
 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 31. – 2009. 

 

 

12 

МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 
В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ МАТЕМАТИКИ ТА 
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
Я.В.Гончаренко, 

канд. фіз.-мат. наук, доцент, 
Національний педуніверситет ім. М.П.Драгоманова, 

м.Київ, УКРАЇНА 
 

Розглядаються деякі аспекти навчання математичних основ імітаційного моделю-
вання майбутніх викладачів математики та економіко-математичних дисциплін. 

 
 

З розвитком обчислювальної техніки і 
дискретного аналізу дедалі ширшого 
розвитку та використання набувають 
алгоритмічні (імітаційні) моделі. Серед 
основних етапів процесу імітаційного 
моделювання можна виокремити такі: 

• аналіз характеристик і закономір-
ностей функціонування керованого 
(досліджуваного) об’єкта: виокремлення 
на змістовному рівні системи обмежень, 
визначення показників вимірювання та 
оцінки результатів, формулювання цілей, 
гіпотез та проблем розвитку; 

• конструювання імітаційної моделі: 
перехід від реального об’єкта до логічних 
схем, які імітують його поведінку, та алго-
ритмів (моделей), формальна постановка 
задач, що розв’язуються за допомогою 
імітаційного моделювання; 

• підготовка системи даних для мо-
делі: формування інформаційного забезпе-
чення, необхідного для функціонування 
імітаційної моделі, зокрема, визначення 
структури та способів подання даних, 
джерел їх отримання, форм і режимів 
зберігання, встановлення взаємозв’язків і 
взаємозалежності між різними масивами 
та базами даних; 

• програмна реалізація імітаційної мо-
делі: створення чи адекватне використання 
існуючих програмних продуктів, що забез-
печують можливість безпосередньої прак-
тичної реалізації моделі на комп’ютері; 

• оцінка адекватності моделі: порів-
няння результатів, накопичених у процесі 
дослідної експлуатації моделі, на підставі 
інформації, отриманої про реальний 

об’єкт, який імітується, виявлення та 
аналіз розбіжностей і в разі необхідності 
внесення корекцій до моделі; 

• проведення імітаційних експери-
ментів.  

Очевидно, що останній етап є цільо-
вим (власне кажучи, заради нього й 
будується імітаційна модель). Він включає 
в себе стратегічне та тактичне планування 
експериментів, власне експериментування 
(«імітаційні експерименти»), яке завершу-
ється інтерпретацією отриманих резуль-
татів і прийняттям на підставі зроблених 
висновків рішень щодо оцінювання та 
управління об’єктом. 

До переваг імітаційного моделювання 
можна віднести: 

• надання дослідникові (системному 
аналітику) можливості спостереження як 
кінцевого результату стосовно до показни-
ків аналізованого об’єкта, так і процесу 
його функціонування, що дає змогу 
одержати шуканий результат; 

• широкі можливості щодо масшта-
бування в процесі функціонування 
модельованого об’єкта; 

• забезпечення багатоваріантності 
досліджень; 

• багатофункціональність імітаційних 
моделей, що відображається в можливос-
тях гнучкого вибору та наступних 
модифікаціях системи цілей і критеріїв, 
які бажано розглянути під час проведення 
імітаційних експериментів. 

З іншого боку імітаційним моделям 
властиві і деякі недоліки: 

• оскільки імітаційні моделі за своєю 
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природою є лише засобом для проведення 
деякого числового експерименту, то 
результати, отримані за їх допомогою, 
являють собою не що інше, як поодинокі 
випадки (можливі варіанти) розвитку 
модельованого об’єкта. Отже, всі виснов-
ки та твердження, зроблені на їх підґрунті, 
мають евристичний характер і в певних 
випадках можуть суттєво викривляти 
дійсний стан речей; 

• у багатьох випадках отримання 
оцінок стосовно до ступеня наближення 
(чи невідповідності) між імітаційною 
моделлю (результатами імітаційного моде-
лювання) і функціонуванням реального 
об’єкта виявляються проблематичними; 

• здебільшого в основу процесу 
імітації покладено деякий статистичний 
експеримент, у ході якого використову-
ються генератори псевдовипадкових вели-
чин. Похибки, що об’єктивно притаманні 
таким генераторам, можуть істотно 
викривляти результати, отримані в ході 
імітаційного моделювання. 

Варто також звернути увагу на пізна-
вальний зворотний вплив, що його дають 
результати, одержані в межах імітаційних 
експериментів, на отримання інформації, 
яку використовують теоретичні (аналітичні) 
математичні моделі. Справді, аналіз та 
узагальнення накопичених у процесі іміта-
ційних експериментів даних досить часто 
дозволяє краще зрозуміти якісні та кількісні 
закономірності, притаманні поводженню 
керованих об’єктів, і відобразити їх в 
аналітичному вигляді.  

Вивчення методу імітаційного моде-
лювання є необхідною складовою підго-
товки студентів спеціальностей «Матема-
тика та інформатика» та «Математика, 
економіка та інформатика» педагогічних 
університетів. 

Пропедевтика навчання імітаційного 
моделювання здійснюється під час вив-
чення курсу «Теорія ймовірностей та 
математична статистика», в якому розгля-
даються закони великих чисел, питання 
моделювання випадкових величин, випад-
кових подій, метод Монте-Карло, елементи 
імітаційного моделювання є складовою 
курсу інформатики, а також спецкурсу 
«Математичні методи та моделі», який 

вивчається на п’ятому курсу студентами 
математичних спеціальностей НПУ імені 
М.П.Драгоманова. 

При навчанні студентів елементів 
імітаційного моделювання необхідно 
обґрунтувати його теоретичні основи, 
спираючись на відомі з фундаментальних 
теоретичних курсів факти. При цьому слід 
зазначити, що метод імітаційного 
моделювання полягає в створенні логіко-
аналітичної моделі (математичної моделі 
системи та зовнішніх впливів) імітації 
функціонування системи, тобто у визна-
чення часових змін стану системи під 
впливом зовнішніх факторів та в отриман-
ні виборок значень вихідних параметрів, 
за якими визначаються їх основні ймовір-
нісні характеристики. Дане визначення 
справедливе для стохастичних систем. 

Імітаційне моделювання – це метод 
дослідження, що ґрунтується на тому, що 
досліджувана динамічна (стохастична) 
система замінюється імітатором, з яким 
проводяться дослідження. Роль імітатора 
як правило виконує комп’ютерна програма. 

Математична основа методу імітацій-
ного моделювання полягає в наступному. 
Нехай необхідно визначити функцію 
розподілу випадкової величини Y . При-
пустимо, що шукана величина Y  може 
бути представлена у вигляді залежності 

),...,,( 21 nXXXfY = , де iX , ni ,1=  – 
випадкові величини з відомими функціями 
розподілу. 

Для розв’язання задач такого виду 
використовується наступний алгоритм: 

1) для кожної з величин iX , ni ,1= , 
здійснюється випадкове випробування, в 
результаті якого отримується набір 
конкретних значень випадкової величини 

ijX , ni ,1= , mj ,1= ; 

2)  використовуючи знайдені величи-
ни, визначаються часткові значення 

),...,( 1 njjj XXfY = , mj ,1= ; 

3) на основі отриманих m  значень 
випадкової величини Y  визначається її 
емпірична функція розподілу. 

Одним із важливих аспектів у процесі 
роботи (дослідження) з імітаційною модел-
лю є аналіз її чутливості. Під ним розуміють 
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визначення ступеня мінливості значень 
цільових показників моделі, зумовлених 
мінливістю (невизначеністю, варіабельніс-
тю) вихідних параметрів. Так, якщо за 
відносно невеликих змін вихідних даних 
відбувається суттєва зміна в результатах 
моделювання, то це є достатньою підставою 
для додаткових, більш детальних дослід-
жень, зокрема, щодо взаємозв’язків між 
відповідними змінними. 

Розглянемо алгоритми моделювання 
випадкових подій. 

Нехай має місце подія А, ймовірність 
якої дорівнює Р(А). Оберемо за допомо-
гою датчика випадкових чисел, що мають 
рівномірний закон розподілу на інтервалі 
(0;1), деяке число ξ і визначимо 
ймовірність того, що ξ < Р(А): 

∫ ==<
)(

0

).()())((
AP

APdxxfAPP ξ  

Процедура моделювання простої події 
в імітаційній моделі описується 
алгоритмом, схема якого подана на рис. 1. 
(ДВЧ(ξ) – датчик випадкових чисел ξ, що 
відповідають рівномірному закону 
розподілу на інтервалі (0; 1).) 

Розглянемо тепер повну групу 
випадкових несумісних подій А1, А2, …, 
Аk з ймовірностями p1, p2, …, pk 

( 1
1

=∑
=

k

i
ip ). 

Поділимо інтервал (0; 1) на k 
відрізків, довжини яких відповідно 
дорівнюють p1, p2, …, pk (рис.2). 

НіТак
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Рис. 1. Моделювання простої події 
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Рис. 2. Моделювання повної групи несумісних подій  

 
Якщо випадкова величина ξ, яка 

генерується датчиком випадкових 
чисел, що відповідають рівномірному 
закону розподілу на інтервалі (0; 1), 
потрапляє, наприклад, на відрізок pk–1, 
то це означає, що відбулася подія Аk–1. 

Якщо позначити ,
1
∑

=

=
j

i
ij pL  то 

∫
−

−

−−− ==<<
1

2

.)( 112

k

k

L

L

kkk pdLLP ξξ  

Процедура моделювання повної 
групи несумісних подій описується 

алгоритмом, схема якого наведена на 
рис. 3. 

Зауважимо, що під час моделювання 
дискретної випадкової величини фактично 
використовується та сама процедура, 
що й за моделювання повної групи 
несумісних подій. 
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Рис. 3. Схема алгоритму моделювання повної групи несумісних подій 
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