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Lucrarea de faţă include prima parte a cursului Teoria 

teletraficului şi este divizată în două compartimente. În 
primulcompartiment sînt analizateprincipalele modele matematice 
ale proceselor de sosire în sistemele de telecomunicaţii, iar în al 
doilea compartiment - subiectele referitoare la teletrafic. 
      Obiectivul acestei discipline constă în definirea unor modele 
matematice care descriu funcţionarea sistemelor de telecomunicaţii. 
Prin analiza acestor modele se poate determina raportul optimal 
dintre nivelul de calitate a serviciului şi capacitatea sistemului. 
Astfel, teoria devine un instrument important în planificarea 
judicioasă a investiţiilor, facilitînd familiarizarea viitorilor ingineri 
cu principalele metode utilizate la tratarea acestor probleme. 
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INTRODUCERE 
 

Teoria teletraficului se preocupă de problemele de evaluare a 
performanţei şi de planificare  a sistemelor de telecomunicaţii, 
bazîndu-se pe teoria probabilităţilor, teoria aşteptării, statistică, 
analiza combinatorie. 

Termenul teletrafic acoperă toate tipurile de trafic de 
telecomunicaţii. Însă în cadrul acestui curs teoria va fi ilustrată mai 
des prin exemple din sistemele de telefonie sau transport date. În 
acelaşi timp, se accentuează căinstrumentarul dezvoltat nu depinde 
de tehnologie şi este aplicabil şi în alte domenii de activitate cum ar 
fi traficul de producţie, de stocare şi distribuţie, rutier, aerian, naval, 
orice tip de sistem de servire stohastic.  

Obiectivul disciplinei teoria teletraficuluiconstă în definirea unor 
modele matematice care descriu funcţionarea sistemelor de 
telecomunicaţii.Prin analiza acestor modele se poate determina 
raportul optimal dintre nivelul de calitate a serviciului şi capacitatea 
sistemului. Astfel, teoria devine un instrument important în 
planificarea judicioasă a investiţiilor. 

Modelul matematic al procesului de servire tratat în teoria 

teletraficului include patru elemente de bază:                                                                                                
1. Proprietăţile statistice ale traficului.Sînt determinate de 

cererile utilizatorilor sistemului de telecomunicaţii, fiind 
următoarele: 

a) procesele aleatoarede sosire a cererilor de apel; 
b) procesele aleatoare ce descriu timpii de servire. 
Aceste două procese, de regulă, se consideră independente, 

deoarece durata apelului nu depinde de timpul sosirii lui. În figura 
1.1 este ilustrată terminologia folosită pentru procesul trafic. 
Momentul apariţiei, de  exemplu, al unui apel telefonic este numit 
„timp sosire”, iar momentul finalizării servirii apelului – „timp 
plecare”. Intervalul dintre două sosiri succesive este numit „interval 
intersosiri”. 
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Fig.1.1. Terminologia aplicată pentru procesul trafic 

 
2. Structura sistemului de servire. Este determinată de un şir de 

parametri care descriu partea materială (hardware), precum şi 
ansamblul de programe (software). Descrierea detaliată a sistemelor 
de telecomunicaţii este subiectul disciplinelor tehnice. 

3. Strategia de operare sau disciplina de servire determină modul 
de utilizare a sistemului de prelucrare în funcţie de cerinţele 
traficului. De exemplu, pierderea sosirilor blocate, aşteptarea 
eliberării resurselor într-un şir de aşteptare sau  repetarea 
tentativelor de apel. 

4. Indicatorii calităţii de servire se determină în funcţie de 
proprietăţile şi caracteristicile procesului de sosire, structura şi 
parametrii sistemului de servire şi strategia de operare. Este posibilă 
şi sarcina inversă - determinarea parametrilor sistemului de servire 
de anumită structură în funcţie de proprietăţile procesului de sosire, 
strategia de operare şi indicatorii de calitate predefiniţi. 

 
1. PROCESE  DE  SOSIRE 

 
1.1. DESCRIEREA PROCESELOR PUNCT 

 
Termenul sosire în teoria teletraficului se utilizează în general ca 

tentativa de a stabili o comunicaţie prin intermediul sistemului de 
servire cu scopul transmisiunii de informaţie. În calitate de surse de 
sosiri pot servi aparatul telefonic sau calculatorul, programul de 
calculator etc. Deseori termenulsosireeste înlocuit cuapel, client, 
unitate de trafic.   
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