CHAPTER 6 ระบบแถวคอย
(Queueing System)

ระบบแถวคอย (Queueing System)
เป็นระบบของการบริการลูกค้าหรือระบบการทางานต่าง ๆ
ที่พบได้ทั่วไป เช่นการชาระเงินในห้าง Tesco Lotus การเข้า
รั บ บริ ก ารฝาก-ถอนของธนาคาร ส่ ว นใหญ่ ร ะบบนี้ เ กิ ด จาก
จานวนทรัพยากรที่มีอยู่จากัดทาให้การดาเนินงานต้องมีการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบแถวคอยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อการให้บริการไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ถูกนามาพิจารณาว่าจะ
กาหนดให้การบริการต่อลูกค้ามีค่าเฉลี่ยต่อคนประมาณเท่าไร
เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องรอ
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ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งานระบบแถวคอย

- ระบบการให้บริการของธนาคาร
- ระบบการทาธุรกิจของการให้บริการ เช่น ร้านตัดผม ร้าน
ซ่อมเครื่องยนต์
- ระบบการขนถ่ายสินค้าต่าง ๆ
- ระบบการจัดการเข้า-ออกของรถโดยสารในสถานีขนส่ง หรือ
การขึ้น-ลงของเครื่องบินในท่าอากาศยาน
- หน่วยประกอบสินค้า ของระบบผลิตสินค้า
- หน่วยชาระเงิน ของระบบธุรกิจต่าง ๆ เป็นต้น
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รูป 1 แสดงโครงสร้างของระบบแถวคอย

โครงสร้างของระบบแถวคอยประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก ๆ
ได้แก่ ประเภทของลูกค้า หน่วยให้บริการ ระเบียบของการ
บริการ เช่น มาก่อนบริการก่อน หรือตามลาดับความสาคัญ
ของลูกค้า
4

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบแถวคอย
(1) ระเบียบวิธีของแถวคอย
แถวคอยของระบบเกิดขึ้นจากลูกค้าเข้ามาในหน่วยบริการ
เพื่อรับบริการ แต่ในระบบมีลูกค้าอื่น ๆ อยู่ในระบบที่รอรับ
บริการอยู่ รูปแบบของแถวคอยที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์
หรือข้อกาหนดของระเบียบวิธีแถวคอย (Queue Discipline)
ที่เป็นนโยบายของการเลือกลูกค้าเข้ารับบริการ มีรูปแบบต่าง
ๆ ดังนี้
5

ระบบมาก่อนได้รับบริการก่อน
( First Come First Serve : FCFS ) หรือ FIFO (First
In First Out)
เป็นระบบที่กาหนดการให้บริการลูกค้าตามลาดับการ
เข้ า มารั บ บริ ก าร ลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า มาถึ ง หน่ ว ยบริ ก ารก่ อ นจะ
ได้รับบริการก่อน นโยบายการให้บริการแบบมาก่อนได้รับ
บริ ก ารก่ อ นนี้ เ ป็ น นโยบายที่ ใ ช้ เ ป็ น ส่ ว นใหญ่ ข องระบบ
แถวคอย
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ระบบมาหลังได้รับบริการก่อน
( Last Come First Serve : LCFS ) หรือ LIFO (Last In
First Out)
เป็ น ระบบที่ ก าหนดการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ในทิ ศ ทาง
ตรงกันข้ามกับลาดับการเข้ามาถึงหน่วยบริการ โดยลูกค้าที่
เข้ามาหลังสุดจะได้รับบริการก่อน นโยบายการให้บริการ
แบบนี้มักใช้กับระบบการทางานกับสินค้าที่ต้องขนย้ายหรือ
การใช้เครื่องจักรทางานต่าง ๆ เช่น การขนย้ายสินค้าออก
จากตู้คอนเทนเนอร์
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ระบบมาตามลาดับแล้วรับบริการแบบสุ่ม
(Sequential In Random Out : SIRO)
เป็นระบบที่กาหนดการให้บริการลูกค้าโดยใช้การสุ่ม
เลือกลูกค้าเข้ามารับบริการซึ่งไม่พิจารณาถึงลาดับการเข้า
มาถึงหน่วยบริการ เช่นระบบการผลิตสินค้า ขั้นตอนการ
ใช้วัตถุดิบมาประกอบเป็นสินค้าบางขั้นตอนไม่พิจารณาถึง
ลาดับการเข้ามาของวัตถุดิบ
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ระบบการใช้สิทธิรับบริการก่อน
(A Priority System)
เป็นระบบที่ให้สิทธิลูกค้าในการรับบริการโดยจะต้องมี
การกาหนดสิทธิสาหรับผู้ใช้ หรือกาหนดช่องทางสาหรับ
สิทธิที่ต่างกัน เช่น การชาระสินค้าที่มีการกาหนดช่องชาระ
สินค้าบางช่องเป็นช่องสาหรับการชาระสินค้าจานวนต่า
กว่า 10 ชิ้น
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ระบบด่วน (Emergency Preemptive
Priority System)
เป็นระบบที่มีการกาหนดสิทธิให้กับผู้ใช้และสามารถ
ได้รับบริการก่อนแล้ว ยังให้ผู้ที่มีสิทธินั้นสามารถสอดแทรก
การรับบริการขณะที่ผู้ที่มีสิทธิน้อยกว่ากาลังรับบริการ เช่น
การให้สิทธิผู้ป่วยหนักเข้ารับบริการก่อนคนไข้ธรรมดา
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(2) กระบวนการการให้บริการ
ในกระบวนการให้บริการนั้นประกอบด้วย

ผู้ให้บริการ (Server)
หมายถึ ง คน กลุ่ ม คน เครื่ อ งจั ก รหรื อ กลุ่ ม ของ
เครื่องจักร ที่ทาหน้าที่ให้บริการหรือดาเนินงานให้เกิดผลลัพธ์
ช่องบริการ (Channel)
หมายถึง ช่องที่ใช้สาหรับให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการ
หรือเป็นช่องสาหรับติดต่อบริการ
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เวลาการให้บริการ (Service time)
เป็นเวลาที่ผู้รับบริการใช้ในหน่วยบริการโดยนับเมื่อ
ผู้ รั บ บริ ก ารเริ่ ม ได้ รั บ การบริ ก ารจากผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร ปกติ ก าร
บริการสาหรับลูกค้าแต่ละคนมักจะกาหนดเป็นค่าคงที่ เช่น รับ
บริการ 15 นาทีต่อคน หรือเป็นอัตราเฉลี่ยของการรับบริการ
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อัตราการให้บริการโดยเฉลี่ย
(The average service rate)
การวั ด อั ต ราการให้ บ ริ ก ารส าหรั บ ผู้ รั บ บริ ก าร จะ
คานวณจากจานวนลูกค้าที่รับบริการต่อหน่วยเวลา อัตราการ
ให้บริการโดยเฉลี่ยนี้จะเป็นแปรผกผันกับเวลาบริการโดยเฉลี่ย
เช่น อัตราการให้บริการโดยเฉลี่ยเป็น 4 คนต่อชั่วโมง จะได้
เวลาบริการโดยเฉลี่ยคือ 15 นาที
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การให้บริการสาหรับระบบแถวคอยนั้นมีได้หลาย
แบบ ได้แก่
ระบบที่มีหน่วยบริการหน่วยเดียว

แถวคอยของลูกค้า

หน่วยบริการ

เป็นระบบที่มีหน่วยบริการเพียงหน่วยเดียวที่ทาหน้าที่
ให้บริการลูกค้า เช่น เครื่อง ATM ของธนาคาร
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ระบบที่มีหน่วยบริการหลายหน่วยแบบขนานแต่มี
แถวคอยเดียว

แถวคอยของลูกค้า

หน่วยบริการ

เป็นระบบที่มีหน่วยให้บริการหลายหน่วย และให้ลูกค้า
ที่เ ข้ า มา ได้ รั บ บริ ก ารเรี ยงตามลาดั บ การมาถึง เช่ น ระบบ
บริการของไปรษณีย์ ระบบบริการฝาก-ถอนเงินของธนาคาร
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ระบบที่มีหน่วยบริการหลายหน่วยแบบขนานและ
มีแถวคอยมากกว่าหนึ่ง

แถวคอยของลูกค้า หน่วยบริการ

เป็นระบบที่มีหน่วยให้บริการหลายหน่วย และให้ลูกค้า
ที่เข้ ามาสามารถเลือกคิวที่สั้นที่สุดเพื่อรอรับบริ การได้ เช่ น
ระบบการชาระเงินของซุปเปอร์ มาร์เก็ต ระบบการขายตั๋วรถ
โดยสาร
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ระบบที่มีหน่วยบริการหลายหน่วยที่ต่างกันและมี
แถวคอยมากกว่าหนึ่ง
ทางด่วน
เฉพาะเงินสด
ปกติ

แถวคอยของลูกค้า

หน่วยบริการ

เป็ น ระบบที่ มี ห น่ ว ยให้ บ ริ ก ารหลายหน่ ว ยโดยแต่ ล ะ
หน่ ว ยจะให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า ที่ มี ป ระเภทหรื อ รู ป แบบการรั บ
บริการที่แตกต่างกัน เพื่อให้ลูกค้าบางประเภทสามารถได้รับ
ความสะดวกรวดเร็วขึ้น เช่น ระบบการชาระเงินของซุปเปอร์
มาร์เก็ตที่อาจมีการแยกเคาน์เตอร์ชาระเงิน
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ระบบที่มีหน่วยบริการหลายหน่วยแบบอนุกรม

แถวคอยของลูกค้า

หน่วยบริการ

เป็ น ระบบที่ มี ลั ก ษณะของการบริ ก ารแบบที่ เ ป็ น
กระบวนการ โดยผู้รับบริการจะต้องดาเนินงานผ่านไปตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ จนสิ้นสุดขั้นตอนของระบบงาน เช่น ระบบการ
ทาบัตรประจาตัว ระบบการชาระค่าภาษี
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ระบบแบบผสม

แถวคอยของลูกค้า

หน่วยบริการ

เป็นระบบที่มีลักษณะการให้บริการหลายรูปแบบ ทาให้
เกิดหน่วยบริการให้รูปแบบต่าง ๆ ผสมกัน เช่นระบบบริการ
ของธนาคาร ระบบบริการของโรงพยาบาล
19

(3) ตัวแบบจาลองระบบแถวคอยและสัญลักษณ์ที่ใช้

ปกติ แล้ว จานวนของลูกค้าที่เข้ามาในช่ว งเวลาใดเวลา
หนึ่ ง จะมี ลั ก ษณะการแจกแจงเป็ น แบบปั ว ซอง ส าหรั บ
ช่วงเวลาระหว่างการเข้ามาของลูกค้าคนหนึ่งกับคนถัดไปจะมี
การแจกแจงแบบเอ็ ก ซ์ โ ปเนนเชี ย ล ขณะที่ น โยบายการ
ให้บริการเป็นแบบมาก่อนได้รับบริการก่อน และเวลาที่ใช้ใน
การบริการของลูกค้าแต่ละคนมีการแจกแจงแบบเอ็กซ์โปเนน
เชียล
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มาตรฐานของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงถึง
ระบบแถวคอยคื อ A/B/C/D/E/F ซึ่ ง ก าหนดโดย ดี จี
เคนดอล (D.G. Kendall) ในปี ค.ศ. 1953 และเครื่องหมาย
ต่าง ๆ มีความหมายดังนี้
A หมายถึง รูปแบบการมาถึงของลูกค้า
B หมายถึง รูปแบบการให้บริการ
C หมายถึง จานวนหน่วยบริการ
D หมายถึง นโยบายของการให้บริการ
E หมายถึง ความยาวสูงสุดของแถวคอย
F หมายถึง จานวนของลูกค้า
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ตาราง 1 สัญลักษณ์การแจกแจงและรายละเอียดต่าง ๆ
เครื่องหมาย
A. รูปแบบการมาถึงของลูกค้า

B. รูปแบบการให้บริการ

ค่า
ปัวซอง
เออร์แลงค์
คงที่
ปกติ
สม่าเสมอ
ทราบค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน
เอ็กซ์โปเนนเชียล
เออร์แลงค์
คงที่
ปกติ
สม่าเสมอ
ทราบค่าเฉลี่ยและความแปรปรวน

สัญลักษณ์
M
Ek
D
N
U
G
M
Ek
D
N
U
G
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ตาราง 1 สัญลักษณ์การแจกแจงและรายละเอียดต่าง ๆ(ต่อ)
เครื่องหมาย

ค่า

C. จานวนหน่วยบริการ
D. นโยบายของการให้บริการ

สัญลักษณ์

หนึ่งหรือมากกว่า
ระบบมาก่อนได้รับบริการก่อน
ระบบมาหลังได้รับบริการก่อน
ระบบมาตามลาดับแล้วรับบริการแบบสุ่ม
ระบบการใช้สิทธิรับบริการก่อน
E. ความยาวสูงสุดของแถวคอย ไม่จากัด
จากัด

K
FCFS
LCFS
SIRO
PRI.

F. จานวนของลูกค้า


N

อนันต์
จากัด


N
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การเขียนตัวแบบจาลองระบบแถวคอย
เช่น M/M/1/FCFS// คือระบบแถวคอยที่มีรูปแบบ
การมาถึ ง ของลู ก ค้ า มี ลั ก ษณะการแจกแจงแบบปั ว ซอง
รูป แบบการบริ ก ารมีลั ก ษณะการแจกแจงแบบเอ็ก ซ์โ ปเนน
เชียล มีหน่วยบริการ 1 หน่วย นโยบายการบริการแบบมาก่อน
ได้ รั บ บริ ก ารก่ อน และไม่ จ ากัด ความยาวของแถวคอยและ
จานวนลูกค้าที่มารับบริการ โดยบางครั้งสามารถเขียนเป็น
M/M/1
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(4) ตัวอย่างของระบบแถวคอย
ต ัวแบบจาลอง
ต ัวแบบบริการเดีย
่ ว (Single server model)
ต ัวแบบบริการหลายต ัว (Multiserver model)
ต ัวแบบบริการเดีย
่ วแบบเออร์แลงค์
(Single Erlang service model)
ต ัวแบบบริการเดีย
่ วทีไ่ ม่ทราบการแจกแจง
(Service time distribution unknown model)
ิ ธิร ับบริการก่อน
ต ัวแบบบริการเดีย
่ วแบบสท
(Priority service model)
ิ ธิร ับบริการก่อน
ต ัวแบบบริการหลายต ัวแบบสท
(Multiserver priority service)
แถวคอยจาก ัด แบบบริการเดีย
่ ว
(Finite queue and single server)
แถวคอยจาก ัดแบบบริการหลายต ัว
(Finite queue and multiserver)
ประชากรจาก ัดแบบบริการเดีย
่ ว
(Limited source and single server)
ประชากรจาก ัดแบบบริการหลายต ัว
(Limited source and multiserver)

ั
สญล
ักษณ์ทใี่ ช ้
M/M/1
M/M/c
M/Ek/1

FCFS//
FCFS//
FCFS//

M/G/1

FCFS//

M/M/1

PRI.//

M/M/c

PRI.//

M/M/1

FCFS/N/

M/M/c

FCFS/N/

M/M/1

FCFS//N

M/M/c

FCFS//N
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ต้นทุนของระบบแถวคอย
ค่ าใช้ จ่ายรวมโดยเฉลีย่ = ค่ าใช้ จ่ายเฉลีย่ ในการคอย+
ค่ าใช้ จ่ายเฉลีย่ ในการให้ บริการ

26

ตัวแบบพืน้ ฐานของระบบแถวคอย
การวั ดผลการด าเนิ นงานของระบบแถวคอยมี ค่า สถิ ติ ที่
สาคัญ 2 ประเภท คือ ค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ และ
ค่าสถิติที่แสดงผลทั้งระบบ
ค่าสถิติที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการมีดังนี้
1.เวลารอคอย หมายถึง ช่วงเวลาที่ใช้ไปเฉพาะการรอคอย
2.เวลาในระบบ หมายถึง ช่วงเวลาที่นับตั้งแต่เข้าสู่ระบบ
จนกระทั่งได้รับบริการแล้วเสร็จออกไปจากระบบ
ดังนั้น เวลาในระบบจะรวมเวลารอคอยและเวลาให้บริการ
ค่าสถิติเวลาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการยิ่งต่ายิ่งดี

27

สัญลักษณ์ที่นามาใช้ในระบบแถวคอย
l

= อัตราการรับบริการ หมายถึง จานวนลูกค้าโดยเฉลี่ย
ที่มารับบริการต่อหนึ่งหน่วยเวลา เช่น จานวนคน/ช.ม.
m = อัตราการให้บริการ หมายถึง จานวนลูกค้าโดยเฉลี่ยที่
ได้ รั บ บริ ก ารแล้ ว เสร็ จ ต่ อ หนึ่ ง หน่ ว ยเวลา เช่ น
จานวนคน/ช.ม.
Lq = จานวนลูกค้าที่อยู่ในแถวคอยโดยเฉลี่ย
L = จานวนลูกค้าที่อยู่ในระบบโดยเฉลี่ย
Wq = เวลารอคอยที่อยู่ในแถวคอยโดยเฉลี่ย
W = เวลารอคอยที่อยู่ในระบบโดยเฉลี่ย
28

ข้อสมมติฐานของตัวแบบพื้นฐานของระบบแถวคอย
1.จานวนที่มารับบริการและการรอคอยมีจานวนไม่จากัด
2.มีช่องการให้บริการเพียงช่องเดียว
3.การกระจายของเวลามารับบริการเป็นแบบพัวซอง
4.การกระจายของเวลาให้บริการเป็นแบบเอ็กโพแนนเชียล
5.ระเบียบการให้บริการเป็นแบบใครมาถึงก่อน ได้รับบริการก่อน
6.อัตราการให้บริการ(m) จะต้องสูงกว่าอัตราการมารับบริการ(l)
(m > l)
29

สรุปสูตรที่ใช้ในการคานวณ
L

=

λ
µ- λ

Lq

=

λ2
µ(µ- λ)

W

=

1
µ- λ

Wq =

λ

µ(µ- λ)

สาหรับความน่าจะเป็นที่จะมีลูกค้าอยู่ในระบบ n หน่วย
คานวณได้ดังนี้
Pn

=

l
m

n

x

Po

Po = 1 – l
m

Po = ความน่าจะเป็นที่หน่วยบริการไม่มีลูกค้าอยู่ในระบบ
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Pn < 2 = P0+P1+P2
Pn > 2 = 1-P0-P1-P2
= 1- (Pn < 2 )
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ตัวอย่างที่ 1
ผู้ จั ด การสถานี บ ริ ก ารอั ด ฉี ด รถยนต์ ให้ บ ริ ก ารโดยเครื่ อ ง
อัตโนมัติด้วยวิธีให้ลูกค้าหยอดเหรียญเวลาในการให้บริการ คือ 10
นาที ต่อคัน ลูกค้าเข้ามารับบริการชั่วโมงละ 4 คัน ในลักษณะการ
แจกแจงแบบพัวซอง ไม่จากัดจานวน และความยาวของแถว
ผู้จัดการต้องวิเคราะห์ระบบแถวคอย
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วิธีทา

อัตราการมารับบริการ (l) = 4 คัน/ช.ม.
อัตราการให้บริการ (m) = 6 คัน/ช.ม.
1.จานวนลูกค้าที่อยู่ในระบบแถวคอยโดยเฉลี่ย (L)
L =
l
m-l
L = 4
=
4
= 2
6-4
2

จานวนลูกค้าที่อยู่ในระบบแถวคอยโดยเฉลี่ย คือ 2 คัน
34

2.จานวนลูกค้าที่อยู่ในแถวคอย โดยเฉลี่ย (Lq)

Lq

=

l2

µ(µ- l)
Lq = 42 = 16 = 1.33 คัน
6(6-4)
12
จานวนลูกค้าที่อยู่ในแถวคอย โดยเฉลี่ย คือ 1.33 คัน
35

3. เวลาที่อยู่ในระบบ (W) แถวคอย โดยเฉลี่ย
W =
m-l
W =

1
=
1
=
0.5 ช.ม.
6-4
2
เวลาที่อยู่ในระบบแถวคอย โดยเฉลี่ย คือ 30 นาที
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4.เวลาที่อยู่ในแถวคอยโดยเฉลี่ย (Wq)
Wq = l
m(m-l)
Wq

= 4
= 4
6(6-4)
12

= 1
3

ช.ม.

เวลาที่อยู่ในแถวคอยโดยเฉลี่ยคือ 20 นาที
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5.ความน่าจะเป็นที่จะไม่มีลูกค้าอยู่ในระบบบริการ(Po)

Po

=

1 - l

m
Po = 1 – 4 = 2 = 1 = 0.33
6
6
3
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6.ความน่าจะเป็นที่จะมีลูกค้าอยู่ในระบบ 1 คัน, 2 คัน, 3 คัน

Pn = l

n

x Po

m
P1 =

4 x1
6
3

= 0.22

ความน่าจะเป็นที่จะมีลูกค้าอยู่ในระบบ 1 คันคือ 0.22
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6.ความน่าจะเป็นที่จะมีลูกค้าอยู่ในระบบ 1 คัน, 2 คัน, 3 คัน
l
m

Pn =

n

x Po

P2 =

4
6

2

x 1 = 16 x 1 = 0.15
3 36 3

P3 =

4
6

3

x 1 = 64 x 1 = 0.10
3 216 3
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7.ความน่าจะเป็นที่จะมีลูกค้าอยู่ในระบบบริการ
มากกว่า 3 คัน

= =

- -

-

-

-

=

ความน่าจะเป็นที่จะมีลูกค้าอยู่ในระบบมากกว่า 3 คันคือ 0.20
41

โจทย์
ร้านบริการถ่ายเอกสารแห่งหนึ่ง มีเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง
ให้บริการแบบมาก่อน ได้รับบริการก่อน ลูกค้าที่เข้ามาเพื่อเอกสาร จะ
เข้ามาแบบสุ่ม ในอัตรานาทีละ 2 คน โดยมีการแจกแจงแบบพัวซอง
ถ้าเวลาที่พนักงานประจาเครื่องถ่ายเอกสาร ให้บริการลูกค้ามีการแจก
แจงแบบเอ็กโปแนนเชียล ด้วยค่าเฉลี่ย 1/4 นาทีต่อคน
จงวิเคราะห์ระบบแถวคอย
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วิธีทา
อัตราการรับบริการ (l) 2 คน /นาที
อัตราการให้บริการ (m) 4 คน /นาที
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BIS 494: Topics in Information Systems

Introduction to Queuing
and Simulation
Chapter 6
Business Process Modeling, Simulation and
Design

1

Overview (I)
• What is queuing/ queuing theory?
– Why is it an important tool?
– Examples of different queuing systems

• Components of a queuing system
• The exponential distribution & queuing
• Stochastic processes
– Some definitions
– The Poisson process

• Terminology and notation
• Little’s formula
• Birth and Death Processes
2

What is Queuing Theory?
• Mathematical analysis of queues and waiting times in
stochastic systems.
– Used extensively to analyze production and service processes
exhibiting random variability in market demand (arrival times) and
service times.

• Queues arise when the short term demand for service
exceeds the capacity
– Most often caused by random variation in service times and the
times between customer arrivals.
– If long term demand for service > capacity the queue will explode!

3

Why is Queuing Analysis Important?
• Capacity problems are very common in industry and one
of the main drivers of process redesign
– Need to balance the cost of increased capacity against the gains of
increased productivity and service

• Queuing and waiting time analysis is particularly important
in service systems
– Large costs of waiting and of lost sales due to waiting

Prototype Example – ER at County Hospital
•
•
•


Patients arrive by ambulance or by their own accord
One doctor is always on duty
More and more patients seeks help  longer waiting times
Question: Should another MD position be instated?
4

Cost

A Cost/Capacity Tradeoff Model

Total
cost
Cost of
service

Cost of waiting

Process capacity

5

Examples of Real World Queuing Systems?
• Commercial Queuing Systems
– Commercial organizations serving external customers
– Ex. Dentist, bank, ATM, gas stations, plumber, garage …

• Transportation service systems
– Vehicles are customers or servers
– Ex. Vehicles waiting at toll stations and traffic lights, trucks or ships
waiting to be loaded, taxi cabs, fire engines, elevators, buses …

• Business-internal service systems
– Customers receiving service are internal to the organization providing
the service
– Ex. Inspection stations, conveyor belts, computer support …

• Social service systems
– Ex. Judicial process, the ER at a hospital, waiting lists for organ
transplants or student dorm rooms …

6

Components of a Basic Queuing Process
Input Source

Calling
Population

The Queuing System

Jobs

Queue

Service
Mechanism

Served
Jobs
leave the
system

Queue
Discipline

Arrival
Process
Queue
Configuration

Service
Process
7

Components of a Basic Queuing Process (II)
 The calling population
– The population from which customers/jobs originate
– The size can be finite or infinite (the latter is most
common)
– Can be homogeneous (only one type of customers/ jobs)
or heterogeneous (several different kinds of
customers/jobs)

 The Arrival Process
– Determines how, when and where customer/jobs arrive to
the system
– Important characteristic is the customers’/jobs’ interarrival times
– To correctly specify the arrival process requires data
collection of interarrival times and statistical analysis.
8

Components of a Basic Queuing Process (III)
 The queue configuration
– Specifies the number of queues
• Single or multiple lines to a number of service
stations
– Their location
– Their effect on customer behavior
• Balking and reneging
– Their maximum size (# of jobs the queue can hold)
• Distinction between infinite and finite capacity

9

Example – Two Queue Configurations
Multiple Queues
Servers

Single Queue
Servers

10

Multiple v.s. Single Customer Queue
Configuration
Multiple Line Advantages
1. The service provided can
be differentiated
– Ex. Supermarket express lanes

2. Labor specialization possible
3. Customer has more flexibility
4. Balking behavior may be
deterred
– Several medium-length lines are
less intimidating than one very
long line

Single Line Advantages
1. Guarantees fairness
– FIFO applied to all arrivals

2. No customer anxiety
regarding choice of queue
3. Avoids “cutting in” problems
4. The most efficient set up for
minimizing time in the queue
5. Jockeying (line switching) is
avoided
11

Components of a Basic Queuing Process (IV)
 The Service Mechanism
– Can involve one or several service facilities with one or several
parallel service channels (servers) - Specification is required
– The service provided by a server is characterized by its service time
• Specification is required and typically involves data gathering and
statistical analysis.
• Most analytical queuing models are based on the assumption of
exponentially distributed service times, with some generalizations.

 The queue discipline
–
–
–
–

Specifies the order by which jobs in the queue are being served.
Most commonly used principle is FIFO.
Other rules are, for example, LIFO, SPT, EDD…
Can entail prioritization based on customer type.
12

Mitigating Effects of Long Queues
1. Concealing the queue from arriving customers
– Ex. Restaurants divert people to the bar or use pagers, amusement parks
require people to buy tickets outside the park, banks broadcast news on
TV at various stations along the queue, casinos snake night club queues
through slot machine areas.

2. Use the customer as a resource
– Ex. Patient filling out medical history form while waiting for physician

3. Making the customer’s wait comfortable and distracting their
attention
– Ex. Complementary drinks at restaurants, computer games, internet
stations, food courts, shops, etc. at airports

4. Explain reason for the wait
5. Provide pessimistic estimates of the remaining wait time
– Wait seems shorter if a time estimate is given.

6. Be fair and open about the queuing disciplines used

13

A Commonly Seen Queuing Model (I)
The Queuing System
The Service Facility

C S = Server
Customers (C)

The Queue

C S

CCC…C

•
•
•

Customer =C

C S
14

A Commonly Seen Queuing Model (II)
• Service times as well as interarrival times are assumed
independent and identically distributed
– If not otherwise specified

• Commonly used notation principle: A/B/C
– A = The interarrival time distribution
– B = The service time distribution
– C = The number of parallel servers

• Commonly used distributions
– M = Markovian (exponential) - Memoryless
– D = Deterministic distribution
– G = General distribution

• Example: M/M/c
– Queuing system with exponentially distributed service and inter-arrival
times and c servers
15

The Exponential Distribution and Queuing
•

The most commonly used queuing models are based on the
assumption of exponentially distributed service times and
interarrival times.
Definition: A stochastic (or random) variable Texp( ),
i.e., is exponentially distributed with parameter , if its
frequency function is:
e t when t  0
fT (t)  
when t  0
0
 The Cumulative Distribution Function is: FT ( t )  1  e t
 The mean = E[T] = 1/
 The Variance = Var[T] = 1/ 2
16

The Exponential Distribution
fT(t)

Probability density



t
Mean=
E[T]=1/

Time between arrivals
17

Properties of the Exp-distribution (IV)
 Relationship to the Poisson distribution and the Poisson
Process
Let X(t) be the number of events occurring in the interval [0,t]. If
the time between consecutive events is T and Texp()

(t ) n e nt
P( X( t )  n ) 
n!

for n  0, 1, ...

 X(t)Po(t)  {X(t), t0} constitutes a Poisson Process

21

Stochastic Processes in Continuous Time
 Definition: A stochastic process in continuous time is a family
{X(t)} of stochastic variables defined over a continuous set of
t-values.
•

Example: The number of phone calls connected through a
switch board
X(t)=# Calls

t
 Definition: A stochastic process {X(t)} is said to have
independent increments if for all disjoint intervals (ti, ti+hi) the
differences Xi(ti+hi)Xi(ti) are mutually independent.
22

The Poisson Process
 The standard assumption in many queuing
models is that the arrival process is Poisson
Two equivalent definitions of the Poisson
Process
1. The times between arrivals are independent,
identically distributed and exponential
2. X(t) is a Poisson process with arrival rate .
23

Terminology and Notation
 The state of the system = the number of customers in the system
 Queue length = (The state of the system) – (number of
customers being served)
N(t) = Number of customers/jobs in the system at time t
Pn(t) = The probability that at time t, there are n customers/jobs in the system.
n = Average arrival intensity (= # arrivals per time unit) at n customers/jobs
in the system

n

= Average service intensity for the system when there are n
customers/jobs in it. (Note, the total service intensity for all occupied
servers)



= The utilization factor for the service facility. (= The expected fraction of
the time that the service facility is being used)
26

Example – Service Utilization Factor
• Consider an M/M/1 queue with arrival rate =  and service
intensity = 
•  = Expected capacity demand per time unit
•  = Expected capacity per time unit


Capacity Demand λ
ρ

Available Capacity μ

• Similarly if there are c servers in parallel, i.e., an M/M/c system
but the expected capacity per time unit is then c*


Capacity Demand



Available Capacity c * 
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Queuing Theory Focus on Steady State
• Steady State condition
– Enough time has passed for the system state to be independent of the
initial state as well as the elapsed time
– The probability distribution of the state of the system remains the same
over time (is stationary).

• Transient condition
– Prevalent when a queuing system has recently begun operations
– The state of the system is greatly affected by the initial state and by the
time elapsed since operations started
– The probability distribution of the state of the system changes with time

With few exceptions Queuing Theory has focused on
analyzing steady state behavior
28

Transient and Steady State Conditions
• Illustration of transient and steady-state conditions
– N(t) = number of customers in the system at time t,
– E[N(t)] = represents the expected number of customers in the system.
30

Transient condition

Steady State condition

Number of jobs in the system, N(t)

25

20

15

E[N(t)]

N(t)

10

5

0
0

5

10

15

20

25

time, t

30

35

40

45

50
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Notation For Steady State Analysis
Pn = The probability that there are exactly n
customers/jobs in the system (in steady state, i.e.,
when t)
L = Expected number of customers in the system (in
steady state)
Lq = Expected number of customers in the queue (in
steady state)
W = Expected time a job spends in the system
Wq= Expected time a job spends in the queue

30

Birth-and-Death Processes
 The foundation of many of the most commonly used
queuing models
 Birth – equivalent to the arrival of a customer or job
 Death – equivalent to the departure of a served customer or job

Assumptions
1. Given N(t)=n,
 The time until the next birth (TB) is exponentially distributed with
parameter n (Customers arrive according to a Po-process)
 The remaining service time (TD) is exponentially distributed with
parameter n

2. TB & TD are mutually independent stochastic variables and
state transitions occur through exactly one Birth (n  n+1)
or one Death (n  n–1)
32

A Birth-and-Death Process Rate Diagram
 Excellent tool for describing the mechanics of a Birth-andDeath process
0
0

1

1
n

1

n-1
2

2



n-1

n
n+1

n

n

n+1

= State n, i.e., the case of n customers/jobs in the system
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The M/M/1 - model
Assumptions - the Basic Queuing Process
 Infinite Calling Populations
– Independence between arrivals

 The arrival process is Poisson with an expected arrival rate 
– Independent of the number of customers currently in the system

 The queue configuration is a single queue with possibly
infinite length
– No reneging or balking

 The queue discipline is FIFO
 The service mechanism consists of a single server with
exponentially distributed service times
–  = expected service rate when the server is busy
34

Example – ER at County Hospital
 Situation
Patients arrive according to a Poisson process with intensity 
( the time between arrivals is exp() distributed.
– The service time (the doctor’s examination and treatment time of
a patient) follows an exponential distribution with mean 1/
(=exp() distributed)
 The ER can be modeled as an M/M/c system where c=the number
of doctors
–

 Data gathering
  = 2 patients per hour
  = 3 patients per hour

 Questions
–
–

Should the capacity be increased from 1 to 2 doctors?
How are the characteristics of the system (, Wq, W, Lq and L)
affected by an increase in service capacity?
35

Summary of Results – County Hospital
• Interpretation
– To be in the queue = to be in the waiting room
– To be in the system = to be in the ER (waiting or under treatment)

Characteristic

One doctor (c=1)

Two Doctors (c=2)



2/3

1/3

P0

1/3

1/2

(1-P0)

2/3

1/2

P1

2/9

1/3

Lq

4/3 patients

1/12 patients

L

2 patients

3/4 patients

Wq

2/3 h = 40 minutes

1/24 h = 2.5 minutes

W

1h

3/8 h = 22.5 minutes

• Is it warranted to hire a second doctor ?
36

Queuing Modeling and System Design (I)
• Design of queuing systems usually involve some kind of
capacity decision
– The number of service stations
– The number of servers per station
– The service time for individual servers
 The corresponding decision variables are , c and 

• Examples:
–
–
–
–

The number of doctors in a hospital,
The number of exits and cashiers in a supermarket,
The choice of machine type at a new investment decision,
The localization of toilets in a new building, etc…
50

Queuing Modeling and System Design (II)
• Two fundamental questions when designing (queuing)
systems
–
–

Which service level should we aim for?
How much capacity should we acquire?

• The cost of increased capacity must be balanced against the
cost reduction due to shorter waiting time
 Specify a waiting cost or a shortage cost accruing when
customers have to wait for service or…
 … Specify an acceptable service level and minimize the capacity
under this condition

• The shortage or waiting cost rate is situation dependent and
often difficult to quantify
–

Should reflect the monetary impact a delay has on the
organization where the queuing system resides

51

Different Shortage Cost Situations
1. External customers arrive to the system
•

•

2.

Profit organizations
 The shortage cost is primarily related to lost revenues – “Bad
Will”
Non-profit organizations
 The shortage cost is related to a societal cost

Internal customers arrive to the system
 The shortage cost is related to productivity loss and associated
profit loss

•

Usually it is easier to estimate the shortage costs in
situation 2. than in situation 1.
52

Analyzing Design-Cost Tradeoffs
• Given a specified shortage or waiting cost function the analysis
is straightforward
• Define
– WC = Expected Waiting Cost (shortage cost) per time unit
– SC = Expected Service Cost (capacity cost) per time unit
– TC = Expected Total system cost per time unit

• The objective is to minimize the total expected system cost
Cost

TC

SC

Min TC = WC + SC

WC
Process capacity

53

Analyzing Linear Waiting Costs
• Expected Waiting Costs as a function of the number of
customers in the system
– Cw = Waiting cost per customer and time unit
– CwN = Waiting cost per time unit when N customers in the system


WC  C w  nPn  C w L
n 0

• Expected Waiting Costs as a function of the number of
customers in the queue
WC  C w Lq
54

Analyzing Service Costs
 The expected service costs per time unit, SC, depend on the
number of servers and their speed
• Definitions
– c = Number of servers
–  = Average server intensity (average time to serve one customer)
– CS() = Expected cost per server and time unit as a function of 

SC = c*CS()

55

A Decision Model for System Design
Determining  and c
• Both the number of servers and their speed can be varied
– Usually only a few alternatives are available

• Definitions
– A = The set of available  - options

Min

A,c 0,1,...

TC  c  Cs ()  WC

• Optimization

– Enumerate all interesting combinations of  and c, compute TC and
choose the cheapest alternative

From a structural point of view, a few fast servers are usually
better than several slow ones with the same maximum capacity
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