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РОЗДІЛ 2 
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 
ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРЕДОВИЩА 

EXTEND_SIMULATION_DEMO 
 

 
2.1. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1. 

Основні принципи побудови імітаційних моделей 
у середовищі Extend Simulation 

 
Відомості про пакет 

 
Програмний продукт Extend Simulation призначений для імітаційного 

моделювання детермінованих та стохастичних, безперервних та дискретних 
систем. При моделюванні стохастичних систем здійснюється рух системного 
часу від одної події до іншої, а керуючий алгоритм побудований на 
основі транзактного підходу. 

При транзактном підході процес моделювання відтворює рух транзакта 
за структурною схемою системи. 

 
Головні визначення 

 
Транзакт (item) – базова одиниця, яка проходить через усі блоки 

системи, яка є замовленням на подію (хворий у лікарні, клієнт на станції 
технічного обслуговування, пакет інформації у комп’ютерної мережі). 

Генератор (generator) – блок, моделюючий вхід транзактів у систему, 
де часовий інтервал між транзактами фіксована, або випадкова величина, 
підпорядкована необхідному закону розподілу ймовірності 

Атрибут (attribute) – властивості транзактів, яки мають імена та 
значення. 

Встановлення атрибутів транзакту виконується блоком Set Attributes, 
зчитування значень атрибутів даного транзакта виконується блоком 
Get Attributes. 

Канал обслуговування (activity) – блок, який виконує обслуговування 
транзакта протягом випадкового, або фіксованого інтервалу часу. 

Черга (queue) – черга транзактів біля канала обслуговування або 
іншого блока. 
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Знищувачі –блоки, які імітують вихід транзакта з системи (частіше 
всього блоки Exit). 

Виконавчий блок (Executive) – блок завдання прогону моделювання. 
Побудова моделі виконується за допомогою візуальних компонентів, 

які знаходяться у бібліотеках візуальних компонентів. Блоки з’єднуються 
згідно зі структурною схемою. Зв’язки бувають 2 видів: лінія зв’язка для 
транзактів (подвійна лінія) та лінія зв’язка для значень (одинарна лінія). 

Входи та виходи блоків також поділяються на входи і виходи транзактів 
та входи і виходи значень (сигналів). Перед побудовою моделі у саму 
першу позицію (крайня зліва) поміщають виконавчий блок (Executive), 
який задає параметри моделювання. 

 
Відкриття вікна моделі: File\New Model 
Відкриття вікна бібліотеки: File\Library\Open library 
 

 
Рис. 2.1. Головне вікно програми 

 
Бібліотеки візуальних компонентів 

 
Generic – бібліотека візуальних компонентів безперервних систем; 
Discrete event lix – бібліотека візуальних компонентів дискретних систем; 
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MFG lrx –  бібліотека візуальних компонентів виробничих систем; 
BPR lrx – бібліотека візуальних компонентів систем бізнесу та фінансів; 
PLOTTER – вивід графіків; 
Statistics – блоки збору статистики; 
Electronics.lix – бібліотека візуальних компонентів електронних 

систем; 
Optimization – блоки-оптимізатори. 
Найбільш часто використовувані бібліотеки Discrete event lix, 

MFG lrx. 
 

Основні блоки бібліотек Discrete event lix та MFG.lix 
 

Основні блоки бібліотеки Discrete event lix, та MFG lix. можно 
згрупувати за такими групами: 

− Активності (канали обслуговування) (Activities). 
− Блоки завдання та зміни атрибутів (Attributes).  
− Поєднувачі та раз’єднувачі руху транзактів (Batching). 
− Генератори транзактів (Generators). 
− Блоки збору інформації (Information). 
− Черги (Queues). 
− Ресурсні блоки (Resources). 
− Маршрутні блоки (Routing). 
− Блок запуску процесу моделювання (Executive). 
Нижче у таблицях наведені основні блоки кожної групи: 
 

Таблиця 2.1 
Activities Блок  Призначення Бібліотека 

Activity, Delay 

D

T U

 

Обслуговування транзакту 
протягом часу, вказаному в 
діалозі або на вході D 

Discrete 
event lix 

Activity, Delay 
(Attributes) 

AD

T U

 

Обслуговування транзакту 
протягом часу, вказаному в 
діалозі або на вході D, або у 
атрибуті (вхід A) 

Discrete 
event lix 

Activity, Multiple 

CD L W

F U

 

Обслуговування транзактів 
протягом часу, вказаному в 
діалозі або на вході D 

Discrete 
event lix 

Activity, Service #

demand  

Затримка в обслуговуванні 
транзакту до тих пір, доки 
умова на вході Demand не 
стає вірною 

Discrete 
event lix 
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Продовження таблиці 2.1 
Conveyor Belt use

speed

J

 

Обслуговування транзакту 
на конвеєрі (вказані 
параметри пристрою) 

MFG lix 

Crane UT

speed  

Обслуговування транзакту 
на крані (вказані параметри 
пристрія) 

MFG lix 

Machine ST U

downD  

Обслуговування транзакту 
протягом часу, вказаному в 
діалозі або на вході D 

MFG lix 

Machine Attributes 

A D down

SUT

 

Обслуговування транзакту 
протягом часу, вказаному в 
діалозі або на вході D, або в 
атрибуті (вхід A) 

MFG lix 

Process Preempting P

I D

L WF U

 

Обслуговування транзакту 
з можливістю переривання 

MFG lix 

Station ST U

downD

Station

 

Обслуговування транзактів 
протягом часу, вказаному в 
діалозі або на вході D 

MFG lix 

Station Attributes ST U

A downD

Station

 

Обслуговування транзактів 
протягом часу, вказаному в 
діалозі або на вході D, або в 
атрибуті (вхід A) 

MFG lix 

 
Attributes Блок Призначення Бібліотека 

Set attributes 
 

A

Set A

 

Завдання атрибуту транзакту Discrete 
event lix 

Set attributes (5) Set A(5)

 

Завдання 5 атрибутів 
транзакту  

Discrete 
event lix 

Set Priority 

P

Set P

 

Завдання пріоритету 
транзакту 

Discrete 
event lix 
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Продовження таблиці 2.1 
Set Value 

V

Set V

 

Завдання значення атрибуту Discrete 
event lix 

Get attributes 

A

∆

Get

 

Отримання атрибуту 
транзакту 

Discrete 
event lix 

Get Priority 
Get P

∆
P

 

Отримання пріоритету 
транзакту 

Discrete 
event lix 

Get Value 

∆
V

Get V

 

Отримання значення 
атрибуту 

Discrete 
event lix 

Change attributes 

A

Change
A
∆

 

Зміна атрибутів транзактів Discrete 
event lix 

DE equations 
 DE

Eqn

 

Розв’язання рівняння Discrete 
event lix 

 
Batching Блок Призначення Бібліотека 

Batch 

demand

a b c
a
b
c

 

Поєднання руху транзактів Discrete 
event lix 

Unbath 

demand

a

b

c

 

Роз’єднання руху транзактів Discrete 
event lix 

 
Generators Блок Призначення Бібліотека 
Generators 

3V 1 2  

Генератор поступлення 
транзактів через випадкові 
інтервали часу, закони 
розподілу та параметри яких 
вказані у діалозі 

Discrete 
event lix 
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Продовження таблиці 2.1 
Program 

start 

V

 

Генератор поступлення 
транзактів через випадкові 
інтервали часу, закони 
розподілу та параметри яких 
задані програмою 

Discrete 
event lix 

Shift 

 

Генерує розклад у часі, за 
яким змінюється 
спроможність блоків 

Discrete 
event lix 

 
Information  Блок Призначення Бібліотека 
Count Items 

Count

#r

C

 

Підрахування числа 
тразактів, які проходять 
через блок 

Discrete 
event lix 

Information 
Info

 

Видача інформації про 
транзакт 

Discrete 
event lix 

Show Times 
Show
Times

 

Видача інформації про 
тривалість знаходження 
транзакту у блоці 

Discrete 
event lix 

Status Status
O
C
I

 

Статистика по блоку Discrete 
event lix 

Timer MD

sensor  

Встановлення системного 
часу 

Discrete 
event lix 

 
Queue Блок Призначення Бібліотека 
Queue, 

Attributes 

X
F

L W  

Черга за атрибутами Discrete 
event lix 

Queue, FIFO 

F

L W  

Черга «першим пришов, 
перший пішов» (звичайна) 

Discrete 
event lix 

Queue, LIFO 

F

L W  

Стек  
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Продовження таблиці 2.1 
Queue, Matching ID

ID
F

L W  

Черга з копіюванням 
транзактів 

Discrete 
event lix 

Queue, Priority 

F

L W P  

Черга за пріоритетами Discrete 
event lix 

Queue Decision 

F

L W

?

 

Черга, вихід з якої 
відбувається при виконанні 
умови 

MFG lix 

Queue Reneging 

F

L W
R

 

Черга, яку транзакти можуть 
покинути через вихід (R), 
якщо вийшов термін 
очікування 

MFG lix 

Queue Resource 
Pool 

N F

L W  

Черга, яку транзакти можуть 
покинути при виконанні 
ресурсних вимог (звільненні 
пристроїв) 

Discrete 
event lix 

 
Resource Блок Призначення Бібліотека 
Realize 

Resource Pool 

N

Release

 

Реалізує ресурси, збільшує 
номер, доступний у блоці 
Resource Pool 

Discrete 
event lix 

Resource use #

change

u

 

Подібний черзі, 
використовується як блок 
Resource Pool для транзактів 

Discrete 
event lix 

Resource Pool 

change

#ur

Pool7

 

Забезпечує облік ресурсів у 
блоці Queue Resource Pool 

Discrete 
event lix 

Labors 
Resource Pool 

change

#use
u

 

Імітує людські ресурси, які 
використовуються, повторно 
звільняючись 

MFG lix 
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Продовження таблиці 2.1 
Routing Блок Призначення Бібліотека 

Activity, Service #

demand  

Затримка в обслуговуванні 
транзакту до тих пір, поки 
умова на вході Demand не 
стане вірною 

Discrete 
event lix 

Catch Catch

#  

Можливість приходу 
транзакта до блока, який 
вказаний у діалозі 

Discrete 
event lix 

Combine a

b  

 

Поєднання Discrete 
event lix 

Exit 
Exit

#

 

Вихід Discrete 
event lix 

Exit (4) #

Exit
(4)

 

Вихід Discrete 
event lix 

Gate #

sensor

Gate

 

Приход транзактів доки 
виконується умова 

Discrete 
event lix 

Prioritizator 

 

Пріотизатор (вихід за 
пріоритетами) 

Discrete 
event lix 

Select DE Input 

select

b ?

a

select  

Вхід у залежності сигналу 
на вході Select 

Discrete 
event lix 
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Продовження таблиці 2.1 
Select DE Output 

b?

a

select

select  

Вихід у залежності сигнала 
на вході Select 

Discrete 
event lix 

Throw 

Throw
 

Можливість виходу 
транзакта до блока, який 
вказаний у діалозі 

Discrete 
event lix 

Shutdown 
 

down

STOP

 

Зупинка у роботі блока Discrete 
event lix 

 
Executive Блок Призначення Бібліотека 
Executive 

count

event

 

Блок завдання прогону 
моделі 

Discrete 
event lix 

 
Найбільш часто використовуємі блоки бібліотеки Generic 

 
Назва блоку Блок Призначення Бібліотека 
Input Random 

Number 

1 2 3

Rand

 

Отримання випадкового 
числа підпорядкованого 
визначеному закону 
розподілу 

Generic 

Input Function 
f(t)

 

Отримання числа 
підпорядкованого 
визначеної функції 

Generic 

Input from file 

row

File
In

 

Ввід даних з файлу Generic 

Output from File 

row

File
Out

 

Вивід даних у файл Generic 



37 

Закінчення таблиці 2.1 
Input Table 

t y

 

Від таблиці значень Generic 

Solving of the 
equation Eqn

 

Розв’язання алгебраїчного 
рівняння 

Generic 

Decision 

N

B

A

Y
 a>0

 

Сигнал на вихід і блоку У 
залежіть від виконання 
умови 

Generic 

Financials 
Rate
Period

PV
FV

Pmt

 

Розрахунок фінансових 
даних транзакту 

Generic 

Mean & Variance 

Clear

m

SDv

V

M

 

Розрахунок математичного 
сподівання та дисперсії 

Generic 

Plotter Discreet 
Events 

 

Вивід графіків Generic 

Constant 
1

 

Ввід сталої Generic 

Add 

 

Сума Generic 

Devide 

 

Добуток Generic 

Integrate 

SR  

Інтегратор Generic 

 
Побудова моделі починається зі встановлення генератора транзактів, які 

заходять у систему через випадкові проміжки часу, із заданим параметром 
і законами розподілу ймовірностей (генераторів може бути декілька). 
Далі згідно зі структурною схемою та описом об’єкта моделюється рух 
транзактів, черги з різною дисципліною, процеси обслуговування транзакту 
в каналах обслуговування, вихід транзакту із системи. 
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Мета роботи: Зробити модель роботи магазину як системи масового 
обслуговування. 

 
Відомості про систему 

 
− Крамниця починає працювати о 8 годині. Коли двері зачиняються 

клієнт не може зайти, але ті що є всередині обслуговуються. 
− Закон розподілу ймовірності часового інтервалу між приходом 

клієнтів експоненціальний з математичним сподіванням 30 хвилин. 
− Клієнти обслуговуються у черзі 2 продавцями. Якщо клієнт 

чекає більше ніж 10 хвилин, то він залишає чергу. 
− Закон розподілу ймовірності часового інтервалу обслугову-

вання клієнтів експоненціальний з математичним сподіванням 
20 хвилин – для першого продавця, 40 хвилин – для другого 
продавця. 

− При 8-годинному дні термін роботи 480 хвилин. 
− Агенту сплачують $ 75 на день. Прибуток від купівлі одного 

автомобіля $ 210, автомобіль предбають 5 % від усіх клієнтів. 
 

Побудова моделі у середовищі Extend Simulation 
 

New Model та використання візуальних бібліотек. 
Вигляд моделі наведений на малюнку. На самій лівій позиції знаходиться 

блок Executive, який задає параметри моделювання. У модель входять 
генератор транзактів (клієнтів) Generator, блоки System Variables, Decision, 
Select DE Input, Queue Reneging, Input Random Number, Activity, Delay, 
Exit, Solving of the equation, Plotter Discreet Events. Generator 
моделює прихід транзакту в систему через випадковий інтервал часу, 
System Variab-les видає значення системного часу, яке у блоці Decision 
порівнюється із значенням 480 хвилин (кінець робочого дня), і ті 
транзакти, які сгенеровані пізніше не потрапляють у систему (вихід 
Doors Closed). 

Черга Queue Reneging моделює вихід клієнтів, які чекають більше 
10 хвилин (вихід R: Too Long). Блок Input Random Number генерує 
випадкове значення терміна обслуговування клієнта, який надається на 
вхід D каналу обслуговування Activity Delay. Через блоки Exit транзакти 
знищуються. Plotter Discreet Events виводить графіки обслуговування 
клієнтів продавцями та число клієнтів, які не дочекались (Too Long) і клієнтів, 
які не зайшлі. 
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count

event

3V 1 2

DoorsClosed

D

T U

1 2 3

Rand

DoorsClosed

Sys

Var

TooLong

N

B

A

Y
 a>480

Shut doors

after 8 hours

TooLong

Eqn

Calculate TBA

b?

a

select

Doors open? Wait in line

Wait too long?

D

T U

Salesperson #1

#

Exit
(4)

1 2 3

Rand

Salesperson #2

To test with 1 server, 

disconnect -> here (by 

deleting the connection 
to the input of 

Salesperson #2) and 
change the Profit 

Calculation to have 1 
salesperson rather than 

2. 

Profit Calculation

#

Exit
(4)

F

L W
R

Clients

Clients

Clients

 
Рис. 2.2. Модель крамниці 

 
Блок Solving of the equation підраховує прибуток за формулою, вказаною 

в діалозі блока: 
 

 

0 122,5 245 367,5 490
0

5
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Time
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Ferrari -2 Salespeople

60

865

1670

2475

3280

4085

4890

5695

6500

Profits

Y2 GrossProfits Clients DoorsClosed TooLong  
Рис. 2.3. Результати розрахунків 
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Завдання 
 

Переробити модель таким чином: 
− Надходять 2 типи клієнтів: клієнти 1 типу мають вищий пріоритет і 

обслуговуються у 1 продавця. Закон розподілу ймовірності часового 
інтервалу між приходом клієнтів 1 типу – експоненціальний з 
математичним сподіванням 30 хвилин. 

− Клієнти 2 типу мають нижчий пріоритет і обслуговуються у 
2 продавця. Закон розподілу ймовірності часового інтервалу між 
приходом клієнтів 1 типу – експоненціальний з математичним 
сподіванням 20 хвилин. 

 
Контрольні питання 

 
1. У чому полягає транзактний підхід в імітаційному моделюванні? 
2. Як будується імітаційна модель у середовищі Extend Simulation? 
3. Які бібліотеки візуальних компонентів ви знаєте? 
4. Як встановлюються атрибути транзактів? 
5. Які основні блоки визнаєте і як задаються параметри блоків? 


