑧) =
∫ 𝑧𝑑𝜋𝑎 (𝑧) −
𝑎𝑥 ∫ 𝑑𝜋𝑎 (𝑧) +
𝑚1
𝑚1

𝑎𝑥

𝑎𝑥

𝑎𝑥

∞

+

𝑚2
∫ 𝑔(𝑧 − 𝑎𝑥)𝑑 𝜋𝑎 (𝑧) =
2𝑚12
𝑎𝑥

𝑎𝑥

∞

1
=
(∫ 𝑎𝑑𝜋𝑎 (𝑧) − ∫ 𝑧𝑑 𝜋𝑎 (𝑧) − 𝑎𝑥(1 − 𝜋𝑎 (𝑎𝑥))) +
𝑚1
0

0

+

𝑚2
(1 − 𝜋𝑎 (𝑎𝑥)) + 𝐽(𝑎, 𝑥) =
2𝑚12

𝑎𝑧

1
𝑚2
=
(𝑎𝑒1 − ∫ (1 − 𝜋𝑎 (𝑧))𝑑𝑧) +
(1 − 𝜋𝑎 (𝑎𝑥)) + 𝐽(𝑎, 𝑥)
𝑚1
2𝑚12

(2.3.7)

0

İxtiyari 𝑥 > 0 üçün 𝑎 → ∞ olduqda asanlıqla görmək olar ki,
𝐽(𝑎, 𝑥) = 0(1).

(2.3.8)

Buradan (2.3.7) və (2.3.8)-dən 𝑎 → ∞ olduqda:
𝑥

1
𝑅(𝑥) = ∫(1 − 𝜋1 (𝑧))𝑑𝑧.
𝑒1
0

(2.3.5) və (2.3.9) münasibətlərini (2.3.2) ilə əvəz etdikdən və müvafiq
hesablamalar apardıqdan sonra 𝑎 → ∞ olduqda (2.3.3) münasibəti alınır. Bu da
Teorem 2.3.1-in isbatını tamamlayır.
Teorem 2.3.1-dən hər bir 𝑥 > 0 üçün aşağıdakı münasibət doğrudur:
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𝑥

1
lim 𝑄𝑊𝑎 (𝑥) = 𝑅(𝑥) ≡ ∫(1 − 𝜋1 (𝑧))𝑑𝑧.
𝑎→∞
𝑒1

(2.3.10)

0

Misal. 2.3.1. 𝜋1 (𝑧) = 1 − 𝑒 −𝑧 , 𝑧 > 0 olsun. Bu vəziyyətdə 𝑅(𝑥) limit
paylanması aşağıdakı formaya malikdir:
lim 𝑄𝑊𝑎 (𝑥) = 1 − 𝑒 −𝑥 , 𝑥 > 0.

𝑎→∞

81

III FƏSİL
HƏRƏKƏTDƏ OLAN SONLU HƏCMLİ HİSSƏCİKLƏRİN RİYAZİ
MODELLƏRİ
Üçüncü fəsildə hərəkətdə olan hissəciklərin daha mürəkkəb riyazi modellərinə
baxılır. Fərz edilir ki, hər bir hissəciyin sonlu sayda həcmi var, yəni hər bir hissəcik bir
anda sayı 𝑚-dən çox olmayan tələbə xidmət edə bilər. Belə modellər nəqliyyatda (𝑚
nəqliyyat vasitəsinin həcmi kimi baxıla bilər, kommunikasiya sistemlərində qurğuların
yaddaşı və d.), kommunikasiya və kompüter şəbəkələrində (kompüterin yaddaşı bir
vahid zamanda qəbul edə biləcəyi informasiya) və digər sahələrdə istifadə olunur. Belə
sistemlər mürəkkəb olduğundan onların araşdırılması kompüterdə modelləşdirmə yolu
ilə aparılır. Dissertasiya işində modelləşdirmənin nəticələri verilir. Təbii ki, tələblərin
intensivliyindən asılı olaraq orta gözləmə müddəti hissəciyin həcmindən asılıdır.
Modelləşdirmə nəticəsində belə asılılıq cədvəl formasında təklif olunur. (Cədvəl
3.4.1.).
Bu fəsildə, I və II fəsillərdən fərqli olaraq həcmləri məhdud hərəkətdə olan
hissəciklərin riyazi modellərinə baxılacaq və araşdırılacaq. Məhdud həcmli modellərin
strukturu mürəkkəb olduğundan onların analitik metodlarla araşdırılması bir çox
çətinliklərlə üzləşir. Bəzi modellər üçün analitik yollarla alınan nəticələr təqdim
olunacaq. Araşdırılması analitik yolla mümkün olmayan hallar üçün belə modellərin
hərəkəti kompüterdə modelləşdiriləcək və ədədi nəticələr təklif olunaraq, sistemlərin
müxtəlif parametrlərinin dəyişməsi qrafik şəkildə təqdim olunacaq.
§3.1. Hərəkətdə olan sonlu həcmli hissəciklərin riyazi modellərinin
qurulması
Fərz edək ki, dairədə seçilmiş nöqtəyə tələblər daxil olunur. Tələblər stasionar
(sistemə daxil olması zamandan asılı deyil) və ordinar (tələbin daxil olma anında
sadəcə bir tələb ola bilir, yəni tələblər bir-bir daxil olur, qrup şəkilində daxil olmur)
Puasson selini təşkil edir [70, s.681-710]. Hissəcik dairə üzərində seçilmiş nöqtəyə
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daxil olduqda tələblərə xidmət edir. Hissəciklərin həcmi məhdud olduğundan tələb
xidmət olunası hissəciyin həcmindən asılıdır. Belə sistemlər nəqliyyat, kommunikasiya
və kompüter şəbəkələrində tipikdir və bu sahələrdə istifadə oluna bilər.
Fərz edək ki, təsadüfi ardıcıllıq 𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑛 tələblərin sistemə daxil olma
anlarıdır və təsadüfi kəmiyyətlər
𝜂1 = 𝑡1 , 𝜂2 = 𝑡2 − 𝑡1 , … , 𝜂𝑛 = 𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1 , ….

(3.1.1)

bir-birindən asılı olmayan və eyni paylanmaya malikdirlər və onların paylanma
funksiyasını 𝐹(𝑥) ilə işarə edək.
Eyni zamanda fərz edilir ki, 𝜂𝑖 təsadüfi kəmiyyətlərin

birinci və ikinci

momentləri var və məhduddur. Bu o deməkdir ki, (3.1.1)-də daxil edilən təsadüfi
kəmiyyətlərin (𝜂𝑖 ) riyazi gözləməsi (𝐸𝜂𝑖 ) və dispersiyası (𝐷𝜂𝑖 ) var və məhdudur.
Onları aşağıdakı kimi işarə edək:
𝐸𝜂𝑖 = 𝑎1 ,
𝐸𝜂𝑖2 = 𝑎2 ,
𝐷𝜂𝑖 = 𝑎2 − (𝑎1 )2 = 𝜎 2 .
𝑡 anına qədər sistemə daxil olan tələblərin sayını 𝜉(𝑡), intensivliyini isə 𝜆 ilə
işarə edək. Tələblərin daxil olma seli stasionar olduğundan 𝜆 intensivliyi zamandan
asılı deyil və sabitdir. Tələblərin Puasson seli təşkil etdiyindən (0, 𝑡] intervalında
sistemə daxil olunan tələblərin sayı üçün alırıq [6, s.194-195]:

𝑃{𝜉(𝑡) = 𝑘} = (𝜆𝑡)𝑘 ∙

𝑒 −𝜆𝑡
𝑘!

.

Hər bir hissəcik 𝜂𝑖 intervalına daxil olduqda onun həcmi 𝑚𝑖 -yə bərabərdir və
fərz olunur ki,
𝑚𝑖 < 𝑚, 𝑖 = 1, 2, …,

(3.1.2)
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Sadəlik üçün aşağıda fərz edirik ki,
𝑚𝑖 = 𝑚, 𝑖 = 1, 2, …,
Qeyd etmək lazımdır ki, aşağıda təqdim olunan isbatların hamısı istənilən
(amma məhdud olan) və fərqli 𝑚𝑖 üçün keçərlidir.
Qeyd 3.1.1. Tətbiqi məsələlərdə (3.1.1) şərti hissəciyin xidmət bacarığını
göstərir. Məsələn, nəqliyyat sistemlərində tələblər üçün nəqliyyatda boş olan yerlər,
kommunikasiya və informasiya sistemlərində qurğuların boş qalan yaddaşı və s.
Hər bir tələb üçün xidmətə qədər olan gözləmə müddəti təyin olunur. Əgər tələb
𝑡𝑖 anında sistemə daxil olur və daxil olduğu 𝜂𝑖 intervalında xidmət alırsa, o zaman onun
xidmət müddəti 𝑐𝑖 kimi təyin edilir. Təbii ki, 𝜂𝑖 -lər təsadüfi kəmiyyət təşkil edir, çünki
tələbin hansı terminala nəql olunacağı əvvəlcədən məlum deyil. Bu kəmiyyət tələblərin
sayından və hansı terminallarda dayanmasından asılıdır. Fərz edək ki, 𝜂𝑖 -lər birbirindən asılı deyil və eyni paylanmaya malik olan təsadüfi kəmiyyətlərdir.
𝑐𝑖 + 𝑐𝑖 + ⋯ + 𝑐𝑖
= 𝑐.
𝑛→∞
𝑛
lim

(3.1.3)

Tələb sistemə daxil olunanda əgər daxil olunduğu intervalda xidmət olunarsa,
onun xidmətə qədər olan müddəti aşağıda hesablanacaq və sistemin stasionar
olduğundan bütün tələblər üçün eyni olacaq. Amma əgər tələb daxil olduğu intervalda
xidmət almazsa, o zaman onun xidmətə qədər olan müddəti fərqli olacaq.
Tərif 3.1.1. Tələbin xidmətə qədər gözləmə müddəti (tgm) tələbin sistemə daxil
olunduğu andan hissəciyin seçilmiş nöqtədən keçdiyi və həcmi imkan verirsə, tələbin
xidmət aldığı ana qədər ölçülür.
Qeyd 3.1.2. Əgər tələb sistəmə 𝑡𝑗 anında daxil olub və hissəcik seçilmiş
nöqtədən 𝑡 ∗ anında keçərək tələbə xidmət göstəribsə, onda
𝑡𝑔𝑚 = 𝑡 ∗ − 𝑡𝑗 ,
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𝑡𝑥𝑚 = 𝑏.
Sistemə (0, 𝑡2 ] zaman kəsiyində daxil olan tələblərin sayını 𝑁𝑡 , daxil olmuş
tələblərin xidmətə qədər toplam gözlədikləri müddətini 𝑍𝑡 və toplam xidmət müddətini
𝑋𝑡 ilə işarə edək. Təbii ki, real sistemlərdə hər bir tələbin xidmət müddəti məhdud
olmalıdır. Ümumiyyətlə, tələblərin orta gözləmə müddəti 𝑡-dən asılı olmalıdır. Ona
görə 𝑜𝑔𝑚(𝑡) ilə vaxtdan asılı olan tələblərin orta gözləmə müddətini işarə edək.
Tərif 3.1.2. Sistemlərdə bir tələbin orta gözləmə müddəti (𝑜𝑔𝑚(𝑡)) və orta
xidmət müddəti (𝑜𝑥𝑚(𝑡)) vaxtdan (𝑡) asılıdır və aşağıda göstərildiyi kimi təyin olunur:
𝑜𝑔𝑚(𝑡) = 𝑍𝑡 /𝑁𝑡 və 𝑜𝑥𝑚(𝑡) = 𝑋𝑡 /𝑁𝑡

(3.1.4)

Tərif 3.1.3. Statsionar sistemlər üçün bir tələbin gözləmə və xidmət müddətləri
aşağıdakı kimi təyin olunur:
𝑜𝑔𝑚 = lim 𝑍𝑡 /𝑁𝑡 və 𝑜𝑥𝑚 = lim 𝑋𝑡 /𝑁𝑡 ,
𝑡→∞

𝑡→∞

(3.1.5)

yəni (3.1.4) 𝑡-yə görə asimptotik qiymətlər qəbul edir.
Tələblərin gözləmə müddəti təsadüfi kəmiyyət olduğundan onu bir başa təyin
etmək mümkün deyil. Bunun üçün ehtimal fəzası qurulmalıdır və hətta fəza
qurulduqdan sonra da bu təsadüfi kəmiyyətin tərifini vermək xeyli çətinliklərə rast
gəlir. Amma orta gözləmə müddətinin tərifini limit formasında vermək rahatdır. Belə
yanaşma [67, s.207-221, 72, s.187-194] məqalələrində təklif olunur və geniş sinif
kütləvi xidmət sistemlərinin müxtəlif göstəricilərini hesablamağa imkan verir. Aşağıda
aparılan araşdırmalarda və hesablamalarda belə yanaşma istifadə olunur.
Elə bir hal ola bilər ki, (3.1.5)-də göstərilən limitlər mövcüd olmasın. Məsələn,
əgər sistemə daxil olan tələblər seli xidmətdən asılı olarsa, ya buna bənzər digər
hallarda. Dissertasiyada baxılan hərəkətdə olan hissəciklərin riyazi modellərində fərz
edilir ki, stasionar sistemlər üçün (3.1.5)-də göstərilən limitlər mövcuddur. Əslində
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bəzi şərtlər altında adıçəkilən limitlərin varlığını isbat etmək olar. Amma bu
dissertasiyanın mövzusundan kanarda olduğundan bunu etmirik. Ən azı sadə,
stasionar, alternativ bərpa prosesləri üçün bu doğrudur [74, s.52-72]. Dissertasiyada
baxılan proseslər bu proseslərin hüdudlarından kənara çıxmır, ona görə də yuxarıda
qeyd olunan şərt isbatsız qəbul olunur.
Qeyd 3.1.3. Bir tələbin orta gözləmə və xidmət müddətinin əlavə təyin olunması
onunla bağlıdır ki, gözləmə və xidmət müddətini təsadüfi kəmiyyətlər kimi təyin etmək
müəyyən çətinliklər yaradır və hətta elementar hadisələr fəzasını qurmaq belə mümkün
olmur. Ona görə Tərif 3.1.2 və Tərif 3.1.3-ün daxil edilməsi məsələyə aydınlıq gətirir
və artıq elementar hadisələr fəzasını müəyyən etməyə ehtiyac qalmır.
Bundan sonra aşağıda sözü gedən sistemlərin fəaliyyəti stasionar rejimdə baxılır
və onların parametrləri stasionar hallar üçün zamandan asılı deyil.
Ümumiyyətlə, tələbin sistemə daxil olunduğu zaman onun xidmət müddəti bəlli
olur, yəni hansı nöqtədən hansı nöqtəyə nəql olunmalıdır. Amma ola bilsin ki,
hissəciyin həcmi tələbə daxil olduğu intervalda xidmət olunmasına imkan verməsin,
ona görə xidmət müddəti təsadüfi kəmiyyət kimi qəbul olunur. Təbii ki, tələblərin
xidmət müddətləri fərqli ola bilər (məsələn, nəqliyyat sistemlərdə hansı terminala daxil
olub və hansı terminala gedir, komunikasiya sistemlərində əlaqə nə qədər sürür və s.).
Tərif 3.1.4. Tələbin tam orta xidmət müddəti (toxm) xidmətə qədər orta gözləmə
müddətinin və orta xidmət müddətinin cəmi kimi təyin olunur:

𝑡𝑜𝑥𝑚(𝑡) = 𝑜𝑔𝑚(𝑡) + 𝑜𝑥𝑚(𝑡) =

𝑍𝑡 + 𝑋𝑡
.
𝑁𝑡

Stasionar sistemlər üçün
𝑍𝑡 + 𝑋𝑡
.
𝑡→∞
𝑁𝑡

𝑡𝑜𝑥𝑚 = 𝑜𝑔𝑚 + 𝑜𝑥𝑚 = lim

Əgər tələb sistemə daxil olduğu intervalın sonunda xidmət alırsa, onda yuxarıda
qeyd olunduğu kimi onun xidmət müddəti sabit (𝑐𝑖 ) kimi qəbul olunur, çünki hansı
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nöqtədən hansı nöqtəyə nəql olunacağı məlumdur. Təbii ki, tələb daxil olduğu
intervalda xidmət almaya bilər (hissəciyin həcmi imkan verməsə) o zaman tələbin
xidmət müddəti təsadüfi kəmiyyət olur və əvvəlcədən məlum deyil.
§3.2. Sistemlərin effektivlik indekslərinin və müxtəlif göstəricilərinin
hesablanması
Yuxarıda adıçəkilən sistemlərdə əsas məsələlərdən biri effektivlik indeksini
optimallaşdırmaq üçün hissəciklərin optimal sayını və həcmini təyin etməkdir.
Hissəciklərin sayının artması və onların həcminin seçilməsi sistemə çəkilən xərclərlə
bağlıdır. Bu göstəricilərin təyin olunması sistemə daxil olan tələblərin intensivliyindən
asılıdır. II Fəsildə bir çox sistemlər üçün hissəciklərin optimal sayını tapmaq üçün
nəticələr alınmışdır (Teorem 2.2.1 və Teorem 2.2.2). Bu fəsildə isə tələblərin tam
xidmət müddətinin hissəciklərin həcmindən asılılığı göstəriləcək.
Xatırladaq ki,
𝜂1 = 𝑡1 , 𝜂2 = 𝑡2 − 𝑡1 , … , 𝜂𝑛 = 𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1 , …
təsadüfi kəmiyyətləri hissəciklərin bir terminala daxil olma anları arasındakı vaxtdır və
𝐸𝜂𝑖 = 𝑎1 ,
𝐸𝜂𝑖2 = 𝑎2 ,
𝐷𝜂𝑖 = 𝑎2 − (𝑎1 )2 = 𝜎 2
bir-birindən asılı olmayan və eyni paylanmaya malikdirlər və 𝐹(𝑥) onların paylanma
funksiyasıdır.
Lemma 3.2.1. Əgər tələblər daxil olduğu intervallarda xidmət alarlarsa, onda

𝑡𝑜𝑥𝑚 =

𝑎2
+ 𝑏.
2𝑎1

(3.2.1)
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İsbatı. Sistemə daxil olub və daxil olduğu intervalda xidmət olunan tələblərin
gözləmə müddətinə baxaq. Bu göstəricinin qiymətini Tərif 3.1.4-ə uyğun olaraq
hesablaya bilərik:
∞ ∞

𝑜𝑔𝑚 = ∫ ∑ 𝑃{𝜉(𝑡) = 𝑘}
0 𝑘=1

∞

∞

𝑘𝑡
𝑑𝐹(𝑡) =
2

∞

(𝑡)𝑒 −𝑡 𝑘𝑡
𝜆𝐸𝜂2
2
= ∫ [∑
.
] 𝑑𝐹(𝑡) = 𝜆 ∫ 𝑡 𝑑𝐹(𝑥) =
𝑘!
2
2
0

𝑘=1

0

Orta gözləmə müddətinin tərifinə uyğun olaraq bu göstərici (0, 𝑡] intevalında
baxılmalıdır və 𝑡 → ∞ olmalıdır. Amma nəzərə alsaq ki, 𝜂1 , 𝜂2 , … , 𝜂𝑛 təsadüfi
kəmiyyətləri bir-birindən asılı olmadıqlarından və eyni zamanda gözləmə müddəti
üçün 𝑡1 , 𝑡2 , … , 𝑡𝑛 nöqtələri (tələblərin xidmətinin başlanma anları) regenerasiya [25,
s.167-168] nöqtələri olduğundan bu göstəricini bir intervalda hesablamaq və bir
intervalda daxil olan tələblərin sayına bölmək kifayyətdir. Bir intervalda (məsələn 𝑖
nömrəli) sistemə daxil olan tələblərin sayını 𝑁𝑖 ilə işarə edək. Onda daxil olan sel
Puasson seli olduğundan alırıq:
∞ ∞

∞ ∞

0 𝑘=1

0 𝑘=1

(𝜆𝑡)𝑘 𝑒 −𝜆𝑡
𝐸𝑁𝑖 = ∫ ∑ 𝑃{𝜉(𝑡) = 𝑘} 𝑘𝑑𝐹(𝑡) = ∫ ∑
! 𝑑𝐹(𝑡) =
𝑘−1
∞ ∞

∞

𝑡(𝜆𝑡)𝑘−1 𝑒 −𝜆𝑡
= 𝜆∫ ∑
𝑑𝐹(𝑡) = 𝜆 ∫ 𝑡 𝑑𝐹(𝑡) = 𝜆𝐸𝜂.
(𝑘 − 1)!
0 𝑘=1

0

Burdan alırıq
𝐸𝜂2
𝑡𝑜𝑔𝑚 =
2𝐸𝜂
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və tələblərin tam orta xidmət müddəti aşağıdakı ifadəyə bərabərdir:
𝐸𝜂2
𝑡𝑜𝑥𝑚 =
+ 𝑏.
2𝐸𝜂

(3.2.2)

Lemma 3.2.2 Sistemə daxil olan tələblərin daxil olduqları intervallarda
xidmət alması üçün aşağıda təklif olunan şərt zəruri və kafidir:
𝜆𝐸𝜂 ≤ 𝑟.

(3.2.3)

İsbatı. Fərz edək ki, sistemə daxil olan tələblər daxil olduqları intervallarda
xidmət alır. Hissəciklərin həcmi məhdud olduğundan (𝑟), bu o deməkdir ki, hər bir 𝜂𝑖
intervalında sistemə daxil olan tələblərin sayı
𝜉𝑖 ≤ 𝑟.
Buradan alırıq ki,
𝐸𝜉𝑖 = 𝜆𝐸𝜂 ≤ 𝑚.
Zərurilik isbat olundu.
Kafilik. Fərz edək ki, (3.2.3) doğrudur. Əgər hər bir 𝜂𝑖 intervalında sistemə daxil
olan tələblərin sayı 𝑟-dən kiçikdirsə, onda hər bir tələb daxil olduğu intervalda xidmət
alacaq. Fərz edək ki, elə intervallar var ki, oraya daxil olan tələblərin sayı 𝑟-dən
böyükdür. Belə intervalları 𝜂𝑖1 , 𝜂𝑖2 , … , 𝜂𝑖𝑘 , … ilə işarə edək. Təsadüfi 𝜂1 , 𝜂2 , … , 𝜂𝑘 , …
intervallarının nömrələrini dəyişib yenidən işarə edək. Yeni işarələmə təsadüfi
kəmiyyətlərin xassələrinə heç bir təsir göstərməyəcək, kəmiyyətlərin sayı və
paylanmaları dəyişməyəcək və yeni alınan ardıcıllığı aşağıda göstərildiyi kimi işarə
edə bilərik:
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𝜂𝑖1 = 𝜂1 , 𝜂𝑖2 = 𝜂2 , … , 𝜂𝑖𝑘 = 𝜂𝑘 , …
Aydındır ki, stasionar hala baxıldığı üçün yeni işarələmə heç nəyi
dəyişmədiyindən, alırıq ki, 𝑡 artanda belə intervalların sayı artıb sonsuzluğa gedirsə,
onda sistemə daxil olan tələblərin intensivliyini bu intervallar üzərində hesablamaq
olar. Hər bir intervalda tələblərin sayı 𝑟-dən çox olduğundan aydındır ki, onda
aşağıdakı münasibət doğru olar:
𝐸𝜉𝑖1 = 𝜆𝐸𝜂𝑖 > 𝑚

(3.2.4)

Amma alınan (3.2.4) bərabərsizliyi teoremin şərtinə ziddir. Deməli, belə
intervalların sayı sonludur. Əgər belə intervalların sayı məhduddursa, onda tam orta
gözləmə müddətini iki hissəyə bölmək olar. Birinci hissə elə tələblərdən ibarətdir ki,
onlar daxil olduğu intervallarda xidmət alırlar və ikinci hissə daxil olduğu intervallarda
xidmət almırlar. Bu hissələri uyğun olaraq ℎ1 və ℎ2 ilə işarə edək. Onda ℎ2 məhdud
olduğundan alırıq ki,
ℎ2
= 0.
𝑡→∞ 𝑁𝑡
lim

(3.2.5)

(3.2.5)-dən alırıq ki, stasionar sistemlər üçün tələblər daxil olduğu intervallarda
xidmət almayan tələblərin gözləmə müddəti tam gözləmə müddətinə təsir göstərmir.
Buradan alırıq ki,

𝑡𝑜𝑔𝑚 =

𝑡𝑜𝑥𝑚 =

𝐸𝜂 2
2𝐸𝜂

𝑎2
2𝑎1

+ 𝜇;

+ 𝑏.

90

Qeyd 3.2.1 Ədəbiyyatda (3.2.3) düsturu bərpa prosesləri üçün düz və geri
qayıtma zamanları adlanır [25, s.167-168] və Lemma 3.1.1-dən görünür ki, (3.2.3)
sadəcə sadə bərpa proseslərindən başqa daha geniş hallar üçün də doğrudur.
Əgər sistemə daxil olan tələblər daxil olduqları intervallarda xidmət alırlarsa, bu
hadisəni 𝐴 hadisəsi, (3.2.1) düsturunu 𝐵 hadisəsi, (3.2.2) düsturunu isə 𝐶 hadisəsi kimi
işarə edək.
Lemma 3.2.1 və Lemma 3.2.2-dən asanlıqla aşağıdakı teorem alınır.
Teorem 3.2.1. Əgər sistemə daxil olan tələblər seli xidmət anlarından asılı
deyilsə, onda stasionar sistemlər üçün aşağıdakı əlaqələr doğrudur:
𝐴→𝐵
𝐴↔𝐶
𝐶 → 𝐵.
Qeyd 3.2.2. Teorem 3.2.1-də 𝐶 hadisəsindən 𝐴 hadisəsinin çıxması qeyd
olunmayıb. Teorem 3.2.1 şərtləri altında bu doğru deyil. Amma ola bilsin ki, müəyyən
şərtlər altında bəzi sistemlər üçün bu doğru olsun.
§3.3. Hərəkətdə olan sonlu həcmli hissəciklərin riyazi modelləri
Yuxarıda baxılan sistemlərdə fərz olunurdu ki, sistemdə hərəkətdə olan
hissəciklərin həcmi sonsuzdur. Belə şərt bu sistemlərdə baş verən vəziyyətləri tapıb
sistemin hərəkətinin effektivliyini ifadə edən müxtəlif parametrlərini analitik yollarla
tapmağa imkan verdi. Daha mürəkkəb, amma praktiki məsələlərə daha yaxın modellər
həcmi sonlu olan hərəkətdə olan hissəciklərin riyazi modelləridir. Belə modellərin
strukturu mürəkkəb olduğundan onların analitik üsullarla araşdırılması müəyyən
çətinliklər yaradır və çox hallarda araşdırmaları mümkün olmur. Müasir zamanda belə
modellərin

araşdırılması

kompüterlərdə

modelləşdirmə

yolu

ilə

aparılır.

Modelləşdirmə sistemin müxtəlif parametrlərinin ədədi qiymətlərini tapmağa imkan
yaradır və modelləşdirmənin naticəsində alınan verilənlər müxtəlif qərarlar qəbul
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etməyə imkan verir. Aşağıda bir neçə sistemin kompüterdə modelləşdirilməsi
aparılacaq və alınan nəticələr təqdim edilib müəyyən müqayisələr aparılacaq.
Fərz edək ki, dairə üzərində 𝑛 sayda nöqtə (terminal) və hərəkət edən 𝑠 sayda
hissəcik var. Hər bir hissəciyin həcmi məhduddur və 𝑟𝑗 -yə (𝑗 = 1, 2, … 𝑠) bərabərdir.
Həcmi sonlu olan hərəkətdə olan hissəciklərin modelləşdirilməsi üçün aşağıda
göstərilən işarələmələri daxil edək. Bu işarələmələr ingilis dilində çap olunmuş
məqalədə daxil edilmişdir. Dissertasiyada bu işarə və terminlər Azərbaycan dilinə
tərcümə edilib istifadə olunur.
𝑖 - sistemə daxil olan tələbin nömrəsi;
𝑓𝑎 (𝑖) – 𝑖 nömrəli tələbin sistemə daxil olma nöqtəsi;
𝑓𝑑 (𝑖) – 𝑖 nömrəli tələbin sistemdən çıxdığı nöqtə;
𝑡𝑎 (𝑖) – 𝑖 nömrəli tələbin sistemə daxil olma anı;
𝑡𝑏 (𝑖) – 𝑖 nömrəli tələbin sistemə xidmətə başlanma anı;
𝑡𝑒 (𝑖) – 𝑖 nömrəli tələbin xidmətinin başa çatma anı;
𝑉0 (𝑖) – i nömrəli tələbin xidmət zamanı hissəciyin orta sürəti.
Yeddi ölçülü vektoru daxil edək:
{𝑖, 𝑓𝑎 (𝑖), 𝑓𝑑 (𝑖), 𝑡𝑎 (𝑖), 𝑡𝑏 (𝑖), 𝑡𝑒 (𝑖), 𝑉0 (𝑖)}.
Bu vektordan ibarət olan verilənlər bankı yaradılmalıdır. Sistemə daxil olan hər
bir tələb üçün belə vektor qurulduqdan sonra sistemin bir çox parametrlərini (tələbin
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xidmətə qədər olan orta gözləmə müddəti, tələbin xidmət müddəti, tam xidmət müddəti
və s.) hesablamaq mümkündür.
Əlavə olaraq aşağıdakı işarələmələri daxil edək:
𝜆𝑓1,𝑓2 - 𝑓1 nöqtəsindən (terminalından) 𝑓2 nöqtəsinə (terminalına) gedən
tələblərin intensivliyi;
𝜆𝑗 – seçilmiş bir nöqtəyə (𝑗 terminalına) daxil olan tələblərin intensivliyi:
𝑛

𝜆𝑗 = ∑ 𝜆𝑗𝑘 ;
𝑘=2

ℎ𝑓 – hissəciyin bir terminaldan digər (qonşu) terminala keçməsi üçün sərf etdiyi
vaxt;
ℎ𝑑 – hissəciyin bir terminalda keçirdiyi vaxt (tələblərin enib minmə vaxtı).
Hissəciklər bir istiqamətdə hərəkət edirlər və bir-birini ötə bilməzlər.
Effektivlik indeksini seçmək üçün aşağıda göstərilən parametrləri daxil edək:
𝑂𝐺𝑀(𝑓𝑎 , 𝑓𝑑 ) – 𝑓𝑎 terminalından 𝑓𝑑 terminalına gedən tələblərin gözləmə
müddəti, yəni tələblərin 𝑓𝑎 terminalına daxil olduğu andan xidmət anının başlanmasına
qədər olan müddət;
𝑂𝐺𝑀(𝑓𝑎 ) – 𝑓𝑎 terminalına daxil olan bütün tələblərin gözləmə müddəti.
Qeyd edək ki, 𝑂𝐺𝑀(𝑓𝑎 , 𝑓𝑎 ) = 0, 𝑓𝑎 = 1, 2, … , 𝑛, çünki təbii olaraq, 𝑓𝑎
terminalından eyni terminala gedən tələblərin sayı sıfırdır.
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𝑂𝐺𝑀(𝑓𝑎 ) üçün aşağıda göstərilən düstur mövcuddur:
𝑛

𝑂𝐺𝑀(𝑓𝑎 ) = ∑ 𝑂𝐺𝑀
𝑘=1

𝑓𝑎 , 𝑘
.
𝑛−1

(3.3.1)

𝑂𝐺𝑀(𝑆) – 𝑆 sistemində bir tələbin xidmət anına qədər olan orta gözləmə
müddətidir:
𝑛

𝑂𝐺𝑀(𝑆) = ∑ 𝑂𝐺𝑀
𝑓𝑎 =1

𝑓𝑎
.
𝑛

(3.3.2)

𝑂𝑋𝑀(𝑓𝑎 , 𝑓𝑑 ) – 𝑓𝑎 terminalından 𝑓𝑏 terminalına gedən tələbin orta xidmət
müddəti, yəni tələbin hissəcik tərəfindən xidmətə başlayan andan xidmətin bitən anına
qədər olan müddət;
𝑂𝑋𝑀(𝑓𝑎 ) – 𝑓𝑎 terminalına daxil olan tələblərin orta xidmət müddət;
𝑂𝑋𝑀(𝑆) – 𝑆 sisteminə daxil olan ələblərin orta xidmət müddət:
𝑛

𝑂𝑋𝑀(𝑆) = ∑ 𝑂𝑋𝑀
𝑓𝑎 =1

𝑓𝑎
.
𝑛

𝑂𝑇𝑀(𝑓𝑎 ) - 𝑓𝑎 terminalına daxil olan 𝑓𝑏 terminalına nəql edilən tələblərin orta
tam müddətidir. Bu parametr gözləmə və xidmət müddətlərinin cəmidir:
𝑂𝑇𝑀(𝑓𝑎 , 𝑓𝑏 ) = 𝑂𝐺𝑀(𝑓𝑎 , 𝑓𝑑 ) + 𝑂𝑋𝑀(𝑓𝑎 , 𝑓𝑑 ).
Qeyd edək ki, 𝑂𝑋𝑀(𝑓𝑎 , 𝑓𝑎 ) = 0, 𝑓𝑎 = 1, 2, … , 𝑛, çünki təbii olaraq 𝑓𝑎
terminalından eyni terminala gedən tələblərin sayı sıfırdır.
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𝑂𝑇𝑀(𝑓𝑎 ) - 𝑓𝑎 terminalına daxil olan bir tələbin orta tam müddətidir:
𝑛

𝑂𝑇𝑀(𝑓𝑎 ) = ∑ 𝑂𝑇𝑀
𝑘=1

𝑓𝑎 , 𝑘
.
𝑛−1

Qeyd 3.3.1. Tələblərin xidmət müddəti iki komponentdən ibarətdir. Birinci
komponent tələb sistemə daxil olanda məlumdur və təsadüfi deyil. Bu müddət bir
terminaldan digər terminala nəql olunma müddətidir. İkinci komponent təsadüfi
kəmiyyətdir, çünki hissəciyin (qurğunun) neçə terminalda dayanacağı və neçə tələb o
terminalda xidmətlərini başa çatdıracağı əvvəlcədən məlum deyil. Belə tələblərin sayı
təsadüfi kəmiyyətdir.
Modelləşdirmə zamanı fərz edilir ki, 𝑗-ci terminala tələblərin stasionar və
ordinar olan Puasson seli daxil olur və bu selin intensivliyi 𝜆𝑖 ilə işarə olunur.
Ədəbiyyatda belə sellər sadə sel adlandırılır [25, s.150].
Belə sistemlərin modelləşdirilməsi üçün alqoritm yaradılıb və onun əsasında
proqram hazırlanıb. Proqrama uyğun olaraq, yuxarıda qeyd olunduğu kimi yeddi
ölçülü vektorların verilənlər bankı yaradılır. Belə verilənlər bankı yaradıldıqdan sonra
sistemin istənilən parametri hesablana bilir.
§3.4. Kompüter modelləşdirilməsi və sistemlərin parametrlərinin ədədi
qiymətləri
Bu paraqrafda iki fərqli sistemin kompüterdə modelləşdirilməsinə baxılacaq.
Modelləşdirmə nəticəsində sistemlərin xarakteristikalarının ədədi qiymətləri veriləcək.
1. Terminalların sayı 𝑘 olan sistemə baxaq. Hər terminala intensivliyi 𝜆 olan
stasionar Puasson seli daxil olur. Terminallara 𝑠 sayda qurğu (hissəcik) xidmət edir.
Qurğu terminala daxil olan ana qədər terminala daxil olmuş bütün tələblərə dərhal
xidmət edir, yəni xidmət müddəti sıfra bərabərdir. Belə sistemlər nəqliyyatda,
95

kompüter şəbəkələrində, kommunikasiya məsələlərində müşahidə olunur. Məqsəd
tələblərin orta gözləmə müddətini minimumlaşdıran qurğuların (hissəciklərin) optimal
sayını seçməkdən ibarətdir. Belə modellər Fəsil I və II-də baxılan modellərdən
fərqlənir, ona görə analitik yollarla belə modelləri araşdırmaq müəyyən çətinliklər
yaradır. Aşağıda verilən Cədvəl 3.4.1.-də modelləşdirilmənin nəticələri təqdim olunur.
Cədvəl 3.4.1.
𝜆
𝜏
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Yuxarıda qeyd olunan sistem kimi terminalların sayı 𝑘 olan hala baxaq.

Hər terminala intensivliyi 𝜆 olan stasionar Puasson seli daxil olur. Terminallara
𝑠 sayda qurğu (hissəcik) xidmət edir. Qurğuların həcmi məhduddur və 𝑟-ə bərabərdir.
Qurğu terminala daxil olduğu ana qədər terminala daxil olmuş, amma 𝑟-dən çox
olmayan tələblərə dərhal xidmət edir, yəni xidmət müddəti yenə sıfra bərabərdir. Belə
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sistemlər nəqliyyatda, kompüter şəbəkələrində, kommunikasiya məsələlərində
müşahidə olunur. Məqsəd tələblərin orta gözləmə müddətini minimumlaşdıran
qurğuların (hissəciklərin) həcmini seçməkdən ibarətdir.
Sadəlik üçün fərz olunur:
a) hissəciklərin həcmi eynidir və 𝑟-ə bərabərdir;
b) terminallara daxil olan tələblərin intensivliyi eyni bir 𝜆-dır.
Vacib olan məsələlərdən biri hissəciklərin həcmidir. Bu məsələ tətbiqi
məsələlərdə geniş istifadə olunur. Məsələn, hava limanlarında istifadə olan Şattl
qatarlarının

həcminin,

kommunikasiya

sistemlərində

qurğuların

yaddaşının,

göydələnlərin inşasında liftlərin sayının və onların həcminin seçilməsində və d.
Fərz edək ki, 𝑡1 (𝑖), 𝑡2 (𝑖), … , 𝑡𝑙 (𝑖), … anlarında 𝑖 nömrəli hissəciyin sürəti məsafədən
asılı olaraq dəyişir. Onda 𝑖 nömrəli hissəciyin asanlıqla orta sürətini hesablamaq
mümkündür. 𝑖 nömrəli hissəciyin orta sürətini 𝑉𝑎 (𝑖) ilə işarə edək.
Modelləşdirmə üçün §3.3-də təyin olunmuş yeddi ölçülü vektor
{𝑖, 𝑓𝑎 (𝑖), 𝑓𝑑 (𝑖), 𝑡𝑎 (𝑖), 𝑡𝑏 (𝑖), 𝑡𝑒 (𝑖), 𝑉0 (𝑖)}
hesablanır və hissəciklərin nömrələrindən asılı olan verilənlər bankı yaradılır.
Modelləşdirmənin sonunda istilən vaxt verilənlər bankına müraciət etməklə istənilən
sayda vektorlar vasitəsi ilə sistemin lazımi xarakteristikaları hesablanır. Qeyd etmək
lazımdır ki, alınan ədədi nəticə hesablanan xarakteristika üçün riyazi statistikada
seçilmiş

qiymət

kimi

qəbul

olunur.

Belə

qiymətlərin

və

ümumiyyətlə,

modelləşdirmənin nəticələrini statistik analiz metodları ilə araşdırıb müəyyən, daha
dəqiq qərarlar qəbul etmək olardı. Belə araşdırmalar dissertasiyanın mövzusuna daxil
edilmədiyindən burada aparılmır.
Mühüm məsələlərdən biri sistemə daxil olan tələblərin intensivliyindən asılı
olaraq hissəciklərin həcmini seçməkdir.
Modelləşdirilən sistemin daxili parametrləri aşağıda verilən cədvəldə göstərilir.
Modelləşdirmə zamanı 1800 saniyyə (yarım saat) götürülüb. Zamanı daha çox
götürsək, sistemlərin xarakteristikalarını daha dəqiq almaq olar. Burada digər məsələ
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ortaya çıxır – statistik qiymətlərin yığılma sürəti, amma bu məsələ dissertasiyanın
mövzusu deyil.
Modelləşdirmədə terminalların sayı 8, hissəciklər sayı 4-ə bərabərdir. Dairənin
uzunluğu bir vahidə bərabərdir.
1
1
; 𝑉2 =
;
100
50
1
1
𝑄1 =
; 𝑄2 = .
100
25
Sistem hərəkətə sıfır vəziyyətdən başlayır, yəni
𝑉1 =

1
;
100
1
= 𝑄1 =
;
100
1
= 𝑄1 =
;
100

𝜌1,0 = 𝑄1 =
𝜌2,0
𝜌3,0

𝜌4,0 = 𝑄1∗ > 𝑄2
Sistemə xidmətə daxil olan tələblərin intensivliyi Cədvəl 3.4.2-də göstərilir.
Cədvəl 3.4.2-dən görünür ki, hər bir qeyd olunmuş intensivlik üçün müəyyən həcm var
ki, ondan sonra orta gözləmə müddəti dəyişmir. Bu da çox təbiidir ki, praktiki
məsələlərdə həcmin çox böyük olmasına ehtiyac qalmır.
Cədvəl 3.4.2.
R

2

4

6

8

10

12

Tgm

409.685

174.785

87.5755

50.6755

33.6971

30.5854

Txm

22.1`

25.2

27.6

29.7

29.6

29.6

Ttm

431.785

199.985

115.175

80.3755

63.2971

60.1854

129

79

38

0

0

0

𝜆
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NƏTİCƏ
- Dissertasiyada dairə üzərində müxtəlif sürətlərlə hərəkət edən sonsuz həcmli
hissəciklərin determenik və stoxastik riyazi modelləri qurulmuş və araşdırılmışdır;
- Determenik modellər üçün bu sistemlərdə yarana bilən stasionar vəziyyətlər
tapılmışdır. Yarana bilən vəziyyətlərin tapılması belə sistemlərdə daxil olan tələblərin
orta gözləmə müddətini və bununla sıx bağlı olan sistemin orta hərəkət sürətini
hesablamağa və bu göstəricilərə uyğun olaraq müxtəlif sistemləri müqayisə etməyə
imkan verir;
- Təklif olunmuş modellər üçün yaranan vəziyyətləri ifadə edən diaqram qurulmuşdur.
Diaqrama uyğun olaraq sistemin parametrlərini daxil etdikdə sistemdə yaranan
stasionar vəziyyətləri müəyyən etmək mümkün olur;
- Daha mürəkkəb (stoxastik) modellər sistemə gecikdirmələr daxil edildikdə yaranır.
Daxil edilən gecikdirmələr nəqliyyat, kommunikasiya və digər praktiki sistemlərdə
yaranan maneələri ifadə edir. Stoxastik sistemlərdə müxtəlif hərəkət vəziyyətlərində
daxil olan tələblərin orta gözləmə müddətinin hesablama yolları göstərilir və ədədi
misallar gətirilir;
- Sistemlərin effektiv hərəkəti üçün hissəciklərin optimal sayı müəyyən edilmişdir.
Göstərilmişdir ki, əgər determenik sistemlər üçün tələblərin gözləmə müddətini
minimumlaşdıran optimal vəziyyət doymuş vəziyyətdirsə, stoxastik sistemlər üçün bu
doğru deyil və optimal vəziyyət (tsr2)-dir. (tsr2 vəziyyətinin tərifi səh.24 Tərif 1.2.5də verilir);
- Sonlu həcmli hərəkətdə olan hissəciklərin riyazi modelləri daha mürəkkəb xarakter
daşıyır. Belə sistemlər üçün sonsuz həcmli modellər üçün nəticələr alınmışdır.

99

İstifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı
1. Abdullayeva, N.A. Dairə üzərində hərəkət edən hissəciklərin riyazi modelləri // –
Bakı: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Fizika-texnika və
riyaziyyat elmləri seriyası, – 2018. c.XXXVIII, №6, – s. 41-52.
2. Əliyev, R.T. Diskret müdaxiləli Semi-Markov proseslərinin asimptotik metodlarla
tədqiqi: / riyaziyyat üzrə elmlər doktoru dissertasiyası / – Bakı, 2015. – 248 s.
3. Абдуллаева, Н.А. Системы массового обслуживания с рекуррентным
обслуживанием // Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri. Heydər
Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın
tezisləri, – Bakı: – 29-31 may, – 2013, – c. 242-243.
4. Афанасьева, Л.Г., Булинская, Е.В. Некоторые задачи для потоков
взаимодействующих частиц // – Москва: Сборник, посвященный 70-летию
ректора МГУ В.А.Садовничего. Современные проблемы математики и
механики, – 2009. т.2, №4, – с. 55-68.
5. Беляев, Ю.К. Сравнительный анализ простейших систем вертикального
транспорта / Ю.К. Беляев, А.Г.Гаджиев, Ю.И.Громак [и др.] // Известия
Академии Наук СССР: Техническая кибернетика, Москва: – 1977. №3, – c.
97-103.
6. Беляев, Ю.К. Моделирование работы систем двух лифтов с различными
правилами управления. / Ю.К.Беляев, А.Г.Гаджиев, Т.Н.Дугина – Москва:
Госфонд алгоритмов и программ, – 1976. – 286 c.
7. Беляев, Ю.К., Гаджиев, А.Г., Дугина Т.Н. Управление некоторыми системами вертикального транспорта. Статистические методы теории управления
// – Фрунзе: Тезисы Всесоюзного Совещания, – 1978. – №6, с. 194-195.
8. Беляев, Ю.К. Об упрощенной модели движения без обгона // – Москва:
Известия Академии Наук СССР: Техническая кибернетика, – 1969. №3, – с.
17-21.
9. Беляев, Ю.К. Марковская аппроксимация стохастической модели движения
по двум полосам / Ю.К.Беляев, А.П.Буслаев, О.В.Селезнев [и др.] // Москва:
100

МАДИ, Депанирование в ВИНИТИ 03.07.2002, – с.32.
10.Беляев, Ю.К. Предельные теоремы для редеющих потоков // – Москва:
Теория вероятностей и ее применения, – 1963. т.8, №2, – с. 175-184.
11. Беляев, Ю.К., Громак, Ю.И., Малышев, В.А. Об инвариантных случайных
булевских полях // – Москва: Математические заметки, – 1969. т.6, № 5, –с.
555-566.
12. Боровков, А.А. Вероятностные процессы в теории массового обслуживания
/ А.А.Боровков. – Москва: Физматлит, – 1972. – 368 с.
13. Вероятностные и имитационные подходы к оптимизации автодорожного
транспорта. / А.П.Буслаев, А.В.Новиков, В.М.Приходько [и др.] – Москва:
Мир, – 2003. – 368 с.
14. Гаджиев, А.Г., Маммадов, Т.Ш. Математические модели движущихся
частиц и их приложения / А.Г.Гаджиев, Т.Ш.Маммадов. – Saarbrücken:
LAMBERT, Academic Publishing, – 2013. – 144 c.
15. Гаджиев, А.Г. О случайном блуждании частиц по кольцу // – Москва:
Математические заметки, – 1990. т.47, №6, – с. 140-143.
16. Гаджиев, А.Г. Модель движение частиц по замкнутому контуру без обгона
// – Москва: Известия Академии Наук СССР: Техническая кибернетика, –
1976. № 5, – с. 79-84.
17. Гаджиев, А.Г. Челночные системы с конечным объемом // – Москва:
Доклады Академии Наук России, Математика, – 2000. т. 369, № 3, – с.303305.
18. Гаджиев А.Г., Мамедов Т.Ш. Циклические системы с задержкой
обслуживания. // Доклады Академии Наук России, Математика, – 2009. т.
426, № 1, – с. 15-19.
19. Гаджиев, А.Г., Маммадов, Т.Ш. Математические модели движущихся
частиц и их приложения // – Москва: Журнал имени А.Н.Колмогорова:
Теория вероятностей и ее применения, – 2011. т.56, №4, – c. 1-14.
20. Введение в математическое моделирование транспортных потоков / А.В.
Гасников, С.Л.Кленов, Е.А. Нурминский [и др.] – Москва: МФТИ, – 2010. –
101

363 с.
21. Гейзис, Э.Л. Математические модели транспортных потоков // – Москва:
Труды Института Радиотехники и Электроники, – 1968. №4, – с. 94-109.
22. Гнеденко, Б.В. Беседы о теории массового обслуживания / Б.В.Гнеденко –
Москва: Либроком, – 1973. – 72 с.
23. Добрушин, Р.Л.

О законе пуассона для распределения частиц в

пространстве // – Киев: Украенский Математический Журнал, – 1956. т.8,
№2, – с. 127-134.
24. Замятин, А.А., Малышев, В.А. Накопление на границе для одномерной
стохастической системы частиц // – Москва: Проблемы передачи
информации, – 2007. т.43, №4, – с. 68-82.
25. Кокс, Д.Р., Смит, В.Л. Теория восстановления / Д.Р.Кокс, В.Л.Смит –
Москва: Советское радио, – 1967. – 299 с.
26. Пройдакова, Е. В., Федоткин, М. А. Определение условий существования
стационарного распределения выходных потоков в системе с циклическим
управлением

//

–

Нижний

Новгород:

Вестник

Нижегородского

Университета: Математика, – 2006. т.42, № 1, – с. 92-102.
27. Пройдакова, Е. В., Федоткин, М. А. Достаточное условие существования
стационарного распределения выходных потоков в системе с циклическим
управлением

//

–

Нижний

Новгород:

Вестник

Нижегородского

Университета: Математика, – 2006. т.42, № 3, – с. 118-126.
28. Семенов, В.В. Математическое моделирование транспортного потока на
нерегулируемом пересечении // – Москва: Математическое моделирование,
– 2008. т. 20, №10, – с. 14-22.
29. Синай, Я.Г. Теория фазовых переходов: строгие результаты / Я.Г.Синай
– Москва: Наука, – 1980. – 208 с.
30. Хинчин, А.Я. Избранные труды по теории вероятностей / А.Я.Хинчин –
Москва: ТВП, – 1995. – 552 с.
31. Хинчин, А.Я. О пуассоновских потоках случайных событий // – Москва:
Теория вероятностей и ее примения, – 1956. т.1, №3, – с. 320-327.
102

32. Целе, У.Н. Обобщение модели движения без обгона // – Москва: Известия
Академии Наук СССР, Техническая кибернетика, – 1972, т.3, №5, – с. 100103.
33. Ширяев, А.Н. Вероятность / А.Н.Ширяев – Москва: МЦНМО, – 2013. – 552
с.
34. Швецов, В.И. Математическое моделирование транспортных потоков // –
Москва: Автоматика и телемеханика, – 2003. № 11, – с. 3-46.
35.Abdullayeva, N.A. On ergodic distribution a cyclical inventory-queuing model
with delay // Baku: Journal of Contemporary Applied Mathematics, – 2019. vol.9,
No.01, – p. 3-9.
36. Abdullayeva, N.A. Stochastic models of moving particles and their application //
– Bakı: Məruzələr, – 2019. vol. LXXV, No.01, – p. 29-33.
37. Abdullayeva, N.A, Hajiyev, A.H., Hasratova, M.H. Mathematical Models of
Moving Particals and Their Application for Traffic // Proceedings of the Eighth
International Conference on Management Science and Engineering Management
(Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book series (AISC,
volume 280)), – Lisbon: – 25-27 July, – 2014, – p. 203-214.
38.Abdullayeva, N.A. Different rejims of motion of moving particles // XXXIII
İnternational Conference PRODLEMS of DECISION MAKING under
UNCERTAINTIES (PDMU-2019), – Hurgada: – 31 January – 2 February, – 2019,
p. 10.
39. Adan, I.S., Kok, T.G. Waiting time characteristics in cyclic queues // – Michigan:
Probability in the Engineering and Informational Science, – 2004. vol.18, No.03,
– p. 299-313.
40.Aliyev, R.T., Ardinc, O.B., Khaniyev, T.A. Asymptotic approach for a
renewalreward process with a general interference of chance // – Nyu-York:
Communications in Statistics - Theory and Methods, – 2016. – vol. 45, No.02, –
p. 4237-4248.

103

41. Bacelli, F.A., Foss, S.P. Mathematical methods of stochastic network analysis //
– Paris: French-Russian Institute for Applied Mathematics and Computer Science
Transactions, – 2001. No.3, – p. 38-44.
42. Belyaev, Y.K., Hajiyev, A.H. Mathematical models of lift systems and their
Simulation // Proceedings of the Thirteenth International Conference on
Management Science and Engineering Management, – Ontario: – 05-08 August,
– 2019, – p. 507-519.
43. Blank, M.L. Dynamics of traffic jams: order and chaos // Moscow: Moscow
Mathematical Journal, – 2001. vol.1, No.1, – p.1-26.
44.Deb, R. K. Optimal dispatching of a finite capacity shuttle // – Catonsville:
Management Science, – 1978. vol.24, No.13, – р. 1362-1372.
45. Deb, R. K., Serfozo, R. F. Optimal control of batch service queues // – Cambridge:
Advances in Applied Propability, – 1973. vol.5, No.02, – р. 340-361.
46. Deb, R. K., Schmidt, C. P. Optimal average cost policies for the two- terminal
shuttle // – Catonsville: Management Science, – 1987. vol.33, No.05, – р. 662669.
47. Delitala, M.R., Tosin, A.T. Mathematical modelling of vehicular traffic: A
discrete kinetic theory approach // – Singapore: Mathematical Models and
Methods in Applied Sciences, – 2007. vol.17, No.06, – р. 901-932.
48. Dobrushin, R.L. Multicomponent Markov processes with local interaction - the
existence and ergodicity of the limit process // – Catonsville: Problems of
Information Transmission, – 1971. vol.7, No.02, – р. 70-87.
49.Drew, D.R. Traffic Flow: Theory and Control / D.R. Drew. – New York: McGrow
Hill, – 1968. – 424 p.
50. Feller, W.R. An Introduction to Probability Theory and its Applications /
W.R.Feller – New York: John Wiley & Sons, Inc., – 1971. – 752 p.
51. Hajiyev, A.H. Reducing of waiting time in systems with reccurent services // –
Stockholm: Scandinavian Journal of Statistics, – 1984. vol.9, No.02, – p. 215-226.
52. Hajiyev, A.H. Minimization of the waiting time in systems with recurrent services
// – Moscow: Bulletin of Moscow University, – 1980. vol.37, No.03, – p. 19-23.
104

53. Hajiyev, A.H. Delays reducing the waiting time in queuing systems with cyclic
services // – Stockholm: Scandinavian Journal of Statistics, – 1985. vol.12, No.04,
– p. 301-307.
54. Hajiyev, A.H. Shuttle Systems // – Moscow: Dokladi Mathematics RAS, – 2001.
vol.380, No.05, – p. 583-585.
55. Hajiyev, A.H., Abdullayeva, N.A., Mammadov, T.S. Mathematical Models of
Queues with Moving Servers: Simple Vertical Transportation Systems //
Proceedings of the Sixth International Conference on Management Science and
Engineering Management (Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering
book series (LNEE, volume 185)), – Islamabad: – 11-14 Novermber, – 2012, – p.
529-547.
56. Hajiyev, A.H., Mammadov, T.S., Hasratova, M.H., Abdullayeva, N.A., Modeling
of Stochastic Vertical Stationary Transportation Systems // Proceedings of the
Tenth International Conference on Management Science and Engineering
Management (Part of the Advances in Intelligent Systems and Computing book
series (AISC, volume 502)), – Baku: – 30 Augostos - 2 September, – 2016, – p.
1271-1278.
57.Hajiyev, A.H., Abdullayeva, N.A., Optimization of Operating of the Systems with
Recurrent Service by Delays // Proceedings of the Eleventh International
Conference on Management Science and Engineering Management (Part of the
Lecture Notes on Multidisciplinary Industrial Engineering book series
(LNMUINEN)), – Kanazawa: 28-31 July, – 2017, – p. 858-867.
58. Helbing, D.F. Traffic and related self-driven many particle system // – New York:
Reviews od Modern Physics, – 2000. vol.73, No.04, – p. 1067-1101.
59. Ignall, E.R., Kolesar, P.S. Operating characteristics of a simple shuttle under local
dispatching rules // – Catonsville: Operation Research, – 1972. vol.20, No.06, – p.
1077-1088.
60. Ignall, E.R., Kolesar, P.S. Optimal dispatching of an infinite capacity shuttle:
control at a single terminal // – Catonsville: Operation Research, – 1974. vol.22,
No.05, – p. 1008-1025.
105

61.Janssen, F.A., Heuts, R.S., Kok, T.O. On the (R, s, Q) inventory model when
demand is modeled as a compound Bernoulli process // – Paris: European Journal
of Operational Research, – 1998. – vol. 104, No.04, – p. 423-436.
62. Kaklauskas, L.A., Sakalauskas, L.B. On network traffic statistical analysis // –
Vilnius: Lithuanian Mathematical Journal, – 2008. vol.48, No.01, – p. 314-319.
63. Kerner, B.S. Introduction to modern traffic flow theory and control / B.S. Kerner
– Berlin: Springer, – 2009. – 265 p.
64. Kerner, B.S., Klenov, S.L., Hiller, A.H. Criterion for traffic phases in single
vehicle data and empirical test of a microscopic three-phase traffic theory // –
Harvard: Journal of Physics A: Mathematical and General, – 2006. vol.39, No.09,
– p. 2001-2020.
65. Kerner, B.S., Klenov, S.L., A theory of traffic congestion on moving bottlnecks
// – Harvard: Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, – 2010. vol.43,
No.10, – p. 425-435.
66.Ko, S.S. An (s; S) inventory model with level-dependent G/M/1-type structure //
– Atlanta: Journal of Industrial and Management Optimization, – 2016. vol.12,
No.02, – p. 609–624.
67. Lee, H.S., Srinivasan, M.M., The shuttle dispatch problem with compound
poisson arrivals: controls at two terminals // – Berlin: Queuing Systems: Theory
and Application, – 1990. vol.6, No.04, – р. 207-221.
68. Lee, H.S., Srinivasan, M.M., Control policies for the M*G/ 1 queueing system //
– Catonsville: Management Science, – 1989. vol.35, No.06, – р. 708-721.
69.Lott, C.D., Teneketzis, D.R. On the optimality of an index rule in multichannel
allocation for single-hop mobile networks with multiple service classes // –
Michigan: Probability in the Engineering and Informational Science, – 2000.
vol.14, No.3, – p. 259-297.
70.Nagel, K.D., Wagner, R.A., Woesler, R.B. Still flowing: Approaches to traffic
flow and traffic jam modelling // – Catonsville: Operation Research, – 2003.
vol.51, No.05, – p. 681-710.
106

71.Melikov, A.Z., Ponomarenko, L.A., Bagirova, S.A. Markov models of
queuinginventory systems with variable size of order // – Kiyev: Cybernetics and
system analysis, – 2017. – vol. 53, No.03, – p.49–66.
72. Moeschlin, O.E., Poppinga, C.H. Controlling traffic lights at a bottleneck with
renewal arrival processes // – Baku: Proceedings of the Institute of Mathematics
and Mechanics, Azerbaijan National Academy of Science, – 2001. vol.XIV,
No.14, – p. 187-194.
73.Nair, A.N, Jacob, M. J. An M/M/(s; S) queuing – inventory system with
exponential lead time and lost sales // – Minnesota: Mathematical Sciences
International Research Journal, – 2013. – vol.37, No.02, – p.276–278.
74.Osuna, E.E., Newell, G.F. Control stratrgies for an idealized public transportation
system // – Catonsville: Transportation Science, – 1972. vol.6, No.01, – p. 52-72.
75. Sobel, M. J., Zhang, R.Q. Inventory policies for systems with stochastic and
deterministic demand // Catonsville: Operations Research, – 2001. vol.49, No.01,
– p. 157-162.
76.Yuming, J.C., Chen, K.T., Chi-Chung, K.J. A probabilistic priority scheduling
discipline for multi-service networks // – Singapore: Proceeding International
Symposium on Computers and Communications – 2001. vol.25, No.13, p. 12431254.

107

