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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Імітаційне моделювання 

виробничих процесів» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки спеціальності «Комп’ютерні науки». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є стратегія розвитку ІУС 

базована на стратегії розвитку підприємства.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Дисципліна «Імітаційне моделювання виробничих процесів» базується на 

вивченні дисциплін: «Системний аналіз», «Теорія автоматизованих систем 

контролю і управління», «Моделювання систем». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні теоретичні питання імітаційного моделювання. 

2. Практичні питання імітаційного моделювання. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Імітаційне моделювання 

виробничих процесів» є придбання знань, навичок та умінь застосування 

методів і засобів імітаційного моделювання у бізнесі, науці та технологіях для 

подальшого використання в задачах дослідження, моделювання та створення 

складних систем. 

1.2. Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Імітаційне                  

моделювання виробничих процесів» є ознайомлення студента з основними 

проблемами, принципами, правилами, методами, підходами, специфікою та 

засобами що використовуються при імітаційному моделювання виробничих 

процесів. 
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1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: 

- загальні відомості про системи масового обслуговування; 

- суть методу імітаційного моделювання; 

- принципи створення моделюючих алгоритмів та імітаційних моделей; 

- основні етапи імітаційного моделювання; 

- принципи розробки, формалізації та програмування імітаційних моделей; 

- синтаксис мови моделювання GPSS; 

- основні підходи, що використовуються при написання програм GPSS; 

- принципи моделювання обчислювальних та операційних систем; 

- підходи до тестування, перевірки адекватності, верифікації та валідації 

моделей; 

- технології постановки; 

вміти: 

- формулювати проблему та визначати мету імітаційного моделювання; 

- Розробляти концептуальну модель об’єкту моделювання; 

- формалізувати імітаційну модель; 

- реалізовувати (програмувати) на мові GPSS імітаційну модель; 

- моделювати обчислювальні, операційні та інші системи; 

- інтерпретувати результати імітаційного моделювання; 

- проводити експерименти на імітаційній моделі. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин / 5 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 Загальні теоретичні питання імітаційного 

моделювання 

Тема 1 Вступ 

1. Введення до дисципліни. 

2. Структура і зміст дисципліни.  

3. Термінологія, що використовується в курсі. 

 

Тема 2 Початкові відомості системи масового обслуговування 

1. Поняття системи масового обслуговування.  

2. Основні характеристики СМО.  

3. Системи з одним та декількома пристроями обслуговування. 

4. Багатоканальні пристрої.  

5. Основи дискретно-подійного моделювання СМО. 

 

Тема 3 Сутність методу імітаційного моделювання 

1. Метод імітаційного моделювання та його особливості.  

2. Статичне та динамічне представлення системи, що моделюється.  

3. Поняття про модельний час. Механізм обліку модельного часу.  

4. Дискретні та неперервні імітаційні моделі.  

5. Моделюючий алгоритм.  

5. Імітаційна модель.  

6. Проблеми стратегічного та тактичного планування імітаційного  

       експерименту.  

7. Направлений обчислювальний експеримент на імітаційній  

       моделі. 

8. Загальна технологічна схема імітаційного моделювання.  

9. Можливості та область використання імітаційного моделювання. 
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Тема 4 Технологічні етапи створення та використання імітаційних 

моделей 

1. Основні етапи імітаційного моделювання.  

2. Формулювання проблеми та визначення цілей імітаційного 

моделювання.  

3. Розробка концептуальної моделі об’єкту моделювання.  

4. Формалізація та програмування імітаційної моделі.  

5. Збір та аналіз вихідних даних.  

6. Направлений обчислювальний експеримент на імітаційній 

моделі. 

7. Аналіз результатів моделювання та прийняття рішень. 

 

Змістовий модуль 2 Практичні питання імітаційного моделювання 

Тема 5 Система моделювання GPSS 

1. Об’єкти. Часи модельного часу.  

2. Типи операторів. Оператори створення та видалення транзактів. 

3. Команди роботи з одно канальними та багатоканальними  

       пристроями. 

4. Реалізація затримки у часі. Команди роботи з чергами.  

5. Команди, які змінюють напрям руху транзактів.  

6. Функції. Стандартні числові атрибути та параметри транзактів. 

7. Перевірка виразів. Використання таблиць.  

8. Блоки керування потоками. 

 

Тема 6 Основи моделювання процесів 

1. Моделювання виробничих процесів.  

2. Моделювання розподільних процесів.  

3. Моделювання процесів обслуговування клієнтів.  

4. Моделювання процесів керування розробками проектів. 
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Тема 7 Моделювання обчислювальних та операційних систем 

1. Моделювання операційних систем.  

2. Моделювання мереж та систем передачі даних.  

3. Моделювання обчислювальних систем.  

4. Проблеми моделювання мереж та обчислювальних систем. 

 

Тема 8 Дослідження властивостей імітаційної моделі 

1. Комплексний підхід до тестування імітаційної моделі.  

2. Перевірка адекватності моделі.  

3. Верифікація імітаційної моделі.  

4. Валідація даних імітаційної моделі.  

5. Оцінка точності результатів моделювання.  

6. Оцінка стійкості результатів моделювання.  

7. Аналіз чутливості імітаційної моделі.  

8. Тактичне планування імітаційного експерименту. 

 

Тема 9 Технологія  постановки  та  проведення направленого 

обчислювального експерименту на імітаційній моделі 

1 Направлений обчислювальний експеримент на імітаційній  

   моделі та його зміст 

2 Основні цілі та типи обчислювальних експериментів в 

імітаційному моделюванні 

 

 

3. Рекомендована література 

1. Бусленко В. Н. Автоматизация имитационного моделирования 

сложных систем / В. Н. Бусленко. – М. : Наука, 1977. – 240 с. 

2. Кузьменко В. М. Спеціальні мови програмування. Програмні та 

інструментальні засоби моделювання складних систем : навч. посібник / 

В. М. Кузьменко. – Харків : ХТУРЕ, 2000. – 324 с. 
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3. Литвинов В. В. Методы построения имитационных моделей / 

В. В. Литвинов, Т. П. Марянович. – К. : Наук. Думка, 1991. – 120 с. 

4. Максимей И. В. Имитационное моделирование на ЭВМ / 

И. В. Максимей. – М. : Радио и связь, 1998. – 232 с. 

5. Новиков О. А. Прикладные вопросы теории массового обслуживания / 

О. А. Новиков, С. И. Петухов. – М. : Сов. радио, 1969 – 400 с. 

6. Прикладная статистика: Основы моделирования и первичная обработка 

данных : справочное изд. / С. А. Айвазян, И. С. Енкжов, Л. Д. Мешалкин. – М. : 

Финансы и статистика, 1983. – 471 с. 

7. Томашевский В. Н. Имитационное моделирование в среде GPSS / 

В. Н. Томашевский, Е. Г. Жданова. – М. : Бестселлер, 2003. – 416 с. 

8. Томашевский В. Н. Имитационное моделирование средствами системы 

GPSS/РС : учеб. пособие / В. Н. Томашевский, Е. Г. Жданова. – К. : ІЗМН, 

НТТУ КПИ, 1998. – 123 с. 

9. Томашевский В. М. Імітаційне моделювання систем і процесів: 

навчальний посібник / В. М. Томашевский. – К. : ІСДО, 1994. – 124с. 

10. Шрайбер Т. Дж. Моделирование на GPSS / Т. Шрайбер. – М. : 

Машиностроение, 1980. – 593 с. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  іспит. 

 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на 

лабораторних роботах, виконання лабораторних робіт, електронні тести для 

проведення поточного контролю та для визначення підсумкових знань 

студентів; проведення контрольних робіт для оцінювання залишкових знань з 

теорії. 


