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ВСТУП 

 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт розроблені на  

основі обробки й використання матеріалів, опублікованих у вітчизняних і 

закордонних джерелах і призначені для студентів магістратури з навчальної 

дисципліни «Прикладне моделювання динамічних процесів» зі спеціальності 

151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за спеціалізацією 

«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва». Частина 1.  

Навчальна дисципліна вивчається у дев’ятому та десятому семестрах 

п’ятого курсу. 

Методичні вказівки являють собою опис різноманітних підходів до 

моделювання систем та опис загальних принципів і підходів моделювання. 

Викладення матеріалу побудовано від простого до складного. 

Використовуються приклади, що сприяють кращому засвоєнню матеріалу. У 

методичних вказівках надано всі відомості, необхідні для виконання 

лабораторних робіт, які дають змогу зрозуміти принципи моделювання. 

Описано принципи моделювання безперервно-детермінованих та 

дискретно-детерминованих систем, формування випадкових величин із заданим 

законом розподілу та моделювання потоків подій, розглядається моделювання 

одноканальних систем масового обслуговування. 

Метою виконання лабораторних робіт є закріплення та поглиблення 

теоретичних знань студентів з навчальної дисципліни «Прикладне 

моделювання динамічних процесів», набуття практичних навичок 

використання засвоєння основних методів розробки математичних моделей 

технологічних процесів і устаткування та реалізації їх на ПЕОМ, а також методів 

ідентифікації об’єктів шляхом проведення промислових експериментів. 

Навчальна дисципліна зорієнтована на надання знань і умінь з аналітичних і 

експериментально-статистичних методів побудови математичних моделей, 

методів ідентифікації та моделювання технологічних об’єктів. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 аналітичні та експериментально-статистичні методи побудови 

статичних і динамічних моделей технологічних об’єктів; 

 методи структурної та параметричної ідентифікації об’єктів управління, 

включно зі стохастичними; 

 методологію структурного моделювання динамічних систем на ПЕОМ; 

 методи оптимізації параметрів об’єктів на ПЕОМ; 

 сучасні програмні засоби статистичної обробки експериментальних 

даних та моделювання; 

уміти: 

 будувати математичні моделі технологічних об’єктів аналітичними 

методами, зокрема, користуючись фізичними аналогіями; 

 застосовувати експериментально-статистичні методи для побудови 

математичних моделей технологічних об’єктів; 

 планувати промислові, лабораторні та машинні експерименти; 

 обробляти результати експериментів методами математичної 

статистики та теорії випадкових процесів для ідентифікації об’єктів. 
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й охайно, однаковим 

чорнилом (синім чи фіолетовим) чи пастою одного кольору на аркушах білого 

паперу форматом А4 (210×297 мм) чи комп’ютерним способом (за допомогою 

комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одному боці аркуша. Рисунки та таблиці великого розміру допускається 

виконувати на аркушах А3 (297×420 мм). На одній сторінці допускається не 

більш ніж три виправлення, зроблені охайно та розбірливо (допускається 

застосування коректора). 

Звіт має включати титульну сторінку та звіти про виконання кожної 

лабораторної роботи. Зразок оформлення титульної сторінки звіту в додатку А. 

За підсумками роботи кожен студент групи оформлює індивідуальний 

звіт. 

Зміст звіту: 

− титульна сторінка із зазначенням номера та теми роботи, прізвища й 

ініціалів виконавця, шифру групи; 

− тема; 

− мета роботи; 

− короткий перелік досліджуваного матеріалу (модель, ії призначення); 

− постановка завдання; 

− порядок виконання роботи; 

− отримані результати (значення параметрів, таблиці, графіки, 

роздруковані на аркушах формату A4); 

− висновки. 

Звіт може бути сформований в електронному вигляді та поданий 

викладачеві на flesh-носіїї. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Безперервно-детерміновані моделі 

Мета роботи: ознайомитися з прикладами безперервно-детермінованих 

моделей і методами їх побудови та дослідження. 

Короткі теоретичні відомості 

Безперервно-детерміновані моделі використовуються для аналізу та 

проектування динамічних систем з безперервним часом, процес 

функціонування яких описується детермінованими залежностями. Даний клас 

систем може бути описаний за допомогою диференціальних, інтегральних, 

інтегрально-диференціальних і загальних функціональних рівнянь. Серед них 

найважливіше місце посідають динамічні системи, які описуються 

диференціальними рівняннями. 

Заздалегідь у математичних моделях, які описуються диференціальними 

рівняннями, незалежною змінною, від якої залежать невідомі шукані функції, є 

час t. Математичні схеми такого виду відображають динаміку системи та мають 

назву D-схем, від англійського слова dynamic (динаміка).  

Математичне співвідношення для детермінованих систем у загальному 

вигляді записується як функціональна залежність: 

                                      ,yty;t,yfy 00


                    (1.1) 

де )y,...,y,y(y;
dt

yd
y n21





 і  nf,...,f,ff 21


 – n-вимірні вектори, а  t,yf  

являє собою вектор-функцію, яка визначена на деякій (n+1)-мірній  ty


 

множині та є безперервною.  

Математична модель «Хижак–жертва» 

Модель, що відображає динаміку двох взаємодіючих видів – хижаків і 

жертв була запропонована італійським математиком Віто Вольтерра. 

Теоретичний матеріал, що належить до моделі, знаходиться в джерелі [1].  

Динаміка двох взаємодіючих видів описується наступним чином. 
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Зміна чисельності виду-жертви: 

                                     dy/dt = a×y – ε×y – b×x×y.          (1.2) 

Тут dy/dt – зміна чисельності за одиницю часу, y – чисельність особин 

виду-жертви, x – чисельність особин виду-хижака; a – коефіцієнт 

народжуваності (приріст) виду-жертви. Коефіцієнт смертності жертви ε 

залежить від коефіцієнта народжуваності та щільності середовища, а коефіцієнт 

b описує ймовірність загибелі жертви при зустрічі з хижаком. 

Зміна чисельності виду-хижака: 

                                     dx/dt = c×x – d×x + f×x×y.          (1.3) 

Позначення тут аналогічні таким у рівнянні чисельності жертви, за тим 

винятком, що d – це коефіцієнт смертності хижаків, а коефіцієнт f описує 

приріст чисельності хижаків у результаті їх взаємодії з жертвами. 

Працюючи з моделлю, можна змінювати значення керованих параметрів, 

вивчаючи їх вплив на динаміку чисельності особин у популяції, що необмежено 

розмножується, а також розглянути вплив збурення – різкого падіння або 

сплеску чисельності особин модельної популяції. Типовий вигляд графіків 

залежностей чисельності популяцій від часу показано на рис. 1.1. 

 

0 300 600 900 1200
0

1125

2250

3375

4500

Z n 1

Z n 2

Z n 0

Рисунок 1.1 – Типові графіки залежностей чисельності популяцій  

від часу 
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Організація самостійної роботи 

При підготуванні до лабораторної роботи необхідно вивчити 

рекомендовану літературу, лекційний матеріал з дисципліни та ознайомитися з 

функціональними можливостями пакета MathCad. 

Порядок виконання роботи 

1. У пакеті MathCad побудувати розрахунковий листок для дослідження 

математичної моделі. Для розв’язання системи диференціальних рівнянь 

застосувати процедуру rkfixed. 

2. Задати значення параметрів моделі у наступних межах:  

a  [0.0035, 0.0045]; 

  [0.0015, 0.0020]; 

b  [410
-6

, 610
-6

]; 

c  [0.015, 0.0017]; 

d  [110
-4

, 110
-6

]; 

f  [110
-4

, 110
-6

]. 

3. Задати початкові умови: x0=1200; y0 = 3200. 

4. Підібрати точніше значення параметрів таким чином, щоб графіки 

залежностей чисельності популяцій набули вигляду, схожого на рис. 1.1. 

5. Розглянути вплив кожного з параметрів на криві чисельності особин 

видів хижака і жертви в моделі. 

6. Досліджуйте, як впливають на динаміку чисельності видів сплески 

чисельності хижаків та жертв. Для цього введіть до моделі логічні умови для 

зміни чисельності залежно від часу.  

7. Збережіть файл з розрахунковим листком. 

8. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  

Контрольні питання 

1. Дайте визначення безперервно-детермінованої моделі. 

2. Охарактеризуйте системи, для опису яких використовуються 

безперервно-детерміновані моделі. 

3. Наведіть приклади безперервно-детермінованих моделей. 
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4. Принципи побудови безперервно-детермінованих моделей. 

Література: [1–3]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Дискретно-детерміновані моделі 

Мета роботи: ознайомитися з прикладами дискретно-детермінованих 

моделей і методами їх побудови та дослідження. 

Короткі теоретичні відомості 

Автоматні математичні моделі. Основні положення 

Дискретною математичною моделлю називається така модель, у якій усі 

аргументи і функції можуть набувати тільки дискретні значення з наперед 

визначеної множини значень. В основі дискретних математичних моделей 

лежить теорія кінцевих автоматів [3]. 

Абстрактний автомат – це математична модель перетворювача вхідних 

сигналів у вихідні, яка характеризується алфавітом входу, алфавітом виходу, 

алфавітом внутрішніх станів, функцією виходу, функцією переходу: 

          A = <X,Y,S,F,D> , 

де X = {x1,x2...,xm} – алфавіт входу, Y = {y1,y2...,yn} – алфавіт виходу, S = 

{s1,s2...,sp} – алфавіт станів, F: SXY – функція виходу, D: SXS – функція 

переходів. Під алфавітом тут розуміють непорожню множину попарно різних 

символів.  

Передбачається, що автомат знаходиться завжди в деякому стані, і якщо 

це стан si, то функція F визначає, який вихід матиме перетворювач, а D – який у 

нього буде новий стан, якщо значення входу автомата дорівнює xj. 

Щоб задати кінцевий автомат S, необхідно описати всі компоненти 

кортежу A = <X, Y, S, F, D>, тобто вхідний і вихідний алфавіти станів, а також 

функції переходів і виходів. Серед множини станів необхідно виділити стан s1, 

в якому автомат знаходиться у момент часу t = 0. Такий автомат називається 

ініціальним. 

Існують декілька способів задання автомата, але найчастіше 
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використовуються табличний і графічний. Опис роботи автомата таблицями 

переходів і виходів ілюструється на наступному прикладі. Функція переходу D: 

SXS задана таблицею 2.1, а функція виходів F: SXY – таблицею 2.2. 

Таблиця 2.1 – Табличне представлення функції переходів автомата 

 s1 s2 .. sp 

x1 s1,1 s1,2 .. s1,p 

x2 s2,1 s2,2 .. s2,p 

.. .. .. .. .. 

xm sm,1 sm,2 .. sm,p 
 

Таблиця 2.2 – Табличне представлення функції виходів автомата 

 s1 s2 .. sp 

x1 y1,1 y1,2 .. y1,p 

x2 y2,1 y2,2 .. y2,p 

.. .. .. .. .. 

xm ym,1 ym,2 .. ym,p 
 

Рядки цих таблиць відповідають вхідним сигналам, а стовпці – станам, 

причому крайній лівий стовпець позначений початковим станом s1. На перетині 

стовпця i та рядку j в таблиці переходів ставиться стан s(i,j) = D(si,xj), у якій 

автомат переходить із стану si під дією сигналу xj, а в таблиці виходу – 

відповідний цьому переходу вихідний сигнал у(i,j) = F(si,xj). 

Для опису роботи автомата можна використовувати об’єднану таблицю 

переходів і виходів (табл. 2.3). Тут також s(i,j) = D(si,хj); у(i,j) = F(si,хj).  

Таблиця 2.3 – Функції переходів і виходів  

 s1 s2 .. sp 

x1 s1,1/y1,1 s1,2/y1,2 .. s1,p/y1,p 

x2 s2,1/y2,1 s2,2/y2,2 .. s2,p/y2,p 

.. .. .. .. .. 

xm sm,1/ym,1 sm,2/ym,2 .. sm,p/ym,p 
 

Залежно від структури автомати з пам’яттю класифікуються на автомати 

Милі, автомати Мура і змішані автомати. 
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В автоматах Милі вихідний сигнал залежить як від поточного стану, так і 

від поточних значень вхідних сигналів. В автоматах Мура вихідний сигнал 

залежить тільки від поточного стану. У змішаних автоматах частина вихідних 

сигналів генерується за принципом автомата Милі, а частина – за принципом 

автомата Мура. Два дискретні автомати з пам’яттю називаються 

еквівалентними, якщо вони мають однакові вхідні та вихідні множини і їхні 

реакції на будь-яке вхідне слово збігаються. Можна довести, що для будь-якого 

автомата Милі існує еквівалентний автомат Мура. Більш детальні дані про 

структури і роботу автоматів можна знайти в конспекті лекцій і літературі [3]. 

Результатом синтезу автоматної моделі є система булевих функцій. На 

математичній моделі зручно проводити дослідження роботи об’єкта що 

моделюється, при цьому можна виявити й усунути більшість помилок, що 

виникають на етапі абстрактного синтезу. Аналітичні оцінки при будь-якому 

виді опису роботи автомата дуже громіздкі та вже при порівняно невеликому 

числі елементів, вузлів, що утворять пристрій, практично нездійсненні. Тому 

дослідження складних схем автоматів здійснюється за допомогою імітаційного 

моделювання. 

Приклад синтезу автоматної моделі 

Розглянемо синтез автомата на конкретному прикладі, використовуючи 

графічний і табличний опис функціонування автомата. Спочатку дамо 

словесний опис умов роботи автомата, якій здійснює керування технологічним 

процесом. 

До термічної зони (піч) надходять два види деталей, причому тривалість 

нагрівання вибирається за конфігурацією деталей при їхньому підході до 

челюстів печі. Вмикання нагрівання відбувається при надходженні деталі на 

позицію прогріву за сигналом кінцевого вимикача, вимикання – за сигналом 

одного з двох таймерів. Після закінчення нагрівання запускається таймер, що 

визначає час охолодження, протягом якого працює і вентилятор. Далі 

дозволяється робота транспортера і процес повторюється.  
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Спочатку складемо перелік команд (вихідних сигналів автомату) та 

інформаційних (вхідних) сигналів і привласнимо тим і іншим умовні 

позначення. 

Команди: 

y1 – заборона працювати транспортеру; 

y2 – увімкнути нагрівання; 

y3 – увімкнути таймер 1; 

y4 – включити таймер 2; 

y5 – увімкнути таймер 3; 

y6 – увімкнути вентилятор. 

Інформаційні сигнали:  

х1 – на вході деталь першої конфігурації; 

х2 – на вході деталь другої конфігурації; 

х3 – деталь на позиції прогріву; 

х4 – закінчена витримка часу таймера 1; 

х5 – закінчена витримка часу таймера 2; 

х6 – закінчена витримка часу таймера 3. 

Для простоти будемо вважати, 

що сигнали пристрою визначення 

конфігурації є достатньо тривалими 

і наш автомат їх запам’ятовувати не 

повинен. 

Зобразимо граф автомата 

Мура (рис. 2.1). У першому стані 

автомат не видає ніяких команд, 

очікуючи сигналів з об’єкта 

керування. Якщо на вхід надходить 

набір х1х3, автомат переходить у 

стан 2 і видає команди у1, у2, у3. Транспортер зупиняється, запускається 

таймер 1 і вмикається нагрівання. По закінченні витримки часу таймер видає 

Рисунок 2.1 – Граф автомата 
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сигнал х4 і автомат переходить у стан 4. При цьому вимикається нагрівання, 

вмикається таймер 3 і вентилятор. По закінченні витримки часу таймера 3 

з’являється сигнал х6 і автомат переходить у вихідний стан 1. Робота автомата 

по другій гілці графа відбувається аналогічно. Синтез автомата проведемо за 

структурною таблицею (табл. 2.1), що являє собою розширену таблицю 

переходів-виходів. У цій таблиці кожному стану відведена зона, у якій описані 

всі переходи з даного стану в інші стани. 

Першим станом уважаємо Z1. У цьому стані автомат не видає команд, 

тому в стовпчику «команди» стоїть прочерк. Для переходу в черговий стан Z2 

повинен надійти набір x1x3, його записуємо в графу «вхідний набір». Далі 

описуємо перехід до стану Z3, для якого буде потрібен вхідний набір х2×3. У 

наступній зоні описуємо вихідний стан Z2, тобто його команди (у1, у2, у3) і 

набір, що потребується для переходу до стану Z4. Інших переходів із стану Z2 

немає, переходимо до наступної зони, що описує стан Z3 як вихідний. У 

наступній зоні описуємо стан Z4, з якого є перехід до стану Z1 по сигналу x6. 

На цьому перший етап заповнення таблиці закінчений.  

На другому етапі визначимо кількість елементів пам’яті та закодуємо 

стани. Якщо автомат має N станів, то кількість P елементів пам’яті повинна 

задовольняти нерівності P  Log2N . 

При N = 4 достатньо двох елементів пам’яті, тому що два тригери можуть 

забезпечити до чотирьох різноманітних станів (00, 01, 10, 11). Кожному стану 

потрібно привласнити свій код із перерахованих у дужках. Не розглядаючи 

варіантів розставляння кодів, будемо вважати, що десятковому номеру стану 

відповідає його двійковий еквівалент мінус одиниця. Тепер можна заповнити 

ще дві графи таблиці 2.1 – коди вихідних і чергових станів.  
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Таблиця 2.1 – Структурна таблиця автомату 

Вихідний 

стан 

Код 

(z1z2) 
Команди 

Вхідний 

набір 

Наступний 

стан 

Код 

(z1z2) 

Керування 

Е.П. 

Z1 00 – 
x1x3 

x2x3 

Z2 

Z3 

01 

10 

S2 

S1 

Z2 01 y1, y2, y3 x4 Z4 11 S1 

Z3 10 y1, y2, y4 x5 Z4 11 S2 

Z4 11 y5, y6 x6 Z1 00 R1, R2 

 

Далі визначимо тип елементів пам’яті (нехай це будуть тривіальні RS-

тригери) і заповнимо останню графу структурної таблиці – «керування 

елементами пам’яті». Розглянемо перший рядок першої зони – перехід із Z1 у 

Z2. Код стану Z1 – 00. Після переходу код нового стану повинен бути 01. Для 

такої зміни коду тригер номер 2 слід установити в одиницю (Z21). Тобто в 

момент переходу сигнал S2 повинен дорівнювати логічній одиниці. Для цього в 

графу «Керування Е.П.» вписуємо сигнал S2. У наступному рядку з тих же 

розумінь ставимо сигнал S1. Таким чином, аналізуючи зміни коду на кожному 

переході, ми «програмуємо» наш автомат на генерування потрібних сигналів 

керування пам’яттю.  

Таблиця цілком заповнена і можна здійснити останній етап синтезу 

математичної моделі автомата – записати логічні вирази для всіх сигналів 

керування тригерами і команд, що автомат видає зовні, тобто сформулювати 

функції переходів і виходів автомата. Вони наведені нижче. 

                              1z2x4z+2x2x3z1z=Z2x4+Z1x2x3=S1  

                        

z1z2.Z4y6y5

2;zz1Z3y4

1z2;zZ2y3

2;zz11z2zZ3Z2y2y1

z1z2x6;Z4x6R2R1

2x5;zz12x1x3z1zZ3x4Z1x1x3S2













 

Кожна функція переходу записується як сума добутків вихідних станів на 

відповідний вхідний набір. Наприклад, функція S1 має два доданки, тому що 

сигнал S1 зустрічається в таблиці двічі. Те ж можна сказати і про функцію S2. 
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Оскільки наш автомат визначений як автомат Мура, функції виходів залежать 

тільки від станів. Отже, математична модель автомата побудована, тобто 

визначена його структура.  

Надалі слід реалізувати автомат за допомогою комп’ютерної програми. 

Програма повинна циклічно генерувати вхідні сигнали (слова) і подавати їх на 

вхід автомата, тобто підставляти їх до логічних рівнянь. Результати обчислення 

рівнянь інтерпретуються як стани і вихідні сигнали автомата. Ці стани і 

сигнали, у свою чергу, повинні викликати нові слова на вході автомата. 

Результат дії автомата програма – виведення у вигляді таблиці на екранну 

форму у файл. 

Організація самостійної роботи 

Під час підготовки до лабораторної роботи необхідно вивчити 

рекомендовану літературу, лекційний матеріал з дисципліни. 

Порядок виконання роботи 

1. Отримати у викладача свій варіант завдання у вигляді словесного 

опису роботи системи, яка моделюється. 

2. Скласти перелік вхідних і вихідних сигналів автомата.  

3. Зобразити граф автомата, визначити кількість станів та закодувати 

стани автомата.  

4. Скласти структурну таблицю та, обравши тип елементів пам’яті, 

скласти логічні рівняння автомата.  

5. Розробити програму, яка реалізує функціонування автомата та об’єкту 

керування. 

6. Дослідити процес функціонування автоматної моделі та згенерувати 

файл даних – результат дії програми.  

7. Збережіть файл з результатами роботи програми. 

8. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  

Контрольні питання 

1. Дайте визначення дискретно-детермінованій моделі. 

2. Охарактеризуйте системи, для опису яких використовуються 
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дискретно-детерміновані моделі. 

3. Наведіть приклади безперервно-детермінованих моделей. 

4. Принципи побудови безперервно-детермінованих моделей. 

5. Перерахуйте сигнали та функції, що характеризують автомат із 

пам’яттю. 

6. Чим відрізняються автомати Мура, Милі та змішані автомати? 

7. Як фізично реалізується пам’ять автомата? 

8. Яку роль при синтезі автомата грає словесний опис роботи об’єкта 

керування? 

9. Як відбувається формалізація словесного опису? 

10. Що і як зображується на графі автомата? 

11. Які дані заносяться до структурної таблиці автомата? 

12. Як визначити необхідну кількість елементів пам’яті? 

Література: [1–3]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Моделювання дискретних випадкових величин. Формування 

випадкових величин з заданим законом розподілу. Моделювання потоків 

подій 

Мета роботи: навчитися розв’язувати задачі моделювання випадкових 

подій і випадкових величин із заданим законом розподілу з метою подальшого 

використання в задачах імітаційного моделювання. 

Короткі теоретичні відомості 

Моделювання дискретних випадкових величин 

Припустимо, що необхідно побудувати процедуру імітації дискретної 

випадкової величини Х із заданим законом розподілення (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 – Розподіл дискретної  випадкової величини 

Х 1X  2X  …….. nX  

P(X= ix ) 1P  2P  …….. nP  
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Випадкова величина приймає n значень nx...xx  21  з ймовірностями   

                                             iP , n,i 1            (3.1) 

Тоді функцію розподілення можна визначити наступним чином: 

                                             F(x) = 0 , 1xx   

                                             F(x) = 1P  , 21 xxx   

                                             F(x) = 2P , 32 xxx           (3.2) 

                                             ………….. 

                                             F(x) = 1 , nxx   

Для розв’язання поставленого завдання можна застосувати метод 

оберненої функції, тобто знайти випадкову величину х за допомогою 

перетворення )(1 YFX  , де ]1,0[Y , а 1F  – функція, обернена до F(x). 

Простіший алгоритм обчислення дискретної випадкової величини Х, який 

заданий таблицею розподілення: 

Якщо 1PY  , то 1xX  інакше, 

Якщо 21 PPY  , то 2xX   інакше, 

Якщо 






1

1

n

i

iPY , то 1 nxX  інакше nxX   

Геометрична інтерпретація алгоритму зведена до наступного: одиничний 

відрізок ділиться на n ділянок довжиною 1p , 2p ,….., np . Якщо випадкове 

число Y припало, наприклад, на ділянку 3p , то це означає, що як значення 

випадкової величини Х потрібно вибрати 3x . 

Моделювання випадкової величини з експоненціальним законом 

розподілення 

Для моделювання випадкової величини з експоненціальним законом 

розподілення з параметром   можна також використовувати обернену 

функцію. Експоненціальна щільність розподілення випадкової величини має 

вигляд: 
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xe)x(Y  , (х > 0),         (3.3) 

оберненою функцією буде функція 

                                        





)Yln(
X

1
 ,         (3.4) 

де Y – набір псевдовипадкових чисел, які отримані, наприклад, за допомогою 

функції rand. 

Моделювання потоків подій 

Для моделювання потоку подій, у якому інтервали часу між подіями 

розподілені за довільним законом, можна скористатися наступним алгоритмом: 

1. За допомогою генератора псевдовипадкових чисел і оберненої функції 

отримати ряд значень 1x , 2x ,….., nx . 

2. Нанести їх на вісь часу наступним чином: 

− перша подія настає після 1x  одиниць часу після початку моделювання, 

− друга подія настає після 1x + 2x  одиниць часу після початку 

моделювання і так далі. 

Завдання до самостійної роботи 

1. Побудувати процедуру імітації дискретної випадкової величини Х з 

законом розподілення, завданим у наступній таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Варіант Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

1 0,2 0,21 0,05 0,15 0,3 0,09  

2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,15 0,15 0,1 

3 0,4 0,3 0,2 0,1    

4 0,11 0,25 0,26 0,3 0,08   

5 0,25 0,5 0,15 0,05 0,05   

6 0,15 0,19 0,24 0,32 0,08 0,02  

 

2. Створити процедуру моделювання випадкової величини з 

експоненціальним законом розподілення з параметром , який заданий у 

таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Варіант 1 2 3 4 5 6 

 0,2 0,6 0,4 1 1,5 0,37 

 

3. За допомогою складеної процедури моделювання випадкової величини 

з експоненціальним законом розподілення змоделювати потік подій, у якому 

інтервали часу між подіями мають експоненціальне розподілення з параметром 

. Результати моделювання відобразити на осі часу з позначенням моментів 

виникнення подій. 

Організація самостійної роботи 

При підготуванні до лабораторної роботи необхідно вивчити 

рекомендовану літературу та лекційний матеріал з дисципліни. 

Порядок виконання роботи 

1. Розробити програму, яка реалізує моделювання потоку випадкових 

подій згідно із завданням на роботу (табл. 3.2 і 3.3). 

2. Вивести графік потоку подій на екранну форму і у файл. 

3. Збережіть файл з даними. 

8. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  

Контрольні питання 

1. Що таке дискретна випадкова величина? 

2. Як задається закон розподілення дискретних випадкових величин? 

3. Яким чином робиться моделювання дискретних випадкових величин? 

4. Яким чином робиться моделювання випадкових величин з довільним 

законом розподілення? 

5. Як можна змоделювати потік подій, у якому інтервали часу між 

подіями мають експоненціальне розподілення? 

Література: [1, 2]. 
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Лабораторна робота № 4 

Тема. Моделювання випадкового процесу на основі дискретного 

марковського ланцюга 

Мета роботи: навчитися вирішувати задачі моделювання випадкових 

подій і випадкових величин за допомогою ланцюгів Маркова. 

Короткі теоретичні відомості 

Марківські випадкові процеси названі за іменем видатного російського 

математика А. А. Маркова, який уперше почав вивчення імовірнісного зв’язку 

випадкових величин і створив теорію, яку можна назвати «динамікою 

ймовірностей». Надалі основи цієї теорії з’явилися вихідною базою загальної 

теорії випадкових процесів, а також таких важливих прикладних наук, як теорія 

дифузійних процесів, теорія надійності, теорія масового обслуговування і т.ін. 

На сьогодні теорія марківських процесів широко застосовується у самих різних 

галузях науки, зокрема в інформаційних технологіях керування. 

Марківські процеси 

Процес, що відбувається у фізичній системі, називається марковським, 

якщо в будь-який момент часу ймовірність будь-якого стану системи в 

майбутньому залежить тільки від стану системи на сучасний момент і не 

залежить від того, яким чином система прийшла в цей стан [2]. 

Ланцюгом Маркова називається послідовність дослідів, у кожному з яких 

з’являється тільки одне з n неспільних подій Ai з повної групи подій. При цьому 

умовна ймовірність pij(k) того, що в k-му іспиті настає подія Aj за умови, що в (k–

1)-му іспиті наступила подія Ai, не залежить від результатів попередніх іспитів. 

Тут події є станами системи, а іспити – зміни станів системи. 

За характером змін станів ланцюга Маркова можна розділити на дві групи 

[5]. Ланцюгом Маркова з дискретним часом називається ланцюг, зміна станів 

якого відбувається в певні фіксовані моменти часу. 

Ланцюгом Маркова з неперервним часом називається ланцюг, зміна 

станів якої можлива в будь-які випадкові моменти часу. 
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Випадковий процес, що відбувається в системі, полягає в тому, що в 

послідовні моменти часу t1, t2, t3, ..., система S виявляється в тих чи інших 

станах, ведучи себе, наприклад, наступним чином: 

                             S1S3S5S5S2S1S1S4.... 

Домовимося позначати Si(k) подію, що полягає в тому, що після k кроків 

система перебуває в стані Si. При будь-якому k події S1
(k)

, S2
(k)

, …., Si
(k)

,.., Sn
(k) 

утворюють повну групу і несумісні. 

Будемо описувати марковський ланцюг за допомогою так званих 

імовірностей станів. Нехай у будь-який момент часу (після будь-якого, k-гo 

кроку) система S може бути в одному зі станів: S1, S2,...., Sn , тобто здійсниться 

одне з повної групи несумісних подій: S1
(k)

, S2
(k)

, …., Si
(k)

,.., Sn
(k)

. Позначимо 

імовірності цих подій: р1(1)=Р(S1
(1)

); р2(1)=Р(S2
(1)

); ...; рn(1)=Р(Sn
(1)

) – 

імовірності після першого кроку; р1(2)=Р(S1
(2)

); р2(2)=Р(S2
(2)

); ...; рn(2)=Р(Sn
(2)

) – 

імовірності після другого кроку і взагалі після k-гo кроку:  

                           р1(k)=Р(S1
(k)

); р2(k)=Р(S2
(k)

); ...; рn(k)=Р(Sn
(k)

)       (4.1) 

Для кожного номера кроку k:   р1(k)+ р2(k)+...+ рn(k)=1. 

Будемо називати ймовірності р1 (k), р1 (k ),...., рn(k) імовірностями станів і 

поставимо завдання: знайти ймовірності станів системи після будь-якого k-го 

кроку. Зобразимо стани системи у вигляді графа (рис. 4.1), де стрілками вказані 

можливі переходи системи зі стану в стан за один крок. 

Для будь-якого кроку (моменту часу t1, t2,...., tk... або номерів 1, 2 ..... k, ... 

існують якісь імовірності переходу системи з будь-якого стану в будь-який 

інший (деякі з них дорівнюють нулю, якщо безпосередній перехід за один крок 

неможливий), а також імовірність затримки системи в даному стані. Будемо 

називати ці ймовірності перехідними ймовірностями марківського ланцюга [2]. 

Марківський ланцюг називається однорідним, якщо перехідні 

ймовірності не залежать від номера кроку. У протилежному випадку 

марковський ланцюг називається неоднорідним. Позначимо Рij імовірність 

переходу за один крок зі стану Si у стан Sj. Pii буде ймовірність затримки 

системи в стані Si.  
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Рисунок 4.1 – Граф переходів системи зі стану в стан 

 

Запишемо перехідні ймовірності Pij у вигляді прямокутної таблиці 

(матриці): 
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                (4.2) 

Деякі з перехідних ймовірностей Pij можуть бути рівні нулю: це означає, 

що за один крок перехід системи з i-го стану в j-й неможливий. По головній 

діагоналі матриці перехідних ймовірностей стоять імовірності Рii того, що 

система не вийде зі стану Si, а залишиться в ньому. 

Сума членів, які стоять у кожному рядку матриці (4.2), повинна 

дорівнювати одиниці, оскільки як, у якому б стані система не була перед k-м 

кроком, події S1(k), S2(k ),..., Sn(k) несумісні й утворюють повну групу. 

Маючи в розпорядженні матрицю перехідних імовірностей і знаючи 

початковий стан системи, можна знайти ймовірності станів р1(k), p2(k )..... pn(k) 

після будь-якого (k-ro) кроку. Припустимо, що в початковий момент (перед 

першим кроком) система знаходиться у якомусь певному стані, наприклад, Sm. 

Тоді для початкового моменту (0) будемо мати: р1(0) = 0; р2(0) = 0;...; рm(0) = 

1;...; рn(0) = 0, тобто ймовірності всіх станів дорівнюють нулю, крім імовірності 

початкового стану Sm, яка дорівнює одиниці. 
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Знайдемо ймовірності станів після першого кроку. Ми знаємо, що перед 

першим кроком система перебуває в стані Sm. Тобто, за перший крок вона може 

перейти у стани S1, S2, ..-, Sm, ..., Sn з імовірностями Рm1, Рm2,...., Рmm,..., Рmn, 

записаними в m-му рядку матриці перехідних імовірностей. 

Знайдемо ймовірності станів після другого кроку: 

                                    

Будемо обчислювати їх за формулою повної ймовірності, з гіпотезами: 

– після першого кроку система була в стані S1 ; 

.................................................. .................................... 

– після першого кроку система була в стані Si ; 

.................................................. ...................................... 

– після першого кроку система була в стані Sn . 

Імовірності гіпотез відомі; умовні ймовірності переходу в стан Si при 

кожній гіпотезі теж відомі й записані в матриці перехідних ймовірностей. За 

формулою повної ймовірності отримаємо: 
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чи набагато коротше 

                                 



n

j
P)(ii ij

p)(p

1
12 .        (4.4) 

Таким чином, імовірності станів після другого кроку відомі. Вочевидь, 

після третього кроку вони визначаються аналогічно: 





n

j
P)(ii ij

p)(p

1
23                   (4.5) 

і взагалі після k-то кроку: 
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n

j
P)k(i iji

p)k(p

1
1 .       (4.6) 

Отже, імовірності станів pi
(k)

 після k-го кроку визначаються рекурентною 

формулою (4.6) через імовірності станів після (k - 1)-го кроку; ті, у свою чергу, 

через імовірності станів після (k - 2)-го кроку і т.ін. 

Алгоритм розрахунку ймовірностей станів системи 

Вихідними даними для розрахунків є: 

− розмір матриці перехідних імовірностей; 

− матриця перехідних імовірностей; 

− номер початкового стану системи. 

Для розрахунку потрібна таблиця, у якій кожен рядок відповідає одному 

кроку, а кожен стовпець – одному з можливих станів системи (табл. 4.1). 

У нульовий рядок записується ймовірність початкового стану, що 

дорівнює 1. Припустимо, що початковий стан – S1. Тоді інші ймовірності в 

нульовому рядку дорівнюють нулю. 

У рядку 1 (після першого кроку) записуються перехідні ймовірності, узяті 

з 1-го рядка матриці перехідних імовірностей. 

У рядках 2, ..,  k, ..., L розрахунок ймовірностей проводиться за формулою 

(4.6). Розрахунок ведеться доти, поки значення ймовірностей не досягнуть 

граничних (фінальних) значень [3]. 

Таблиця 4.1 – Покроковий розрахунок імовірностей станів системи  

 Стан системи та ймовірність стану 

Номер 

кроку 
S1 S2 ..... Si ...... Sn 

0 1 0 0 0 0 0 

1 Р11 Р12 ..... Р1i .... Р1n 

2 Р21 Р22 ..... Р2i  Р2n 

......   ..... .... .... .... 

k Рk1  ..... ....  Рkn 

......   ..... .... .... .... 

L РL1 РL2 ..... РLi .... РLn 
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Організація самостійної роботи 

При підготуванні до лабораторної роботи необхідно вивчити 

рекомендовану літературу та лекційний матеріал за темою “Марковські 

ланцюги”. 

Порядок виконання роботи 

1. Отримати у викладача варіант завдання. 

2. Розробити програму, яка реалізує алгоритм моделювання потоку 

випадкових подій згідно із завданням на роботу і розраховує дані у форматі 

табл. 4.1. 

2. Вивести результати обчислень на екранну форму і у файл. 

3. Збережіть файл з даними. 

4. Підготуйте звіт про виконану лабораторну роботу.  

Контрольні питання 

1. Дайте визначення ланцюга Маркова і поясніте, чим видрізняються 

однорідні і неоднорідні ланцюги Маркова. 

2. Чим визначаються властивості однорідного ланцюга Маркова? 

3. Сформулюйте теорему про граничні ймовірності. 

4. Поясните, як обчислити ймовірності станів системи на k-му кроці. 

5. Як довідатися значення перехідних імовірностей для моделювання 

конкретної системи? 

6. Як сформулювати умови припинення в циклі моделювання? 

7. Наведіть приклад дискретної системи і зробіть її опис за допомогою 

ланцюга Маркова. 

Література: [1, 2]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Імітаційне моделювання одноканальної системи масового 

обслуговування з необмеженою чергою і груповим надходженням заявок 

Мета роботи: закріплення теоретичних знань щодо імітаційного 

моделювання систем масового обслуговування. 
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Короткі теоретичні відомості 

У практиці керування об’єктами часто доводиться мати справу зі 

системами масового обслуговування (СМО), для яких має місце така 

особливість як груповий характер надходження заявок на обслуговування, 

тобто у відповідний (у загальному випадку випадковий) момент часу на вхід у 

систему приходить не одна заявка, а група заявок одного класу. Причому, 

кількість заявок у групі в загальному випадку теж число випадкове. 

Особливістю таких СМО є те, що через групове надходження заявок вони 

не можуть бути віднесені до так званих процесів “загибелі та розмноження”, що 

додає відповідних труднощів при спробах використовувати традиційні 

аналітичні підходи до розв’язання поставленої задачі. 

Нехай задано одноканальну систему масового обслуговування (СМО) з 

наступними умовами функціонування: 

− заявки надходять із джерела групами; 

− кількість заявок у кожній групі є випадкова величина з рівномірним 

законом розподілу в інтервалі [1; r], а  середнє число заявок у кожній групі 

дорівнює l; 

− групи заявок, що надходять на обслуговування утворюють 

стаціонарний пуассонівський потік з параметром ; 

− заявки обслуговуються поодинці, і всі заявки, що прийшли, одержують 

обслуговування; 

− перед пристроєм виникає черга з груп заявок, що чекають 

обслуговування, що обслуговуються в порядку їхнього надходження; 

− правило вибору заявок на обслуговування усередині групи довільне; 

− обмежень на довжину черги, часу чекання обслуговування не існує; 

− час обслуговування однієї заявки є випадковою величиною з 

експонентним законом розподілу з інтенсивністю ;  

− на початок моделювання в системі заявок немає; 

− звільнення пристрою обслугованою вимогою і заняття першим із черги 

відбувається в один момент модельного часу (метод виштовхування). 
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Оскільки на чергу не накладено ніяких обмежень, то множина станів є 

нескінченною множиною. 

Для систем такого класу правдиві наступні залежності й умови. 

1. Умова існування стаціонарного режиму в СМО даного типу 

визначається наступним виразом: 

         1



 l   .         (5.1) 

2. Граничні «фінальні» імовірності  ,...,i,pi 10  визначаються як: 
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Тут Li – імовірність надходження в групі більш ніж i заявок. 

3. Стаціонарне середнє значення числа заявок у системі задається 

формулою: 
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22 ll , lk – імовірність того, що в групі буде рівно k заявок, 

k1. 

4. Стаціонарне середнє значення довжини черги дорівнює:  NQ . 

Організація самостійної роботи 

При підготуванні до лабораторної роботи необхідно вивчити 

рекомендовану літературу та лекційний матеріал за темою “Системи масового 

обслуговування”. 
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Порядок виконання роботи 

1. Отримати у викладача варіант завдання. 

2. Розробити імітаційну модель і програмне забезпечення, що моделює 

роботу даної СМО. 

3. Визначити структуру й особливості графа станів для систем цього 

класу. 

4. Визначити наступні основні показники ефективності роботи системи 

для стаціонарного режиму: 

− час настання стаціонарного режиму; 

− середнє число груп заявок у системі; 

− середній час перебування однієї групи в системі; 

− середнє число заявок у системі; 

− середнє число заявок у черзі; 

− середній час перебування заявки в системі; 

− середній час перебування заявок у черзі. 

5. Одержати оцінку початкової ймовірності p0. 

6. Визначити максимальну довжину черги.  

7. Визначити множину реальних станів заданої системи за результатами 

моделювання. 

8.  Отримані значення показників ефективності роботи системи порівняти 

з теоретичними. 

9. Підготувати звіт про виконану лабораторну роботу.  

Завдання до лабораторної роботи 

Варіанти завдань наведені у табл. 5.1 

Таблиця 5.1 – Варіанти й індивідуальні дані для лабораторної роботи 

№
 

в
ар

іа
н

ту
 Дані 

Максимальна 

кількість заявок у 

групі, r 

Середня 

кількість заявок 

у групі, l 

Щільність вхідного 

потоку  

, [заяв./од. часу] 

Інтенсивність  

обслуговування 

, [заяв./од. часу] 

1 17 9 0.05 0.5 

2 7 4 0.1 0.5 

3 9 5 0.05 0.5 
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Продовження таблиці 5.1 

 
4 11 6 0.05 0.4 

5 13 7 0.05 0.5 

6 17 9 0.05 0.6 

7 7 4 0.1 0.75 

8 9 5 0.1 0.65 

9 11 6 0.05 0.75 

10 13 7 0.05 0.75 

11 17 9 0.05 0.9 

12 7 4 0.15 0.95 

13 9 5 0.1 0.9 

14 11 6 0.1 0.75 

15 13 7 0.1 0.8 

16 17 9 0.1 0.95 

17 7 4 0.2 0.9 

18 9 5 0.15 0.8 

19 11 6 0.15 0.95 

20 13 7 0.1 0.95 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть елементи, що складають СМО. 

2. Що означають поняття відносного й абсолютного пріоритету? 

3. У чому відмінність між розімкнутою і замкнутий СМО? 

4. Які існують способи зміни модельного часу в імітаційних моделях? 

5. У чому складається загальний алгоритм моделювання СМО за схемою 

подій? 

6. Як визначити кількість типів подій при алгоритмізації процесу 

функціонування СМО? 

7. У чому сутність методу статистичних іспитів? 

8. Наведіть формули для розрахунку  наступних характеристик СМО: 

коефіцієнта завантаження приладу, середнього часу чекання в черзі, імовірності 

втрати запиту при кінцевій черзі. 

Література: [1, 2, 6]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з дисципліни «Прикладне моделювання 

динамічних процесів», частина 1, складається з п’яти робіт, які спрямовані на 

перевірку знань студентів з теорії і практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За п’ять робіт студент може отримати 20 балів. 

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

– 4 балів, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі запитання; 

– 2 бали виставляється, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

– у решті випадків виставляється 0 балів. 

Розподіл балів за видами занять наведено у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 – Розподіл по балах за видами занять 

 

Прикладне моделювання динамічних процесів 

(модуль 1) 
Бали 

Лекції 10 

Лабораторні роботи (4 б.× 5 л. б.) 20 

Поточний контроль 20 

Розрахунково-графічна робота 30 

Іспит 20 

Усього 100 

 

Примітка: модуль 1 – 9 семестр. 
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Додаток А 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
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ЗВІТ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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               ПІБ студента 
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