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РОЗДІЛ 4 
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

З ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
 

ЗАВДАННЯ № 1. 
Моделювання багатопроцесорної обчислювальної системи 

колективного використання 
 
Вхідні дані: 
1. Обчислювальна система складається з трьох однотипних процесорів 

із загальною оперативною пам’яттю та блоки зовнішньої пам’яті на 
магнітних дисках. 

2. Задачі користувачів утворюють пуасонівський потік з інтенсивністю 
λ завд/сек, а час вирішення задачі в кожному процесорі має експоненціальний 
розподіл з математичним сподіванням µ с. 

3. Задачі, що надходять до системи обслуговуються по черзі без 
пріоритетів. 

4. З ймовірністю 0,6 задача вирішується та залишає систему. Інакше 
задача поступає на обслуговування у блоки зовнішньої пам’ яті та 
повертається в чергу на повторне вирішення (час обслуговування 
розподілений рівномірно на інтервалі [a ± δ]6 c). 

Ціль. Розробити модель для аналізу процесу функціонування багато-
процесорної обчислювальної системи за результатами імітації n задач. 

Початковий перелік експериментів: λ = 0,5, µ = 4, а = 5, δ = 3, n = 100. 
 

ЗАВДАННЯ № 2. 
Моделювання процесу стендових випробувань 

 
Вихідні дані: 
1. Об’єктом моделювання є процес контролю якості виробів на 

двох іспитових стендах. 
2. Вироби можуть бути типу 1 (40 %) і типу 2 (60 %). Вироби 

типу 1 проходять випробування на стенді 1, а вироби типу 2 – на 
стенді 1 і 2. Вироби типу 2 надходять на стенд 1 у випадку, якщо 
зайнятий стенд 2. 

3. Вироби, що надходять на стендові випробування, утворять 
пуасонівський потік з інтенсивністю А, вир/хв, а час їх обслуговування 
має експонентний розподіл. 
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4. Математичне сподівання часу обслуговування виробів типу 1 
на стенді 1 – µ1 (30 хв), виробів типу 2 на стенді 2 – µ2 40 хв, а на 
стенді 1 – µ3 35 хв. 

Ціль. Розробити модель для аналізу процесу стендових випробувань 
виробів протягом доби. 

Початковий перелік експериментів: A = 0,0б7, µ1 = 15, µ2 = 25, µ3 = 20. 
 

ЗАВДАННЯ № 3. 
Моделювання обчислювальних процесів з динамічними 

пріоритетами 
 

Вихідні дані: 
1. Об’єктом моделювання є процес обслуговування задач користувачів, 

що надходять в обчислювальну систему з інтенсивністю l зад/с. 
2. Реалізується дисципліна обслуговування з динамічними пріори-

тетами, тобто більш пріоритетною вважається задача з більш коротким 
очікуваним часом виконання. 

3. Очікуваний час виконання задачі описується розподілом. 
 

Таблиця 4.1 

де xi – час у секундах; pi – відповідна імовірність. Фактичний час 
виконання задачі має експонентний розподіл з математичним чеканням, 
що визначається у таблиці 4.1. 

Ціль. Розробити модель для аналізу обчислювальних процесів 
із динамічними пріоритетами протягом однієї години. 

Первісний перелік експериментів: t– = 0, t+ = 20,l, λ = 0,1. 
 

ЗАВДАННЯ № 4. 
Моделювання процесу обслуговування клієнтів у банку 

 
Вихідні дані: 
1. Банк має N кас. Прихід клієнтів у банк визначається 

експоненціальним потоком з інтенсивністю λ. 
2. Час обслуговування клієнтів – експонентне із середнім 

значенням m. 
3. Якщо у момент входу клієнта у банк хоча б один касир вільний, 

клієнт відразу ж попадає до цього касира. У противному випадку клієнт 
приєднується до будь-якої черги, що на поточний момент є найкоротшою. 

4. Обслуговування клієнтів у черзі здійснюється за принципом 
«першим прийшов – першим отримав послугу». Після обслуговування 
клієнт іде з банку. 

xi 2 5 8 10 15 20 
,pi 0,2 0,3 0,2 0,15 0,1 0,05 
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Ціль. Розробити модель для аналізу роботи банку протягом 8 годин. 
Початковий перелік експериментів: λ = 200 люд./година, µ = 

45 люд./година. N = 3. 
 

ЗАВДАННЯ № 5. 
Моделювання процесу обслуговування танкерів у порту. 

 
Вихідні дані: 
1. Порт використовують для заливання танкерів сирою нафтою. 

Порт має можливість заливати одночасно до N танкерів, що прибувають у 
порт через інтервали часу, розподіленні по рівномірному закону в 
інтервалі [ai, bi]. Час обслуговування розподілений за нормальним законом з 
параметрами 10 + 2. 

2. Порт має один буксир. Якщо буксир вільний, час підходу до 
стоянки чи відходу від неї займає Т годин. Якщо буксир зайнятий, 
танкери очікують його. 

Ціль. Побудувати GPSS-модель, що імітує роботу порту протягом 
тижня. Забезпечити в моделі можливість визначення часу перебування 
танкерів у порту. 

Початковий перелік експериментів: N = 3, а1 = 4 година, b1 = 
18 годин, Т = 1 година. 

 
ЗАВДАННЯ № 6. 

Моделювання роботи невеликого продовольчого магазина 
 

Вихідні дані: 
1. Невеликий продовольчий магазин складається з трьох прилавків і 

однієї каси на виході з магазина. 
2. Покупці приходять у магазин, вхідний потік є пуассоновским з 

математичним очікуванням µ. 
3. Увійшовши у магазин, кожен покупець бере кошик і може обійти 

один чи кілька прилавків, відбираючи продукти. Імовірність обходу 
конкретного прилавка приводиться в таблиці. 

4. Час, необхідний для обходу прилавка, і число покупок, обраних 
у прилавка, розподілені рівномірно. 

5. Після того, як товар відібраний, покупець стає в кінець черги 
до каси, час обслуговування покупця в касі пропорційно числу зроблених 
покупок, на одну покупку іде 1 с перевірки. Після оплати продуктів 
покупець залишає кошик та іде. 

Ціль. Розробити модель і проімітувати роботу невеликого продовольчого 
магазина протягом 8-вартового робочого дня. 
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Початковий перелік експериментів: µ = 75 с. Решта даних наведена 
у таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Номер прилавка 
Ймовірність 

виконання покупок 
Час обходу 
прилавка Число покупок 

1 0,75 120 ± 60 3 ± 1 
2 0,55 150 ± 30 4 ± 1 

 
ЗАВДАННЯ № 7. 

Моделювання роботи автоматичної телефонної станції 
 

Вихідні дані: 
1. Розглядається робота автоматичної телефонної станції (АТС), що 

має М рівнобіжних каналів і розрахований на одночасне обслуговування 
не більш N абонентів. 

2. Довжини тимчасових проміжків між надходженнями викликів 
на АТС випадкові, незалежні і рівномірно розподілені на інтервалі [τ–, 
τ+] секунд. Час, на яке кожен абонент займає вільний канал, випадково 
і підпорядковано експонентному закону з параметром λ хвилин. 

3. Якщо абонент застає вільним хоча б один з N каналів, то він 
з’єднується з потрібним йому номером. Якщо всі N каналів зайняті, то 
абонент одержує відмовлення. 

Ціль. Розробити модель функціонування АТС протягом Т годин і 
оцінити імовірність того, що абонент, викликаючи АТС, не застане її 
зайнятої, а також середнє число зайнятих каналів, імовірності зайнятості і 
середнього часу простою кожного каналу. 

Початковий перелік експериментів: M = 2, N = 2, τ– = 0, τ+ = 6, 
λ = 2, Т = 12. 

 
ЗАВДАННЯ № 8. 

Моделювання роботи ділянки авторемонтної станції 
з пріоритетним обслуговуванням 

 
Вихідні дані: 
1. Ділянка ремонту кузовів автомобілів складається з двох робочих 

місць. Після відновлення кузова автомобілі надходять у фарбувальну камеру. 
2. Довжини тимчасових проміжків між надходженнями ушкоджених 

автомобілів першої моделі – випадкові, рівномірно розподілені величини на 
інтервалі [τ–, τ+] годин, другої моделі – випадкові, рівномірно розподілені 
величини на інтервалі [λ–, λ+] годин. Час перебування автомобіля першої 
моделі на кузовному ремонті – випадкова рівномірно розподілена величина 
на інтервалі [µ–, µ+] годин, другої моделі – випадкова величина з 
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експонентним законом розподілу із середнім значенням А годин. Час 
фарбування будь-якого автомобіля – випадкова величина, що має 
рівномірний розподіл на інтервалі [s–, s+] хвилин. 

3. Моделі першого типу при обслуговуванні мають більш високий 
пріоритет. 

4. У випадку, якщо ремонтні місця і фарбувальна камера зайняті, 
автомобілі чекають обслуговування в чергах, довжини яких не обмежені. 

Ціль. Розробити модель функціонування ремонтних робіт протягом 
Т годин. Оцінити окремо для 1 і 2 моделей середній час, що витрачається на 
ремонт автомобіля (від моменту надходження на ремонт до завершення 
фарбування), середній час чекання в чергах. 

Початковий перелік експериментів: τ– = 0, τ+ = 6, λ– = 0, λ+ = 2, 
µ– = 1, µ+ = 3, λ = 3, s– = 10, s+ = 12, Т = 12. 

 
ЗАВДАННЯ № 9. 

Моделювання мережі автоматизованих робочих місць 
 

Вихідні дані. 
1. Мережа АРМ організована на базі трьох персональних ЕОМ, 

що виконує функції інтелектуальних терміналів. АРМ мають доступ до 
центрального ЕОМ через комунікаційний процесор. 

2. На кожному терміналі задача формується в середньому через t 
c (експонентний розподіл), причому на виконання в центральну ЕОМ 
йде 25 % задач. Інші задачі виконуються в автономному режимі. 

3. Час обслуговування задачі в комунікаційному процесорі і 
центральної ЕОМ має експонентний розподіл з математичними чеканнями 
відповідно µ1 с та µ2 с. 

4. Після виконання в центральній ЕОМ задача повертається через 
комунікаційний процесор на відповідний термінал, ініціюючи тим самим 
формування нової задачі. 

Ціль. Розробити модель для аналізу процесу функціонування мережі 
АРМ протягом однієї години. 

Початковий перелік експериментів: t = 10, µ1 = 1, µ2 = 12. 
 

ЗАВДАННЯ № 10. 
Моделювання двох стратегій обслуговування 

на автозаправній станції 
 
Вихідні дані. 
1. Автозаправна станція (АЗС) має дві бензоколонки, причому 

автомобілі прибувають 2 типів через кожні ξ1 ξ2 м, а час заправлення їх 



103 

бензином складає η с. Випадкові величини ξ, η мають експоненціальний 
закон розподілу на інтервалі. Час обслуговування a, b. 

2. Можна запропонувати дві стратегії обслуговування автомобілів: 
а) автомобілі утворюють дві черги та кожен тип автомобілів 

обслуговується відповідними бензоколонками. 
б) автомобілі утворюють 2 черги та автомобіль обслуговується 

бензоколонкою, що має менше чергу. 
Ціль. Побудувати модель для аналізу двох стратегій обслуговування 

автомобілів. Обрати найкращу стратегію обслуговування за результатами 
імітації 100 послуг. 

Початковий перелік експериментів: а = 60, ε1 = 30, ε2 = 25, b = 45. 
 

ЗАВДАННЯ № 11. 
Моделювання обробки деталі у цеху 

 
На обробну ділянку цеху надходять деталі в середньому через 50 хв. 

Первинна обробка деталей виробляється на одному з двох верстатів. 
Перший верстат обробляє деталь у середньому 40 хв і має до 4 % браку, 
другий – відповідно 60 хв і 8 % браку. Всі браковані деталі повертаються на 
повторну обробку на другий верстат. Усі інтервали часу розподілені за 
експонентним законом. 

Змоделювати обробку на ділянці 500 деталей. Визначити завантаження 
другого верстата на вторинній обробці й імовірність появи відходів. 

 
ЗАВДАННЯ № 12. 

Моделювання роботи студентського обчислювального центру 
 
У студентському машинному залі розташовані дві міні-ЕОМ і один 

пристрій підготовки даних (ППД). Студенти приходять з інтервалом у 
8 ± 2 хв і третина з них хоче використовувати ППД і ЕОМ, а інші 
тільки ЕОМ. Припустима черга в машинному залі складає чотири особи, 
включаючи людину, яка працює на ППД. Робота на ППД займає 8 ± 1 хв, а 
на ЕОМ – 17 хв. Змоделювати роботу машинного залу протягом 60 год. 
Визначити завантаження ППД, ЕОМ і ймовірності відмовлення в 
обслуговуванні внаслідок переповнення черги. Визначити співвідношення 
бажаючих працювати на ЕОМ і на ППД у черзі. 

 
ЗАВДАННЯ № 13. 

Моделювання роботи госпіталю 
 

У госпіталь протягом доби поступають поранені та потерпілі від 
катастрофи, яких доставляють на п’ятимісних (70 %) і тримісних (30 %) 
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автомобілях. Час прибуття автомобілів розподілений згідно із експо-
ненційним законом із середнім значенням 25 хв. 

У госпіталі бригада з трьох терапевтів і одного хірурга оглядає 
поранених і потерпілих протягом 4 ± 2 хв, визначає необхідний вид 
надання медичної допомоги і направляє у відповідну палату (табл. 4.3). 

Після операційної 55 % хворих направляють у палату реанімації, а 
4 – в палату інтенсивної терапії. 

Змоделюйте роботу госпіталю протягом 10 діб. 
Оцініть середній час перебування потерпілих у госпіталі та необхідну 

кількість місць у палатах. Дані наведено у таблиці 4.3. 
 

Таблиця 4.3 
Імовірність 
напряму Палата Кількість 

місць Час надання допомоги, хв 

0,15 
Інтенсивної 

терапії 
20 

Рівномірно розподілений в 
інтервалі 1440-2060 

0,25 Операційна 6 Рівномірно розподілений в інтервалі 20-120 

0,35 Реанімації 20 
Рівномірно розподілений в 

інтервалі 2880-3660 

0,15 Хірургічна 25 
Нормально розподілений із середнім 

значенням часу 1800 хв і середньоквадратичним 
відхиленням 60 

0,1 Терапії 30 
Рівномірно розподілений в інтервалі 1200-

2200 

 
 

ЗАВДАННЯ № 15. 
Моделювання роботи станції технічного обслуговування 

 
На станції технічного обслуговування (СТО), згідно із експоненційним 

законом розподілу ймовірності, кожні 14 хв прибувають автомобілі для 
технічного обслуговування (36 % автомобілів) і ремонту (64 % автомобілів). 
На СТО є два бокси для технічного обслуговування і три бокси для 
ремонту. Час для виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту 
залежить від категорії виконуваних робіт (табл. 4.4). 

Після технічного обслуговування 12 % автомобілів поступають для 
виконання ремонту середньої складності. Дані наведені у таблиці 4.4 

 
Таблиця 4.4 

Категорія робіт Час ремонту, хв Вартість ремонту, грн 
Технічне 

обслуговування 
Рівномірно розподілений в 

інтервалі 10-55 
Рівномірно розподілена в 

інтервалі 10-40 
Простий ремонт Рівномірно розподілений в 

інтервалі 12-45 
Рівномірно розподілена в 

інтервалі 5-45 
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Закінчення таблиці 4.4 
Ремонт 

середньої 
складності 

Нормально розподілений із 
середнім 45 і середньо-

квадратичним відхиленням 5 

Рівномірно розподілена в 
інтервалі 10-140 

Складний ремонт Рівномірно розподілений в 
інтервалі 80-150 

Рівномірно розподілена в 
інтервалі 35-255 

 
 

ЗАВДАННЯ № 16. 
Моделювання системи передачі даних 

 
Система передачі даних забезпечує передачу пакетів даних з 

пункту А до пункту С через транзитний пункт В. У пункт А пакети 
поступають через 10 ± 5 мс. Тут вони зберігаються в накопичувачі з 
максимальною місткістю 20 пакетів і з рівною імовірністю передаються 
по одній з двох ліній: АВ1 – за 20 мс: АВ2 – за 20 ± 5 мс. У пункті В 
пакети знов буферизуються в накопичувачі з максимальною місткістю 
20 пакетів і далі передаються по лінії BC1 за 20 ± З мс і по лінії ВС2 за 
25 мс. Причому пакети, які передавалися по AB1 поступають у BC1, а 
ті, що передавалися по АВ2 – в ВС2. При досягненні кількості пакетів у 
накопичувачі граничного значення пакетам, що поступають у систему, 
дається відмова. 

Змоделюйте роботу системи протягом 1 хв. 
Оцініть імовірність відмови пакета. 
 

ЗАВДАННЯ № 17. 
Моделювання процесу складання 

 
На складальну ділянку цеху підприємства з трьох незалежних джерел 

через інтервали часу, що мають експоненціальний розподіл із середнім 
значенням 10 хв, поступають деталі. Кожна деталь з імовірністю 0,5 
повинна пройти до обробку протягом 7 хв. На складання подаються 
одна вироблена і одна недовироблена деталі. В результаті отримують 
готовий виріб. Процес складання займає 6 хв. У кожний момент часу 
може складатися тільки один виріб. Потім виріб поступає на регулювання, 
що продовжується в середньому 7 хв (експоненціальний розподіл). 

Змоделюйте роботу цеху протягом 24 год. 
Оцініть завантаження операцій і розподіл часу складання. 
 

ЗАВДАННЯ № 18. 
Моделювання системи автоматизації проектування 

 
Система автоматизації проектування складається з ЕОМ і трьох 

підключених до неї терміналів. За кожним терміналом працює один 
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проектувальник, який формує завдання на розрахунок в інтерактивному 
режимі. Набір рядка завдання займає 10 ± 5 с. Аналіз рядка вимагає 3 с 
роботи ЕОМ і 5 с роботи терміналу. В один момент часу може 
аналізуватися тільки один рядок. Після набору десяти рядків вважається, 
що завдання сформовано і поступає на розв’язання, що займе 10 ± 3 с 
роботи ЕОМ (розв’язання завдань має більший пріоритет, ніж аналіз 
рядків). Виведення результату розв’язання вимагає 8 с роботи термінала, а 
аналіз результату проектувальником 10 с після чого цикл повторюється. 

Змоделюйте роботу системи протягом 6 год. 
Визначте імовірність простою проектувальника з причини зайнятості. 
 

ЗАВДАННЯ № 19. 
Моделювання процесу стендових випробувань 

 
Вихідні дані: 
1. Об’єктом моделювання є процес контролю якості виробів на 

двох іспитових стендах. 
2. Вироби можуть бути типу 1 (50 %) і типу 2 (50 %). Вироби 

типу 1 проходять випробування на стенді 1, а вироби типу 2 на стенді 1 і 2. 
Виробу типу 2 надходять на стенд 1 у випадку, якщо зайнятий стенд 2. 

3. Вироби, що надходять на стендові випробування, утворять 
пуасонівський потік з інтенсивністю А вир/хв, а час їх обслуговування 
має експонентний розподіл. 

4. Математичне сподівання часу обслуговування виробів типу 1 
на стенді 1 – µ1 хв, виробів типу 2 на стенді 2 – µ2 хв, а на стенді 1 – µ3 хв. 

Розробити GPSS-модель для аналізу процесу стендових випробувань 
виробів протягом доби. 

A = 0,0б7, µ1 = 15, µ2 = 25, µ3 = 20. 
 

ЗАВДАННЯ № 20. 
Моделювання роботи маршрутних таксі 

 
На деякому міському маршруті працюють два 11-місних і десять 

14-місних мікроавтобусів по кільцевому маршруту з 5 зупинками. Час 
руху між зупинками має рівномірний розподіл в інтервалі 5-8 хв. На кожну 
зупинку прибувають пасажири згідно з пуасонівським законом розподілу і 
середнім значенням 2 хв і чекають мікроавтобус. Мікроавтобус під’ їжджає 
до зупинки і забирає стільки пасажирів, скільки є вільних місць. Якщо 
вільних місць більше ніж пасажирів, то забирає всіх. Якщо на зупинці ніхто 
не стоїть або у мікроавтобусі немає вільних місць, він не зупиняється. 

Змоделюйте роботу маршрутних таксі протягом 16 год. 


