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وفـي كلتـا الحـالتین تحـدث التغیـرات . نـه مسـتمرواذا كانت معظم صفاته مستمرة یوصف النظـام با
  .في النموذج بالنسبة للزمن

هي التي تتغیر فیها حالة المتغیرات او الصـفات عنـد نقـاط متقطعـة غیـر مسـتمرة  النظم المتقطعة
فــي البنــك ) عــدد العمــالء(خــالل فتــرة زمنیــة مــثال نظــام البنــك هــو نظــام متقطــع الن حالــة المتغیــر 

میل جدید او عند انتهاء الخدمـة للعمیـل، الشـكل التـالي یوضـح عـدد العمـالء یتغیر عند وصول ع
  :عند فترة زمنیة
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customer 

                                                                                                 Waiting 
in line 

           
                                                      

            t0       t1    t2          t3   t4               
     

 
      time                              t             

Fig.(1): Discrete System Example  
من المتغیرات بصورة مستمرة خالل فترة زمنیـة  هي التي تتغیر فیها واحد او اكثر النظم المستمرة

كمیة الماء تتغیر في البحیـرة بجانـب ) الخریف(مثال طلمبة الماء جانب الخزان خالل فترة المطر 
اء مسـتمر الخزان والماء یستخدم لعمل الكهرباء والتبخر یقلل من معدل الماء ولكن نجد معـدل المـ

  :في التدفق كما في الشكل التالي
  
  

                                                                                                Head of 
water   

                                                                                                 behind 
the dam 
                                                  

          t0     t1      t2     t3      t4                
 
 

          t               time       
Fig.(2): Continuous System Example  

  : model of a systemنمذجة النظم  -
العالقات بین مكوناته او دراسـة كیفیـة عمـل النظـام  ندرس النظام لفهم في بعض االحیان

تحت ظروف جدیدة، وفي بعـض االوقـات مـن الممكـن تجربـة النظـام نفسـه ولكـن لـیس دائمـا مـثال 
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فــي حالــة الــنظم الجدیــدة التــي لــم توجــد بعــد او التــي یمكــن ان تكــون فــي شــكل افتراضــات او فــي 
  . ان تكون غیر مطبقة عملیا الختبارها مرحلة التصمیم، وحتي اذا كانت النظم موجوده یمكن

لدراســة االثــر فــي خطــوط االنتظــار یمكــن ان یــؤدي الــي  tellersتقلــیص عــدد ماكینــات : مثــال 
  .تقلیص العمالء ونقل حسابهم الي بنك اخر

ویعرف النمـوذج كتمثیـل بسـیط للنظـام بغـرض دراسـة النظـام مـن اجـل فهـم النظـام بصـورة 
فــي معظــم الدراســات مــن الضــروري وضــع .. ه او مراقبــة تصــرفاتهتحســینو اســهل او الــتحكم فیــه 

اعتبارات للتوقعات التي تحدث تأثیرات او تغیرات للنظام وهو فـي طـور المناقشـة، وهـذه التوقعـات 
، ومـن جهـه اخـري  ، والنموذج علـي حسـب التعریـف هـو تبسـیط للنظـام تمثل داخل نموذج النظام

والنمــاذج المختلفــة للنظــام الواحــد . صــحیح للنظــام الحقیقــينجــد ان النمــوذج یجــب ان یــوفر ایجــاز 
  .یمكن ان تكون مطلوبه لتعبرعن التغییرات في النظام وهو قید المناقشة

وعملیــة النمذجــه هــي عملیــة انشــاء عالقــات متداخلــة بــین العناصــر ااالساســیة فــي نظــام    
لیـــة النمذجـــة هـــي عملیـــة وعم). المعوقـــات التـــي تعتـــرض بنـــاء النظـــام -االداء -االهـــداف(شـــامل 

 feedbackنظــام التغذیــة العكســیة نســبة الســتخدام اكثــر مــن عملیــة فــي متكــرره ومتداخلــة وذلــك 
  .من نتائج كل عملیة لكل مرحلة) مرتدة(
  :component of a model مكونات النموذج -

ــــات النمــــوذج هــــي نفســــها مكونــــات النظــــام وهــــي كیانــــات   attributesوصــــفات  entitiesمكون
  .ویمكن ان یحتوي علي اي مكونات اخري تكون مهمة للدراسة activitiesشاطات ون

  : types of modelsانواع النماذج  



سم
 قا

هر
طا

د 
حم

ة م
غاد

 5 

  
  :الي  تقسم النماذج

  : physical models) مادیة( النماذج الفیزیائیة -١
عـض االحیـان یمكـن القـول ،فـي ب  هي التي تمثل نظم فیزیائیة وعملیـة بنائهـا مكلفـة جـداو 

  .ان النموذج الفیزیائي له وجود مادي ومحسوس ویشغل حیز
النمــاذج الفیزیائیــة تبنــي بمــواد حســیة مثــل بنــاء نمــوذج طــائرة فــي مرحلــة التصــمیم وذلــك الختبــار  

  .هیكلها تحت ظروف معینه
مثل نموذج (ع الزمن وهي التي التتغیر حالتها م static نماذج الفیزیائیة الي نماذج ساكنةتقسم ال

 dynamicونمـاذج حركیـة ) لبناء المسجد الحرام ونموذج سفینه أو طائره في نافذة مكتب سـیاحي
  )نموذج آلة االحتراق الداخليمثل (وهي التي تتغیر حالتها مع الزمن 

  : mathematical models )تحلیلیه( نماذج ریاضیة -٢ 
یة لتمثیـل النظـام ونمـوذج المحاكـاة هـو نـوع تستخدم الرموز والمعادالت الریاضـوهي التي 

  .معین من النموذج الریاضي للنظام
  :مكونات النماذج الریاضیة الي نظام

  :تتكون المكونات الریاضیة من اربعة عناصر هي




