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 basic stage of simulation model design المراحل االساسیة لتصمیم نموذج محاكـاة
:  

ه المرحلـة وصـف المشـكلة المدروسـة وتحدیـد ١حیث یتم في ه: تعریف المشكلة .١
 .الهدف بشكل مفصل

 .اعداد النموذج بشكل مفصل .٢

 .ترجمة النموذج الي لغة یتقبلها الحاسوب .٣

 .التاكد من عمل البرنامج على الحاسوب .٤

حیــث یــتم التاكــد فیهــا مـــن تطــابق مواصــفات نمــوذج المحاكــاة الـــواقعي : التثبیــت .٥
 .المدروس

ـــــذ .٦ یـــــتم تنفیـــــذ البرنـــــامج للحصـــــول علـــــى المعلومـــــات واســـــتخالص النـــــاتج : التنفی
 .والتوصیات لحل المشاكل المدروسة

 .یتم فیها معالجة الناتج إحصائیاً : التقییم .٧

یــتم اتخــاذ قــرارات مــن اجــل تحســین عمــل نظــام المحاكــاة وتصــمیم انظمــة : لقــرارا .٨
  .اكثر تطوراً 

  :أسالیب المحاكاة
  :هنالك اسلوبان من المحاكاة

 ).analogue method(طریقة التناظر  .١

 ).monte carlo method(طریقة مونت كارلو  .٢

  :analogue methodطریقة التناظر . ١
محاكاتهـــا الـــي منـــاظر لهـــا  شـــكلة قیـــد الدارســـة المطلـــوبالمفـــي هـــذه الطریقـــة یـــتم تحویـــل 

بحیث تكون معالجته سهلة والمناظر التقلیدي االكثر استخداما هو الدوائر الكهربیة وذلـك بتحویـل 
المشكله المراد محاكاتها الي دائرة كهربائیة مناظرة بعد تغییـر معـالم وقواعـد القـرارت فهـذه الطریقـة 

لریاضــیة لــذا تطبــق فــي المشــاكل ذات المتغیــرات الكثیــرة العــدد الــي الحــد ال تتعامــل مــع النمــاذج ا
  .هذه الطریقة محددة التطبیق. الذي یصعب معه الحل بالطرق العادیة

  :monte carlo methodطریقة مونت كارلو . ٢
تستخدم هذه الطریقة لمعالجة مختلف انواع المسائل التي تتخللها عملیـات عشـوائیة حیـث 

  .جارب طبیعیة یصعب حلها بواسطة االسالیب الریاضیةیصعب عمل ت
تعتمد هـذه الطریقـة علـى المحاكـاة بواسـطة اسـلوب العینـة وذلـك بایجـاد عینـات مـن مجتمـع نظـري 

  .من المجتمع الحقیقي نفسه تمع الحقیقي بدال من اخذ العیناتیحاكي المج
  :الخطوات المتبعة لمحاكاة مونت كارلو
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 .تمالي للمتغیر قید الدراسةتحدید نوع التوزیع االح .١

 .إیجاد دالة الكثافة االحتمالیة .٢

 .انشاء فترة االرقام العشوائیة لكل متغیر .٣

 .تكوین االرقام العشوائیة .٤

 .اجراء سلسلة من محاوالت المحاكاة .٥

 :تعتبر طریقة مونت كارلو مناسبة لآلتي

  .ت عادیةت عشوائیة اكثر من مدخالتنتج محاكاة مونت كارلو قرارات قیم  مدخال .١
 .توصف المدخالت المتغیرة باحتمالیة توزیعاتهم .٢

 .توفر وتجهز اداة تحلیل حسحسة ومؤثرة .٣

 .تسهل اختبار دقة المدخالت .٤

 .توفر مجموعة من المخرجات المرئیة وذات هدف .٥

 :ات مصنفة وفقا لطبیعة متغیراتهاتتضمن هذه الطریقة نوعین من التوزیع

 (Contiguous Distribution)التوزیع المتصل  -١

ـــع المنـــتظم وغیرهـــا بحیـــث یكـــون المتغیـــر   tیشـــمل التوزیـــع الطبیعـــي والتوزیـــع األســـى والتوزی
  T£ t £ Tمحصور بین قیمتین  

  f(t)رسم یوضح دالة توزیع متصلة ال

  
   (Discrete Distribution)التوزیع المتقطع  -٢

متغیــر هــذا النــوع . نــولى وذي الحــدین وبواسـونى وغیــره یشـمل هــذا النــوع مــن التوزیـع توزیــع بر 
  :عند نقطة معینة كما یوضحه الرسم التالى یم محددة حیث تتغیر قیمته بمقدار یأخذ ق




