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Метою роботи є створення імітаційної моделі малої автоматизованої лінії для 
перевірки адекватності аналітичної моделі на прикладі лінії зі структурою, показаної на 
рисунку. 

При моделюванні використано 
такі припущення: продукція безпе-
рервно подається на входи лінії, а з 
виходу постійно вивантажується; 
Надійність накопичувачів вважаємо 
абсолютною. 

Імітаційна модель об’єднує такі 
типи сегментів: 
1) сегмент 1, котрий описує 
обслуговування продукції на 

магістральній вітці (ТК1 → Н2 → ТК2 → Н3 → ТК3) при її проходженні по лінії 
відповідно до технологічного процесу. 2) сегмент 2, котрий описує обслуговування 
продукції на повній вхідній вітці (ТК4 → Н4 → ТК2). 3) сегмент 3, котрий описує 
процес відмов та відновлень ТК. 4) сегмент 4, таймер, який визначає тривалість 
процесу моделювання. 

Для реалізації імітаційної моделі було використано середовище GPSS World 
Student Version 4.3.5. Оцінку адекватності проводили шляхом машинного 
експерименту, в якому визначалася продуктивність лінії при математичному очікуванні 
часу напрацювання на відмову ТК 2 і 4 години і математичному очікуванні часу 
відновлення ТК 0,3 і 0,5 годин. Кожен експеримент повторювався 30 разів. Після 
завершення машинного експерименту здійснювалася оцінка середнього значення 
продуктивності. Підсумкові результати оцінки імітаційних експериментів та 
аналітичних досліджень наведено в таблиці 1. 

Порівняння результатів 
імітаційного та аналі-
тичного моделювання 
показує, що в трьох 
випадках (1,2,4) з чоти-
рьох продуктивність 
лінії, визначена за 
аналітичної моделлю, 

входить в довірчий інтервал, у разі 3 значення даного параметра відстає від нижньої 
межі інтервалу на 0,16. Отримані дані показують хороший збіг результатів 
аналітичного та імітаційного моделювання у дослідженій області значень параметрів, 
підтверджуючи адекватність аналітичної моделі малої автоматизованої лінії. 

 
Рис. Структура модельованої малої  

автоматизованої лінії 

Продуктивність, шт./год. № 

довірчий інтервал, побудований за 
даними імітаційного моделювання 

по аналітичній 
моделі 

1 21,29 21,68 21,31 

2 15,51 15,81 15,53 

3 21,51 21,72 21,35 

4 24,93 25,13 24,96 


