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Завдяки розвитку комп'ютерних технологій та інформатики стало 

простіше вирішувати складні завдання, для вирішення яких потрібні великі 

часові та фінансові витрати. Використовуючи моделювання, можна спростити 

їх вирішення. 

Найбільш зручним способом моделювання складних систем є імітаційне 

комп'ютерне моделювання процесів реального світу. 

Неможливо відразу моделювати будь-який процес, для цього необхідне 

навчання способам, прийомам і технологіям комп'ютерного імітаційного 

моделювання. За допомогою імітаційного моделювання систем масового 

обслуговування можна швидко й ефективно створити модель, провести аналіз 

і «програти» всі можливі варіанти подій, не витрачаючи при цьому багато часу 

і грошей. 

Спеціаліст, приступаючи до вирішення завдання, повинен знати основи 

динамічних процесів, підходи і методи вирішення складних процесів і систем, 

в тому числі аналітичних та імітаційних, а також знати конкретні інформаційні 

системи моделювання і використовувані в них мови програмування. Як 

приклад за завдання ми візьмемо вільний турнікет, який підходить для будь 

якої системи і змоделюємо декілька ситуацій. 

На нашу думку, для вирішення проблеми можна використати такі види 

моделювання як аналітичне та імітаційне моделювання. 

За допомогою цих видів моделювання ми можемо зробити найбільш 

точний прогноз або відтворити нашу систему, тому що Імітаційне 

моделювання — це окремий випадок математичного моделювання. Існує клас 

об'єктів, для яких з різних причин не розроблені аналітичні моделі або не 

розроблені методи розв'язування задач про такі моделі. В цьому випадку 

математична модель замінюється імітатором або імітаційною моделлю. 

Імітаційна модель – логіко-математичний опис об'єкта, який може бути 

використаний для експериментування на комп'ютері, з метою проектування, 

аналізу і оцінки функціонування об'єкта. Для розробки моделі використовують 

різні види програмних розробок, які можуть полегшити розробку моделі та 

надати можливість зробити більш якісну модель з кращими та більш точними 

показниками. 

Для імітаційного моделювання ми використаємо AnyLogic  — 

програмне забезпечення для імітаційного моделювання бізнес-процесів, 

розроблене компанією The AnyLogic Company. Інструмент забезпечено 

сучасним графічним інтерфейсом та дозволяє використовувати мову 

програмування Java для розробки моделей. 

Модель турнікета 

Нехай користувачі підходять до турнікету аеропорту через інтервал 

часу, розподілений згідно експоненціального закону із середнім значенням N 



секунд і встають у чергу, в якій знаходяться до тих пір, поки не пройдуть на 

задане місце. Прохід через турнікет займає час, розподілений по трикутному 

розподілу із середнім значенням Т секунд і мінімальним та максимальним 

значеннями секунд відповідно. Максимальна довжина черги до турнікету С 

осіб. Передбачається, що, в разі максимальної довжини черги, глядач 

переходить до іншого турнікету. Будь-яка модель системи масового 

обслуговування включає в себе модель транзакції, модель генератора 

трансакцій, модель черги транзакцій, модель обслуговування транзакцій і 

модель знищення транзакцій. 

Для створення моделі кількість функціональних систем (у нашому 

випадку турнікети) є дуже важливою, від кількості людей та кількості 

турнікетів буде залежати якою буде черга і який час вона буде тривати. 

Можна прорахувати інтенсивність потоку, середню довжину черги, кількість 

каналів обслуговування, середній час очікування в черзі, якщо вона є, середню 

кількість вимог, вірогідність виходу з ладу обладнання. Після таких висновків 

і результатів ми зможемо оцінити кількість турнікетів та отримати найбільш 

точні очікувані результати та зведемо до мінімуму критичні ситуації. 

Велика частка додатків імітаційного моделювання доводиться на 

оперативно-тактичні завдання в сфері логістики, виробництва і систем 

обслуговування, основним використовуваним методом є дискретно-подієве 

моделювання, особливі технології «фізичного рівня» застосовуються при 

моделюванні пішохідної та дорожньої динаміки. Саме моделюванню 

технологій фізичного рівня присвячена дана робота  Модель, яка була взята за 

приклад, може бути використана у будь-якій системі та дає можливість 

отримати результати, що наближені до реальних процесів без втрати великої 

частини часу та без величезних фінансових витрат. Така імітаційна модель 

може використовуватись для планування, організації та оптимізації 

пішохідних потоків при моделюванні та створенні комплексних рішень для 

різних громадських об’єктів, таких як аеропорти, стадіони , торгівельні 

центри, тощо. 

 

ДЖЕРЕЛА 

1. Імітаційне моделювання та метод статистичних випробувань. 

[Електронний ресурс]. – 2002. – Режим доступу до ресурсу: 

http://elkniga.info/book_86.html. 

2. В.Ф.Ситник. Н.С.Орленко. Імітаційне моделювання: Навч.-метод. 

посібник для самост.вивч.дисц.-К.:КНЕУ, 1999.-208с. 


