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ВСТУП 

 

Системний рух, системний підхід, аналіз складних систем, системний 

аналіз, теорія систем і, нарешті, системологія – це термінологія, у якій 

відчувається претензія системологів на якусь фундаментальність своєї науки. 

Наскільки обґрунтована така претензія? Адже вимоги спільності й 

конструктивності теорії завжди суперечливі. У даному посібнику 

розглядаються проблеми системології в дусі кібернетики. Такі підходи 

розвинені в роботах Л. фон Берталанфі, У. Р. Ешбі, Б. С. Флейшмана, де 

досліджуються різні якості цілісного об’єкта – складної системи. У таких 

рамках системологія розглядається як наука, що встановлює загальні закони 

потенційної ефективності складних матеріальних систем як технічної, так і 

біологічної природи. 

Навчальний посібник підготовлений на базі курсу «Введення в теорію 

систем», що читається для студентів факультету «Комп’ютерних і 

інформаційних технологій». Автором такого піонерського курсу був відомий 

вчений і педагог, доктор технічних наук, професор Костянтин Іванович 

Діденко. Його роботи зі створення агрегатних комплексів приладо-системних 

технічних засобів як складової частини єдиної Державної системи промислових 

приладів і засобів автоматизації (державна система приладів ДСП) були визнані 

гідними премії Ради Міністрів СРСР ще в 1982 році. Під керівництвом 
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К. І. Діденко був розроблений унікальний комплекс технічних засобів для 

локальних інформаційно-керуючих систем (КТЗ ЛІКС), а пізніше – комплекс 

МікроДАТ. Теорія складних систем, системний підхід до проблем – ці якості 

відрізняли талановитого вченого й організатора-виробника. Своє бачення 

проблем системології К. І. Діденко виклав у новому курсі для студентів. Життя 

показало правильність і необхідність системного підходу при навчанні 

майбутніх інженерів, при формуванні їхнього світогляду. 

На жаль, К. І. Діденко не встиг видати свій навчальний посібник. 

Допрацювали й підготували видання навчального посібника його учні і 

продовжили традиції. Видання посібника буде кращим дарунком пам’яті 

талановитому вченому й педагогові. 

Співавтори навчальнго посібника розглядають його видання як 

продовження й розвиток традицій системного підходу до аналізу систем 

керування, інформаційних і метрологічних систем, закладеного К. І. Діденко. 

Підготовлений навчальний посібник буде корисний студентам, 

бакалаврам, магістрам, аспірантам, інженерам, які прагнуть охопити не тільки 

свої вузькопрофесійні завдання, а й глянути на розв’язання проблеми із 

суспільних позицій. Автори вважають, що такий підхід стає усе більше 

необхідним і актуальним у контексті проблем глобалізації, інформатизації 

життя людини, завдань збереження екологічної системи й середовища 

перебування. 

Посібник складається із шести розділів. 

У першому розділі розглянуто історичні передумови виникнення теорії 

систем як науки, основні закономірності, що лежать в основі побудови будь-

якої системи, основні терміни та визначення, розглянуто розробку структурної 

схеми для системи контролю й керування. 

Другий розділ присвячений визначенню поняття моделі, її видів і 

призначення; розглянуто основні аспекти системного аналізу як необхідного 
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засобу знаходження максимального числа варіантів розв’язання проблеми та на 

їх основі пошуку оптимального варіанта рішення. 

У третьому розділі розглянуто наукова-технічне прогнозування. Дано 

визначення прогнозу та викладено класифікацію методів прогнозування. 

Розглянуто основні статистичні фактографічні методи. 

Четвертий розділ присвячений опису можливостей використання чітких 

та нечітких множин для опису функціонування складних систем, розглянуто дії 

над цими множинами та приклади їх використання. 

У п’ятому розділі розглянуто питання стосовно систем з імовірнісним 

характером поведінки – «системи загибелі й розмноження». Дано їх 

класифікацію. Докладно розглянуто характеристики випадкових процесів 

загибелі й розмноження. 

Шостий розділ присвячений основним положенням масового 

обслуговування. Наведено класифікацію та основні характеристики системи 

масового обслуговування (СМО). Розглянуто одноканальні та багатоканальні 

СМО з відмовами та з очікуванням, одноканальні СМО з нескінченним числом 

місць у черзі, n-канальна СМО з очікуванням і без обмежень довжини черги, 

СМО з обмеженим часом очікування. Подано основні характеристики потоків 

Пальма та потоків Ерланга. Розглянуто можливість наближеного зведення 

немарківських процесів до марківських. Описано методи «псевдостанів» та 

метод статистичних випробувань, метод «Монте-Карло» та інше. 

Автори спробували в стислій, доступній формі розповісти про найбільш 

важливі аспекти у побудові систем різної фізичної природи. 

У посібнику був запропонований новій підхід до послідовності та 

наповненості викладення матеріалу за основними напрямками розвитку 

сучасної теорії систем. 
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Розділ 1  

ТЕОРІЯ СИСТЕМ 

 

1.1. Основні положення аналізу великих систем 

 

Історичні передумови 

Подання про системний підхід до пізнання зовнішнього Світу виникли, 

мабуть, при спробі узагальнити накопичені результати теорії й експериментів, 

створити єдиний підхід до розв’язання виниклих проблем. Можна вважати, що 

початок таким «системним» узагальненням покладено у давній Греції. 

Вже Платон розглядав керування державою як складне (системне) 

питання, що зачіпає всі сторони життя суспільства. 

Аристотель намагався охопити й узагальнити потреби величезної армії 

Олександра Македонського. 

Петро I здійснив грандіозний проект перебудови Росії, комплексно 

(системно) розвиваючи всі сторони економіки країни. 

Однією з ідей Наполеона була організація Європи без економічних 

кордонів. Реалізація цієї ідеї стала можливою лише в наші дні. 

Ампер почав спробу побудови єдиної системи знань, передбачивши в ній 

також науку про керування. 

У кожному із цих прикладів (число їх можна було б значно збільшити) 

простежується необхідність всебічного аналізу складного завдання (системного 

аналізу), а також пошук оптимального рішення. Потрібно також відзначити, що 

такий комплексний підхід не був ще загальним науковим методом, а 

використовувався лише окремими видатними особистостями. 

Системний підхід до наукових досліджень у XIX сторіччі найбільш повно 

виявився у роботах Максвела за динаміки електромагнітних полів, у яких були 

не тільки узагальнені вже відомі експериментальні дані, але завдяки отриманим 
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рівнянням зроблені висновки про подальший розвиток цього напрямку в науці 

(зокрема, можливість електромагнітного випромінювання, хвильова природа 

світла й т.і.). 

Іншим прикладом системного підходу є розроблена Д. І. Менделєєвим 

періодична таблиця елементів. І у цьому випадку системний підхід дозволив не 

тільки узагальнити вже наявні дані, але й пророчити нові відкриття. Дійсно, 

незабаром були відкриті нові елементи із властивостями, заздалегідь певними 

відповідно до їх місця в періодичній таблиці. Такий успіх системного методу 

можна порівняти лише з обчисленням орбіт Нептуна й Плутона на базі 

механіки Ньютона. 

Стрімкий розвиток промисловості наприкінці XIX початку XX сторіччя 

потребував нових рішень у виробничій сфері. 

Великий внесок у розвиток системного методу у виробництві зробив 

Генрі Форд I. Ним був запропонований не тільки новий, конвеєрний метод 

організації виробництва, але й переконливо показана необхідність відповідного 

розвитку всіх суміжних питань: створення нових верстатів, матеріалів, 

контрольної апаратури й т.ін. «Імперія Форда» поклала початок організації 

виробництва XX сторіччя, являючи собою складну систему. Досвід Форда 

переконливо показав, що, розглядаючи новий виріб (наприклад, автомобіль), 

потрібно розглядати одночасно весь технологічний процес його виробництва й 

систему керування цим технологічним процесом, а також процес експлуатації 

(споживання) нового виробу. 

Усе XX сторіччя ознаменоване спробами створення загальної теорії 

систем (особливо систем керування) різної природи й походження. На початку 

століття спробу побудови «загальної організаційної науки» почав 

А. А. Богданов. 

А. А. Богданов на великому фактичному матеріалі з різних галузей 

точного природознавства, біологічних і гуманітарних наук обґрунтував 
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висунуту ним у «тектології» (загальна організаційна наука) гіпотезу про 

загальний характер організаційних явищ. Відповідно до цієї гіпотези закони 

організації повинні діяти не тільки в соціальній сфері, але й в органічному світі 

і неживій природі. 

Оскільки за терміном «організація» у науковій літературі міцно 

закріпилося сугубо соціальне трактування організаційних явищ, то для галузі 

знань, покликаної вивчати ці явища в зазначеному широкому трактуванні, 

Богдановим був запропонований термін «тектологія» (від грецького – tektonikos 

– будувати). 

Заведено вважати, що тектологічні ідеї Богданова набагато випереджали 

свій час і спроби відродження цих ідей почали вживати при виникненні 

кібернетики й загальної теорії систем. 

Спільність деяких процесів керування в живому організмі й технічних 

пристроях виявив акад. І. Павлов. На початку 30-х років ХХ сторіччя він 

відзначив: «...людина є, звичайно, система (грубіше говорячи, машина), як і 

всяка інша в природі, що підкоряється неминучим і єдиним для всієї природи 

законам, але система, в обрії нашого сучасного наукового бачення, єдина по 

найвищому регулюванню. Різноманітні саморегулюючі машини ми вже досить 

знаємо між виробами людських рук. Із цього погляду, метод вивчення системи 

людини той же, як і всякої іншої системи: розкладання на частини, вивчення 

значення кожної частини, вивчення зв’язку частин, вивчення співвідношень із 

навколишнім середовищем і, зрештою, розуміння на підставі всього цього її 

загальної роботи й керування нею, якщо це у можливостях людини». 

Таким чином, розроблена Н. Вінером наприкінці 40-х років ХХ сторіччя 

«Кібернетика або керування і зв’язок у тварині й машині» мала вже досить 

підготовлений історичний науковий фундамент. Кібернетика явилася 

узагальненням відомих фактів про керування в різних галузях науки і для 

правильного сприйняття вимагала достатньої теоретичної підготовки. Н. Вінер і 
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його прихильники використовували досягнення багатьох вчених. Особливе 

місце займає І. Павлов. Як вважав Н. Вінер, Павлов сміло зробив перехід від 

«статичного напряму думок до більш динамічної точки зору сучасності». 

Істотно, що Вінер посилається на Павлова, коли говорить про подібність у 

роботі обчислювальних машин і діяльності нервової системи живого організму. 

Багато вчених давали визначення кібернетиці. Наприклад, акад. 

А. Н. Колмогоров: «Кібернетика – наука, що займається вивченням систем 

будь-якої природи, здатних сприймати, зберігати й переробляти інформацію й 

використовувати її для керування». Академік. В. М. Глушков: «Кібернетика – 

наука про системи, що володіють життєздатною поведінкою, тобто поведінкою, 

метою якої є виживання» [1]. 

Діапазон знань, що охоплює кібернетика, був настільки великий, що 

Н. Вінер писав: «...якби мені довелося вибирати в анналах історії наук святого 

заступника кібернетики, то я б вибрав Г. В. Лейбніца». Лейбніц був одним з 

найбільше широко відомих людей свого часу. 

У той же час включення в кібернетику таких дисциплін, як теорія 

надійності, інформації, керування, самоорганізації й інших дисциплін, 

перетворювало кібернетику в конгломерат нефізичних напрямків науки, доти, 

поки для всіх них не була знайдена єдина концептуальна основа – поняття 

складної системи. Це відбулося, коли стало зрозуміло, що окремі напрямки 

кібернетики досліджують лише різні якості того самого цілісного об’єкта – 

складної системи. Звичайно, виникали й інші думки, що неминуче в науці. Так, 

Р. Белман, що зробив значний внесок у розвиток сучасної теорії автоматичного 

регулювання, писав: «...Норберт Вінер ... уважав, що можливо побудувати 

уніфіковану теорію регулювання зі зворотним зв’язком, що може бути 

застосований як до живих організмів, так і до машин. Цю теорію він назвав 

«кібернетикою». Вінер, так само, як і багато інших вчених, сподівався, що 

прийоми й методи настільки успішно використовувані в техніці регулювання, 



 

10 
 

«... зроблять коштовний вклад у створення й вивчення систем зв’язку, 

обчислювальних машин і більш загальних систем регулювання різного типу. 

Але, у міру дослідження математиками, психологами й інженерами великих 

систем (живих й неживих) різного ступеня складності, думка про універсальне 

використання якоїсь однієї кібернетичної теорії стає усе менш і менш 

правдоподібною. І все-таки ті, хто будуть прагнути до розгадки таємниць 

сучасної науки й людського суспільства, не знайдуть кращого початку, чим 

вивчення теорії регулювання» [1]. 

Системні підходи усе більш впроваджувалися в усі галузі науки й 

техніки, демонструючи свої безсумнівні переваги. Узагальнення цих підходів 

давало основу для теорії систем, що зароджувалася, дозволяючи сформулювати 

основне завдання цієї теорії. 

Теорія систем являє собою наукову дисципліну, що вивчає різні явища, 

відволікаючись від їх конкретної природи і ґрунтуючись лише на формальних 

взаємозв’язках між різними складовими їхніми факторами, а також на характері 

їхніх змін під впливом зовнішніх умов. При цьому результати всіх 

спостережень пояснюються лише взаємодією їх компонентів, наприклад, 

характером їх організації й функціонування, а не за допомогою 

безпосереднього звертання до природи залучених у явище механізмів (будь 

вони фізичними, біологічними, соціологічними або чисто концептуальними). 

Загальна теорія систем цікавиться самими фундаментальними поняттями 

теорії систем. Це дозволяє розглядати навіть такі складні проблеми, які, через 

недолік відомостей, можна сформулювати в термінах, що мають якісний 

характер. 

Успіхи теорії систем надають їй високий науковий авторитет. Відсутність 

альтернативних теорій надає теорії систем високий ступінь «логічної 

примусовості». 

Можна згадати слова відомого фізика Макса Борна: «Цінність теорії тим 
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вища, наша довіра до неї тим більша, чим менша в ній воля вибору, чим більша 

її логічна примусовість» [1]. 

Система – це ціле, що складається із сумісних частин і зв’язків між ними. 

Розглянемо основні з найбільш досліджених загальносистемних 

закономірностей, які характеризують систему як ціле (про такі закономірності 

іноді говорять як про макроскопічні властивості систем). 

Цілісність. Закономірність цілісності (емергентності) проявляється у 

виникненні в системі нових інтегральних якостей, не властивих її компонентам. 

Перша сторона закономірності цілісності характеризує зміну взаємин 

системи як цілого із середовищем, у порівнянні із взаємодією окремо взятих 

елементів (складових частин), і втрату елементами деяких властивостей, коли 

вони стають складовими системи. 

У той же час очевидно, що заміна елементів системи аналогічними, але зі 

зміненими характеристиками позначиться на властивостях усієї системи (друга 

сторона закономірності). 

Властивість цілісності пов’язана з метою, для виконання якої створюється 

система. 

Ієрархічність. У загальної випадку ієрархічність проявляється як 

послідовне входження більш простих підсистем у більш складні. При цьому 

повною мірою проявляється закономірність цілісності, тому що більш складні 

системи при входженні в них більш простих набувають нових системних 

якостей. 

Стосовно систем керування закономірність ієрархічності проявляється, у 

першу чергу, в утворенні структури системи. Аналіз існуючих систем 

керування в різних галузях людської діяльності дозволив М. Месаровичу 

запропонувати постулат, відповідно до якого всі системи керування мають 

ієрархічну структуру, що описується графом типу «дерево». Кожний вузол 

цього графа (крім першого рівня) поєднує кілька вузлів нижчестоящого рівня. 
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При цьому в кожному вузлі вищестоячого рівня виникає нова системна якість, 

що перевищує просту суму якостей поєднуваних вузлів. Це явище істотно 

підвищує можливості ієрархічної структури. 

Історичність. Усяка система існує певний час. При цьому вона проходить 

кілька етапів свого розвитку, що прийнято описувати S-подібними кривими. 

Початковий розвиток системи (технічної або популяції живих організмів) 

відбувається протягом часу t1 (рис. 1.1). 

T

t1 t2 t3 t

Q

S1

S2

 

Рисунок 1.1 – Приклад S- подібних кривих 

 

Далі, протягом t2, система переживає етап свого інтенсивного розвитку. 

Нарешті, на етапі t3 починається відмирання системи. Деякі спеціальні 

різновиди системи S1 можуть існувати ще тривалий період, але в основному 

система S1 поступається своїм місцем новій системі S2. Так відбулося, 

наприклад, з вітрильним флотом (залишилися лише спортивні яхти й т.п.), з 

електронними лампами (залишилися лише спеціальні види ламп) і т.п. 

Нова система S2 звичайно зароджується на етапі t2, коли S1 ще переживає 
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етап інтенсивного розвитку. Якщо говорити про технічні системи, то на етапі t2 

система S1 дає достатній прибуток для розробки нової системи S2 , що повинна 

прийти їй на зміну. 

Особливої уваги повинні заслуговувати системи, життєвий цикл Т яких 

завершується необхідністю знищення системи або її продуктів (наприклад, 

виробництво отруйних речовин; відходи атомних електростанцій). 

Важливим аспектом «історичності» систем є «системна пам'ять». Поняття 

«пам’яті системи» можна розбити на два різновиди: 

– необоротні зміни в елементах, які можуть бути результатом природного 

старіння елементів системи або результатом перенесених системою 

перевантажень і аварій; 

– корисна накопичена інформація, що зберігається в елементах пам’яті 

системи й може бути використана. 

Можна зробити такий висновок: «Сьогодення є інтегрованим результатом 

минулого; у свою чергу, сьогодення являє собою основу або рушійну силу для 

майбутнього». / Честнат Г. /. 

Закономірність здійсненності систем. На необхідність ураховувати 

потенційну здійсненість системи вперше в теорії систем звернув увагу 

У. Р. Ешбі. У книзі «Конструкція мозку: походження адаптивної поведінки» [2] 

він сформулював закономірність, відому за назвою «закон необхідної 

розмаїтості». Стосовно систем керування ця закономірність може бути 

сформульована так: розмаїтість можливостей керуючої системи повинна бути 

більше розмаїтості поведінки керованого процесу або об'єкта. 

Принцип зовнішнього доповнення. Уже в роки становлення кібернетики 

дослідники задавали собі питання: чи можна сформулювати суть глобальної 

мети в системі керування, користуючись її мовними можливостями? Для 

вирішення цього завдання було проведено ряд досліджень в області 

математичної логіки. Так, у свій час Гільберт розробляв проблеми визначення 
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можливостей математичних операцій, розвиваючи створену ним теорію доказів. 

Цю нову область Гільберт назвав «метаматематикою». Під терміном 

«метаматематика» він мав на увазі, що мова, якою ми обговорюємо, наприклад, 

нерозв’язність пропозиції, не є тією ж мовою, якою ця пропозиція написана, а 

являє собою мову вищого порядку, що названа «метамовою». 

Як показали багаторічні дослідження, і, зокрема, доведена австрійським 

математиком Геделем теорема про неповноту формальних мов, будь-яка мова, 

прийнята в системі керування, в остаточному підсумку недостатня для 

виконання завдань керування й, у першу чергу, недостатня для формування 

глобальної мети системи. 

Цей недолік може бути усунутий, якщо глобальну мету системи 

керування й необхідні критерії оцінки досягнення цієї мети сформулювати 

мовою більш високого порядку. 

Стафорд Бір назвав таку пропозицію «принципом зовнішнього 

доповнення». 

Звичайно, для технологічних об’єктів глобальна мета системи керування 

формулюється як економічна (ефективність, рентабельність, прибуток і т.п.). 

Закономірність стійкості – це здатність системи протистояти зовнішнім 

впливам для самозбереження. Від неї залежить тривалість життя системи. 

Б. C. Флейшман у книзі «Основи системології» відзначає, що стійкість 

фізичних систем зменшується, а біологічних зростає із зростанням їхньої 

складності. Можна припустити, що існуючі технічні системи, поки ще не 

порівнянні з біологічними. Стійкість біологічних систем значною мірою 

забезпечується властивістю самовідновлення. У технічних системах 

самовідновлення знаходиться ще в початковому стані. Якщо властивість 

самовідновлення в технічних системах досягне рівня, що має місце в 

біологічних системах, то стійкість технічних систем, можливо, також буде 

зростати зі збільшенням їхньої складності. 
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Закономірності формування ієрархічних структур мети. 

Функціонування кожної системи керування завжди підпорядковано досягненню 

деякої мети. Досягнення заданої мети відбувається завдяки роботі всіх рівнів 

ієрархічної структури системи. Внаслідок цього глобальна мета системи може 

бути подана у вигляді деякої ієрархічної структури – «дерева мети системи». 

Розглянемо деякі особливості формування ієрархічних структур мети. 

Основні прийоми, застосовувані при формуванні ієрархічних структур мети, 

можна об’єднати у два класи: 

– формування структур «зверху», тобто шляхом декомпозиції відомої 

(заданої) мети. При цьому з’ясовуються необхідні складові глобальної мети на 

кожному рівні системи керування; 

– формування структур мети «знизу». При цьому, виходячи з 

можливостей (складової мети на кожному рівні), уточняється глобальна мета 

системи. Цей підхід можливий, наприклад, при впровадженні нових технологій, 

коли досяжність тих або інших завдань ще не виявлено. Кінцевий результат 

(кінцева мета) формується за результатами складових мети на кожному рівні 

системи. 

На практиці обидва підходи використовуються спільно. Другий клас 

можна використовувати для перевірки результатів, досягнутих на основі 

прийомів першого класу. Таким чином, відповідно до ієрархічної структури 

системи керування (рис. 1.2, а), формується ієрархічна структура глобальної 

мети – «дерево мети системи» (рис. 1.2, б). 

Дерево мети може мати іншу кількість вузлів на кожному рівні в 

порівнянні зі структурою системи. 
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Рисунок 1.2 – Формування дерева мети системи та вектору мети 

 

Система повинна реалізувати досягнення заданої мети найбільш 

ефективним образом, що вимагає пошуку найбільш оптимального технічного 

розв’язання системи. Чи значить це, що для кожної підсистеми також необхідно 

шукати найбільш ефективний варіант розв’язання? Як показує досвід, 

оптимальність кожної підсистеми оцінюється з погляду найбільш ефективного 

досягнення мети всією системою. Для окремих підсистем може виявитись 

більш вигідним використовувати менш ефективне локальне рішення, однак яке 

більш повно задовольняє загальносистемним вимогам. Це так званий принцип 

«субоптимізації», який можна сформулювати в такий спосіб: оптимальне 

поведінка великої системи не вимагає оптимальної поведінки вхідних у її склад 

частин. 

Таким чином, для кожного рівня дерева мети необхідно забезпечити 

певну складову локальної мети, що бере участь у реалізації глобальної мети 

(рис. 1.2, в). Як бачимо, кожний рівень ієрархії системи як би має деяку 

надмірність, не реалізує повністю своїх можливостей. Це відповідає закону 

Ешбі «Про необхідну розмаїтість». Можливо, при умовах, що змінилися, 

функціонування системи, локальна надмірність виявиться корисною в процесі 

адаптації системи до нових умов. 

В ієрархічній структурі мету нижче розташованого рівня завжди можна 
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розглядати як засіб для досягнення мети вище розташованого рівня. 

В ієрархічній структурі в міру переходу з верхніх рівнів до нижнього 

відбувається конкретизація мети (від мети – напрямку – до конкретних 

результатів, із вказівкою критеріїв оцінки). 

Процес розгортання глобальної мети за рівнями ієрархії структури 

системи керування відбувається, як правило, за декількома компонентами 

глобальної мети. 

Наприклад, можна побудувати дерево мети за компонентом 

«надійність», за компонентом «точність», за компонентом «вартість» і т.п. 

Зіставляючи потім ці дерева, можна визначити найбільш оптимальний 

варіант сполучення компонент глобальної мети на кожному рівні ієрархії. 

При такому методі розкладання говорять, що дерева мети побудовані в межах 

однієї мови. Як правило, оптимальність визначається при декількох варіантах 

побудови дерев кожною мовою. Може виявитися, що при першому варіанті 

побудови дерева мовою надійності й зіставлення його з деревом мовою вартості 

деякі мети (тобто складові на деяких рівнях ієрархії) виявляться занадто 

дорогими. Необхідно буде шукати інші технічні рішення. 

Якщо в ієрархічній структурі передбачається участь людини (оператора), 

то варто враховувати обмеження можливості його оперативної пам'яті. 

Рекомендується подавати операторові одночасно 7  2 компоненти. Для «дерев 

мети» це означає, що в кожному вузлі повинно сходитись не більше 7 – 9 

галузей.  

Ефективність досягнення системою глобальної функції мети повинна 

привертати особливу увагу розроблювачів систем. Розглянемо деякі методи, що 

використовуються для оптимізації роботи систем. 

Метод балансу. Метод передбачає епізодичне порівняння пари показників 

цільової функції, наприклад, часу рішення й вартості, що характеризують 

складові цільової функції на деякому рівні системи. 
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Метод статистичної оптимізації. Виробляється рішення екстремальних 

завдань із використанням «принципу градієнта» або завдань, еквівалентних 

завданню «утримання на гребені пагорба». При цьому здійснюється 

покроковий вимір нахилу екстремальної характеристики, що визначає 

ефективність роботи системи залежно від зміни її параметрів. Ґрунтуючись на 

залежності відносної крутості пагорба від значень цих параметрів, можна 

побудувати схему логічного алгоритму й виробити стратегію відшукання тих 

параметрів, зміна яких приводить до досягнення максимуму в показнику 

ефективності роботи системи у цілому. 

Передбачається, що для системи можна побудувати сімейства кривих, що 

відбивають залежність ефективності від деякого параметра (можливо, 

комплексного параметра – потенціалу). Тоді пошук градієнта можна пояснити 

на рис. 1.3. 

Еквіпотенціальні

лінії рівнів системи
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Рисунок 1.3 – Пошук градієнта 

 

Метод динамічної оптимізації застосовують у тих випадках, коли 

сигнали на вході системи або значення її вихідних координат змінюються у 

часі. Внаслідок залежності від часу необхідно порівнювати поточні значення 
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величин на виході та їх значення в наступні моменти часу, що взяті з 

відповідними вагами, з метою досягнення найкращої їх комбінації й одержання 

найкращого результату на розглянутому інтервалі часу. Отже, при аналізі 

досліджується поведінка системи у динаміці, звідси й назва методу – метод 

динамічної оптимізації. 

Лінійне програмування застосовується до систем, у яких параметри 

систем зв’язані лінійними залежностями, і поведінка яких описується 

лінійними рівняннями. До таких систем застосуємо принцип суперпозиції. 

Звичайно розглядається обмежене число варіантів для вхідних сигналів або 

параметрів системи для знаходження екстремальних значень цих величин, при 

яких будуть забезпечені оптимальні умови роботи спроектованої системи. Хоча 

найчастіше кількість можливих рішень, при яких задовольняються загальні 

вимоги до системи, може бути великим, але рішення, що приводить до 

найкращого або оптимального стану, є єдиним. 

Зазначені питання можуть бути конкретизовані для певного 

технологічного процесу. На рис. 1.4 показаний технологічної процес, що 

складається з «n» ділянок, до кожної з яких надходить «m» вихідних величин: 

енергія, сировина, інструменти й т.п [2]. 

 

P1 P2 Pn

...x1 xm x1 xm
x1 xm... ...

 

Рисунок 1.4 – Схема технологічного процесу 

 

Припустимо, що кожний параметр xj, що надходить на технологічну 

ділянку Pi, оцінюється ваговим коефіцієнтом aij. Тоді можливо скласти «n» 
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Ціну продукції z технологічного процесу можна розглядати як глобальну 

мету об'єкта, досягнення якої повинне бути забезпечене системою контролю й 

керування. Крім того, у цьому випадку можлива постановка завдання 

мінімізації ціни z шляхом відповідного впливу на ділянки технологічного 

процесу. Це відповідає завданню лінійного програмування, методика якого 

добре розроблена. Таким чином, за допомогою лінійного програмування 

можуть бути уточнені величини параметрів xj , що надходять на відповідні 

ділянки технологічного процесу, а також установлені основні, базові 

параметри, що визначають хід цього процесу й роблять основний вплив на 

досягнення кінцевої мети – ціни кінцевого продукту z. 

Наведена вище система рівнянь для випадку, коли число рівнянь 

дорівнює числу невідомих (m = n), розглядається в курсі алгебри. Якщо у такій 

системі визначник системи не дорівнює нулю, то система має єдине 

розв’язання. Якщо ж число рівнянь менше від числа невідомих (m > n), то 

система рівнянь має незліченну множина розв’язань, тобто наборів змінних 

xj, m,j 1 , які задовольняють системі рівнянь. 

Однак на змінні xj повинні бути накладені додаткові обмеження 

(виходячи з їхнього фізичного змісту), що полягає втому, що ці змінні повинні 
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бути не негативними (xj > 0). Ця вимога в загальному випадку може мало 

впливати на можливу велику кількості рішень, які (з урахуванням цього 

обмеження) називаються припустимими рішеннями. 

Суть завдання лінійного програмування полягає в тому, щоб з множини 

припустимих рішень вибрати одне, яке перетворює в мінімум (або максимум) 

лінійну форму z. 

Методика лінійного програмування полягає в такому: оскільки число 

змінних m у системі рівнянь більше за число рівнянь n, то одне з можливих 

розв’язань можна знайти, якщо (m – n) яких-небудь змінних покласти рівними 

нулю. Отриману при цьому систему з n рівнянь із n невідомими можна 

розв’язуватия звичайним методом. Якщо у такій системі виявиться, що 

визначник системи дорівнює нулю, то дорівнюють нулю інші змінні. Отримане 

розв’язання системи рівнянь називають базисним. 

Базисом називають будь-який набір «n» змінних таких, що визначник 

відповідної системи рівнянь не дорівнює нулю. Інші змінні, які при визначенні 

базисних були дорівняні нулю, називають небазисними або вільними. 

У кожній конкретній системі рівнянь може існувати кілька різних базисів 

з різними базисними змінними. 

Серед різних базисних рішень можуть бути негативні значення деяких 

змінних. Ці базисні рішення суперечать фізичному змісту і є недопустимими. 

Допустимі ненегативні базисні рішення повинні також задовольняти 

мінімуму лінійної форми z. Ця вимога й визначає вибір найбільш прийнятного 

рішення. 

Лінійне програмування пов’язане з великим обсягом обчислювальних 

операцій. 

Із сказаного випливає, що при проектуванні системи неможливо досягти 

оптимального результату шляхом однократного розрахунку. 

Оптимізація передбачає використання методу послідовних наближень. 
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Одержавши прийнятні значення деяких параметрів (відповідно до заданих 

критеріїв) і прийнявши їх за основу, проводять наступний етап розрахунку, у 

процесі якого визначаються наступні параметри. Якщо при цьому не вдається 

досягти прийнятних значень для цих параметрів, можливо, необхідно 

повернутися до перших параметрів і змінити їх у межах можливого й т.д. Таким 

шляхом досягається вибір квазіоптимальних значень параметрів системи, що 

забезпечують виконання заданої функції мети. При цьому доводиться 

використовувати принцип субоптимальності підсистем. 

 

1.2. Основні поняття теорії систем 

 

Вище вже було дано визначення системи як цілого, що складене із 

сумісних частин. З огляду на прийняту гіпотезу ієрархічної структури Свіу, 

кожний елемент системи сам виявляється системою зі своїми елементами. 

Виділення якої-небудь системи поділяє Світ на дві частини – систему й 

середовище. При цьому обмовляється більша сила зв’язків елементів усередині 

системи, чим з елементами середовища. 

Система визначається структурою й поведінкою (функціонуванням). Ці 

поняття для теорії систем є такими ж фундаментальними, як для фізики простір 

і час. Під структурою розуміють інваріантні у часі зв’язки між елементами 

системи, формалізовані математичним поняттям графа. Під поведінкою 

системи розуміють її дію («рух») у часі. Зміну структури у часі можна 

розглядати як її еволюцію. 

Складність системи визначається її поведінкою. Зі зростанням 

ієрархічного рівня системи зростає й складність її поведінки. 

Для оцінки складності системи виділяється операція ухвалення рішення, 

як вибір альтернатив. Система називається вирішальною, якщо їй властиві 

операції прийняття рішень. Системи, що містять у собі хоча б одну вирішальну 
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підсистему, називають складними. Системи, що не виконують операцій 

прийняття рішень, називають простими (хоча система може бути «великою» за 

кількістю елементів). 

Прагнення системи досягти кращого для неї стану називають 

цілеспрямованою поведінкою, а цей стан – її метою. Мету мають лише складні 

системи. 

Переходячи до розгляду систем контролю й керування промисловими 

об’єктами й систем автоматизації наукового експерименту, можна говорити про 

такі три аспекти поняття «система»: 

– промисловий технологічний процес або об’єкт наукового експерименту 

являють собою певну систему, із властивими їй закономірностями, які 

необхідно вивчити в ході процесу керування або експерименту; 

– вимірювально-інформаційні системи (ВІС) або системи контролю і 

керування (СКК) є складними технічними системами, що мають ієрархічну 

структуру й володіють достатньою інтелектуальністю для прийняття рішень у 

ході керування технологічним процесом або експериментом; 

– технологічний процес або об’єкт наукового експерименту разом із 

відповідною ВІС або СКК являють найбільш складний аспект розглянутих 

систем. У цьому випадку особливого значення набуває закономірність 

цілісності складної системи, особливо для тих типів процесів, функціонування 

яких без відповідних систем керування неможливе (наприклад, сучасні 

прокатні стани, системи резервування квитків і т.п.). 

Графічним поданням моделі системи є блок-схема (структурна схема). 

Що може являти «блок» у такій схемі? Залежно від системи він може 

відповідати елементу системи в діапазоні від одного резистора в електричному 

колі до одного заводу в системі національного виробництва [3].  
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1.3. Розробка й вивчення структурної схеми для системи контролю й 

керування 

 

Керування будь-яким об'єктом (у тому числі технологічним процесом) 

повинне починатися з вивчення цього процесу. У процесі вивчення 

визначаються такі основні властивості, як «спостережуваність» і «керованість» 

об’єкта [3]. 

Під спостережуваністю будемо розуміти можливість виміру основних 

параметрів об’єкта, що визначають його поведінку. 

Під керованістю будемо розуміти можливість корекції поведінки об’єкта 

шляхом впливу на деякі з його параметрів. 

Спостережуваність об'єкта не завжди спричиняє його керованість 

(наприклад, спостерігання небесних тіл не тягне можливість керування). 

Однак керованість неможлива без спостережуваності. Для реалізації 

спостережуваності створюються вимірювально-інформаційні системи. 

Для реалізації керованості служать системи керування, У цьому випадку 

вимірювально-інформаційні системи входять у керуючі системи у вигляді 

деяких підсистем, що забезпечують, вихідну інформацію для керування. 

Однією з найважливіших характеристик системи є рівень організації 

структури системи. 

Поняття організація є основним у кібернетиці. Наявність організації між 

частинами цілого еквівалентно за словами Ешбі [20], існуванню обмежень у 

просторі можливих станів цілого. Організація структури системи визначає 

наявність упорядкованості, обміну інформацією між її елементами й, як 

результат, гнучкість і динамічну стійкість поведінки, можливість системи 

ефективно протистояти зовнішнім збурюванням. Структура системи описується 

графом, у вузлах якого поміщені елементи системи. 

Якщо система має стабільну структуру, то вона може мати таку 
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властивість, як прогностичність (передбачуваність поведінки). Це дозволяє 

використовувати моделі системи для оцінки її поведінки в різних умовах і при 

різних вхідних впливах. 

Одним з перших, хто почав детальне вивчення властивостей структури 

системи, був Л. фон Берталанфі. Ним сформульовані такі постулати: 

– перший постулат затверджує, що функціонування системи будь-якої 

природи може бути описане на основі розгляду формальних структурно-

функціональних зв’язків між окремими елементами системи; 

– другий постулат полягає в тому, що організація системи повністю 

визначає її функціонування й характер взаємодії з навколишнім середовищем; 

– третій постулат полягає в тому, що організація системи може бути 

визначена на основі спостережень, проведених ззовні за допомогою фіксування 

станів тільки тих елементів системи, які безпосередньо взаємодіють із її 

оточенням. 

Ці постулати дають можливість визначити організацію системи, виходячи 

з характеристик взаємодії системи із зовнішнім середовищем, а також оцінити 

характер взаємодій, виходячи з організації системи. На думку 

Л. фон Берталанфі, найбільш загальною структурою для систем є ієрархічна 

структура. Можливо, така структура характерна і для побудови всього Світу. 

Для систем керування ієрархічна структура є загально визнаною, що 

полегшує проектування систем керуванняи [4]. 

В ієрархічній структурі, у кожному вузлі її графа, особливо починаючи із 

другого рівня, проявляється закономірність цілісності. Об'єднання в кожному 

вузлі декількох зв’язків і контроль відповідних їм нижче розташованих вузлів 

приводить до появи нових властивостей в об'єднуючому вузлі, яких не було у 

нижче розташованих вузлів. Ця нова «системна якість» повинна бути 

раціонально використана в системі керування, у першу чергу, для досягнення 

заданої глобальної мети системи. 
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Система керування з ієрархічною структурою, що реалізує задану мету, 

називається функціональною. Вона має такі особливості: 

– послідовне вертикальне розташування рівнів керування (вертикальна 

декомпозиція); 

– пріоритет дії або право втручання верхнього рівня в дію нижче 

розташованих рівнів; 

– залежність дій верхнього рівня від фактичного виконання нижчими 

рівнями своїх функцій (принцип зворотного зв’язку). 

Досягнення мети відбувається внаслідок деяких операцій, що 

виконуються у системі. 

У керуючій системі основними операціями, спрямованими на досягнення 

глобальної мети, є операції прийняття рішень. Останні відбивають функції 

алгоритму керування, прийнятого для даного технологічного процесу. 

Рішення, прийняті вищерозташованими підсистемами, є завданнями для 

нижчерозташованих підсистем. Виконання цих завдань повинне приводити до 

погодженої взаємодії підсистем, спрямованої на досягнення глобальної мети 

системи. 

Організація погодженої взаємодії підсистем з боку вищерозташованої 

підсистеми є процесом координації підсистем. 

Таким чином, координація – це завдання вищерозташованої підсистеми, у 

ході розв’язання якого вона намагається домогтися погодженої дії 

нижчерозташованих підсистем [5 – 10]. 

Координація є центральним завданням функціонування ієрархічних 

систем керування. Успіх вищерозташованої керуючої підсистеми в здійсненні 

координації оцінюється стосовно загальної глобальної мети системи. 

Розглянемо дворівневу систему як частину будь-якої ієрархічної 

структури М. Месаровичем сформульований постулат сумісності взаємодії для 

дворівневої системи [11]: 
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– розв'язувані на нижньому рівні завдання будуть скоординовані щодо 

глобальної мети системи щораз, коли вони скоординовані щодо локальної мети, 

яка розв’язується на рівні вищерозташованої підсистеми. 

Для кожної конкретної системи керування необхідно сформулювати 

глобальну мету керування, а також відповідні локальні цілі підсистем. Повинні 

бути також знайдені методи координації, адекватні локальним цілям підсистем. 

Це далеко не тривіальні завдання, вони потребують від проектувальника 

більших знань і досвіду. 

Як приклад розглянемо такі види завдань координації: 

– координація шляхом використання зворотного зв’язку. Розв’язання 

такого завдання виконується шляхом використання автоматичних регуляторів. 

Для економічних систем зворотний зв’язок організовується на базі 

статистичного аналізу й прийняття відповідних постанов; 

– координація шляхом прогнозування взаємодій; 

– координація шляхом оцінки взаємодій; 

– координація шляхом «наділення відповідальністю»; 

Останнє – це ділова гра, у процесі якої вищерозташована підсистема 

повідомляє нижчерозташованій підсистемі оцінку їх дій (особливо оцінку 

досягнутого результату); 

– координація шляхом «створення коаліцій». Це також ділова гра, у яку 

вноситься елемент конкурентної боротьби, змагання. Оцінюються оптимальні 

«коаліції» (об’єднання), що приводять до заданого результату. 

Подальшим розвитком завдань координації є послідовна координація й 

координація з адаптацією. При послідовній координації процедура керування 

передбачає збільшення узагальнених координат у підсистемах у допустимих 

межах як за величиною, так і за напрямком. Оцінювання доцільних змін 

виробляється за наближенням реальних векторів мети підсистем до 

оптимальних, що дає в сумі необхідний глобальний вектор мети. Можливе 
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ускладнення поведінки системи шляхом поточної корекції глобального вектора 

мети відповідно до зміни умов функціонування системи. Процедура 

послідовної координації, що використовується, дозволяє здійснити оптимальне 

наближення фактичних результатів функціонування системи до заданого 

глобального вектора мети. 

При координації з адаптацією здійснюється аналогічна процедура, при 

якій ураховуються також умови роботи системи, у першу чергу, через зміни 

параметрів технологічного процесу або об'єкта досліджень. Процес координації 

необхідний для досягнення системою заданої мети найбільш ефективним 

способом. Зміна умов роботи підсистем внаслідок будь-яких причин 

призводить до зміни координуючих сигналів з боку вищерозташованої 

підсистеми, яка враховує ці зміни і виробляє нову стратегію координації. 

При розробці структурної схеми системи керування в першу чергу 

необхідно визначити число рівнів ієрархії в її структурі. Можна скористатися 

вказівкою Месаровича, що отримана ним на підставі аналізу великої кількості 

систем керування, яка говорить, що чим вище будемо підніматися по рівнях 

ієрархії, тим більші інтервали часу варто надавати для підготовки операцій 

прийняття рішень. Якщо згрупувати основні завдання, що виконуються у 

спроектованій системі за бажаним часом їхнього виконання, то можна оцінити 

й кількість рівнів керування, що повинно відповідати кількості добре помітних 

за часом груп. У більшості випадків для систем керування технологічними 

об’єктами береться трирівнева структура з таким поділом завдань: 

1-й рівень – збір інформації й стабілізація технологічних параметрів; 

2-й рівень – координація локальних підсистем першого рівня; 

3-й рівень – оптимізація роботи системи керування. Основним завданням 

оптимізації є підтримка заданої мети в деякій області (просторі) її допустимих 

змін, зв’язаних як з ітераційним методом впливу зовнішніх умов, так і зі 

змінами в технологічному встаткуванні [11]. 
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Контрольні запитання 

 

1. Розкрийте поняття «система». 

2. Перерахуйте основні закономірності побудови систем. 

3. Дайте характеристику закономірності цілісності. 

4. Дайте характеристику закономірності ієрархічності. 

5. Дайте характеристику закономірності історичності. 

6. Дайте характеристику закономірності здійсненності систем. 

7. Дайте характеристику закономірності «Принцип зовнішнього 

доповнення». 

8. Дайте характеристику закономірності стійкості.  

9. Дайте характеристику закономірності формування ієрархічних 

структур мети. 

10. Чим відрізняється формування структур мети «знизу» від формування 

структури мети «зверху»? 

11. У чому суть методу статистичної оптимізації? 

12. Коли застосовується Метод динамічної оптимізації? 

13. Розкрийте суть «лінійного програмування»? 

14. Чим відрізняються такі властивості систем, як «спостережуваність» і 

«керованість» ? 

15. Перерахуйте види завдань координації. 
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Розділ 2 

МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ І СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 

 

2.1. Поняття моделі, її види і призначення 

 

У ході наукового пізнання взагалі, а також при виконанні конкретних 

проектних робіт дослідник і проектувальник звертаються до побудови моделі 

досліджуваного об’єкта й процесів, що відбуваються у цьому об’єкті.  

Моделлю є умовний образ об’єкта дослідження. Існує множина визначень 

моделі, але найбільш загальним буде таке: модель – це уявлення суб’єкта про 

об'єкт. 

Залежно від мети дослідження створена модель може відбивати тільки ті 

особливості досліджуваного об’єкта, які цікавлять дослідника 

(проектувальника). 

На початковому етапі проектування системи, при розробці структури 

системи моделювання є обов’язковим. Тільки за допомогою моделювання 

можна перевіряти правильність обраних рішень для окремих підсистем і 

розглядати взаємодію цих підсистем з метою оцінки функціонування 

проектованої системи. 

Прийнято розрізняти такі види моделей: 

– фізичні моделі виробів, систем, об’єктів; 

– математичні моделі; 

– імітаційні моделі. 

Крім того, за характером відображення причинно-наслідкових зв’язків 

моделі розділяються на детерміновані й стохастичні. У детермінованих моделях 

параметри вважаються відомими вірогідно. У стохастичних – зміна параметрів 

обумовлена впливом випадкових причин [12, 44, 48]. 

Фізичне моделювання використовується порівняно рідко. Розроблені 
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методи фізичної подоби, які використовуються при фізичному моделюванні, 

дозволяють побудувати моделі зі зміною масштабу й вивчати процеси, що 

відбуваються в них (наприклад, модель Асуанської гідроелектростанції). 

Фізичне моделювання є корисним, а іноді і єдино можливим, коли об’єкт дуже 

складний і не може бути описаний системою математичних рівнянь. 

Математичне моделювання зосноване на принципах, сформульованих 

ще Галілеєм. В основу цих принципів покладена ідея виділення головних, 

підлягаючих дослідженню, процесів в об’єкті й зневага другорядними 

факторами. Наприклад, у природі всі об’єкти мають нелінійні 

характеристики, але при побудові математичної моделі для досліджуваної 

області роботи об’єкта передбачається можливим використовувати лінійні 

рівняння [12, 44, 48]. 

У загальному випадку математична модель повинна забезпечувати таке: 

– відповідати класу завдань, для розв’язання яких вона побудована; 

– адекватним способом описувати зв’язок між вхідними й вихідними 

змінними об’єкта; 

– забезпечувати можливість використання ЕОМ у процесі своєї роботи 

й для аналізу результатів. 

Уточнимо перші дві вимоги. 

Вимога відповідності моделі розв’язуваному завданню означає, що 

характеристики рівнянь моделі (їхній вид, їхнє число й т.п.) будуть різними 

для різних завдань: статистичної оптимізації, динамічної оптимізації, 

економічного планування й т.п. Модель будується цілеспрямовано, для 

розв’язання певного класу завдань. 

Модель уважається адекватною, якщо значення вхідних змінних 

об’єкта, знайдених на моделі при деяких значеннях вхідних змінних, досить 

близькі значенням, отриманим на реальному об’єкті при тих же вихідних 

змінних. 
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Реалізація за допомогою моделі деякого процесу (фізичного або 

процесу керування) дозволяє варіювати величини вхідних сигналів, 

величини параметрів моделі, умови зовнішнього середовища й т.п. Це дає 

можливість визначити оптимальні (з погляду заданих критеріїв) умови 

функціонування моделі. При цьому необхідно пам’ятати, що модель лише 

приблизно відповідає реальному процесу, у якому можуть з’явитися 

невраховані фактори. 

Велике значення має використання моделей у контурах автоматичного 

регулювання.  

Модель об’єкта дозволяє вибирати оптимальне керування при зміні 

завдання. Одночасно на моделі уточнюються параметри об’єкта, що дозволяє 

скорегувати настроювання регулятора (адаптація). 

Імітаційне моделювання. Імітаційне моделювання є процес 

конструювання моделі реальної системи й постановки експериментів на ній для 

вивчення поведінки системи або оцінювання (у рамках критеріїв) різних 

стратегій, що забезпечують функціонування даної системи. У визначенні не 

враховується особливе місце людини в імітаційних моделях, у той час як у 

більшість імітаційних моделей включається людина-оператор як складова 

частина моделі [45, 46, 48]. 

Імітаційні моделі значно розширили можливості моделювання в 

результаті того, що, крім символьного відображення дійсності, характерного 

для математичного моделювання фізичних процесів, у ці моделі можуть бути 

уведені реальні елементи об’єкта, у тому числі людина. Перевагою є також те, 

що при імітаційному моделюванні без істотних ускладнень моделі можна 

розглядати детерміновані й стохастичні потоки подій, що взаємодіють з 

елементами системи. При імітаційному моделюванні система і її складові 

частини подаються укрупнено з метою виявлення загальних взаємних зв’язків. 

Тому на імітаційних моделях не можна одержати оптимальних рішень, можна 
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вибрати кращий варіант з набору досліджуваних варіантів. 

Імітаційна модель у принципі ніколи не буває точною й неможливо 

виміряти цю неточність. Це ускладнення частково переборюється шляхом 

аналізу реакції моделі на зміни певних параметрів. 

Імітаційна модель дає тільки числові результати, що на відміну від 

математичної моделі не дозволяє безпосередньо оцінити якісний вплив на 

поведінку системи зміни тих або інших параметрів. 

Розробка гарної імітаційної моделі є дорогою й вимагає наявності 

фахівців високої кваліфікації. Дж. Форестер, зокрема вказує, що для створення 

гарної моделі внутрішньофірмового планування може знадобитися від трьох до 

одинадцяти років [21]. 

 

2.2. Методи системного аналізу 

 

Термін «системний аналіз» уперше з’явився в 1948 р. у роботах 

корпорації RAND (США) у зв’язку із завданнями військового керування, а у 

вітчизняній літературі поширення набув після перекладу книги С. Оптнера [14]. 

При розробці великих систем застосування системного аналізу базується на 

таких, послідовно виконуваних етапах: 

– декомпозиція великої системи на підсистеми. При декомпозиції 

необхідно зберігати певну автономність функціонування окремих підсистем. 

Бажано виявити максимальну кількість підсистем, що полегшить дослідження 

кожної підсистеми; 

– дослідження функціонування окремих підсистем і їх зв'язків з іншими 

підсистемами; 

– дослідження варіантів структур великої системи, утворених різними 

варіантами зв’язків окремих підсистем. При цьому чим більша кількість 

варіантів буде досліджена, тим більш точно буде визначена поведінка великої 
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системи. 

При розбивці досліджуваного процесу на підпроцеси (тобто системи на 

підсистеми) передбачається поділ роботи за територіальним (просторовим) 

принципом. У той же час деякі процеси (системи) доцільно розділяти за 

тимчасовим принципом, з огляду на послідовність подій, що відбуваються в 

цих процесах. Нарешті, у більшості реальних процесів (систем) доводиться 

розділяти події як за просторовим, так і за тимчасовим принципом. 

Розглянутий основний алгоритм системного аналізу тісно пов'язаний з 

моделюванням складних систем. Дійсно, практично неможливо побудувати 

модель складної системи цілком. Моделюються окремі підсистеми, а потім 

синтезуються результати моделювання. При цьому уточнюються адекватність 

синтезованих результатів і передбачуваної поведінки реальної системи. 

Очевидно, розглянутий алгоритм системного аналізу сходить до 

Р. Декарта. У «Міркуваннях про метод» він писав: «...Розчленуєте кожне 

досліджуване Вами завдання на стільки частин, на скільки зможете й на скільки 

це буде потрібно Вам, щоб було легко вирішувати...» [14]. 

Такий підхід зустрів заперечення з боку Лейбніца («Філософські листи»): 

«Це правило Декарта малоефективне, оскільки мистецтво поділу не піддається 

тлумаченню... Поділяючи завдання на невідповідні частини, недосвідчений 

дослідник може збільшити свої ускладнення». 

В одному з листів Л. М. Толстой пише: «Ви не можете собі уявити, яка 

мені важка ця попередня робота глибокої оранки того поля, на якому я 

змушений сіяти. Обміркувати й передумати все, що може трапитися з усіма 

майбутніми людьми майбутнього твору, дуже великого, і обміркувати мільйони 

можливих сполучень для того, щоб вибрати з них мільйонну частину, – 

жахливо важко» [14]. 

Як бачимо, ідеї системного аналізу виникали у багатьох талановитих 

вчених і письменників, однак лише в наш час системний аналіз набув 
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загального визнання. 

Основна ідея методів системного аналізу полягає в знаходженні 

максимального числа варіантів розв’язання проблеми або реалізації системи 

шляхом комбінування виділених елементів або їх ознак з обліком, по 

можливості, всіх (принаймні, основних) зовнішніх факторів впливу. Далі 

шляхом аналізу отриманих варіантів з обліків заданих критеріїв оцінки 

визначається оптимальний варіант розв’язання. 

При розробці складних систем рідко бувають відомі математичні 

рівняння, що зв’язують окремі підсистеми або описують процеси в підсистемах 

(тим більше в системі у цілому). Тому були розроблені різні методи, основані на 

«колективному знанні» ряду фахівців, у тому числі із суміжних областей.  

Основними із цих методів є: 

– метод типу «мозкової атаки» або «колективної генерації ідей»; 

– метод типу сценаріїв; 

– метод експертних оцінок; 

– метод типу «Дельфі» (метод дельфійского оракула); 

– метод типу «дерево мети». Ідея методу була вперше запропонована 

Черчменом у зв’язку із проблемами прийняття рішень у промисловості; 

– морфологічні методи (розкладання й синтез). 

Вперше необхідність системного підходу до проектування великих систем 

керування була наочно проілюстрована й обґрунтована американськими 

вченими Г. Х. Гудом і Р. Е. Маколом. Із властивою американцям прагматичністю 

вони пропонують такий приклад: Хтось пропонує вам 100.000.000 доларів і 

говорить: «Зробіть мені систему для керування повітряним рухом, або для 

запуску міжконтинентальної балістичної ракети, або для з'єднання 7000 

телефонних апаратів, або для виконання яких-небудь інших функцій. Що ви при 

цьому будете робити?». У курсі системотехнічного проектування розглядаються 

підходи до рішення подібних завдань [15]. 
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Найбільш повною мерою системний підхід був використаний в 70-х, 80-х 

роках ХХ сторіччя при проектуванні засобів обчислювальної техніки. Розробка 

засобів обчислювальної техніки спочатку виконувалася шляхом випадкового 

пошуку окремих винахідників, але поступово результати, що накопичувалися, 

дозволили оцінити глобальне значення обчислювальної техніки для всіх аспектів 

людської діяльності, а також виявити внутрішні закономірності самих засобів як 

великої технічної системи. 

Системний підхід до вивчення засобів обчислювальної техніки був вже у 

70-х роках ХХ сторіччя використаний для побудови єдиної Державної системи 

приладів (ДСП). В основу цієї системи були покладені всі системні принципи, 

розглянуті вище. 
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Контрольні запитання 

 

1. Що собою являє модель об’єкта? 

2. Які види моделювання Вам відомі? 

3. На яких принципах зосноване математичне моделювання? 

4. Коли слід використовувати фізичне моделювання? 

5. У чому суть імітаційного моделювання? 

6. Які методи системного аналізу Вам відомі? 

7. Що собою являє метод типу «мозкової атаки» або «колективної генерації 

ідей»? 

8. Поясніть, як реалізується метод типу сценаріїв? 

9. Коли слід використовувати метод експертних оцінок? 

10 У чому, на Ваш погляд, переваги методу типу «Дельфі» (метод дельфійского 

оракула)? 

11. Ким саме вперше було запропоновано метод типу «дерево мети»?  

12. У яких випадках використовують морфологічні методи? 
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Розділ 3 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

3.1. Поняття прогнозу. Класифікація прогнозів 

 

Що потрібно розуміти під словом прогноз? 

Прогноз – науково-поґрунтоване судження про можливі стани об’єкта у 

майбутньому й (або) про різні взаємовиключні (альтернативні) шляхи і строки 

їх здійснення.  

У цей час налічується більше 130 різних методів і методик 

прогнозування [13]. 

Завданням прогнозу техніко-економічних показників є визначення 

тенденцій розвитку промислового виробництва, тенденцій поліпшення 

технічного рівня і якості продукції. 

Першим етапом прогнозування повинна бути оцінка 

народногосподарської потреби в розглянутій продукції. 

Поняття «технічний рівень» відповідає відносній оцінці розроблювальної 

продукції на довиробничій стадії, а термін «якість» припускає в цьому випадку 

також відносну оцінку якості виготовлення цієї продукції і відносну оцінку 

експлуатаційної якості. 

При такому розумінні «технічний рівень» виробу повинен оцінюватися на 

стадії розробки технічного завдання (довиробничій стадії). 

Як зв’язані поняття «якість» і «конкурентоспроможність»? Якість 

повинна становити техніко-економічне ядро конкурентоспроможності, що, у 

свою чергу, визначається додатково такими факторами, як облік конкретного 

ринку збуту, його специфіки, вплив моди, політичних міркувань і т.і. 

Очевидно, важливим фактором конкурентоспроможності є ціна: чим 
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нижча ціна виробу за інших рівних умов, тим вища його 

конкурентоспроможність. 

При розробці прогнозу розвитку промислового виробництва як основні 

рушійні сили розвитку виробництва враховуються соціальні потреби, технічні 

можливості й економічна доцільність. 

Рушійні сили взаємозалежні й взаємообумовлені, їх можна подати у 

вигляді схеми – трикутного графа (рис. 3.1) [13]. 

 

Соціальні потреби 

Технічні можливості Економічна доцільність
 

 

Рисунок 3.1 – Рушійні сили розвитку виробництва 

 

Існує ряд найбільш загальних принципів, що забезпечують ефективність 

процесу розробки прогнозу й вірогідність отриманих результатів. 

Принцип системності вимагає взаємозв’язку й співпідпорядкованості 

прогнозів розвитку об’єкта прогнозування й прогнозного тла. 

Прогнозним тлом називають сукупність зовнішніх по відношення до 

об’єкта прогнозування умов істотних для розв’язання завдання прогнозу. Тло 

характеризує майбутнє середовище розвитку об’єкта і відіграє дуже важливу 

роль. Для прогнозу розвитку науки й техніки розглядаються такі види тла, як 

політичне, соціальне, економічне та ін. 

Принцип безперервності вимагає коректування прогнозу в міру 

надходження нових даних про об’єкт прогнозування або про прогнозне тло. 

Потрібно також відзначити, що використання методів системного аналізу, 

розглянутих раніше, тією чи іншою мірою базується на прогнозуванні 
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(пророкуванні) розвитку («руху») системи. При системному аналізі операції 

прогнозування виконують також базову роль як операції прийняття рішень у 

системах промислової автоматизації. 

Види науково-технічних прогнозів 

Прогнози можуть бути підрозділені на такі види: 

– за природою прогнозованих процесів; 

– за підходом до прогнозування; 

– за періодом часу, на який розробляється прогноз; 

– за стадіями життєвого циклу для технічних об'єктів і систем. 

За природою прогнозованих процесів прогнози можна класифікувати як 

економічні, соціальні, науково-технічні й т.п. 

Надалі будемо розглядати проблеми, пов’язані з науково-технічними 

прогнозами. 

За підходом до прогнозування можна класифікувати прогнози як 

пошукові, нормативні й комплексні (що сполучать обидва види). 

При пошуковому прогнозі визначається можливий стан об'єкта в 

майбутньому, або ймовірні строки досягнення наміченої мети. 

Змістом наукових прогнозів є визначення шляхів і засобів, необхідних 

для досягнення можливих станів об’єкта в майбутньому, які визначені як 

мета. 

Найбільш устояною класифікацією прогнозів є розподіл їх відповідно 

до періоду, на який розробляється прогноз: 

– оперативний – до 1 місяця; 

– короткостроковий – від 1 місяця до 1 року; 

– середньостроковий – від 1 року до 5 років; 

– довгостроковий – від 5 років до 15 років; 

– понад довгостроковий – понад 15 років. 

При розробці прогнозу на знову розроблювальний виріб необхідно 
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використовувати всі ці види прогнозу. Це дозволяє більш правильно оцінити 

«строк життя» розроблювального виробу. (Можна навести приклад 

використання автомашин – «ракетовозів» для створення автокранів. Це 

дозволяє використовувати заділи виробництва протягом певного часу). При 

аналізі «життєвого циклу» виробу використовується така схема (рис. 3.2) 

 

Фундаментальні 

дослідження

Прикладні 

дослідження
Виробництво Використання

Ремонт

Модернізація

Експлуатація

 

 

Рисунок 3.2 – Аналіз «життєвого циклу» виробу 

 

У випадку використання для виробу принципово нових методів цикл 

обов’язково проходить через фундаментальні дослідження (наприклад, фірма 

Проктер энд Гембел як миючі засоби запропонувала порошки замість 

традиційного мила). 

При аналізі «життєвого циклу» виконуються такі види прогнозів: 

– оцінка потреби в продукції; 

– оцінка фундаментальних досліджень (відкриттів), винаходів; 

– оцінка галузей застосування нових винаходів і відкриттів (прогнози 

науково дослідних робіт (НДР)); 

– оцінка появи нових конструкцій, нових технологій; 

– оцінка експлуатаційних прогнозів (запасні частини, ремонти, 

модернізації). 

Класифікація методів прогнозування 

Найбільш обґрунтованою можна вважати класифікацію методів 
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прогнозування послідовного типу, у якій здійснюється розміщення методів за 

рівнями класифікації. Пропонована класифікація містить чотири рівні з такими 

ознаками: 

– інформаційна основа методу (фактографічні й експертні методи); 

– принцип одержання й обробки інформації (статистичні методи, методи 

аналогії, індивідуальні й колективні експертні оцінки); 

– апарат методу (прогнозна екстраполяція, регресійний аналіз, факторні 

моделі, математичні й історичні аналогії та ін.). 

– комплексні методи, що складаються з декількох простих, тобто містять 

кілька процедур прогнозування; у тому числі комбіновані – це комплексні 

(зміст як у фактографічних) та експертні методи прогнозування. 

Розглянемо характеристики фактографічних і експертних методів 

прогнозування. 

Фактографічні методи використовують як інформаційну основу фактів, 

що дійсно мали місце, які зафіксовані на якому-небудь носії інформації. Ці 

факти можуть мати як кількісний, так і якісний характер. 

Експертні методи – методи прогнозування, що базуються на експертній 

інформації. На відміну від фактографічних, експертні методи використовують 

оброблені судження експертів, отримані при проведенні спеціалізованих 

опитувань [13]. 

 

3.2. Основні статистичні фактографічні методи 

 

Статистичний метод оснований на аналізі часових (динамічних) рядів, 

побудованих за значеннями характеристик об’єкта прогнозування. У 

статистичних методах обов’язково використовується інформація «про 

минуле» об’єкта прогнозування. Статистичне дослідження зміни показників 

об’єкта у динаміці, в тому числі показників технічного рівня і якості 
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продукції, базується на теорії випадкових процесів. Випадковий процес 

описується випадковою функцією, значення якої в будь-які моменти часу є 

випадковими величинами. 

Реалізацією випадкового процесу називають послідовність «n» 

результатів спостережень yt1, yt2,…ytn деякого процесу в моменти часу t1, t2,…tn... 

Послідовність спостережень {yti}, отриманих у рівновіддалені моменти часу, 

називають динамічним або часовим рядом, а відповідну імовірнісну модель – 

випадковим процесом із дискретним часом. 

З кожним випадковим процесом звичайно зв’язують деякі випадкові 

функції: математичне очікування, дисперсію, взаємну кореляційну й 

автокореляційну функції. 

Вже при розгляді математичного очікування й дисперсії випадкового 

процесу видно, що він, немов-би, розбивається на деяку систематичну складову 

(середню) і випадкові відхилення він неї. При аналізі часових рядів цей факт 

знаходить свій практичний вираз у поданні часового ряду Yt у вигляді суми [22] 

Yt = f(t) + t, 

де f(t) – деяка невипадкова функція часу; 

t – випадкова величина з нульовою середньою й дисперсією D[t]. 

Функцію f(t), що характеризує детерміновану частину часового ряду Yt, 

називають трендом. 

Тренд відбиває вплив на прогнозований процес постійно діючих 

факторів. 

Випадкова складова t (випадковий компонент) характеризує вплив на 

процес прогнозування випадкових факторів. 

При короткостроковому й у певною мерою при середньостроковому 

прогнозуванні результати прогнозів тісно зв’язані з випадковим компонентом, 

у той час як при довгостроковому прогнозуванні основне значення має 
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визначення тенденцій і взаємозв’язків між постійно діючими факторами. 

Для порівняння двох випадкових процесів t і t за заданими вибірками 

{yt} і {xt} зазвичай використовується взаємна кореляційна функція zxy(), що 

являє собою множина коефіцієнтів кореляції між величинами t і t у задані 

моменти часу t = 1, 2, … n , зрушені за часом відносно один від одного на  

моментів часу. Величину  називають зрушенням. Зрушення, якому відповідає 

найбільший коефіцієнт кореляції, називають часовим запізнюванням. 

При аналізі часових рядів часто виникає необхідність оцінити залежність 

досліджуваного показника Yt від величини цього ж показника, розглянутого з 

деяким запізнюванням у часі. Для одержання числової характеристики такої 

внутрішньої залежності обчислюють взаємну кореляційну функцію між Yt і цим 

же рядом, зрушеним на . Така функція називається автокореляційною. Вона 

характеризує внутрішню структуру часового ряду. 

Тепер можна строго сформулювати завдання прогнозування (наприклад, 

узагальненого показника технічного рівня продукції) за допомогою часового 

ряду: за наявними спостереженнями Yt1, Yt2,…,Ytn процесу t пророчити його 

значення на періоди yt(n+1), yt(n+2),…yt(n+n)... Подібна постановка завдання 

коректна в тому випадку, якщо значення процесу t у будь-який момент часу ti 

залежить від значення даного процесу в попередні моменти часу. 

Інакше кажучи, використання часових рядів свідомо припускає 

збереження тенденції розвитку процесу з минулого в майбутнє [13, 22]. 

Розглянемо інші методи, що використовуються при прогнозуванні. 

Методи екстраполяції й інтерполяції припускають одержання 

прогнозних значень на основі тренду – виділення постійної складової 

динамічного ряду значень показників об’єкта. Однак використання цих методів 

(особливо екстраполяції) повинно бути обережним. Так, наприклад, спроба у 

середині 80-х років ХХ сторіччя за допомогою формальної екстраполяції 
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оцінити швидкість транспортних засобів до 2000 року давала значення, що 

перевищує швидкість світла. Таким чином, при прогнозуванні велике значення 

має знання межових можливостей розглянутих об’єктів. Ці межові можливості 

можуть відігравати роль обмежуючих факторів при прогнозуванні (наприклад, 

знання межі можливого ККД паровоза або тепловоза може бути основою для 

оцінки можливої швидкості цих об'єктів). 

Метод екстраполяції по кривих, що обгинають, використовує замість 

тренду узагальнену якісну характеристику напрямку розвитку об'єкта 

прогнозування – прогнозну тенденцію. З геометричної точки зору ця тенденція 

є лінія, що огинає сімейства кривих, що відповідають еволюційним ділянкам 

розвитку певних напрямків науково-технічного прогресу, тобто несучої лінії 

всіх кривих сімейства. Цей метод дозволяє прогнозувати об’єкт при наявності 

якісних стрибків у його розвитку. 

Експертні (інтуїтивні) методи 

Клас експертних методів прогнозування оснований на використанні 

експертів (як правило, кваліфікованих фахівців у досліджуваній галузі) як 

основних джерел інформації щодо перспектив розвитку об’єкта. 

Які основні вимоги повинен задовольняти експерт? Імовірно такі: 

– оцінки експерта повинні бути стабільні в часі, тобто не повинні 

змінюватися протягом опитування без додаткової інформації; 

– експерт повинен бути компетентним у даній галузі знань, тобто повинен 

бути визнаним фахівцем; 

– експерт повинен мати деякий досвід прогнозів у даній області 

(«експерт» від латинського значить «досвідчений»). 

Щодо останнього пункту можна привести жартівливе висловлення 

дослідника зі США А. Кларка, що «експерт – це людина, що зробила вже 

достатню кількість помилок». 

Приклад роботи експертів. 
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Фірма, що робить взуття, послала в глиб Африки двох експертів. 

Один експерт доповів: перспектив збуту немає, тому що всі ходять 

босоніж. Інший експерт повідомив: перспективи збуту великі, тому що всі 

ходять босоніж. 

Основна перевага експертних оцінок – можливість аналізу й прогнозу 

розвитку об’єкта, що не має ніякої «передісторії» (наприклад, прогнозування 

показників технічного рівня принципово нової продукції). Важливим 

достоїнством експертних методів є можливість прогнозувати якісні 

(стрибкоподібні) зміни в процесі розвитку об’єкта, у той час як переважна 

більшість фактографічних методів «поширює» ретроспективну тенденцію на 

період попередження прогнозу. 

Самим істотним недоліком експертних методів прогнозування є 

принципова неможливість повного виключення суб’єктивізму в оцінках. 

Серйозну проблему становить об’єктивність оцінки компетентності експертів. 

Варто мати на увазі, що якщо фактографічні методи якимось чином 

моделюють весь процес розвитку об’єкта прогнозування, то експертні методи 

оцінюють тільки результат. Це накладає істотні обмеження на можливості 

аналізу об’єктів експертним шляхом. 

Методи експертних оцінок раціонально використовувати в таких 

випадках: 

– відсутність або недостатня кількість статистичних даних про об’єкт 

(наприклад, так звані «короткі» часові ряди не дають можливості 

використовувати формалізовані моделі для середньо- або 

довгострокового прогнозу); 

– об’єкт прогнозування надзвичайно складний для формалізації; 

– досить великий фактор невизначеності, пов’язаний з майбутнім станом 

прогнозного об’єкта; 

– гострий дефіцит часу у зв’язку з екстремальною ситуацією й. т.ін. 
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Експертні методи прогнозування, які також називають інтуїтивними, за 

принципом дії можна розділити на індивідуальні й колективні експертні оцінки. 

Залежно від того, у який спосіб проводиться опитування експерта, 

індивідуальні експертні оцінки можна умовно розділити на методи прямого й 

анонімного експертного опитування. До першої групи належать методи 

інтерв’ю й психоінтелектуальної генерації ідей, а до другої – аналітична 

індивідуальна оцінка (доповідні записки), метод сценарію, морфологічний 

аналіз та інші. При прямому опитуванні цінність отриманої інформації досить 

сильно залежить від компетентності експерта і його здатності відповідати на 

запитання «експромтом». 

Метод інтерв’ю – оснований на бесіді експерта із прогнозистом за 

схемою «питання – відповідь». У цьому випадку експерт не має можливості для 

попереднього аналізу питань, тому їхні формулювання повинні виключати 

неоднозначність тлумачення (наприклад, «Чи можна курити під час 

молитви?»). Спроби максимально орієнтувати прогнозну оцінку експерта на 

використання об’єктивного знання, а не на припущення про об’єкт 

прогнозування, обумовили створенням методу психоінтелектуальної генерації 

ідей (ПГІ). При цьому може бути використана не тільки пам’ять людини-

експерта, але й пам’ять ЕОМ. Метод ПГІ може розглядатися як перехідний 

щабель до «прогнозування» різних варіантів розвитку прогнозованого об’єкта 

на основі застосування формалізованих математичних моделей (імітаційних 

моделей). 

Методи індивідуальної експертної оцінки є найдавнішими й 

найдоступнішими, але не найбільш достовірними. Наприклад, відомий такий 

факт, що наприкінці XIX ст. найвідоміші вчені Стоці, Релей, Кірхгоф зовсім 

заперечували можливість створення літального апарата важчого за повітря. В 

1903 р. видний американський астроном Ньюком писав: «Всі дані сучасної 

науки вказують на те, що ніякі можливі сполучення відомих речовин, відомих 



 

48 
 

типів машин і відомих форм енергії не дозволяють побудувати апарат, 

практично придатний для тривалого польоту людини у повітрі». Через вісім 

тижнів після цієї заяви свій перший політ здійснив літак братів Райт. 

Як позитивні приклади прогнозів можна навести роботи Кібальчича, 

Ціолковського, Кондратюка. 

При аналітичній індивідуальній оцінці, експерт аналізує представлену 

йому сукупність достовірних і різноманітних відомостей за досліджуваної 

проблеми. Така аналітична індивідуальна експертна оцінка може базуватися на 

розробці сценаріїв розвитку події, у яких вживається спроба вказати можливі 

варіанти реалізації тенденцій, що намітилися. 

Метод побудови оцінки – аналітичний метод прогнозування, оснований 

на встановленні логічної послідовності станів об'єкта прогнозування й 

прогнозного тла у часі. 

Сценарій являє собою логічну сукупність подій, зв’язаних одна з одною 

причинно-наслідковими зв’язками. Перевагою розробки сценарію є 

необхідність детального пророблення експертом майбутнього стану й 

альтернативних шляхів розвитку об’єкта, що могло бути упущене, якби експерт 

обговорював прогнозовані варіанти поверхово, «із загальних позицій». Слід 

зазначити, що саме за допомогою складання сценарію, що поетапно відтворить 

різні гіпотетичні, іноді взаємовиключні ситуації майбутнього стану об'єкта 

прогнозування, здійснюється спроба одержати експертним шляхом модель 

процесу, а не тільки локальний кінцевий результат. Сценарій може 

розглядатися як вихідна схема, у яку потім можуть бути «уписані» різні 

прогнозні моделі, розроблювальні вже цілими колективами. Підготовка 

сценарію для якої-небудь великомасштабної гри є вже завданням великому 

колективу різних фахівців. Серед методів незалежного інтелектуального 

експерименту найбільш широко використовується «класичний» дельфійський 

метод, що включає в себе кілька турів опитувань. Дельфійський метод 
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оснований на виявленні погодженої оцінки експертної групи шляхом їхнього 

автономного опитування у декілька турів, що передбачає повідомлення 

експертам результатів попереднього туру (анонімно) з метою додаткового 

обґрунтування оцінки експертів у наступному турі. Можливість всебічного 

розгляду проблеми, у тому числі й при прогнозуванні показників технічного 

рівня прогресивної продукції, може зважуватися на основі морфологічного 

аналізу. 

Морфологічний аналіз – метод прогнозування, оснований на побудові 

матриці характеристик об’єкта прогнозування і їх можливих значень із 

наступним перебором і оцінкою варіантів сполучень цих же значень. 

Найважливіший принцип морфологічного аналізу полягає у розгляді й 

систематизації інформації з усіма без винятку можливими аспектами 

досліджуваної проблеми. Цей принцип реалізується на основі побудови так 

званого «морфологічного ящика», потенційно утримуючого всі можливі 

рішення. Морфологічний аналіз запропонований швейцарським астрономом 

Ф. Цвікі наприкінці 50-х років ХХ сторіччя. Параметри об’єкта, що відібрані на 

попередньому етапі як найбільш важливі для досліджуваної проблеми, 

розміщаються по рядках і стовпцях таблиці морфологічної матриці. У кожній 

клітці матриці повинне втримуватися або одне, або жодного принципово 

можливого рішення. Процедура морфологічного аналізу являє собою 

послідовний перебір можливих сполучень різних характеристик, зокрема, 

фізичних принципів і технічних рішень. 

Недоліком методу є суб’єктивність вибору найкращого варіанта 

розв’язання проблеми, а достоїнством – можливість використання ЕОМ для 

перебору альтернативних рішень. Крім того, у морфологічну матрицю можуть 

вноситися прогнозовані варіанти рішень окремих елементів. Це дозволяє 

істотно розширити висновки про прогнозний розвиток усього виробу в цілому 

[18, 19]. 
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Контрольні запитання 

 

1. Що таке прогноз? 

2. Назвіть загальні принципи, що забезпечують ефективність процесу 

розробки прогнозу? 

3. Як зв’язані поняття «якість» і «конкурентоспроможність»? 

4. Назвіть види науково-технічних прогнозів. 

5. Дайте характеристику «життєвого циклу» виробу. 

6. Які саме види прогнозів виконуються при аналізі «життєвого циклу» 

виробу? 

7. Спробуйте відтворити класифікацію методів прогнозування. 

8. Назвіть основні статистичні фактографічні методи. 

9. На чому оснований статистичний метод? 

10. Які тонкощі існують при використанні методів екстраполяції й 

інтерполяції? 

11. На чому основані експертні (інтуїтивні) методи? 

12. У чому суть методу «інтерв’ю»? 

13. Наведіть приклади використання методів індивідуальної експертної 

оцінки? 

14. Що являє собою сценарій ? 

15. Що саме робить експерт при аналітичній індивідуальній оцінці? 

16. Розкрийте суть морфологічного аналізу. 
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Розділ 4  

МАТЕМАТИЧНИЙ ОПИС ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СИСТЕМ 

КОНТРОЛЮ Й КЕРУВАННЯ 

 

4.1. Використання чітких множин для опису систем 

 

Математичний опис інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) і систем 

контролю і керування (СКК) становить значні труднощі у зв’язку з 

різноманітністю функціональних завдань, що розв’язує система. Ієрархічна й 

контурна декомпозиції СКК дозволяють виділити елементи системи – контури 

керування, які можливо описати за допомогою методів теорії керування. 

Вважається за можливе математично описати й деякі загальні 

функціональні завдання, розв’язувані в системі, використовуючи апарат теорії 

множин. 

Застосування теорії множин для опису систем ґрунтується на тому факті, 

що будь-яка система складається з конкретних елементів, яким можуть 

виступати технічні засоби, люди, що управляють цими засобами, матеріальні 

ресурси. Таке подання системи дозволяє розглядати її як абстрактну множину 

елементів, що наділені загальними ознаками і знаходяться один з одним у 

деяких відносинах, обумовлених характером існуючих зв’язків. 

Поняття множини є фундаментальним поняттям. Інтуїтивно під 

множиною будемо розуміти сукупність певних, цілком помітних елементів, що 

розглядаються як єдине ціле. 

Окремі елементи, з яких складається множина, позначаються xi  X . 

Множина елементів позначається X = { xi | xi  X } [19]. 

Множину називають кінцевою, якщо число N її елементів звичайне. 

Відповідно – нескінченна множина. 
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Якщо нескінченну множину можна привести у взаємно однозначну 

відповідність із натуральним рядом чисел, то таку множину називають 

рахунковою. 

Існують два способи завдання множин: перерахування й опис. 

Перерахування – більш простий спосіб – використовується при завданні 

множин конкретних об’єктів. 

Описовий спосіб завдання множини полягає в тому, що вказується 

характерна властивість (ознака), які мають всі елементи множини. 

Наприклад, X = { xi | xi = 2n + 1 }, множина непарних чисел. 

Порожньою множиною називають множину, що не має жодного 

елемента. Позначається . Порожню множину умовно відносять до кінцевих 

множин. 

Дві множини називають рівними, якщо вони складаються з тих самих 

елементів. 

З визначення рівності множин випливає, що порядок елементів у множині 

несуттєвий. 

Множина X є підмножиною множини J, якщо будь-який елемент 

множини X належить і множині J. 

 

4.1.1. Операції над чіткими множинами 

Об’єднанням множин X і Y називають множину, що складається із усіх 

елементів, які належать хоча б одній з множин X або Y [19]. 

Z = X  Y = { zi | zi X  zi Y }. 

Поняття об'єднання можна поширити на більше число множин. 

Позначимо M = { X1, X2,…,Xn} сукупність n множин X1, X2,…,Xn, називану 

також системою множин. Об’єднання цих множин  
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Перетинанням множин X і Y називають множину, що складається із усіх 

елементів, які належать як множині X, так і множині Y. 

Z = X  Y = { zi | zi X  zi Y }. 

Множини X і Y називають непересічними, якщо вони не мають загальних 

елементів, тобто якщо 

X  Y = . 

Різницею множин X і Y називають множину, що складається з елементів, 

які належать X і не належать Y. 

Z = X \ Y = { zi | zi X  zi Y }. 

Різниця множин визначається тільки для двох пересічних множин. 

Множину J називають повною або універсальною, якщо вона задовольняє 

умові 

X  J = X. 

Ця умова можлива лише в тому випадку, якщо множина J містить всі 

елементи, з яких може складатися множина X . 

Тільки для універсальної множини правдиве 

X  J = J. 

Множину X, обумовлену із співвідношення 

 X = J \ X, 

називають доповненням множини X (до універсальної множини J). 

Очевидно, X   X = ;  X   X = J. 

Зручно також подати різницю множин 
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X \ Y = X   Y. 

Прямий (декартовий) добуток множин X і Y позначається D = XY і 

складається з упорядкованих пар, перший компонент яких належить множині X, 

а друга – множині Y: 

D = XY = { (xi, yi) | xi X; yi Y }. 

Визначимо, що X  Y  Y  X. 

Операція прямого добутку може бути поширена й на більше число 

множин 

D = X1  X2 … Xn 

(наприклад, входи-виходи деякої системи). 

Визначення відповідності 

Елементи множин X і Y можуть у який-небудь спосіб зіставлятися один з 

одним, утворюючи пари (x, y). Якщо спосіб такого зіставлення визначений, 

тобто для кожного елемента x зазначений елемент y, то говорять, що між 

множинами X і Y установлена відповідність. 

Відображення 

Усюди певне на X відповідність називається відображенням X в Y 

S:XY. 

Функція 

Відображення називають Функцією f: XY, якщо воно однозначне, тобто 

якщо для будь-яких пар (x1, y1)  f і (x2, y2)  f з x1 = x2 випливає y1 = y2.  

 

Функціонал 

Важливим для практики є випадок функціональної залежності, коли 

множина X являє собою множину функцій, а множина Y – множина речовинних 

чисел. Цей випадок приводить до поняття функціонала. 
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Уявимо деяку лінію y = f(x), що з’єднує фіксовані точки A і B, по якій 

скачується вільно кулька, що рухається. Позначимо через t час, за який кулька 

переміститься з A в B. Цей час залежить від характеру лінії АВ, тобто від виду 

функції f(x). Якщо позначити через F{f(x)} множину різних функцій, що 

зображують лінію AB, через Т множину речовинних чисел ti, що визначають час 

руху кульки, то залежність часу руху від виду функції може бути записана як 

відображення 

j: F{fi(x)}T. 

Елементами множини j будуть пари [fi(x), ti], у яких fi(x)  F{fi(x)}, а ti  T. 

У цьому випадку говорять, що дійсне число ti  T являє собою 

функціонал j від функції fi(x)  F{fi(x)}. Записують це у вигляді 

ti = j{fi(x)}. 

У завданнях керування функціонали використовуються як критерії якості 

керування. 

У розглянутому прикладі час переміщення кульки з А в В можна 

трактувати як критерій «якості» обраної функції f(x). При цьому говорять про 

оптимальне керування як про таке, при якому критерій якості мінімізується. (У 

математиці подібна лінія найшвидшого спуска одержала назву брахістохрони). 

Брахістохрона являє собою циклоїду. Це виявив І. Бернуллі (1696 р.). Галілей 

намагався довести, що брахістохрона – це дуга окружності [19].  

Розглянемо деякий об’єкт разом із системою керування. Таку систему в 

загальному випадку можна подати як «чорний ящик», на вхід якого надходить 

деяка множина вхідних сигналів X, а на виході утвориться деяка множина Y 

вихідних сигналів. Можна припустити, що об'єкт керований, тобто кожному 

вхідному сигналу xi відповідає вихідний сигнал yi. Таку функціональну систему 

можна подати відображенням S: XY множини входів у множину виходів. Далі 
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можна припустити, що розглянутий об’єкт має деяку множину Q внутрішніх 

станів. При цьому кожний вхідний сигнал xi застає деякий внутрішній стан qi. 

Це можна описати в такий спосіб S:XQY, тобто вихідний сигнал yi 

утворюється парами (xi, qi). 

Подання системи за допомогою множин дозволяє описати самі загальні 

властивості системи. 

Розглянемо це на такому прикладі. На першому рівні системи керування 

вирішується завдання стабілізація параметрів xi відповідно до сигналів 

координації i. У загальному вигляді це можна подати як предикат P1(xi, i). 

Під предикатом – властивістю на деякій множині X (наприклад, множині 

вхідних сигналів) розуміють функцію на X, що набуває правдивого або 

помилкового значення. 

Таким чином, для певних вхідних величин xi повинні існувати відповідні 

керуючі (координуючі) впливи. У свою чергу, ці впливи є результатом 

розв’язання завдання координації Г на другому рівні керування. Для другого 

рівня, мабуть, існує предикат P2(i, Г), що є правдивим у випадку існування 

розв’язання i завдання координації Г. З огляду на це можна написати 

( xi)( i)[P1(xi, i)  P2(i, Г)], 

де  – квантор існування. 

Ця пропозиція читається: «Існує вхідний параметр xi і координуючий 

вплив i, що відповідає заданому предикату P1(xi, i) і завданню координації Г». 

Аналогічно можна записати постулат сумісності дворівневої системи. Для 

цього, необхідно, щоб розв’язання завдання координації відповідало 

досягненню глобальної мети Z системи 

(xi)( i){[ Pi(xi, i)  Pi+1(i, Гi+1(Zi+1))]Pi+1[Yi+1(i), Zi+1]}, 

де  – квантор загальності [19]. 
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Yi+1(i) – результат функціонування відповідного вище розташованого, рівня 

системи при керуючому (координуючому) впливі i для розташованого нижче 

рівня. 

Ця пропозиція читається так: «Для всіх вхідних сигналів xi і відповідних 

керуючих впливів i, що є розв’язання завдання координації Гi+1, результат 

функціонування відповідного рівня системи буде відповідати глобальному 

завданню (меті) Z, якщо керуючий вплив i відповідає складовій цієї мети Zi+1». 

 

4.2. Використання нечітких множин для опису функціонування 

складних систем 

 

Розглянутий апарат класичних множин дозволяє побудувати загальний 

алгоритм функціонування АСКК, а також дати якісну характеристику 

функціонування системи. 

Під якісною характеристикою контролю системи (об’єкта) розуміють 

результат типу «придатний-непридатний», тобто система працездатна або 

непрацездатна. 

Непрацездатність системи залежить від виходу з ладу (відмови) досить 

важливого для роботи елемента системи. Якщо працездатність системи описати 

функцією «І», складеної з коефіцієнтів працездатності елементів, що набуває 

значення «1» або «0» (придатний-непридатний), то логічна функція «І» 

характеризує працездатність системи у цілому. 

Однак було встановлено, що вихід з ладу або погіршення роботи деяких 

елементів (як правило, другорядних) хоча й погіршує роботу системи, але ще не 

призводить до повної відмови в її роботі. Часто це пов’язане з погіршенням 

метрологічних характеристик каналів введення інформації в систему. 

Збільшення похибок знижує вірогідність інформації, що уводиться у систему. 
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Це може призвести до прийняття неправильних рішень в АСКК. Можливі 

наслідки очевидні. Говорять, що в цьому випадку система деградує. Оцінити 

ступінь деградації системи за допомогою якісного контролю неможливо, поки 

система не підійде до встановлених меж працездатності. Особливо важко 

встановити метрологічну деградацію. Якщо похибка вимірювального каналу 

(або іншого елемента системи) підійшла до межи поля допуску, але відбувається 

«метрологічна відмова», що важко розпізнати в процесі експлуатації системи, а 

також важко визначити момент виникнення відмови. 

Очевидно, для оцінки деградації системи необхідно застосувати 

кількісний контроль, тобто оцінку відхилення контрольованого параметра від 

установленого значення або оцінку знаходження похибки у полі допуску. Для 

цієї мети зручно використовувати апарат нечітких (розмитих) множин, що був 

уведений американським математиком Заде у середині 60-х років ХХ сторіччя. 

У теорії нечітких множин, на відміну від класичних множин, 

приналежність кожного елемента xi до відповідної множини X оцінюється за 

допомогою спеціальної функції належності (xi). Ця функція змінюється в 

межах [0; 1]. При крайніх значеннях функції результати аналізу за допомогою 

нечітких множин збігаються з результатами іншого аналізу за допомогою 

класичних множин, тобто результати кількісного аналізу збігаються з 

результатами якісного аналізу [15]. 

Нечітку множини можну подати як підмножину A
~

 деякої базової 

множини X. Очевидно, для A
~

 функція належності буде набувати значення  

(xi) = (0; 1]. Елементи, для яких  (xi) = 0, не включаються в підмножину A
~

 [19]. 

Таким чином, за допомогою нечіткої множини шляхом поточної оцінки 

величини функції належності її елементів можна одержати оцінку стану 

системи у цілому. Це досягається за допомогою нечітких висловлень і операцій 

над ними. 
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Нечітким висловленням називається пропозиція, щодо якої можна робити 

висновок про ступінь її істинності або хибності в цей час. 

Ступінь істинності або хибності кожного нечіткого висловлення набуває 

значення із замкнутого інтервалу [0; 1], причому 0 і 1 є граничними значеннями 

ступеня істинності й збігаються з поняттями хибності або істинності для 

«чітких» висловлень. 

Нечітке висловлення, що має значення ступеня істинності, рівне 0,5, 

називають індиферентністю, оскільки воно правдиве тією самою мірою, що й 

помилкове. 

Істинність нечіткого висловлення є суб’єктивною характеристикою й 

залежить від багатьох факторів, зокрема, від використання нечіткого 

висловлення. 

Нечіткі висловлення бувають простими й складеними. Складені 

висловлення утворюються із простих за допомогою логічних операцій 

заперечення, кон’юнкції, диз’юнкції й ін. 

Запереченням нечіткого висловлення A
~

 називається нечітке висловлення, 

позначуване  A
~

, ступінь істинності якого визначається виразом:  A
~

 = 1 – A
~

. 

Звідси випливає, що ступінь хибності висловлення  A
~

 збігається зі 

ступенем істинності висловлення A
~

. 

Кон’юнкцією нечітких висловлювань A
~

, B
~

 називається нечітке 

висловлення, позначуване: A
~

  B
~

, ступінь істинності якого визначається в 

такий спосіб: A
~

  B
~

 = min( A
~

 , B
~

), тобто ступінь істинності нечіткого 

висловлення A
~

  B
~

 збігається зі ступенем істинності менш правдивого 

висловлення. 

Диз’юнкцією нечітких висловлень A
~

, B
~

 називається нечітке висловлення, 

позначуване A
~

  B
~

, ступінь істинності якого знаходиться як A
~

  B
~

 = 

=max( A
~

 , B
~

). 
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У такий спосіб ступінь істинності нечіткого висловлення збігається зі 

ступенем істинності більше правдивого висловлення. Таке мінімаксне 

трактування було уведено Л. Заде. 

Імплікацією нечітких висловлень A
~

, B
~

 називається нечітке висловлення, 

позначуване A
~

  B
~

, ступінь істинності якого визначається виразом  

A
~

  B
~

 = max[(1 – A
~

 ), B
~

] = max( A
~

 , B
~

). 

Звідси випливає, що ступінь істинності імплікації не менший, ніж ступінь 

хибності її посилання або ступінь істинності наслідку. Крім того, ступінь 

істинності імплікації тим вищий, чим менший ступінь істинності посилання або 

більший ступінь істинності наслідку. 

Розглянуті визначення у випадку, коли ступінь істинності висловлень A
~

 і 

B
~

 набуває тільки двох значень 0 і 1, відповідають визначенням логічних 

операцій над чіткими висловленнями. 

У складеному нечіткому висловленні порядок виконання логічних 

операцій визначається дужками, а за їхньої відсутності спочатку виконується 

заперечення, потім кон’юнкція, далі диз’юнкція, нарешті, імплікація. 

Приклад 1 

Знайдемо ступінь істинності складеного нечіткого висловлення 

D = ( A
~

  B
~

  A
~
 B

~
) ( A

~
  C

~
), 

якщо A
~

 = 0,7; B
~

 = 0,4; C
~

 = 0,9. 

Напишемо таку послідовність: 

D = max [(1 – ( A
~

  B
~

  A
~

  B
~

)), ( A
~

  C
~

)] = 

= max [(1 – max( A
~

  B
~

,  A
~

  B
~

)), 1 – ( A
~

  C
~

)] = 

= max [(1 – max (min( A
~

 , 1 – B
~

), min (1 – A
~

 , B
~

))), 1 – min ( A
~

 ,C
~

)] = 

= max [(1 – max (min (0,7; 0,6), min (0,3; 0,4))), 1 – min (0,7; 0,9)] = 

= max [(1 – max (0,6; 0,3)), 0,3] = max (0,4; 0,3) = 0,4. 
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Нечіткі множини найбільш ефективно використовуються в тих випадках, 

коли оцінки деяких ситуацій (наприклад, стану об’єкта керування) даються 

експертами у вигляді визначень, наприклад, «погане», «незадовільне», 

«задовільне», «гарне». Такі висловлення утворять «лінгвістичну шкалу», а самі 

висловлення Ci є лінгвістичною змінною цієї шкали. 

Значення Ci лінгвістичної змінної утворять так звану терм-множину T, 

причому кожне із цих значень є нечітким змінним з областю визначення i, що 

відповідає деякій нечіткій підмножині Ci(i) базової множини Т. 

Таким чином, лінгвістичною називається змінна, задана на деякій 

кількісній шкалі , яка набуває значення, що є словами або словосполученнями 

природної мови. Значення лінгвістичної змінної описуються нечіткими 

змінними. 

Лінгвістичні змінні і їхні значення служать для якісного словесного опису 

деякої кількісної величини. Тому принципово важливим є те, що будь-яка 

лінгвістична змінна, як і всі її значення, пов’язана з конкретною кількісною 

шкалою. Ця шкала за аналогією з базовою множиною називається базовою 

шкалою [15]. 

Приклад 2 

Нехай оцінюється вартість продукції, що випускається, за допомогою 

понять «мала», «середня», «висока». Вартість продукції на даному підприємстві 

змінюється від 100 до 5000 грн. Формалізація такого опису може бути 

проведена за допомогою лінгвістичної змінної «вартість»; терм-множина Т = 

{«мала», «середня», «висока»}. «Вартість» із терм-множини Т описується 

нечіткими змінними Ci із відповідними значеннями кількісної шкали i, які 

відбивають оцінки, що дає експерт. Наприклад, значення «мала» задається 

нечіткою змінною 

< «мала», [100; 5000], C
~

i >, 
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де нечітка множина може бути такою: C
~

i = {i/i}: 

C
~

i = {< 1/100 >, < 0,8/200 >, < 0,6/1000 >, < 0,2/2000 >, < 0,1/3000 >}. 

При цьому оцінюється також можлива область визначення нечіткої 

змінної. У цьому випадку для i визначена область 100 < i < 3000. 

Аналогічно можуть бути визначені інші нечіткі змінні. 

На графіку (рис. 4.1) показаний можливий вигляд зміни функцій 

приналежності для нечітких змінних Ci (i). 
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Рисунок 4.1 – Приклад вигляду функції належності 

 

Застосування нечітких множин може бути ефективно використане також 

при метрологічному аналізі вимірювальних пристроїв і систем. Розглянемо 

такий приклад. 

Приклад 2 

Відомо, що із часом у вимірювальних пристроях і ланцюгах зростає 

систематична похибка. Це відбувається в основному від старіння окремих 

елементів, а також від зміни умов експлуатації (наприклад, сезонні зміни 

температури навколишнього середовища). При експлуатації немає можливості 

розділяти основну й додаткову похибки (наприклад, від температури), тому 
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збільшення похибки сприймається, у першу чергу, як збільшення 

систематичної похибки. Величина випадкової складової у випадку чинності 

нормального закону (тобто у випадку впливу множини факторів) може 

залишатися приблизно постійною. 

При статистичній обробці великої кількості вимірів можна визначити 

систематичну складову як математичне очікування випадкової величини – 

похибки вимірів. 

Необхідно відзначити, що систематична складова Д вже не буде 

випадковою величиною. Це детермінована величина, що показує зсув центра 

розподілу випадкової складової у поле попуску Д вимірювального приладу або 

вимірювального ланцюга. 

Для допустимих значень зсуву центра розподілів необхідно вибрати 

більш твердий допуск  Д/2, щоб можливі випадкові похибки не вийшли за 

поле допуску  Д/2. Очевидно, таке звуження поля основного допуску Д 

повинне бути на величину 6 або  

Д/2 = Д/2 – 3. 

Якщо розглядати поле допуску як множину допустимих точок 

розташування центра закону розподілу випадкової складової, то, 

використовуючи апарат нечітких множин, можна ввести поняття функції 

приналежності цього центра до поля допуску 

2
/|)|

2
(

'
Д

S

'
Д 




  

де  – функція приналежності модуля поточного значення систематичної 

похибки S до половини величини поля допуску Д  [15, 19]. 

При такому нормуванні функції приналежності значення  = 1 відповідає 

|S| = 0, а значення  = 0 відповідає .
2

||

'
Д

S


  Таким чином, при 

2
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модуль величини похибки вже не буде належати множині допустимих похибок, 

тобто вимірювальний пристрій вийде з допуску. 

Використовуючи апарат нечітких множин і відповідні логічні функції 

(наприклад, функцію імплікації), можна виконати оцінку поточного 

метрологічного стану системи. При крайніх значенням функції належності, 

тобто при  = 0 і  = 1, значення логічних функцій, отриманих на базі нечітких 

множин збігаються зі значеннями, отриманими на базі звичайних множин. При 

цьому результати кількісного контролю збігаються з результатами якісного 

контролю. 

 

4.2.1. Задачі нечіткої логіки 

У теперішній час йде активний науковий пошук методів підвищення 

якості продукції та послуг для забезпечення високого конкурентного рівня 

через євроінтеграцію України. Актуальною є науково-прикладна задача 

підвищення якості продукції та послуг шляхом визначення найбільш слабкого 

етапу виробництва або надання послуг, вплив на який дозволить підвищити 

якість і конкурентний рівень. 

У більшості випадків для об’єктів кваліметрії вхідні параметри мають 

одні одиниці вимірювання, а вихідний параметр інші. При таких умовах 

неможливо проводити математичні операції і визначати частку впливу фактора 

на кінцевий результат. Крім того, продукцію і послуги можна віднести до 

слабоформалізованих і таких, на якість яких впливають неточність, нечіткість, 

неоднозначність, нестаціонарність, невизначеність і т.ін.). У даних випадках 

доцільним є використання нечіткої логіки, яка за допомогою фазифікації 

дозволяє перейти від цифр до лінгвістичних термів, скласти правила, а потім 

завдяки дефазифікації знову повернутися до чисел. 

Предметом нечіткої логіки вважається дослідження суджень в умовах 

нечіткості, які схожі з судженнями в звичайному сенсі, а також їх застосування 
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в обчислювальних системах [23 – 25, 50 – 54]. Серйозний розвиток теорія 

отримала в роботах вченого Jerry M. Mendel, який дав визначення для основних 

алгоритмів нечіткої логіки. Це знайшло відображення в його роботах [26 – 28]. 

У теперішній час існує множина алгоритмів нечіткої логіки. Найчастіше 

використовуються такі з них: алгоритми Mamdani [29] Tsukamoto [30] Sugeno 

[31] Larsen [32]. В роботі [28] здійснений вибір моделей для лінгвістичних 

змінних в нечіткому логічному висновку Mamdani і доведена його перевага 

перед іншими методами при оцінці якості. Основні аналітичні співвідношення, 

що описують функціонування цього алгоритму, представлені в роботах [33, 34]. 

Подальший літературний аналіз показує підвищений інтерес до 

використання математичного апарату нечіткої логіки в промисловості і 

соціально-економічній сфері. В роботі [35] представлена нова методологія 

ідентифікації систем для промислових систем. Ефективність запропонованого 

підходу демонструється на експериментальних трасах від компресора в 

промисловій газотурбінній системі. Так, в роботі [36] подани розв’язання задачі 

класифікації дефектів металевих труб нафто- і газопроводів за допомогою 

алгоритму нечіткого логічного висновку Mamdani і нечіткої бази знань Sugeno. 

В роботі [37] запропонований метод підвищення точності виявлення дефектів 

металевих виробів, доведена можливість застосування апарату теорії нечітких 

множин для визначення таких параметрів перетворювача, які нададуть 

можливість мінімізувати похибку при визначенні дефекту. В роботі [38] 

розглянуто розв’язання задачі контролю точності параметрів технологічного 

процесу виготовлення кефіру і підвищення його якості за допомогою створення 

евристичного аналізатора. В роботі [39] розглянуті приклади застосування 

апарату fuzzy-logic в сфері бізнесу, медичної діагностики, в різних системах 

управління. Робота [40] спрямована на створення моделі нелінійної регресії на 

основі системи нечіткого висновку Mamdani, і дані, які використовуються в цій 

операції, збираються з забруднювачами. Результуючий показник якості повітря 
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потім вимірюється. 

 

4.2.2. Аналітичні співвідношення нечіткого логічного висновку за 

алгоритмом Mamdani 

Алгоритм у цей час одержав найбільше практичне застосування в задачах 

нечіткого моделювання. Відмінним принципом даної моделі від інших є те, що 

її правила логічного висновку у правій частині містять нечіткі значення 

(функції належності). При використанні максимуму як оператора агрегації й 

мінімуму як оператора імплікації процедура одержання нечіткого значення 

виходу є композицією max-mіn. 

Нечіткий логічний висновок за алгоритмом Mamdani виконується за 

нечіткою базою знань 

( )
=1 =1

= = =1
jk n

i ijp jp j
p i

x a ,ω ,y T , j ,m,                        (4.1) 

де значення вхідних і вихідних змінних, що задані нечіткими множинаами. 

Введемо такі позначення: 

 ijp x  – функція належності входу  нечіткому терму , тобто  

 
i

i

x

iiijp jp i i i
x

a x x , x x ,x .                                        (4.2) 

 yTj  – функція належності виходу нечіткому терму , тобто 

 
j

y

j T
y

T y y, y y, y .                                       (4.3) 

Ступені належності вхідного вектора  нечітким термам  

з бази знань розраховується таким чином: 
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1 1

1
j

j

* *

T jp jp i

p ,k i ,n

X x , j ,m,
 

     
                             (4.4) 

де ( )  – операція з s-норми (t-норми), тобто з множини реалізацій логічних 

операцій АБО («І»). Найбільш часто використовуються такі реалізації: для 

операції АБО – знаходження максимуму і для операції «І» – знаходження 

мінімуму. 

В результаті отримуємо таку нечітку множина , що відповідна вхідному 

вектору  

( ) ( ) ( )1 2

1 2

μ μ μ
= + + +

* * *
mT X T X T X

m

y ... .
T T T                              (4.5) 

Особливістю цієї нечіткої множини (4.5) є те, що універсальною для неї є 

терм – множина вихідної змінної y.  

Для переходу від нечіткої множини, заданої на універсальній множині 

нечітких термів {Т1, Т2,…, Тm}, до нечіткої множини на інтервалі  

необхідно: 

1) «зрізати» функції належності  на рівні ;  

2) агрегування отриманих нечітких множини; 

    













 

y

y

T
*

Tm,j
y/y,Xaggy~

jj
min

1
.   (4.6) 

Чітке значення виходу y, відповідне вхідному вектору , визначається в 

результаті дефазифікації нечіткої множини . 

Формування бази правил системи нечіткого висновку здійснюється у 

вигляді упорядкованого узгодженого списку нечітких продукційних правил у 

вигляді «IF A THEN B», де антецеденти ядер правил нечіткої продукції 
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побудовані за допомогою логічних зв’язків «І», а консеквенти ядер правил 

нечіткої продукції прості. 

Фазифікація вхідних змінних здійснюється описаним вище способом, так 

само, як і в загальному випадку побудови системи нечіткого висновку. 

Агрегування підумови правил нечіткої продукції здійснюється за 

допомогою класичної нечіткої логічної операції «І» двох елементарних 

висловлювань A, B: T (A ∩ B) = min{T (A); T (B)}. 

Активізація підзаключень правил нечіткої продукції здійснюється 

методом min-активізації μ(y) = min{c; μ(x)}, де μ(x) і c – відповідно функції 

належності термів лінгвістичних змінних і ступеня істинності нечітких 

висловлювань, що утворюють відповідні консеквенти ядер нечітких 

продукційних правил. 

Акумуляція підзаключень правил нечіткої продукції проводиться за 

допомогою класичного для нечіткої логіки max-об’єднання функцій належності 

∀ x ∈ X μABx = max{μAx; μBx}. 

Дефазифікація проводиться методом центру ваги або центру площі 
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                                               (4.7) 

Найбільш часто вживаним методом дефазифікації є центр ваги. Однак, 

застосовуючи цей метод, необхідно пам’ятати, що діапазон чітких значень 

вихідних змінних буде завжди вужче інтервалу, на якому вона визначена. Цього 

недоліку позбавлений другий за частотою використання метод дефазифікації – 

центр максимумів. При використанні методу центру максимумів слід 

враховувати те, що результат дефазифікації не чутливий до вкладу правил, 

ступені виконання яких малі, і залежить лише від правил, ступені виконання 

яких максимальні [49].  
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4.2.3. Побудова евристичного аналізатора нечіткої бази знань Mamdani 

для визначення факторів, що найбільш впливають на якість продукції 

Для побудови евристичного аналізатора використаємо інтерфейс 

користувача системи fuzzy logic комп’ютерної програми MatLab і у ньому 

систему знань Mamdani. Розрахунки та побудова діаграм нечіткої логіки 

виконані за допомогою цього ж додатка. 

 

Приклад 

Побудова евристичного аналізатору нечіткої бази знань Mamdani для 

контролю якості вина [41] 

Основними параметрами, що впливають на якість вина, є дотримання 

технології при виробництві та якість сировини, що використовується для 

виробництва. Таким чином, у моделі повинні бути два входи та один вихід. Як 

перший вхід обираємо дотримання технології, а як другий вхід – якість 

сировини. Як вихідну величину обираємо якість продукції (рис. 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Вікно завдання вхідних та вихідних параметрів при контролі  

якості вина 
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Задаємо функції належності для обраної вхідної змінної – дотримання 

технології. У пункті Range встановимо діапазон, у якому змінюється функція 

(від 1 до 10 балів). Задаємо тип функції належності у графі Type: для трьох 

функцій належності, а саме технологія не дотримується (pооr) (діапазон від 0 до 

3 балів), частково дотримується (good) (діапазон від 4 до 7 балів) та 

дотримується повністю (excellent) (діапазон від 8 до 10 балів) обираємо 

розподіл Гаусса (рис. 4.3).  

Задаємо функції належності для вхідної змінної – якість сировини. У 

пункті Range встановимо діапазон у якому змінюється функція (від 1 до 10 

балів). Задаємо тип функції належності у графі Type: для двох функцій 

належності, а саме неякісна сировина (bad) (діапазон від 0 до 5 балів), якісна 

сировина (good) (діапазон від 6 до 10 балів) (trарmf) трапецієподібний закон 

розподілу (рис. 4.4).  

 

 

 

Рисунок 4.3 – Вікно завдання параметра дотримання технології 
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Рисунок 4.4 – Вікно завдання параметрів якості сировини 

 

Задаємо функції належності для обраної вихідної змінної – якість 

продукції. У пункті Range встановимо діапазон, у якому змінюється функція 

(від 1 до 100 %). Задаємо тип функції належності у графі Type: для трьох 

функцій належності, а саме неякісна продукція (unquality) (діапазон від 0 до 

50 %), придатна для вживання (satisfactory) (діапазон від 50 до 70 %) та якісна 

продукція (quality) (діапазон від 70 до 100 %) обираємо розподіл (trimf) 

трапецієподібний закон розподілу (рис. 4.5).  

Задаємо правила, за якими буде діяти модель. У вікні «правила» складемо 

правила, які характеризують кожен з параметрів (рис. 4.6). 

Оскільки система має два входи (кожен кодується як 00, 01, 10), тому 

максимум вихідних станів 3 2 = 6 різних вихідних комбінацій, але є критичні 

умови, які чітко класифікують якість продукції, тому є доцільним скоротити 

кількість правил до п’яти. 
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Рисунок 4.5 – Вікно завдання параметрів вихідного параметра – якість продукції 

 

 

Рисунок 4.6 – Вікно редактора правил 

Деякі з них: 

1. Якщо технологія «погана» та якість сировини «незадовільна», то якість 

продукції «неякісна». 

2. Якщо технологія «хороша» та якість сировини «незадовільна», то 

якість продукції «неякісна». 

3. Якщо технологія «хороша» та якість сировини «якісна», то якість 

продукції «придатна для вживання». 
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З рис. 4.7, а видно, що п’ятдесятивідсоткове дотримання технології та 

таке ж дотримання якості сировини дають двадцяти п’яти відсоткову якість 

продукції. Повне дотримання технологічного режиму і використання якісної 

сировини дають лише 84,6 % якості (рис. 4.7, б). 

 

       

а       б    

Рисунок 4.7 – Вікно значень змінних: а – при 50 %-ному дотриманні вхідних 

параметрів;  

б – при 100 %-ному дотриманні вхідних параметрів 

 

Графічне зображення значень змінних та поверхня відгуку наведені на 

рис. 4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Поверхня відгуку нечіткої моделі при контролі якості вина 
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Запропонований підхід, оснований на нечіткій логіці, надає можливість 

врахувати параметри впливу на технологічний процес для визначення 

оптимальних співвідношень між ними. При цьому його застосування є 

коректним для контролю якості як продукції, так і надання послуг. Отже, є 

можливим вирішити задачу контролю якості продукції та якості надання послуг 

саме завдяки апарату fuzzy-logic.  

Використання графічного інтерфейсу користувача побудованої системи з 

нечіткою логікою дозволяє встановити. які повинні бути вхідні параметри для 

того, щоб забезпечити високу якість на виході. 

Запропонований евристичний аналізатор виконує роль порадника для 

інженера-технолога чи фахівця в галузі надання послуг і може бути 

використаний у будь-якій сфері народного господарства [41]. 
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Контрольні запитання 

 

1. Які способи завдання множин Ви знаєте? 

2. Які існують операції над чіткими множинами?  

3. Чим відрізняються чіткі множини від нечітких? 

4. Які існують особливості і переваги використання нечітких множин? 

5. Чим відрізняються нечіткі множини від класичних множин? 

6. Які дії над нечіткими висловлюваннями Ви знаєте? 

7. Назвіть задачі нечіткої логіки? 

8. Які алгоритми нечіткої логіки Ви знаєте? 

9. У чому полягає операція дефазифікація? 

10. Чим відрізняються алгоритм Mamdani від нечіткої бази знань Sugeno? 

11. Назвіть послідовність побудови евристичного аналізатора нечіткої 

бази знань Mamdani». 

12. До яких висновків приходять у результаті використання евристичного 

аналізатора? 
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Розділ 5  

 

СИСТЕМИ З ІМОВІРНІСНИМ ХАРАКТЕРОМ ПОВЕДІНКИ 

 

5.1. Імовірнісні системи – «системи загибелі й розмноження» 

 

Раніше були розглянуті приклади детерміністських моделей систем 

керування технологічними процесами. Створення детерміністських моделей 

систем можливе лише в тих випадках, коли умови експлуатації систем відносно 

стабільні. У дійсності всі реальні системи тією чи іншою мірою мають 

імовірнісний характер поведінки. 

Існує також множина різних систем, поведінка яких має принципово 

імовірнісний характер. Це можуть бути системи керування, що функціонують в 

особливих умовах (наприклад, керування військами), технологічні системи, на 

які сильно впливають зовнішні фактори (наприклад, погодні умови). До таких 

систем відносять також біологічні системи (наприклад, великі череди тварин). 

Дослідження таких біологічних систем проводиться вже протягом тривалого 

часу, у результаті чого сформувався навіть певний тип імовірнісних систем, що 

одержав назву «систем загибелі й розмноження». Надалі виявилося, що 

результати дослідження таких систем застосовні в багатьох галузях людської 

діяльності (технічних, військових і ін.). 

Розглянемо приклад. 

Під час Другої Світової війни в Англії була проведена розробка 

оптимального складу каравану суден, що доставляють вантажі у Союз 

Радянських Соціалістичних Республік (СРСР) через Атлантичний океан. 

Завдання полягало в тому, щоб захистити комерційні судна США й союзників 

від масованих нападів німецьких підводних човнів у північній частині 

Атлантичного океану. Очевидно, що для повного розв’язання подібної 

проблеми будь-яка кількість вихідних даних ніколи не буде достатньою. Це 
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пояснюється великою статистичною розмаїтістю таких речей, як виявлення й 

поразка, а також великою кількістю питань, пов’язаних з удачею й 

майстерністю. Однак дослідники зуміли показати, що число потоплених суден 

при атаці заданим з’єднанням підводних човнів не залежить від загального 

числа кораблів у каравані. Більш того, число потоплених підводних човнів за 

подібних умов пропорційне числу ескортних кораблів у каравані. Звідси 

виходить, що ціна, за яку було обране відношення числа потоплених підводних 

човнів до числа потоплених комерційних суден, змінюється як квадрат розмірів 

каравану. Передбачалося при цьому, що відношення числа кораблів, що 

ескортують, до числа комерційних суден залишається постійним. У результаті 

подібного дослідження були висловлені рекомендації командуванню, і 

кількість комерційних суден, що благополучно досягла свого призначення, 

різко зросла. 

Цю проблему, що стала класичним завданням, додатково досліджували й 

після війни. Результати підтвердили правильність рекомендацій про збільшення 

розмірів каравану, отриманих під час війни. У той же час на подібну 

рекомендацію накладається й істотне обмеження. Не можна зібрати всі судна й 

організувати «суперкараван». Вибір оптимального розміру каравану повинен 

визначатися також з урахуванням додаткових умов, наприклад, умов часу на 

навантаження й розвантаження суден; швидкості руху каравану, що повинна 

визначатися мінімальною швидкістю одного із суден каравану й т.п. [14]. 

Можливі також різні критерії оптимізації, наприклад, максимальна 

кількість перевезених вантажів; мінімальна кількість людських жертв і т.п. 

Далі будуть розглянуті й інші приклади. 

Для аналізу систем типу «загибелі й розмноження» використовується 

апарат прикладної теорії марковських випадкових процесів. 

Довідка. Марков Андрій Андрійович (1856 - 1922) видатний російський математик. 

Народився у Рязанській губернії в родині чиновника. В 1878 р. закінчив Петербурзький 
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університет і далі професор цього університету. Написав ряд блискучих робіт з математики: 

рішенням диференціальних рівнянь, питанням теорії ймовірностей. Установив ряд основних 

закономірностей, що поклали початок сучасної теорії імовірнісних марковских процесів. 

 

5.2. Вхідні положення 

 

Припустимо, що розглядаються процеси X(t), які в будь-який момент часу 

t можуть знаходитись в одному зі своїх станів x0, x1,…, xn... Такі процеси 

(системи) називаються дискретними випадковими системами. Число станів 

системи може бути як кінцевим, так і нескінченним (рахунковим). Далі в 

основному будемо розглядати системи з кінцевим числом станів, що цілком 

достатньо при розгляді прикладних завдань [9, 14, 42].  

Подія, що складається в тому, що система в момент часу t знаходиться в 

стані xi, позначимо: X(t) = xi ; i = n,0 , а ймовірність цієї події Pi(t) P[X(t) = xi]; 

i = n,0  . Очевидно, що для будь-якого моменту часу t повинна виконуватися 

нормувальна умова 



n

i
i tP

0

.1)(  

Одне з основних завдань дослідження складається у відшуканні 

ймовірностей Pi(t) для різних станів систем. 

Будемо вважати, що перехід системи зі стану в стан здійснюється миттєво 

(стрибком). 

Таким чином, розглянуту систему можна інтерпретувати як деяку точку, 

що у випадкові моменти часу «перескакує» з одного стану в інший. Інакше 

кажучи, точка «блукає» по своїх можливих станах. 

Множина всіх станів системи X(t) = { nx,x0 } можна розглядати як 

множину вершин деякого графа, а процес переходу зі стану в стан – як процес 

блукання точки по вершинах цього графа. 

Вершина графа xi може бути або з’єднана, або не з’єднана з вершиною 

Xj (i = n,0  ; j = n,0  ; i  j). 
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Таким чином, кожній парі вершин xi і xj (i  j) можна поставити у 

відповідність деяке ребро (число) R(xi, xj). Це число може набувати два 

значення: R(xi, xj) = 1, якщо вершина xi з'єднана з вершиною xj (тобто можливий 

безпосередній перехід зі стану xi у стан xj); R(xi, xj) = 0, якщо таке з’єднання 

відсутнє (і, отже, неможливий безпосередній перехід зі стану xi у xj). 

Якщо можливий тільки перехід з xi в xj, то на схемі це позначається 

орієнтованим ребром. 

Для орієнтованого ребра R( ji xx , ) (стрілки) вершина xi називається 

початковою вершиною, вершина xj – кінцевою вершиною. 

Петлі у графах стану не розглядаються, тобто R(xi, xi) = 0 для будь-

яких i = n,0  . 

Якщо R(xi, xj) = 1, то говорять, що вершина xi є сусідньою стосовно 

вершини xj. Якщо R(xi, xj) = R(xj, xi) = 1, то вершини xi і xj є сусідніми. 

Таким чином, будь-яка дискретна система X(t) характеризується, 

насамперед, орієнтованим графом станів G(xi), що подає схему можливих 

переходів зі стану в стан. Такому орієнтованому графові станів відповідає 

квадратна матриця розмірності (n+1)(n+1), що складається з нулів і одиниць, 

елементами якої aij є ребра R(xi, xj): 

||aij|| = ||R(xi, xj)||. 

По головній діагоналі цієї матриці розташовані нулі, тому що R(xi, xj) = 0, 

i = n0,  [14]. 

5.3. Класифікація станів 

 

Стан xi називається ізольованим, якщо виконується умова 

0)()(
11
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тобто система не може перейти в стан xi або вийти з нього. 

Стан xi називається кінцевим (поглинаючим), якщо виконуються спільно 

дві умови: 





n

0j
ij

n

0j
ji xxRxxR 0),(;0),( , 

тобто зі стану xi система вже ні в який інший стан перейти не може, але хоча б з 

одного стану xj (ij) може перейти в стан xi. 

Стан xi називається початковим (джерелом), якщо виконується спільно 

дві умови 





n

0j
ji

n

0j
ij xxRxxR 0),(;0),( . 

Ці умови еквівалентні тому, що система може вийти зі стану xi (якщо вона в 

ньому перебувала) і перейти в який-небудь інший стан, але потрапити в стан xi з 

якого-небудь іншого стану система не може. 

Стан xi називається транзитивним, якщо виконуються спільно дві 

нерівності: 

.0),(;0),( 



n

0j
ij

n

0j
ji xxRxxR  

Система, потрапивши в транзитивний стан, рано або пізно його залише. 

Маршрутом при блуканні точки по вершинах (станам), що утворять 

множина X = {xi}, називається така послідовність ребер, коли два сусідніх ребра 

мають загальну (проміжну) вершину. 

Наприклад, M [R( 21 x,x ); R( 32 x,x ); R( 53 x,x )] – це маршрут, що виходить із 

вершини x1, що проходить через вершини x2 та x3 і закінчується у вершині x5 . 

Коротке позначення маршруту M(xk,…,xl)... Приймаємо M(xk,…,xl) = 1, якщо 

маршрут, що проходить через вершини xk,…,xl, існує, і M(xk,…,xl)=0, якщо такого 

маршруту не існує. 
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Очевидно, у цьому випадку M(xk,…,xl) = ,),( 1




l

ki
ii xxR  оскільки для 

існування маршруту між вершинами xk,…,xl, необхідне існування ребер між цими 

вершинами. 

Якщо xk = xl, то маршрут називається циклічним. 

Маршрут між вершинами xk,…,xl  називається шляхом, а циклічний маршрут  

– контуром, якщо кожне ребро, з якого складається маршрут, зустрічається в 

ньому один раз. 

 

5.4. Марківські процеси з безперервним часом і дискретним станом 

 
Позначимо Pij(t0, ) умовну ймовірність того, що в момент часу t = t0 +  

система буде у стані xj, якщо в момент t0 вона була у стані xi. 

Дискретний випадковий процес називається марківським, якщо 

ймовірність Pij(t0, ) залежить лише від того, у якому стані xi система перебуває 

у даний момент часу t0 і не залежить від того, яким чином цей процес 

відбувається у минулому до моменту t0. 

Розрізняють два типи марківських випадкових процесів: із дискретним 

часом та із безперервним часом [14]. 

Марківським випадковим процесом з дискретним часом називається 

процес, у якого переходи з одного стану в інший можливі в строго певні, 

заздалегідь відомі, невипадкові моменти часу t1, t2,…,tk... Такі процеси досить 

рідко зустрічаються при розгляді різних прикладних завдань. Тому ми не 

будемо їх розглядати. 

Марківським випадковим процесом з безперервним часом називається 

процес, у якого перехід з одного стану xi в інший (сусідній) стан xj можливий у 

будь-який момент часу t. 
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Марківські випадкові процеси з безперервним часом тісно пов’язані із 

пуасонівськими потоками однорідних подій. 

Поняття потоку однорідних подій, що вимагає певних дій, виникло 

уперше в телефонії на початку XX сторіччя. Потік подій – телефонних викликів 

вимагав з боку телефонної системи певного обслуговування. Сформований в 

телефонії термін – потік заявок (подій), обслуговування цих заявок надалі стало 

використовуватися й в абстрактних математичних моделях теорії масового 

обслуговування, у якій розглядаються різні потоки подій у часі й різні методи 

(дисципліни) їхнього обслуговування. 

Розглянемо такі поняття. 

Потоком подій називається послідовність подій, що настають одне за 

іншим у випадкові моменти часу. Прикладами можуть служити: потік викликів 

на телефонній станції; потік відмов при роботі деякої системи (наприклад, 

ЕОМ); послідовність розпаду частинок радіоактивних матеріалів і т.п. 

При розгляді процесів, що проходять у системі з дискретними станами й 

безперервним часом, зручно представляти процес так, начебто переходи 

системи зі стану в стан відбуваються під дією якихось потоків подій (потоків 

викликів, потоків несправностей і т.п.) [9, 10]. 

Потік подій можна зобразити послідовністю точок на осі часу 0...t 

(рис 5.1). 

0
t

t0 t0+ 



 

Рисунок 5.1 – Потік на осі часу 

 

При цьому варто пам’ятати, що положення кожної точки на осі часу 

випадкове. 

Ми не будемо розглядати регулярні потоки, у яких події випливають одна 
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за іншою через строго певні проміжки часу, тому що такі потоки рідко 

зустрічаються на практиці. 

 

5.5. Властивості потоків 

 

Розглянемо деякі властивості потоків. 

Потік подій називається стаціонарним, якщо ймовірність попадання 

того або іншого числа подій на ділянку часу  (рис. 5.1) залежить тільки від 

довжини ділянки й не залежить від того, де саме на осі 0t розташована ця 

ділянка [14]. 

Стаціонарність потоку означає його однорідність у часі: імовірнісні 

характеристики такого потоку не повинні мінятися залежно від часу. Середнє 

число подій в одиницю часу для стаціонарного потоку повинне залишатися 

постійним. Звичайно, потік може мати місцеві згущення й розрідження, однак 

вони не мають закономірного характеру. 

На практиці часто зустрічаються потоки подій, які можна вважати 

стаціонарними на обмеженій ділянці часу. Наприклад, потік викликів, що 

надходять на телефонну станцію, скажемо, на інтервалі від 12 до 13 годин, 

можна вважати стаціонарним. Той же потік протягом цілої доби вже не буде 

стаціонарним (уночі інтенсивність потоку викликів набагато менша, ніж удень). 

Потік подій називається потоком без наслідків, якщо для будь-яких 

непересічних ділянок часу число подій, що попадають в одину з них, не 

залежить від того, скільки подій потрапило на інші. Це означає, що події, що 

утворять потік, з’являються в послідовні моменти часу, незалежно одна від 

іншої. Наприклад, потік пасажирів, що входять на станцію метро, можна 

вважати потоком без наслідку, тому що причини, що обумовили прихід 

окремого пасажира саме в цей момент, як правило, не пов’язані з аналогічними 
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причинами для інших пасажирів [14]. 

Потік подій називається ординарним, якщо ймовірність попадання на 

елементарну ділянку dt двох або більше подій мала та нею можна нехтувати у 

порівнянні з імовірністю попадання однієї події. Якщо позначити через Pk(t) 

імовірність того, що за будь-який проміжок часу t настане рівно « k » подій 

розглянутого потоку (K = 0, 1, 2,…), то за нескінченно малий проміжок часу dt 

можна написати 

Pk(dt) = 0(dt) при K = 2, 3,… ,                                  (5.1) 

де 0
)(0


dt

dt
 при dt  0,  тобто 0(dt)  – нескінченно мала величина більш 

високого порядку, чим dt. 

Очевидно далі, що ймовірність настання однієї події за нескінченно 

малий проміжок часу dt пропорційна довжині цього проміжку, з точністю до 

нескінченно малих вищих порядків 

P1(dt) = dt + 0(dt),                                            (5.2) 

де  = const > 0. 

Із (5.1) і (5.2) випливає, що ймовірність відсутності подій за нескінченно 

малий проміжок часу dt дорівнює 

P0(dt) = 1 – dt.                                                    (5.3) 

Розглянемо тепер потік подій, що має всі три властивості: стаціонарність, 

відсутність наслідку, ординарність. Такий потік називається найпростішим 

(або стаціонарним пуасонівьским потоком). 

Найпростіший потік відіграє серед інших потоків особливу роль. 

Доведено, що при суперпозиції (накладенні) досить великої кількості потоків, 

що володіють післядією (аби тільки вони були стаціонарні й ординарні), 

утвориться сумарний потік, який можна вважати найпростішим, і тим 
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точнішим, чим більше число потоків складається. Додатково для цього 

потрібно, щоб складалися потоки, що були порівнянні за інтенсивністю, тобто 

щоб серед них не було потоку, що перевершує за інтенсивністю суму всіх 

інших. 

Пуассонівський потік подій тісно пов’язаний з розподілом Пуассона, а 

саме: число подій потоку, що попали на будь-яку ділянку, розподіллено за 

законом Пуассона [14].  

Пояснимо це. Розглянемо на осі 0t, де спостерігається потік подій, деяку 

ділянку часу довжиною  (рис. 5.1) [14], що починається у момент t0 і 

закінчується у момент t0 + . Необхідно визначити ймовірність попадання на цю 

ділянку рівно «k» подій. Із цією метою скористаємося співвідношенням між 

імовірностями надходження різних кількостей подій за проміжок часу t і t + dt. 

Почнемо з визначення ймовірності відсутності події за розглянутий 

проміжок часу. 

Позначимо P0(t) імовірність відсутності подій за проміжок часу t. 

Відсутність подій за проміжок часу t + dt, означає сполучення двох 

незалежних подій: відсутність подій за проміжок часу t і відсутність подій за 

проміжок часу dt. За правилом множення ймовірностей маємо 

P0(t + dt) = P0(t)P0(dt) 

або, використовуючи (5.3), 

P0(t + dt) = P0(t)(1-dt) = P0(t) - P0(t)dt. 

Далі 

P0(t + dt)-P0(t) = -P0(t)dt. 

Останнє співвідношення дозволяє виразити диференціал імовірності P0(t) 

dP0(t) = -P0(t)dt.                                                (5.4) 
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Це рівняння зі змінними, що розділяються 

.
)(

)(

0

0 dt
tP

tdP
  

Після інтегрування одержуємо 

ln P0(t) = -t + c 

Приймемо початкову умову P0(0) = 1, що випливає з (5.3). Тоді c = 0, і 

остаточно одержуємо 

 P0(t) = e-t .                                                      (5.5) 

Обчислимо аналогічно ймовірність Pk(t) при будь-якому k = 0. Щоб 

порівняти ймовірності Pk(t + dt) з імовірностями Pk(t), застосуємо формулу 

повної ймовірності з гіпотезами, що за проміжок часу t настало «m» подій 

(m = 1, 2,…,k)... Тоді ймовірність того, що за час t + dt настане «k» подій, буде 

дорівнювати 

Pk(t + dt) = Pk(t) P0(dt) + Pk-1(t) P1(dt) +…+P0(t)Pk(dt)... 

З огляду на співвідношення (5.1), (5.2), (5.3), одержимо 

Pk(t + dt) = Pk(t)(1-dt) + Pk-1(t)  dt = 

= Pk(t) + [-Pk(t) + Pk-1(t)]dt. 

Звідси, як і раніше, знаходимо диференціал імовірності Pk(t) 

Pk(t + dt) - Pk(t) = dPk(t) = [-Pk(t) + Pk-1(t)]dt, 

що приводить до послідовності диференціальних рівнянь 

 ,...2,1);()(
)(

)(
1   ktPtP

tP

tdP
kk

k

k                           (5.6) 

Розв’язуючи рівняння (5.6), послідовно при початкових умовах Pk(0) = 0; 

k = 1,2,…, знаходимо шукані ймовірності Pk(t) 
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Очевидно, отримана раніше формула (5.5) є окремим випадком цього 

виразу при k = 0. 

Розглянемо тепер випадкову величину X – число подій найпростішого 

потоку, що настали за проміжок часу t. Позначимо t = a. Тоді закон розподілу 

ймовірностей величини X можна записати у вигляді 

 ,...2,1,0,
!

)(   ke
k

a
kXP a

k

                           (5.8) 

Це закон розподілу Пуасона. 

Корисно перевірити, що сума всіх імовірностей (5.8) дорівнює одиниці: 
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Математичне очікування розподілу Пуассона (5.8) можна знайти у такий 

спосіб: 
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Таким чином, параметр «a» у розподілі Пуассона є середнє число подій, 

що настають за час t у найпростішому потоці. 

Враховуючи, що 
t

XM

t

a ][
 , можна з’ясувати статистичний зміст 

параметра  у формулі (5.2) і далі: параметр  є середнє число подій за 

одиницю часу, тобто інтенсивність потоку. 

Визначимо тепер вираз для показового закону розподілу. Розглянемо на 

осі 0t найпростіший потік подій з інтенсивністю  (рис 5.2) [14]. 
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Рисунок 5.2 – Найпростіший потік подій 

 

Визначимо інтервал часу Т між сусідніми подіями в цьому потоці. 

Очевидно, Т є величина випадкова. Знайдемо її закон розподілу. Визначимо 

спочатку функцію розподілу 

F(t) = P(T<t), 

тобто імовірність того, що величина T набуває значення, меншого, за t.  

Відкладемо від початку інтервалу T (точка t0) відрізок t і знайдемо 

ймовірність того, що інтервал Т буде меншим за t. Для цього потрібно, щоб на 

ділянку довжиною t, що примикає до точки t0, потрапило хоча б одна подія 

потоку. Обчислимо ймовірність цього через імовірність протилежної події (на 

ділянку t не попадає жодного події потоку) [14] 

F(t) = 1 – P0. 

Імовірність P0 знайдемо за формулою (5.8), приймаючи k = 0: 

,eee
!

a
P taa  

0

0

0  

звідки функція розподілу величини Т буде 

F(t) = 1 – e-t (t > 0). 

Щоб знайти щільність розподілу f(t) випадкової величини Т, продиференціюємо 

цей вираз за t: 

f(t) = e-t (t > 0). 

Закон розподілу з такою щільністю називається показовим (або експонентним). 
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Цей закон відіграє велику роль у теорії марківських випадкових процесів. 

Знайдемо числові характеристики випадкової величини Т – математичне 

очікування mt і дисперсію Dt: 
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t , 

інтегруючи вроздріб, одержимо 



1

tm . 

Дисперсію величини T визначимо через другий початковий момент 
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звідки, інтегруючи вроздріб, одержимо 
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tD ; 

середнє квадратичне відхилення випадкової величини Т 
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Звернемо увагу, що для показового розподілу математичне очікування й 

середнє квадратичне відхилення дорівнюють один одному й протилежні 

параметру . 

Дотепер ми розглядали стаціонарні пуассонівські потоки. 

Якщо потік подій не має наслідку, ординарний, але не стаціонарний, він 

називається нестаціонарним пуассонівським потоком. У такому потоці 

інтенсивність  залежить від часу:  = (t). 

Для стаціонарного потоку, розглянутого вище у формулі (5.8), 

приймалося a = , тобто величина «a» не залежить від того, де на осі 0t узята 

ділянка . 
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Для нестаціонарного пуассонівського потоку величина «a» виражається 

формулою [14] 

,)(
0

0





t

t

dtta  

отже, залежить від того, у якій точці t0 починається ділянка . 

Відзначимо також, що для нестаціонарного пуассонівського потоку 

закон розподілу проміжку Т не буде показовим. Вид цього закону буде 

залежати, по-перше, від того, де на осі 0t розташоване перша з подій, а, по-

друге, від виду залежності (t), що характеризує змінну інтенсивності потоку. 

Однак, якщо інтенсивність (t) змінюється порівняно повільно і її зміна за час 

між двома подіями невелика, то закон розподілу проміжку часу між подіями 

можна приблизно вважати показовим, вважаючи у формулі (5.8) величину  

рівною середньому значенню (t) на розглянутій ділянці . 

Розглянувши пуассонівський потік подій, відзначимо, що, якщо в 

системі існує пуасонівський потік подій, що переводить систему з одного 

стану в інший, то в системі реалізується марківський випадковий процес. 

Справедливе й зворотне твердження: якщо в системі проходить марківський 

процес із безперервним часом, то потоки подій, що переводять систему з 

одного стану в інше є пуассонівскими. 

Далі будемо відзначати, які вирази правдиві тільки для стаціонарних  – 

пуассоновських потоків. 

При аналізі систем з марківським випадковим процесом і безперервним 

часом важливо пам’ятати, що кожна подія, що надходить у систему, змінює 

стан системи, тобто переводить систему зі стану xi в xj. 

Інакше кажучи, система залишається в положенні x0 до настання першої 

події, імовірність якої визначається виразом (5.8). Очевидно, що чим менш 

інтенсивність потоку , тим довша система буде перебувати в кожному стані. 
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Встановлено, що на практиці пуассонівські потоки подій зустрічаються 

найбільше часто. 

На підставі розглянутого пуассоновського потоку подій, що переводить 

систему зі стану в стан, можна сказати, що ці переходи визначаються одною 

функцією – інтенсивністю потоку подій ij (t), що може бути будь-якою 

ненегативною функцією часу або, зокрема, постійною величиною. Звідси 

вичерпною характеристикою марківського випадкового процесу, що має n+1 

станів (x0, x1,…,xn) є квадратна матриця інтенсивностей ||(t)|| порядку 

(n+1)(n+1), елементами якої є інтенсивність пуассоновських потоків ij(t), при 

цьому ij(t) = 0 [9, 10, 14]. 
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                                     (5.10) 

Цій матриці інтенсивностей ||ij|| відповідає орієнтований граф станів G(X), у 

якому розмір ребра, що зв’язує стан xi зі станом xj, дорівнює інтенсивності потоку 

подій ij(t). 

Якщо інтенсивність ij(t) = 0, то на графі G(X) не буде ребра, що з’єднує стан 

xi зі станом xj. Граф G(X), на якому, крім напрямків переходів, зазначені й 

інтенсивності потоків подій, будемо називати розміченим графом станів. 

Виявляється, знаючи розмічений граф станів, можна визначити ймовірності 

станів як функції часу (тут індекс i позначає черговий стан системи). 

 P0(t); P1(t);…,Pn(t)                                             (5.11) 

Ці ймовірності задовольняють певного виду диференціальним рівнянням, 

так званим рівнянням Колмогорова, вирішуючи, які можна одержати 
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ймовірності (5.11). 

Розглянемо методику висновку рівнянь Колмогорова на прикладі 

системи, показаної на рис. 5.3 [14]. 

Система має чотири стани x1, x2, x3, x4. Визначимо одну з імовірностей 

станів, наприклад, P1(t). Це ймовірність того, що в момент t система буде 

перебувати в стані x1. 

Додамо t мале збільшення t і знайдемо ймовірність того, що в момент 

t + t система буде перебувати в стані x1. Це можливо у двох випадках 

(рис. 5.3) [14] 

x1

x4

x3x2

12

2

2

1



2

 

 

Рисунок 5.3 – Стани системи 

 

– у момент часу t система вже перебувала в стані x1, а за час t не вийшла 

із цього стану; 

– у момент t система була у стані x3, а за час t перейшла з нього в x1. 

Імовірність першого варіанта знайдемо як добуток імовірності P1(t) 

того, що в момент t система була у стані x1, на умовну ймовірність того, що, 

система, перебуваючи у стані x1, за час t не перейде з нього в x2. Ця умовна 

ймовірність (з точністю до нескінченно малих вищих порядків) дорівнює  

1 – 12t. 

Аналогічно імовірність другого варіанта дорівнює ймовірності того, що 

в момент часу t система була у стані x3, помноженої на умовну ймовірність 
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переходу за час t у стан x1 : P3(t)31t. 

Застосовуючи правило додавання ймовірностей, одержимо 

P1(t + t) = P1(t)(1 – 12t) + P3(t)31t. 

Після перетворень, одержуємо 

),()(
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                               (5.12) 

Таким чином, виведене диференціальне рівняння, якому повинна 

задовольняти функція P1(t). Аналогічні диференціальні рівняння можуть бути 

виведені й для інших імовірностей стану: P2(t); P3(t); P4(t). Одержуємо систему 

рівнянь 
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Інтегрування цієї системи рівнянь дасть нам шукані ймовірності станів як 

функції часу. Початкові умови беруться залежно від того, який був початковий 

стан системи.  

Наприклад, якщо в початковий момент часу (при t = 0) система перебувала в 

стані x1, то треба прийняти початкові умови 

P1(t) = 1; P2(t) = P3(t) = P4(t) = 0. 

Визначимо також, що для всіх значень t виконується умова 
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P1 + P2 + P3 + P4 = 1 

і будь-яку ймовірність можна виразити через інші. 

Наприклад, P4 = 1 – (P1 + P2 + P3). 

Звернемо увагу на структуру рівнянь (5.12). Всі вони побудовані за 

певним правилом, яке можна сформулювати в такий спосіб: у лівій частині 

кожного рівняння стоїть похідна ймовірності стану, а права частина містить 

стільки членів, скільки ребер пов’язано із цим станом. Якщо ребра спрямовані 

«зі стану», що відповідають, члени мають знак «мінус»; якщо «у стан» – знак 

«плюс». Кожний член дорівнює добутку інтенсивності потоку подій, що 

відповідає даному ребру, помноженої на ймовірність того стану, з якого 

виходить ребро [9, 10, 14]. 

Це правило правдиве для будь-якої послідовності переходів при 

марковських випадкових процесах. Така послідовність переходів утворить 

марковський ланцюг. 

У загальному вигляді система диференціальних рівнянь (5.12) може бути 

продана в такий спосіб: 

 .tPttPt
dt

tdP n
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jji
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                (5.13) 

 

5.6. Ергодичні властивості марківського випадкового процесу 

 

5.6.1.Стаціонарний режим 

Існують марківскі випадкові процеси, які мають ергодичну властивість, 

яка полягає в тому, що після закінчення досить тривалого проміжку часу 

(теоретично при t) імовірності станів системи практично не залежать від 

того, у якому стані система перебувала в початковий момент при t = 0. Інакше 

кажучи, у системах, що мають ергодичну властивість, повинне існувати 
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статистично однорідне блукання по станах [9, 10, 14]. 

Розглянемо, які властивості повинен мати розмічений граф станів 

системи, щоб процес, що проходить у такій системі, мав ергодичну властивість: 

– усі потоки подій, що переводять систему зі стану в стан, повинні бути 

найпростішими, тобто елементи матриці інтенсивності повинні бути 

постійними. Матрицю інтенсивності з такими елементами називають 

найпростішою матрицею; 

– марківський випадковий процес, що відповідає найпростішій матриці, 

називають найпростішим марківським процесом. Розмічений граф станів 

системи, у якого всі ребра є постійними, будемо також називати найпростішим 

розміченим графом станів; 

– марківський випадковий процес повинен мати властивість 

транзитивності. При розгляді кінцевого числа станів у системі властивість 

транзитивності буде виконуватися, якщо між кожною парою станів xi і xj 

(1 = n,0  ; j = n,0  ) існує маршрут М(xi,…,xj) = 1... 

Останнє твердження рівносильне тому, що будь-яка підмножина станів Y 

(у тому числі й будь-який окремий стан) розглянутої системи X має 

транзитивну властивість. 

Таким чином, для систем з кінцевим числом станів ергодична властивість 

буде виконуватися, якщо система має найпростіший розмічений граф станів і 

між будь-якими двома станами системи існує маршрут. 

Такі системи називають ергодичним, а відповідний розмічений граф 

станів – ергодичним. 

В ергодичних системах процеси, що відбуваються, вже не будуть 

залежати від часу. Такий режим роботи системи називають стаціонарним. 

При дослідженні стаціонарного режиму ймовірності Pi відповідає вираз 

)(lim tPP i
t

i


 , тобто є постійними величинами 
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( 0
dt

dPi ). 

Звідки рівняння (5.13) для стаціонарного режиму перетворюється в 

систему алгебраїчних рівнянь 
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                                                 (5.14) 

Для ергодичних систем з кінцевим числом станів n + 1 розвёязання рівнянь 

(5.14) завжди існує і є єдиним [14]. 

 

5.7. Характеристики випадкових процесів загибелі й розмноження 

 

Процесом загибелі й розмноження будемо називати дискретний 

випадковий марківський процес, множина станів якого (x0, x1,…,xn) ставиться в 

однозначну відповідність із рядом цілих ненегативних чисел (0, 1, 2,…,n)... Для 

будь-якого стану цього процесу (за винятком граничних станів x0 і xn) сусідніми 

станами можуть бути тільки ті, індекси яких відрізняються від індексу 

розглянутого стану на величину  1 [14]. 

Випадковий процес загибелі й розмноження являє собою стрибкоподібну 

випадкову функцію X(t), стрибки якої можуть набувати значення  1, якщо 

випадкова функція Х(t) відмінна від нуля й від величини n. Якщо випадкова 

функція X(t) = 0, то стрибок може мати значення (+1), а якщо випадкова 

функція X(t) = n, то стрибок може мати значення (– 1). 
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Можуть розглядатися процеси загибелі й розмноження, для яких не 

накладається ніяких обмежень на величину n (n). Це процеси без обмежень 

на число станів [14]. 

Розмічений граф станів марківського випадкового процесу загибелі й 

розмноження показаний на рис. 5.4 [14]. 

 

x0 x1
... xk-1 xk x k+1 ... xn

 1 n-1

11  n

 

Рисунок 5.4 – Граф станів марківського випадкового процесу 

 

На графі прийняті такі позначення: інтенсивності потоків подій, вивідний 

процес зі стану xk, позначені індексами цього стану. Інтенсивність потоку подій, 

що переводить процес зі стану xk убік збільшення індексів станів (у стан xk+1), 

позначена буквою k, а інтенсивність потоку подій, що переводить процес убік 

зменшення індексів станів (у стан xk-1), позначена буквою k. 

Таким чином, потоки подій, інтенсивності яких позначені буквою , 

приводять до «розмноження» процесу (збільшення випадкової функції X(t)), а 

потоки подій, інтенсивності яких позначені буквою , сприяють «загибелі» 

процесу (зменшенню випадкової функції X(t)). 

Крім процесів «загибелі й розмноження», існують процеси «чистого 

розмноження» і процеси «чистої загибелі». 

Необхідно відзначити, що інтенсивності потоків k і k є по своїй суті 

математичними сподіваннями деяких випадкових функцій, тобто є в загальному 

випадку ненегативними невипадковими функціями часу t. 

При вивченні процесів загибелі й розмноження основним завданням є 
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відшукання характеристик випадкової функції Х(t) на основі теорії марківських 

випадкових процесів і числових характеристик випадкових величин. 

Випадкову величину повністю характеризує її розподіл. Щоб визначити 

розподіл випадкової величини, треба знати її щільність імовірності або функцію 

розподілу [9, 10, 14]. 

Щільністю (або щільністю ймовірності) скалярної випадкової величини 

Х(t) називається межа відносин ймовірності попадання її значення в нескінченно 

малий інтервал [x, x+x) до довжини цього інтервалу x при стягуванні його в 

точку x:  

.
x
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Крива, що зображує щільність, зазвичай називається кривою розподілу. Вона 

являє собою теоретичний аналог гістограми. 

З огляду на те, що виконання нерівності –  < X <  являє собою 

достовірну подію, очевидна рівність 






1)( dxxf . 

На основі розглянутих положень математичне сподівання безперервної 

функції (X) випадкової величини X, що має щільність f(x), можна подати в 

такий спосіб: 

.dxxfXXM  
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Це загальна формула. 

В окремому випадку при (X) = X останній вираз набуває вигляду 
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і визначає математичне сподівання випадкової величини X [14]. 

Математичним сподіванням або середнім значенням дискретної 

випадкової величини називається сума всіх її значень, помножених на їхні 

імовірності 

.PxmXM
n

k
kkx 
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Математичне сподівання довільної (однозначної) функції (X) дискретної 

випадкової величини X на основі наведеного визначення виражається 

формулою 
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Математичні сподівання мають такі властивості:  

– математичне очікування постійної величини «С». 
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– із властивостей інтегралів випливає: 
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Таким чином, математичне сподівання лінійної функції випадкових 

величин дорівнює тієї ж самої функції від їхніх математичних сподівань. 

Наслідком цього є теорема додавання математичних очікувань 





n

k
k

n

k
k XMXM

11

][][ ; 

– математичне сподівання добутку незалежних випадкових величин 

X1, X2,…,Xn  дорівнює добутку їхніх математичних о сподівань 
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Уведемо поняття центрованої випадкової величини. Центрованою 

випадковою величиною називається різниця між випадковою величиною і її 

математичним сподіванням, тобто відхилення випадкової величини від її 

математичного сподівання: xmXX 


. 

Дисперсією скалярної випадкової величини називається математичне 

сподівання квадрата модуля відповідної центрованої випадкової величини 

D[X] = Dx = M[|X – mx|
2] = M[|



X  |2]. 

Середнім квадратичним відхиленням x випадкової величини X 

називається позитивний квадратний корінь із її дисперсії 

xx D . 

Щоб одержати формулу для обчислення дисперсії, досить покласти в 

загальній формулі для математичного сподівання функції випадкової величини 

22 ||||)( xmXXX 


 






 ,)()(][ 2 dxxfmxDXD xx  

де f(x) – щільність імовірності величини X. 

Аналогічно можна одержати вираз й для дисперсії дійсної дискретної 

випадкової величини 





n

k
kxkx PmxD

1

2 .)(  

Коваріацією скалярних випадкових величин X і Y називається 

математичне сподівання добутку  
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))(( yx mYmXYX 


 або )])([(][ yx mYmXMYXM 


. 

dydxyxfmymxYXM yxxy   








),())((][


, 

де f(x,y) – спільна щільність величин X і Y. 

За характеристику залежності між двома випадковими величинами X і Y 

приймається відношення їх коваріації до добутку їх середньоквадратичних 

відхилень. Ця безрозмірна величина називається коефіцієнтом кореляції 

величин X і Y 

yx

xy

yx

xy

xy
DD 







 . 

Очевидно, що коваріація випадкової величини X із самою собою 

дорівнює її дисперсії, xxx D  а її коефіцієнт кореляції із самою собою 

дорівнює одиниці, xx = 1. 

Залежність між випадковими величинами, що характеризуються 

коефіцієнтом кореляції, називається кореляцією. Випадкові величини 

називають корельованими, якщо їх коефіцієнт кореляції відмінний від нуля. 

Очевидно, що випадкові величини не корельовані, коли їх коваріація 

дорівнює нулю. 

Математичне сподівання, дисперсія й коваріація являють собою окремі 

види моментів випадкових величин [14]. 

Розрізняють такі варіанти моментів: 

– початкові моменти, обумовлені безпосередньо залежно від випадкових 

величин. Початковим моментом k-го порядку випадкової величини X 

називається математичне сподівання k-го ступеня цієї випадкової величини  

k[X] = M[Xk]. 

Для дискретної випадкової величини 
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i

i
k
ik PxX ][ ; 

– центральні моменти, обумовлені залежно від центрованих випадкових 

величин. Центральним моментом k-го порядку випадкової величини X 

називається математичне сподівання k-го ступеня відповідної центрованої 

величини 

][][


XMXk  . 

Для дискретної випадкової величини 

 
i

i
k

xik PmxX )(][ ; 

– змішані моменти (початкові і нейтральні) декількох випадкових 

величин. 

Центральним змішаним моментом другого порядку випадкових величин 

X і Y називається змішаний момент другого порядку центрованих випадкових 

величин X і Y, тобто коваріація величин X і Y 

xy (mx, my) = æxy. 

Математичне сподівання випадкової величини X є перший початковий 

момент 

M[X]=1[X], 

а дисперсія – другий центральний 

].[][][ 2
2



XMXXD   

Центральні моменти можуть бути виражені через початкові моменти. 

Особливо важливе значення має вираз дисперсії через другий початковий 

момент 
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D[X] = 2[X] – m2
x 

або в іншій формі запису 

D[X] = M[X2] – (M[X])2. 

 

5.8. Характеристики випадкових процесів загибелі й розмноження без 

обмежень на число станів процесу при K  и KK   

 

Розмічений граф станів процесу загибелі й розмноження для цього 

випадку показаний на рис. 5.5 [9, 10, 14]. 

 

x0 x1
... xk-1 xk xk+1

 

k1 k

...

 

 

Рисунок 5.5 – Граф станів процесу загибелі й розмноження 

 

Такий розмічений граф станів описує процес нагромадження техніки 

одного типу при одночасному виході її з ладу. При цьому інтенсивність потоку 

подій   – інтенсивність виробництва техніки; інтенсивність потоку подій   – 

інтенсивність виходу з ладу однієї одиниці техніки, а стан хк полягає в тому, що 

в момент часу t перебуває «k» одиниць справної техніки. 

Розглянемо випадкову функцію Х(t) – число одиниць техніки, що 

перебуває в експлуатації у момент часу t, і знайдемо її характеристики 

М[X(t)]=mx(t); 

D[X (t)]=Dx(t). 
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Відповідно до розміченого графа станів, що показаний на hис.5.5, система 

диференціальних рівнянь для ймовірності стану хк буде мати вигляд 

)()1()()()(
)(

11 tPktPtPk
dt

tdP
kkk

k
  ,        (5.15) 

де Pk(t)=P[X(t)], k = 0, 1, 2, … 

У виразі (5.15) інтенсивності потоків подій   і   можуть бути будь-

якими ненегативними функціями часу [14]. 

Знайдемо математичне сподівання M[X(t)], для чого праві й ліві частини 

рівняння (5.15) помножимо на «k» і зробимо підсумовування по всіх «k» 
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k tPktPtPkk
dt

tdP
k .   (5.16) 

З огляду на що 
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)()(
k

kx tPktm ;  





0

1)(
k

k tP , 

одержимо 

 )()()(
)(

tmtt
dt

tdm
x

x  .  (5.17) 

Доведення: 

Перепишемо праву частину рівняння (5.16) під знаком суми в такий 

спосіб: 

).()1()()()( 11 tPkktPktPkktPk kkkk    

Згрупуємо члени з : 

)].()([)()( 11 tPktPktPktPk kkkk    

Задаючи значення k = 0, 1, 2, 3, …, одержуємо 

....])()()()([

...])(3)(3)(2)(2)()([

3210

322110





tPtPtPtP

tPtPtPtPtPtP
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Згрупуємо члени з   

)].()1()([ 1 tPktkPk kk   

Задаючи значення k =0, 1, 2, 3, …, одержуємо 

).(  -])(3(t)2(t) [ 321 tmtPPP x  

Розглянемо тепер метод розв’язання диференціальних рівнянь типу (5.17). 

Лінійне рівняння першого порядку розглядається у вигляді 

 ).()( tfYtq
dt

dY
                                      (5.18) 

Якщо f(t) = 0, то рівняння називається лінійним однорідним. У лінійному 

однорідному рівнянні  

0)(  Ytq
dt

dY
                                           (5.19) 

змінні розділяються 

.)( dttq
Y

dY
  

  ;ln)(ln Cdttq|Y|  ,
)(

 dttq
eC|Y|  

де С > 0, тому що при С   0 не існує дійсного логарифма С. Доводиться, що це 

обмеження може бути знято й у загальному випадку 

e
dttq

CY 
 )(

                                             (5.20) 

де С набуваэ будь-яких позитивних й негативних значень, а також значення 

нуль. Останнє значення було загублено при розподілі на «Y».  

Будемо тепер інтегрувати неоднорідне лінійне рівняння (5.18) методом 

варіації постійної [14]. 
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Візьмемо розв’язання відповідного однорідного рівняння 

],)(exp[  dttqCY  

але будемо вважати «C» не постійною величиною, а відомою функцією t 

].)(exp[)(  dttqt CY  

Продиференціюємо цей вираз 

dttqdttq
etqtCe

dt

tdC

dt

dY 
 )()(

)()(
)(

. 

Підставимо його у вихідне неоднорідне лінійне рівняння. Одержимо 

),()()()()(
)( )()()(

tfetqtCetqtCe
dt

tdC dttqdttqdttq



 

або 
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dt

tdC dttq



           .)(
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Звідки 

.)()( 1

)(
CdttftC e

dttq
   

Остаточно 

].)([ 1

)()(

 


CdttfY ee
dttqdttq

 

Отриманий загальний розв’язок складається із двох доданків 

,)(
)(

1

)()(
eee

dttqdttqdttq
CdttfY 



  

з яких другий є загальним розв’язанням відповідного однорідного рівняння, а 

перший – часним розв’язком неоднорідного рівняння, що одержано із 

загального розв’язку неоднорідного рівняння при С1 = 0. 

Повернемося тепер до рівняння (5.17). 

Розв’язання рівняння (5.17) при початковому значенні mx(0) = mxo  має 
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вигляд 
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При постійних   і  одержуємо 

ee
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xo

t

x mtm






 )1()( , 

а при mxo = 0 цей вираз дорівнює 

).1()( e
t

x tm






                                         (5.21) 

Знайдемо другий початковий момент випадкової функції Х(t) [14] 

, t X Mtx })]({[)( 2
2   

для чого ліві й праві частини рівняння (5.15) помножимо на k2 
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  . (5.22) 

Проробивши ряд перетворень, аналогічних тим, що були виконані при 

висновку рівняння (5.17), одержуємо 

 .)()2()(2
)(

2
2 


tmt

dt

td
xx

x                  (5.23) 

Дисперсію випадкової функції Х(t) можна виразити через другий й 

перший початкові моменти 

 2
2 )]([)()( tm-tt  D xxx                                        (5.24) 

Продиференціюємо ліву й праву частини рівності (5.21) і використаємо 

рівності (5.17) і (5.21). Після деяких перетворень одержимо 

 .)()(2
)(

 tmtD
dt

tdD
xx

x                              (5.25) 
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Відзначимо, що рівняння (5.25), як і рівняння (5.17), правдиві, коли 

інтенсивності потоків   і   є будь-якими ненегативними функціями часу.  

У випадку, коли інтенсивності потоків   і   є постійними, розв’язання 

диференціального рівняння (5.25) при початкових умовах mx(0) = Dx(0) = 0 має 

вигляд 

 ),1()( e
t

x t D






                                       (5.26) 

тобто математичне сподівання числа одиниць техніки, що перебуває в 

експлуатації, дорівнює дисперсії цієї випадкової величини в той же момент 

часу. 

Відомо, що рівність дисперсії математичному сподіванню має місце для 

випадкової величини, підкорюване закону Пуассона. Однак у загальному 

випадку не можна тверджувати зворотне [14]. 

 

Приклад 1 

Припустимо, що до початку розглянутого періоду в країні було 2 106 

легкових автомашин. Середній термін служби автомашини 10 років. Потрібно 

визначити максимальне число легкових автомашин, що може бути в країні в 

деякий момент часу, при таких умовах: інтенсивності =106 і 
10

1
  постійні. 

Отже, можна скористатися формулою (5.18) для визначення математичного 

сподівання числа автомашин у країні 

),8,01(10

108,010102)1(1010)1()(
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e
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tttt
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t

x mtm













 

де t виміряється у роках. 

При цьому практично сталий режим настане через час, обумовлений з 
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виразом 0,1ty = 3, звідки ty = 30 років. До цього часу в країні буде близько 107 

автомашин. 

Оскільки до початку розглянутого періоду було відомо, що є рівно 2 106 

автомашин, то Dx(0) = 0, а вираз для визначення дисперсії можна одержати, 

розв’язавши рівняння (5.22): 

.)()(2
)(

 tmtD
dt

tdD
xx

x  

Розв’язання цього рівняння при Dx(0) = 0 має вигляд: 
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xox

t
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t

x mtmdmtD


   

Із цього виразу випливає, що дисперсія завжди буде меншою від 

математичного сподівання й лише в межі (при t   ) наближається до нього. 

Через 30 років дисперсія буде приблизно дорівнювати 107, а 

середньоквадратичне відхилення 3,16 103. На підставі правила «  »можна 

тверджувати, що до цього часу число автомашин у країні буде коливатися в 

межах 107  104 [14]. 

 

Приклад 2 

Розглянемо роботу ЕОМ. 

Потік відмов (збоїв) ЕОМ – найпростіший з інтенсивністю  . Середній 

час безвідмовної роботи ЕОМ дорівнює 


I  . 

Якщо в машині відбувається збій, то вона зупиняється й несправність 

усувається. Потік відновлення ЕОМ – найпростіший з інтенсивністю  . 

Середній час усунення несправності дорівнює 


I . 

Необхідно визначити ймовірність того, що ЕОМ у момент часу t буде 

працювати, якщо вона в момент часу t = 0 була справною. 
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Розглянемо два стани ЕОМ: 

Х0  – ЕОМ справна; Х1 – ЕОМ ремонтується. 

Для 0X і 1X  (рис. 5.5) 12  і 21 . 

Система диференціальних рівнянь для ймовірностей станів має вигляд  
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1.)( )( 10  tPtP  

Розв’язання системи рівнянь при початкових умовах P0(0) = 1; P1(0) = 0 

буде 
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При t   буде мати місце стаціонарний режим роботи з імовірностями 

станів  

;P



0      ;P




1       1.10  PP  

 

5.9. Стаціонарні системи типу «загибелі й розмноження» 

 

Аналіз систем типу «загибелі й розмноження» істотно спрощується, якщо 

відомо, що вони мають стаціонарний характер. При цьому диференціальні 

рівняння Колмогорова перетворюються в алгебраїчні (5.14) [9, 10, 14]. 

Розглянемо розмічений граф станів. У цьому випадку зручно трохи 

змінити позначення й індексацію. Припустимо, що в графі втримується «n» 

станів X1…,Хn. Інтенсивності потоків, як вхідних, так і вихідних будемо 

позначати одною буквою ij , де i, як і раніше, відповідає стану, з якого 



 

111 
 

виходить потік, а індекс j – стану, у яке потік входить (рис. 5.6) [14]. 

x1 x2 xk xn

12

21

2

2

 k1k

 kk1

 kk1

 k1k

n1n

nn1  

Рисунок 5.6 – Розмічений граф станів 

 

Напишемо алгебраїчні рівняння для ймовірностей станів. Для першого 

стану х1 маємо 

 2211120 P +P-   або 221112  = PP   .                     (5.27) 

Для другого стану х2 суми членів, що відповідають вхідним і вихідним 

потокам, дорівнюють 

323121221223  + = +  PPPP . 

З огляду на (5.27) можна скоротити праворуч і ліворуч рівні один одному 

члени 221112  = PP  , одержимо 

 332223  = PP                                             (5.28) 

і далі, зовсім аналогічно 

443334  = PP   

.        .        .        .        . 

Таким чином, для розглянутої системи можна написати таку систему 

рівнянь 
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і нормувальна умова 

 P1 + P2 + … + Pn = 1.                                      (5.30) 

Будемо розв’язувати систему (5.29) у такий спосіб: 

з першого рівняння виразимо P2 

 1

21

12
2 PP 




  .                                               (5.31) 

Із другого, з обліком (5.31), одержуємо 

 1

3221

2312
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32

23
3 P =PP 









                                    (5.32) 

і далі 

 1

13221

12312
P

...

...
P

k,k

k,k
k 









.                                  (5.33) 

Ця формула правдива для будь-якого «k» від 2 до «n». 

Звернемо увагу на структуру формули (5.33). У чисельнику стоїть 

добуток всіх інтенсивностей ij , що стоять у ребер, спрямованих ліворуч і 

праворуч, з початку й аж до того, яке йде у стан хк; у знаменнику – добуток всіх 

інтенсивностей ji , що стоять у ребер, які йдуть праворуч ліворуч, з початку й 

до ребра, що виходить зі стану хк. При k = n у чисельнику буде стояти добуток 

інтенсивностей ij , що стоять у всіх ребер, які йдуть ліворуч праворуч, а в 

знаменнику – у всіх ребер, що йдуть праворуч ліворуч.  

Таким чином, усі ймовірності P1, P2, …, Pn виражені через одну з них P1. 

Підставимо ці вирази у нормувальну умову P1 + P2 +…+ Pn = 1... Одержуємо 
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Із цього виразу визначимо P1 
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P                             (5.34) 

Інші ймовірності виражаються через P1, що й визначає систему загибелі й 

розмноження у стаціонарному режимі [9, 10, 14]. 

 

Приклад 

Знайти значення ймовірностей системи загибелі й розмноження для 

стаціонарного режиму відповідно до розміченого графа (рис. 5.7) [14]. 
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Рисунок 5.7 – Граф системи 
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5.10. Циклічний процес 

 

Марківський випадковий процес, що проходить в системі, називається 

циклічним, якщо стани системи зв’язані між собою в кільце (цикл) з 

однобічними переходами (рис. 5.8) [9, 10, 14]. 

 

x1 x2 xk xn

12 2 k1k kk1 n1n

...

n1

 

 

Рисунок 5.8 – Розмічений граф циклічної системи 

 

Напишемо алгебраїчні рівняння для граничних імовірностей станів: 

 для х2          
23

 P2= 12  P1; 

34 P3= 23  P2; 

.        .        .        . 

 k,k 1 Pk-1= 1 k,k  Pk;                                          (5.35) 

n,n 1 Pn-1= 1,n  Pn; 

 для х1               1,n Pn= 12  P1. 

Нормувальна умова P1 + P2 +…+ Pn = 1... 

З рівнянь (5.35), крім останнього, виразимо всі ймовірності Pi через P1: 

P2=
23

12




 P1; 

P3=
34

23




 P2=

3423

2312




 P1=

34

12




 P1; 
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P4= 




45

12  P1; 

 Pk = 




1

12

k,k

 P1;                                           (5.36) 

Pn= 




1

12

,n

 P1. 

Підставимо вираз (5.36) у нормувальну умову 

P1+ )
1

...
11

(
1,3423

12

n






  P1 = 1. 

Із цього рівняння одержуємо 

P1 = [1+ )
1

...
11

(
1,3423

12

n






  ]-1 

Далі, згідно з (5.36), можна одержати значення інших імовірностей [14]. 

Формули (5.36) можна привести до більш зручного вигляду, якщо 

перейти від інтенсивностей ij  до середніх часів it  перебування системи у 

стані хi (i = n1, ). Як було показано при аналізі пуассонівського потоку, 

інтенсивність ij  подає кількість подій, що відбуваються в одиницю часу. 

Таким чином, час однієї події (у цьому випадку час перебування в одному 

стані хi) можна подати як ,t
ij

i 
 1  (для i = 1)-(1, n ). Для i = n у силу 

циклічності .t
n

n
1

1


 Перетворимо нормувальну умову й рівняння (5.36) у 

такий спосіб:  

P1= )
1

...
11

(
1,2312

12

n






  -1; 
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 -1 і т.ін. 

Підставимо в ці вирази залежності  .t
i,i

i
1
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Одержуємо  
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тобто граничні ймовірності станів у циклічній схемі ставляться як середні 

часи перебування системи підряд у кожному зі станів. 

У багатьох випадках практики доводиться мати справу з розвинутим 

циклічним процесом, де граф станів в окремих вузлах утворить розгалуження 

(рис. 5.9) [14]. 
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Рисунок 5.9 – Розмічений граф розгалуженого циклічного процесу 

 

Якщо з вузла графа (стану системи) виходить тільки одне ребро, то 

інтенсивність потоку подій, що стоїть у цього ребра, дорівнює одиниці, 

діленої на середній час перебування (підряд) у цьому стані. Якщо зі стану 

виходить не одне ребро, а два, то загальна інтенсивність множиться для 

кожного ребра на ймовірність того, що перехід відбудеться саме по цьому 
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ребру. Для розглянутого графа рівняння для граничних імовірностей мають 

вигляд 
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Нормувальна умова: P1 + P2 + P3 + P4 + P5 = 1. 

Необхідно визначити п’ять невідомих імовірностей: P1, …P5... 

Для цього є п’ять рівнянь (5.38) і нормувальна умова. Одне рівняння можна 

відкинути – наприклад, четверте зверху в системі (5.38). Подамо на підставі (5.38) 

імовірності P2…P5 через  P1: 
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t
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Підставимо ці значення в нормувальну умову 
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Звідси 

P1= 1t  [ 1t  + 2t  + 3t  + 4)1( t  + 5t  ]-1; 

P2= 2t  [ 1t  + 2t  + 3t  + 4)1( t  + 5t  ]-1; 

P3= 3t  [ 1t  + 2t  + 3t  + 4)1( t  + 5t  ]-1; 

P4= 4t  [ 1t  + 2t  + 3t  + 4)1( t  + 5t  ]-1; 

P5= 5t  [ 1t  + 2t  + 3t  + 4)1( t  + 5t  ]-1. 

 

Імовірності P1, … ,P5, як і у випадку простого циклу, являють собою 

відношення середніх часів перебування (підряд) у станах до суми всіх таких 

часів, з тією різницею, що для стану, що лежить на «гілці» (місці 

розгалуження), цей середній час множиться на ймовірність переходу по даній 

«гілці» (  або 1 –  ). Користуючись цим правилом, можна відразу писати 

граничні ймовірності станів для будь-якої циклічної схеми [9, 10, 42]. 
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Контрольні запитання 

 

1. Поведінка яких систем має принципово імовірнісний характер? 

2. Які системи називаються дискретними випадковими системами? 

3. Дайте класифікацію станів систем? 

4. Який стан системи називають початковим, який транзитивним, а який 

кінцевим? 

5. Який дискретний випадковий процес називається марківським? 

6. Чим відрізняються марківські випадкові  процеси із дискретним часом 

та із безперервним часом? 

7. Що являє собою потоки однорідних подій? Наведіть приклади. 

8. Який саме потік подій називається стаціонарним? 

9. Який потік подій називається потоком без наслідків? 

10. Який потік подій називається ординарним? 

11. Що являє собою пуассонівський потік подій? 

12. Які ергодичні властивості марківського випадкового процесу Ви 

знаєте? 

13. Які характеристики випадкових процесів загибелі й розмноження Ви 

знаєте? 

14. Чим відрізняються процеси «загибелі й розмноження» від процесів 

«чистого розмноження» і «чистої загибелі»? 

15. Яка існує можливість спростити аналіз систем типу «загибелі й 

розмноження»? 

16. Який марківський випадковий процес, що проходить в системі, 

називається циклічним? 
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Розділ 6  

ТЕОРІЯ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

При проектуванні систем збору й обробки інформації (ІВС), систем 

контролю й керування (АСКК) на першому етапі необхідно оцінити можливості 

таких систем з погляду забезпечення обробки джерел інформації й своєчасного 

забезпечення споживачів інформації. Із цією метою системи ІВС і АСКК можна 

розглядати як деякі системи масового обслуговування (СМО) [14]. 

Спочатку теоретичні основи СМО були розвинені для таких об'єктів, як 

телефонні станції, квиткові каси, довідкові бюро й т.п. Методи аналізу СМО 

виявилися зручними й для аналізу систем розглянутих нами типів. Кожна СМО 

складається з деякого числа обслуговуючих підсистем, що названі каналами 

обслуговування. Це можуть бути прилади й лінії зв’язку; потокові лінії; 

транспортні системи; автоматизовані виробничі цехи й т.ін. СМО можуть бути 

одноканальними й багатоканальними. 

Кожна СМО призначена для обслуговування (виконання) якогось потоку 

заявок (або «вимог»), що надходять у СМО в якісь, загалом кажучи, випадкові 

моменти часу. Обслуговування заявки, що надійшла, також відбувається за 

якийсь, у загальному випадку, випадковий час, після чого канал звільняється й 

готовий до прийняття наступної заявки. Випадковий характер потоку заявок 

призводить до того, що в якісь проміжки часу на вході СМО накопичується 

зайва велика кількість заявок і утворюється черга або залишають СМО не 

обслуженими; в інші ж періоди СМО буде працювати з недовантаженнями або 

взагалі простоювати. 

Кожна СМО залежно від числа каналів і їхньої продуктивності, а також 

від характеру потоку заявок, має певну пропускну здатність, що дозволяє їй 

справлятися з потоком заявок. 

Завдання теорії масового обслуговування – встановлення залежності між 
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характером потоку заявок, числом каналів, їхньою продуктивністю, правилами 

роботи СМО й ефективністю обслуговування [9, 10, 14]. 

Як характеристики ефективності обслуговування залежно від умов 

завдання й цілей аналізу можуть застосовуватися різні величини й функції. 

Приклад: 

– середня кількість заявок, що може обслуговувати СМО в одиницю часу; 

– середній відсоток заявок, що одержують відмову й залишають СМО не 

обслуженими; 

– ймовірність того, що заявка, яка надійшла, негайно буде прийнята до 

обслуговування; 

– середній час очікування у черзі; 

– середня кількість заявок, що знаходяться у черзі, і т.п. 

Випадковий характер потоку заявок і тривалості обслуговування 

приводять до того, що в СМО буде відбуватися випадковий процес. 

Математичний аналіз роботи СМО значно полегшується, якщо 

випадковий процес, що проходить в системі, є марківським. Для цього 

необхідно, щоб усі потоки подій, що переводять систему зі стану в стан, були 

пуассонівськими (потоками без наслідку). Для СМО потоки подій – це потоки 

заявок, потоки «обслуговування» заявок і т.ін. 

Якщо ці потоки не є пуассонівськими, математичний опис процесів, що 

відбуваються в СМО, стає дуже складним і вимагає громіздкого математичного 

апарату. 

Слід зазначити, що чим складніше СМО, чим більше в ній каналів 

обслуговування, тим точніше виявляються наближені формули, отримані за 

допомогою теорії марківських процесів. 
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6.1. Класифікація СМО 

 

СМО можуть бути двох основних типів [9, 10, 14]: 

– Системи з відмовами. У таких системах заявка, що надійшла в момент, 

коли всі канали зайняті, одержує «відмову», залишає СМО й надалі в процесі 

обслуговування не бере участь.  

– Системи з очікуванням (із чергою). У таких системах заявка, що 

надійшла в момент, коли всі канали зайняті, стає в чергу й очікує, поки не 

звільниться один з каналів. Як тільки звільниться канал, приймається до 

обслуговування одна із заявок, що стоять у черзі. Обслуговування в системі з 

очікуванням може бути «упорядкованим» (заявки обслуговуються в порядку 

надходження) і «неупорядкованим» (заявки обслуговуються у випадковому 

порядку). Можливе обслуговування із пріоритетом, коли деякі заявки 

обслуговуються в першу чергу. 

Системи із чергою діляться на системи з необмеженим очікуванням і 

системи з обмеженим очікуванням. 

У системах з необмеженим очікуванням кожна заявка, що надійшла в 

момент, коли немає вільних каналів, стає в чергу й очікує звільнення каналу, 

що прийме її до обслуговування. Таким чином, будь-яка заявка, що надійшла в 

СМО, рано або пізно буде обслужена. 

У системах з обмеженим очікуванням на перебування заявки в черзі 

накладаються ті або інші обмеження, які можуть стосуватися довжини черги, 

часу перебування заявки в черзі й т.п. 

Залежно від типу СМО можуть застосовуватися різні показники 

ефективності. Наприклад, для СМО з відмовами однієї з найважливіших 

характеристик її ефективності є так звана абсолютна пропускна здатність – 

середнє число заявок, що може обслужити система за одиницю часу. 
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Використовується також поняття відносної пропускної здатності СМО. 

Це середня частка заявок, які надійшли, що обслуговується системою 

(відношення середнього числа заявок, що обслуговуються системою в одиницю 

часу, до середнього числа заявок, що надійшли за цей час). 

Використовуються також інші характеристики, що відповідають 

завданню аналізу СМО з відмовами. 

 

6.2. Характеристики СМО з очікуванням 

 

Розглянемо характеристики СМО з очікуванням [9, 10, 14]. 

Очевидно, для СМО з необмеженим очікуванням абсолютна й відносна 

пропускна здатність втрачають зміст, тому що кожна заявка, що надійшла, рано 

або пізно буде обслужена. Зате для такої СМО важливими характеристиками є: 

– середнє число заявок у черзі; 

– середнє число заявок у системі (у черзі або під обслуговуванням); 

– середній час очікування заявки в черзі; 

– середнє перебування заявки в системі (у черзі й під 

обслуговуванням) і т.п. 

Для СМО з обмеженим очікуванням розглядаються обидві групи 

характеристик: як абсолютна й відносна пропускна здатності, так і 

характеристики очікування. 

Для аналізу процесу, що проходить в СМО, необхідно знати основні 

параметри системи: число каналів «n», інтенсивність потоку заявок  , 

продуктивність кожного каналу (середнє число заявок  , що обслуговується 

каналом в одиницю часу), умови утворення черги (обмеження, якщо вони є). 

Будемо вважати всі потоки подій, що переводять СМО зі станів у стан, 

пуассонівськими. 
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Нагадаємо, що у випадку, коли пуасонівський потік стаціонарний 

(найпростіший потік), інтервал часу Т між подіями в цьому потоці є випадкова 

величина, розподілена за показовим законом  

e
t

tf


)(     (t > 0), 

де   – інтенсивність потоку подій. 

У випадку, коли з якого-небудь стану хi систему виводять відразу кілька 

найпростіших потоків, величина Т – час перебування системи (підряд) у даному 

стані є випадкова величина, розподілена за цим же законом, де   – сумарна 

інтенсивність всіх потоків подій, що виводять систему з даного стану. 

На закінчення цього параграфа розглянемо позначення різних типів СМО, 

що було уведене Д. Кендалом і вдосконалене рядом авторів. Використовується 

основне трибуквене позначення вигляду А / B / m, де А і В описують відповідно 

розподіл проміжків часу між послідовними вимогами (заявками) і розподілом 

часу їхнього обслуговування, а m – число обслуговуючих приладів. «A» і «B» 

набувають значення з наступного набору символів, інтерпретація яких 

задається розподілами: 

M – показове; 

Er – розподіл Ерланга порядку «r»; 

HR – гіперпоказове порядку R; 

D – детерміноване; 

G – розподіл загального вигляду. 

Іноді доводиться вказувати також ємність накопичувача системи, що 

позначають через «k», або число джерел навантаження, що позначають через 

«M». У цьому випадку використовуються п’ятилітерні позначення A / B / m / k / 

M. У випадку відсутності одного із двох останніх індексів передбачається, що 

його значення як завгодно велике. Так, наприклад, запис D / M / 2 / 20 означає 

систему з постійним (детермінованим) часом між двома вимогами, що 
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послідовно надходять, показовим розподілом часу обслуговування, двома 

обслуговуючими приладами (каналами) і накопичувачем, ємністю 20 вимог. 

 

6.3. Одноканальна СМО з відмовами 

 

Завдання про функціонування одноканальної СМО з відмовами є 

найпростішим у теорії масового обслуговування [14]. 

Нехай СМО складається тільки з одного каналу (n = 1), на який надходить 

пуассонівський потік заявок з інтенсивністю  , що залежить, у загальному 

випадку, від часу, 

=  (t).                                                      (6.1) 

Заявка, що застала канал зайнятим, одержує відмову й залишає систему. 

Обслуговування заявки триває протягом випадкового часу Тоб, 

розподіленого за показовим законом з параметром  : 

e
t

tf


)(          (t > 0).                                          (6.2) 

Такий «потік обслуговувань» є найпростішим з інтенсивністю  . Щоб 

усвідомити реально цей потік, уявімо один безупинно зайнятий канал – він буде 

видавати обслужені заявки потоком з інтенсивністю  . 

Потрібно знайти: 

– абсолютну пропускну здатність СМО (А); 

– відносну пропускну здатність СМО (q). 

Розглянемо єдиний канал обслуговування як фізичну систему Х, що може 

перебувати в одному із двох станів: х0 – вільний; х1 – зайнятий (рис. 6.1) [14]. 
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x0 x1





 

 

Рисунок 6.1 – Одноканальна СМО 

 

Зі стану х0 у х1 систему, мабуть, переводить потік заявок з інтенсивністю 

 ; з х1 у х0 – «потік обслуговувань» з інтенсивністю  . 

Позначимо ймовірності станів P0(t) і P1(t). Очевидно, для будь-якого 

моменту t 

P0(t) + P1(t) = 1.                                                 (6.3) 

Складемо диференціальні рівняння Колмогорова для ймовірностей станів. 

Маємо  

 














  tPλtμP
dt
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;tμPtλP
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101
1
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0

                                        (6.4) 

Для визначення P0(t) і P1(t) є три рівняння (6.3) і (6.4). З огляду на це, 

відкинемо друге рівняння із системи (6.4), а в перше підставимо замість P1(t) його 

вираз із (6.3): P1(t)=1 – P0(t). 

Тоді  

)];(1[)(
)(

00
0 tPtP
dt

tdP
  

або 

.)()(
)(

0
0  tP
dt

tdP
                                      (6.5) 

Початкові умови для розглянутого завдання 
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 P0(0) = 1;   P1(0) = 0, 

тобто у початковий момент канал вільний. 

Лінійне диференціальне рівняння (6.5) може бути розв’язано не тільки для 

найпростішого потоку заявок (  = const), але й для випадку =  (t). 

Розглянемо найпростіший випадок   = const,   = const [14]. 

Рівняння (6.5) є неоднорідним рівнянням. Його розв’язання повинне 

подавати суму загального розв’язання однорідного рівняння (тобто при рівності 

правої частини нулю) і частинного розв’язку неоднорідного рівняння. 

Подамо однорідне рівняння в такий спосіб:  

.0)()(
)(

0
0  tP
dt

tdP
 

Це рівняння з змінними, що розділяються: 

dt
tP

tdP
)(

)(

)(

0

0   

Інтегруючи це рівняння, одержимо 

lnP0 (t)= – (  ) t+lnC, 

де lnC – довільна постійна. 

Перетворимо це рівняння 

P0 (t) = e
t

С
)( 

 , 

оскільки права частина рівняння (6.5) є постійною величиною, то частинний 

розв’язок також шукаємо у вигляді постійної величини Х: 

)(  X =   . 

Звідки  

X = .
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Таким чином, рівняння рівняння (6.5) набуває вигляду 

.)(
)(

0 e
t

CtP






  

Використовуємо початкову умову P0(t) = 1 

1=



 + C. 

Звідки  

C = .



 

З урахуванням отриманого значення «C» рівняння рівняння (6.5) має 

вигляд 

 P0 (t)= 



+ .

)(
e

t




 (6.6) 

Залежність P0(t) показана на рис. 6.2 [14]. 

t

1

0













0P
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10 P,P

 

Рисунок 6.2 – Залежності P0(t), P1(t) 
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На цьому ж рисунку показана залежність P1(t) = 1 – P0(t). 

Для одноканальної СМО з відмовами ймовірність P0(t) відповідає 

відносній пропускній здатності q. 

Дійсно, P0(t) є ймовірність того, що в момент t канал вільний, інакше 

кажучи, імовірність того, що заявка, що прийшла в момент t, буде обслужена. 

Тому для даного моменту часу t середнє відношення числа обслужених заявок 

до числа, що надійшли, також дорівнює P0, тобто q = P0. (рис. 6.2). 

У межі, при t  , коли процес обслуговування вже встановиться, 

граничне значення відносної пропускної здатності буде  

q=



 = P0.                                                  (6.6) 

Знаючи відносну пропускну здатність q, можна знайти абсолютну. Вони 

зв’язані співвідношенням  

А= q .                                                      (6.7) 

У межі, при t   , абсолютна пропускна здатність теж встановиться й 

буде  

А = 



.                                                      (6.8) 

Знаючи відносну пропускну здатність системи q (імовірність того, що 

заявка, що надійшла у момент t, буде обслужена), можна знайти ймовірність 

відмови 

 Pвідм = 1 – q .                                                      (6.9) 

Імовірність відмови Pвідм є не що інше, як середня частка необслужених 

заявок серед поданих [14]. 

У межі при t   
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 Pвідм =1 – 



 =




 = P1.                                 (6.10) 

Приклад 

Одноканальна СМО з відмовами являє собою одну телефонну лінію. 

Виклик, що прийшов у момент, коли лінія зайнята, одержує відмову. 

Інтенсивність потоку викликів   = 0,8 [викликів у хвилину]. Середня 

тривалість розмови серt =1,5 хв. Всі потоки подій – найпростіші. Визначити 

граничні (при t   ) значення: 

– відносної пропускної здатності q; 

– абсолютної пропускної здатності А; 

– імовірності відмови Pвідм. 

Зрівняти фактичну пропускну здатність СМО з номінальною, яка була б, 

якби розмова тривала в точності 1,5 хв, і розмови випливали б одна за одною 

без перерви. 

Розвёязання. Визначимо параметр   потоку обслуговувань 

= .667,0
5,1

11
ср


t

 

За формулою (6.6) одержуємо відносну пропускну здатність СМО: 

q = 4550
667080

6670
,

,,

,



. 

Таким чином, у сталому режимі система буде обслуговувати близько 

45 % викликів, що надходять. 

За формулою (6.7) знаходимо абсолютну пропускну здатність 

А =   q=0,8 0,455 = 0,364, 

тобто лінія здатна здійснити в середньому 0,364 розмов у хвилину. 

Імовірність відмови  

Pвідм = 1 – q = 0,545. 
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Значить, близько 55 % викликів, що надійшли, будуть одержувати відмову. 

Номінальна пропускна здатність каналу 

Аном= 667,01
сер


t

 розмови у хвилину, 

що майже вдвічі більше, ніж фактична пропускна здатність, одержувана з 

урахуванням випадкового характеру потоку заявок і випадковості часу 

обслуговування. 

 

6.4. Багатоканальна СМО з відмовами 

 

Розглянемо n-канальну СМО з відмовами. Будемо нумерувати стан 

системи за числом зайнятих каналів (або, що те ж саме, за числом заявок, 

пов’язаних із системою) [47].  

Стани будуть: 

x0 – всі канали вільні; 

x1 – зайнятий один канал, інші вільні; 

.    .    .    . 

хk – зайнято «k» каналів, інші вільні; 

.    .    .    . 

xn – зайняті всі «n» каналів. 

Граф станів СМО показаний на рис. 6.3 [14]. 

 

x0 x1 x2 xk xn

     

 2 3 k  )1(k
n

 

 

Рисунок 6.3 – n-канальна СМО 
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При розробці графа мають на увазі, що ліворуч – праворуч систему 

переводить той самий потік заявок з інтенсивністю  . Якщо система 

знаходиться в стані xk (тобто зайнято k каналів) і прийшла нова заявка, то 

система переходить (стрибком) у стан xk+1. 

Визначимо інтенсивності потоків подій, що переводять систему по 

стрілках праворуч – ліворуч. 

Нехай система знаходиться в стані x1 (зайнятий один канал). Тоді, як 

тільки закінчиться обслуговування заявки, що займає цей канал, система 

перейде в x0. Виходить, потік подій, що переводить систему по стрілці x1  x0, 

має інтенсивність  . 

Очевидно, якщо обслуговуванням зайнято два канали, а не один, потік 

обслуговувань, що переводить систему по стрілці x2  x1, буде вдвічі 

інтенсивнішим – 2  ; якщо зайнято «k» каналів – в «k» разів інтенсивнішим – 

k . Значення цих інтенсивностей подані на рис. 6.3. 

Розглянутий процес, що проходить в СМО, являє собою окремий випадок 

процесу загибелі й розмноження, розглянутого раніше [14, 47]. 

Складемо рівняння Колмогорова для ймовірностей станів. 
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Рівняння (6.8) називається рівняннями Ерланга. Природними початковими 

умовами для їхнього розв’язання є 
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P0(0) = 1; P1(0) = P2(0) =…= Pn(0) = 0, 

тобто у початковий момент система вільна. 

Інтегрування системи рівнянь (6.8) на практиці можна виконати тільки за 

допомогою ЕОМ. У результаті можна визначити всі ймовірності станів: P0(t), 

…, Pn(t), як функції часу. 

Розглянемо граничні ймовірності станів P0 , …, Pn , що характеризують 

сталий режим роботи СМО (при t  ) [14]. 

Для знаходження граничних імовірностей можна скористатися 

результатами, отриманими для системи загибелі й розмноження. Відповідно до 

формул (5.34) можна написати 
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У цих формулах бере участь відношення інтенсивностей потоків 


 . 

Величина   називається «наведеною інтенсивністю» потоку заявок. Фізично 

величина   являє собою середнє число заявок, що приходять у СМО за 

середній час обслуговування однієї заявки. З урахуванням цього позначення 

формули (6.9) набудуть вигляду 
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Формули (6.10) називають формулами Ерланга. 
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Знаючи всі ймовірності станів P0, P1, …, Pn, можна знайти 

характеристики ефективності СМО: відносну пропускну здатність q, 

абсолютну пропускну здатність А і ймовірність відмови Pвідм [14]. 

Дійсно, заявка одержує відмову, якщо приходить у момент, коли всі 

«n» каналів зайняті. Імовірність цього дорівнює 

 .
!

0відм P
n

PP
n

n 


                                        (6.11) 

Імовірність того, що заявка буде прийнята до обслуговування (ця 

ймовірність відповідає відносній пропускній здатності q), доповнює Pвідм до 

одиниці 

 q = 1 – Pn .                                                                      (6.12) 

Абсолютна пропускна здатність 

 А =   q =   (1 – Pn).                                   (6.13) 

Однією з важливих характеристик СМО з відмовами є середнє число 

зайнятих каналів. У цьому випадку воно збігається із середнім числом 

заявок, що знаходяться у системі. Позначимо це середнє число k . 

Величину k  можна обчислити безпосередньо через імовірності P0, P1, 

…, Pn за формулою 

 k  = 0 P0 + 1 P1+ … + n Pn                                                (6.14) 

як математичне сподівання дискретної випадкової величини, що набуває 

значення 0, 1, …, n з імовірностями P0, P1, …, Pn... Однак значно простіше 

виразити середнє число зайнятих каналів через абсолютну пропускну 

здатність А, що ми вже знаємо. Дійсно, А є не що інше, як середнє число 

заявок, що обслуговуються в одиницю часу. Один зайнятий канал обслуговує 

в середньому за одиницю часу   заявок; середнє число зайнятих каналів вийде 
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розподілом А на  : 

,
)1(







 nPA

k  

або, приймаючи 


 , запишемо 

 )1( nk  .                                                 (6.15) 

Приклад  

Як і в попередньому прикладі для одноканальної СМО, приймемо   = 0,8 

і   = 0,667; однак число ліній зв’язку приймемо n = 3. Необхідно знайти 

ймовірність станів, абсолютну й відносну пропускну здатності, імовірність 

відмови і середнє число зайнятих каналів [14]. 

Наведена інтенсивність потоку заявок 

21
6670

80 ,
,

, 


 . 

За формулами Ерланга (6.10) одержуємо 

;P,P
!

P 001 21
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2 720
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     00
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3 2880
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P,P
!

P 


 ; 

P0 = [1 + 1,2 + 0,72 + 0,288]-1 = 0,312. 

І далі одержимо P1 = 0,374;    P2 = 0,224;   P3 = 0,09. 

Імовірність відмови Pвідм= P3 = 0,09. 

Відносні й абсолютна пропускна здатності рівні 

q = 1 – P3 = 0,91;    A =   q = 91080 ,,   = 0,728. 

Середнє число зайнятих каналів 

,09,191,02,1)1( 3 k  
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тобто при сталому режимі роботи СМО в середньому буде зайнятий один канал 

із трьох – інші два будуть простоювати. Цією ціною досягається порівняно 

високий рівень ефективності обслуговування – близько 91 % всіх викликів, що 

надійшли, буде обслужено. 

 

6.5. Одноканальна СМО з очікуванням 

 

Розглянемо спочатку найпростішу із всіх можливих СМО з очікуванням – 

одноканальну систему (n = 1), на яку надходить потік заявок з інтенсивністю  . 

Інтенсивність обслуговування   (тобто в середньому безупинно зайнятий канал 

буде видавати   обслужених заявок в одиницю часу). Заявка, що надійшла в 

момент, коли канал зайнятий, стає в чергу й очікує обслуговування [14]. 

Припустимо спочатку, що кількість місць у черзі обмежена числом «m», 

тобто якщо заявка прийшла в момент, коли в черзі вже стоїть «m» заявок, вона 

системою не обслуговується [14, 47]. 

Будемо нумерувати стани СМО за числом заявок, що знаходиться у 

системі (як тих, що обслуговуються, так і тих, що очікують обслуговування); 

xo – канал вільний; 

x1 – канал зайнятий, черги немає; 

x2 – канал зайнятий, одна заявка стоїть в черзі; 

.    .    .    . 

xk – канал зайнятий, k – 1 заявка стоїть в черзі; 

.    .    .    . 

xm+1 – канал зайнятий, «m» заявок стоять у черзі; 

Розмічений граф станів показаний на рис. 6.4 [14]. 
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x0 x1 x2 xk xm+1

     

   

Черги немає



 

Рисунок 6.4 – Розмічений граф станів одноканальної СМО з очікуванням 

 

По стрілках ліворуч – праворуч систему переводить потік заявок з 

інтенсивністю   (як тільки прийде заявка, система переходить у наступний 

стан). Праворуч – ліворуч діє потік обробки заявок, що звільняє зайнятий канал 

і має інтенсивність   (як тільки буде обслужена чергова заявка, канал або 

звільниться, або зменшиться число заявок у черзі). 

Зображена на рис 6.4 схема являє собою систему загибелі й розмноження. 

Користуючись загальним розв’язанням для такої системи, розглянутим раніше, 

напишемо вираз граничних імовірностей станів [14, 47]: 

P1=



 P0;P2=(




 )2P0;Pk=(




)kP0;Pm+1=(




)m+1P0;P0=[1+




+(




)2+…+(




)m+1]-1.(6.16) 

Уводячи позначення 


 , перепишемо формули (6.16) у вигляді 

P1 =   P0; P2 =   2P0; … Pk  =  k P0; 

 … Pm+1 =   m+1P0; Po=[1 +   + 2+…+ m+1]-1.......................(6.17) 

Помітимо, що в знаменнику виразу для P0 стоїть геометрична прогресія з 

першим членом 1 і знаменником  . Підсумовуючи цю прогресію, знаходимо 

 P0 = [


 

1

1 2m

 ]-1=
21

1



m

 …………………….(6.18) 

Ця формула правдива тільки при   1 (при   = 1 одержуємо невизначеність 

типу 0/0). 
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Але суму геометричної прогресії зі знаменником =1 знайти легко за 

(6.17). Вона дорівнює m+2, тобто P0 = (m + 2)-1. Це ж значення можна одержати, 

застосовуючи до (6.18) правило Лопіталя [14]. 

Визначимо характеристики СМО: імовірність відмови Рвідм, відносну 

пропускну здатність q, абсолютну пропускну здатність А, середню довжину 

черги r , середнє число заявок k  у системі. 

Очевидно, заявка одержує відмову тільки у випадку, коли канал зайнятий 

і всі «m» місць у черзі – теж: 

Рвідм= Рm+1 = 
2

1

1

)1(







m

m

.                                 (6.19) 

Знаходимо відносну пропускну здатність 

q = 1 – Рвідм = 1 – 
2

1

1

)1(







m

m

 .                               (6.20) 

Абсолютна пропускна здатність 

А =   q. 

Знайдемо середнє число r  заявок, що знаходиться у черзі. Визначимо цю 

величину як математичне сподівання дискретної випадкової величини R – числа 

заявок, що знаходяться у черзі: 

r  = M[R]. 

З імовірністю Р2 у черзі стоїть одна заявка; з імовірністю Р3 – дві заявки; 

взагалі з імовірністю Рк у черзі стоять k – 1 заявок; нарешті, з імовірністю Рm+1 у 

черзі стоять «m» заявок. Середнє число заявок у черзі одержимо, множачи 

число заявок у черзі на відповідну ймовірність і складаючи результати [14] 

r  = 1 Р2 + 2 Р3 +…+ (k – 1) Рк +…+ mРm+1 = 1  2  Р0 + 2  3  Р0+ 

… + (k – 1) к Р0 + … + m  1m Р0 = 2  Р0[1 + 2  +  
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… +(k – 1) 2к  +…+ m 1m ]...                                (6.21) 

Вираз у квадратних дужках є, мабуть, похідної суми 

   ,...... mk 12  

для якої можна скористатися формулою суми геометричної прогресії 

.
11

)1( 1












mm

                                       (6.22) 

Продиференціюємо (6.22) за   
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)1(

)1(1
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mmm mmm

             (6.23) 

Отриманий вираз дорівнює виразу у квадратних дужках (6.21). Підставимо 

отриманий вираз у (6.21). 

Одержуємо  

20
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)1(

)1(1






mm
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. 

З огляду на вираз для P0 з (6.18), маємо 

)1)(1(

)]1(1[

)1)(1(

)]1(1)[1(
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m mmmm
r      (6.24) 

Виведемо тепер формулу для середнього числа k  заявок, що як стоять у 

черзі, так і перебувають під обслуговуванням. Будемо розв’язувати завдання в 

такий спосіб: розглянемо загальне число заявок К, пов’язаних із системою, як 

суму двох випадкових величин – числа заявок, що стоять у черзі R, і числа 

заявок  , що знаходяться під обслуговуванням [14]: 

K = R +  . 

За теоремою додавання математичних сподівань 
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k  = M[K] = M[R] + M[  ]= r ,                     (6.25) 

де r  – середнє число заявок у черзі;  

  – середнє число заявок під обслуговуванням. 

Величина r  вже визначена. 

Знайдемо величину  . 

Оскільки канал у системі один, то випадкова величина   може набувати 

тільки два значення: 0 або 1. Значення 0 вона набуває, якщо канал вільний 

(обслуговування попередньої заявки закінчене). Імовірність цього 

дорівнює (6.18) 

20
1

1





m
P  

Значення 1 вона приймає, якщо канал зайнятий. Імовірність цього 

дорівнює 

2

2

0
1

1









m

m

P . 

З урахуванням отриманих виразів знаходимо математичне сподівання 

числа заявок, що перебувають під обслуговуванням: 

2

2

00
1

)1(10









m

m

PP  .                       (6.26) 

Таким чином, середнє число заявок, пов’язаних зі СМО, буде 

,rk
m

m

2

2

1 






                                            (6.27) 

де r  визначається за (6.24). 

Визначимо тепер середній час очікування заявки в черзі сподівt . 

Нехай заявка надходить у систему в якийсь момент часу. З імовірністю Р0 
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канал обслуговування вільний, і час очікування дорівнює нулю. З імовірністю 

Р1 заявка прийде в систему обслуговування попередньої заявки, але перед нею 

не буде черги, і заявка буде чекати свого обслуговування протягом часу 1/  

(середній час обслуговування однієї заявки). З імовірністю Р2 у черзі перед 

розглянутою заявкою буде стояти ще одна, і час очікування в середньому буде 

2/  , і т.п. Взагалі, з імовірністю Рк заявка, що прийшла, застане в системі «k» 

заявок і буде чекати в середньому k  / одиниць часу (  k m). При k = m + 1, 

тобто коли знову прихожа заявка застає канал обслуговування зайнятим і ще 

«m» заявок у черзі (імовірність цього Рm+1), той час очікування в цьому випадку 

також дорівнює нулю, тому що заявка не стає в чергу (і не буде 

обслуговуватися). Тому середній час очікування буде [14]: 

.......
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21сподів
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Підставляючи сюди вираз для Р1, …, Рm, одержимо 
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Перетворимо суму в дужках, користуючись формулою (6.23), 
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Порівнюючи цей вираз з формулою (6.24), зауважуємо, що 

 ,сподів






rr

t                                               (6.29) 

тобто середній час очікування дорівнює середньому числу заявок у черзі, 
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діленому на інтенсивність потоку заявок. 

Визначимо далі вираз для середнього часу перебування заявки у системі. 

Позначимо Тс випадкову величину – час перебування заявки в СМО. Тс 

складається із двох випадкових величин 

Тс = Т сподів  + Тоб, 

де  Т сподів – час очікування заявки в черзі; 

Тоб – дорівнює часу обслуговування Тоб, якщо заявка обслуговується, і 

нулю, якщо вона не обслуговується (одержує відмову). 

За теоремою додавання математичних сподівання 

ct  = M[Tc] = M[T сподів] + M[Tоб]. 

Для розглянутої системи M[T сподів] = сподівt , а M[Tоб] = q обt  = q/  . 

Звідси знаходимо 

ct =



q

tсподів , 

або з урахуванням формули (6.27) 

ct =





qr
.                                                    (6.30) 

Приклад 

Автозаправна станція (АЗС) являє собою СМО з одним каналом 

обслуговування (одним стовпчиком). Майданчик при станції допускає 

перебування в черзі на заправлення не більше трьох машин одночасно (m = 3). 

Якщо в черзі вже перебуває три машини, чергова машина, що прибула до 

станції, у чергу не стає, а проїжджає повз. Потік машин, що прибувають для 

заправлення, має інтенсивність   = 1 (машина у хвилину). Процес заправлення 

триває в середньому 1,25 хв. Визначити: 

– імовірність відмови; 
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– відносну й абсолютну пропускну здатності СМО; 

– середнє число машин, що очікують заправлення; 

– середнє число машин, що перебувають на АЗС (включаючи, що 

обслуговується); 

– середній час очікування машини в черзі; 

– середній час перебування машини на АЗС (включаючи 

обслуговування). 

Знаходимо наведену інтенсивність потоку заявок 

80
251

1
,

,
 ;            251

80

1
,

,





 . 

За формулами (6.17) і (6.18) визначаємо [14] 

Р0 = ;,
,

,
1220

0531

2511





       Р1 = 1,25   0,122 = 0,152;       Р2 = 1,252   0,122 = 0,191; 

Р3 = 1,253   0,122 = 0,238;       Р4 = 1,254   0,122 = 0,297. 

Імовірність відмови Рвібм = Р4  = 0,297. 

Відносна пропускна здатність СМО 

q = 1 – Рвідм = 0,703. 

Абсолютна пропускна здатність СМО 

А =   q = 0,703 (машини у хв). 

Середнє число машин у черзі знаходимо за формулою (6.24) 

5601
1,25)(1)1,25(1

3,75)]1(31,25[11,25
5

32

,r 



 . 

Додаючи до цієї величини середнє число машин, що перебувають під 

обслуговуванням (6.26), 
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Одержуємо середнє число машин, пов’язаних з АЗС, 

442,rk  . 

Середній час очікування машини в черзі дорівнює 

56,1сподів 



r

t  (хв). 

Додаючи до цієї величини обt  = M[Tоб] = q /   = 0,703 / 0,8 = 0,88, одержимо 

середній час, що машина проводить на АЗС, 

сt  = 1,56 + 0,88 = 2,44 (хв). 

Таким чином, розглянуті теоретичні положення дозволяють дати всебічну 

оцінку системі, виходячи з мінімальних вихідних даних, що дають уяву про 

основне завдання проектованої системи. 

 

6.6. Одноканальна СМО з нескінченним числом місць у черзі 

 

Розглянемо можливість визначення ймовірностей станів СМО з 

необмеженою чергою шляхом граничного переходу (при m   ) з формул 

(6.17) і (6.18) [14, 47]. 

Запишемо такі вихідні вирази: 

P0 = ;
m 21

1



  P1 =   P0;   P2 =   2P0; …  Pk =  kP0; … Pm+1 =  m+1P0 .    (6.31) 

Відзначимо, що при цьому знаменник у виразі для Р0 являє собою суму 

нескінченного числа членів геометричної прогресії. Ця сума сходиться, якщо 

прогресія нескінченно убутна, тобто при   < 1. При цьому в системі існує 
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сталий режим. При   > 1 такого режиму не існує, тобто при будь-якій кількості 

місць у черзі сталий режим не настане. Черга буде увесь час зростати [9, 10]. 

Припустимо, що



  < 1, тобто граничний режим існує. Спрямувавши у 

формулах (6.31) m   , виведемо формули для граничних імовірностей станів. 

Одержимо  

P0 = 1 –   ;  P1 =   (1 –  );  P2 =   2(1 –  ) … Pk =  k(1 –  ); …          (6.32) 

При відсутності обмежень по довжині черги кожна заявка, що прийшла в 

систему, буде обслужена, тому q = 1, A =   q =  . Середнє число заявок у черзі 

одержимо з (6.24) при m   
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2

r                                                          (6.33) 

Середнє число заявок у системі за формулою (6.27) буде  

.rk
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2

                                   (6.34) 

Середній час очікування сподівt  одержимо з (6.28) 
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1
сподівt ,                                                 (6.35) 

або за іншою формулою  

)1(

2

сподів



t .                                                  (6.36) 

Середній час перебування заявки в СМО відповідно до (6.28) і (6.30) 


















1

111

1

1
ct .                                       (6.37) 

Із усіх отриманих формул (6.32), … , (6.37) випливає, що СМО втрачає 
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фізичний зміст при достатньому наближенні значення   до одиниці. 

 

6.7. Багатоканальна СМО з очікуванням 

 

Розглянемо n-канальну СМО з очікуванням, на яку надходить потік заявок 

з інтенсивністю  ; інтенсивність обслуговування (для одного каналу)  ; число 

місць у черзі «m» [14, 47]. 

Стан системи будемо нумерувати за числом заявок, пов’язаних із 

системою: 

 

 

 

 

 

 

xn+1 – зайняті всі «n» каналів, одна заявка стоїть у черзі; 

.        .        . 

xn+   – зайняті усі «n» каналів, « » заявок стоять у черзі; 

.       .        . 

xn+m – зайняті усі «n» каналів, «m» заявок стоять у черзі. 

Розмічений граф станів показаний на рис. 6.5 [14]. 

 

 )1(k

x0 x1 xk xn xn+1 xn+mxn+

2 k n n n n n n

Черги немає

         

        


 

 

Рисунок 6.5 – Розмічений граф станів СМО 

x0 – усі канали вільні; 

x1 – зайнятий один канал, інші вільні; 

.         .         .                                                                                                                              

xk – зайнято «k» каналів, інші вільні; 

.         .         . 

xn – зайнято всі «n» каналів. 
 

Черги 

немає 



 

147 
 

По стрілках ліворуч – праворуч систему переводить завжди той самий 

потік подій з інтенсивністю  ; по стрілках праворуч – ліворуч систему 

переводить потік обслуговувань, інтенсивність якого дорівнює  , 

помноженої на число зайнятих каналів. 

Граф, показаний на рис. 6.5 [14], подає систему загибелі й 

розмноження. Напишемо вираз для граничних імовірностей, позначаючи 
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У виразі для P0 підкреслені члени утворять геометричну прогресію зі 

знаменником 
n

 , сума якої дорівнює 
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Для одноканальної СМО збіжність аналогічної суми забезпечувалося 

виконанням нерівності   < 1. У цьому випадку збіжність суми буде 

забезпечення при виконанні нерівності 
n

 < 1 або   < n. Тоді вираз для Р0 

напишемо в такий спосіб: 

 P0 = [1+
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 + 
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nn
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 ]-1 .                               (6.38) 

Знайдемо деякі характеристики ефективності обслуговування. 

Заявка, що надійшла, одержує відмову, якщо зайняті всі «n» каналів і всі 

«m» місць у черзі 
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Pвідм  = Pn+m =
!nnm

mn



 

 P0 .                                                        (6.39) 

Відносна пропускна здатність, як завжди, доповнює ймовірність відмови 

до одиниці 

q = 1 – Pвідм = 1 – 
!nnm

mn



 

 Р0. 

Абсолютна пропускна здатність СМО буде 

 А =   q=  (1 – 
!nnm

mn



 

 P0).                                    (6.40) 

Знайдемо середнє число зайнятих каналів. Для СМО з відмовами воно 

збігається із середнім числом заявок, що перебувають у системі. Для СМО із 

чергою середнє число зайнятих каналів не збігається із середнім числом заявок, 

що перебувають у системі, і відрізняється від цієї величини на середнє число 

заявок, що перебувають у черзі. 

Нехай k  позначає середнє число заявок у системі, а z  – середнє число 

зайнятих каналів. 

Кожний зайнятий канал обслуговує, у середньому,   заявок в одиницю 

часу. Вся СМО обслуговує, у середньому, А заявок в одиницю часу. Тоді для z  

можна написати 

 z = 






1(

A

!nnm

mn



 

 P0) =   (1 – 
!nnm

mn



 

 P0).                        (6.41) 

Середнє число заявок у черзі можна обчислити безпосередньо, як математичне 

сподівання дискретної випадкової величини, множачи будь-яке можливе число 

заявок на ймовірність того, що саме це число заявок буде в черзі, і складаючи 

результати [14] 
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Уведемо позначення 
n

   й перепишемо (6.42) у вигляді 

0

1

P
!nn

r
n








(1+2  +3  2+ … +m n-1).                          (6.43) 

Раніше вже була обчислена сума величин, що стоять у дужках (6.43). Зважаючи 

на це, одержуємо 
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Складаючи середнє число заявок у черги r  й середнє число зайнятих каналів z , 

одержуємо середнє число заявок, пов’язаних із системою 

 rzk  .                                                    (6.45) 

Знайдемо тепер середній час очікування заявки у черзі сподівt . Приймемо ряд 

гіпотез про те, у якому стані застає систему знову заявка, що прийшла, і скільки 

часу їй доведеться чекати обслуговування. 

Якщо заявка застане не всі канали зайнятими, їй взагалі не потрібно 

чекати (відповідні члени в математичному сподіванні відкинемо, як рівні 

нулю). 

Якщо заявка прийде в момент, коли зайняті всі «n» каналів, а черги немає, 

їй доведеться чекати в середньому час, рівний 
n

1  (тому що потік звільнень 

«n» каналів має інтенсивність 
n

1 ). 

Якщо заявка застане всі канали зайнятими й одну заявку перед собою в 
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черзі, їй доведеться в середньому чекати час 
n

2  (по 
n

1  на кожну заявку, що 

стоїть попереду) і т.д. 

Якщо знову заявка, що прийшла, застане в черзі вже «m» заявок, то вона 

взагалі не буде чекати, але й не буде обслуговуватися. 

Середній час очікування знайдемо, множачи кожне із цих значень на 

відповідну ймовірність: [14] 
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Так само, як і у випадку одноканальної СМО з очікуванням, зауважуємо, 

що цей вираз відрізняється від виразу для середньої довжини черги (6.42) 

тільки множником 





11 , тобто 




r
tсподів .                                                 (6.46) 

Підставляючи сюди вираз для r , знайдемо 
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Середній час перебування заявки в системі, так само, як і для 

одноканальної СМО, відрізняється від середнього часу очікування на середній 

час обслуговування, помножений на відносну пропускну здатність 

 



q

tt очікc .                                           (6.48) 

Приклад 

Автозаправна станція (АЗС) із двома колонками (n = 2). Потік машин, що 
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прибувають на АЗС, має інтенсивність   = 2 машини / хв. Середній час 

обслуговування однієї машини 


 1
обt = 2 хв. 

Площадка в АЗС може вмістити чергу не більше m = 3 машин. Машина, що 

прибула в момент, коли всі три місця в черзі зайняті, залишає АЗС. 

Знайти характеристики СМО: 

– імовірність відмови; 

– відносну й пропускну здатності; 

– середнє число зайнятих стовпчиків; 

– середнє число машин у черзі; 

– середній час очікування; 

– середній час перебування машини на АЗС. 

Вихідні дані: n = 2; m = 3;   = 2; 
об

1
t

 = 0,5; 4


 ; æ
n


 = 2. 

За формулою (6.38) знаходимо 

Р0 = [1+
21

22

2

4

2

4

1

4 422




  ]-1=

125

1
 = 0,008. 

Імовірність відмови 

Рвідм = Рn+m = P5 = 
22

4
3

5

 P0 = 64P0 = 0,512. 

Відносна пропускна здатність 

q = 1 – Рвідм = 0,488. 

Абсолютна пропускна здатність 

А =   q = 0,976 машини / хв. 

Середнє число зайнятих каналів (колонок) 




A
z = 0,976 / 0,5 = 1,952, 
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тобто обидва стовпчики майже увесь час зайняті. 

Середнє число машин у черзі знаходимо за формулою (6.44) 

18,217
125

16

)21(

23241

12522

4
2

433








r . 

Середній час очікування в черзі (6.46) 




 rtсподів 2,18 / 2 = 1,09 хв. 

Середній час перебування на АЗС (включаючи час обслуговування) 

обсподівc tqtt  =1,09 + 0,976 = 2,07 хв. 

 

6.8. n-канальна СМО з очікуванням і без обмежень довжини черги 

 

Граф станів для цього випадку показаний на рис. 6.6. Імовірності станів 

одержимо з формул для граничних імовірностей, поклавши m   . 

Відзначимо, що сума відповідної геометричної прогресії сходиться при 

1æ 
n

 й розходиться при 1æ  . Відповідно режим, що встановився, буде 

існувати при 1æ  , а при 1æ   черга буде нескінченно зростати [9, 10, 14, 47].  

 

 )1(k

x0 x1 xk xn xn+

2 k n n n n

Черги немає

       

      


 

 

Рисунок 6.6 – Розмічений граф станів 
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Припустимо, що 1æ  , й спрямуємо m  . Одержимо вираз для 

граничних імовірностей станів: 

 Р0 = [1+
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Оскільки кожна заявка рано або пізно буде обслужена, то характеристики 

пропускної здатності СМО дорівнюють 

Рвідм = 0;     q = 1;    A =   q =  . 

Середнє число заявок у черзі одержимо з (6.44) при m    

2

0
1

æ1 )(!nn

P
r

n








.                                          (6.50) 

Середній час очікування одержимо з (6.47) 
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0
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 .                                       (6.51) 

Середнє число зайнятих каналів z  визначимо, як і раніше, через 

абсолютну пропускну здатність 










A
z  ,                                               (6.52) 

а середнє число заявок, пов’язаних зі СМО, – як середнє число заявок у черзі 

плюс середнє число заявок, що перебувають під обслуговуванням (середнє 

число зайнятих каналів) 

 zrk   .  
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Приклад 

Автозаправна станція із двома колонками (n = 2) обслуговує потік 

машин з інтенсивністю   = 0,8 машин / хв. Середній час обслуговування 

однієї машини 


 1

обt =2 хв. 

У даному районі немає іншої АЗС, так що черга машин перед АЗС 

може зростати необмежено. 

Знайти характеристики СМО. 

Вихідні дані: n = 2;    = 0,8;    = 0,5;   = 1,6; 
n

æ = 0,8. 

Оскільки 1æ  , можна говорити про граничний стаціонарний режим 

роботи СМО. За формулами (6.49) знаходимо ймовірності станів: 

Р0 = [1 + 1,6 + 1,28 + 
402

0964

,

,


 ]-1 = 0,111; 

P1 = 1,6P0 = 0,178;   P2 = 1,28P0 = 0,142;   P3 = 

!

,

22

61 3


 P 0= 0,114; P4 = 0,091 і т.д. 

Середнє число зайнятих каналів знайдемо, розділивши абсолютну 

пропускну здатність СМО А =   = 0,8 на інтенсивність обслуговування   = 

=0,5 

z =0,8 / 0,5 = 1,6. 

Імовірність відсутності черги в АЗС (див. граф) 

Р0 + Р1 + Р2 = 0,431. 

Середнє число машин у черзі 

710
42022

111061
2

3

,
,

,,
r 




 . 
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Середнє число машин на АЗС 

zrk   = 0,71 + 1,6 = 2,31. 

Середній час очікування в черзі 

89,0сподів 


 кt  хв. 

Середній час перебування машини на АЗС  

 обсподівсист ttt  0,89 + 2 = 2,89 хв. 

 

6.9. СМО з обмеженим часом очікування 

 

Дотепер розглядалися СМО з очікуванням, обмеженим тільки довжиною 

черги, тобто числом m заявок, що одночасно перебувають у черзі. У такій СМО 

заявка, раз ставша у чергу, вже не залишає її й чекає обслуговування. На 

практиці зустрічаються також СМО іншого типу, у яких заявка, почекавши 

якийсь час, може піти із черги. Найбільш важливим для нас прикладом таких 

CMО є ІВС із певним строком життя інформації в кожному каналі. Строк життя 

інформації визначає можливий час очікування такої заявки [14, 47]. 

Розглянемо СМО такого типу в рамках марківськой теорії. 

Припустимо, що є n-канальна СМО з очікуванням, у якій число місць у 

черзі не обмежене, але час перебування заявки в черзі обмежений деяким 

випадковим строком T02 із середнім значенням 02t . Таким чином, на кожну 

заявку, що стоїть в черзі, діє мов би «потік залишання черги» з інтенсивністю: 

02

1
t

  

Якщо цей потік пуассонівський, то процес, що відбувається у СМО, буде 

марківським. Знайдемо для нього ймовірності станів. Будемо знову нумерувати 
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стани системи за числом заявок, пов’язаних із системою – як тих, що 

обслуговуються, так і тих, що стоять у черзі [14]: 

 

 

 

 

 

 

 

xn+1 – зайняті усі n каналів, одна заявка стоїть у черзі; 

.         .        . 

xn+ζ – зайняті усі n каналів, ξ заявок стоїть у черзі; 

.        .        .  і т.д. 

На рис. 6.7 [14] показаний розмічений граф станів системи. 

Як і раніше, у всіх стрілок, що йдуть ліворуч – праворуч, стоїть 

інтенсивність потоку заявок  . Для станів без черги у стрілок, що йдуть 

праворуч – ліворуч, буде, як і раніше, стояти сумарна інтенсивність потоку 

обслуговування всіх зайнятих каналів.  

 

x0 x1 x2

  

 2 3

xn



n

xn+1 xn+

   

n  2n 



n  )1(n

. . 

.

. . 
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Черги немає

 

Рисунок 6.7 – Розмічений граф станів системи 

 

Для станів із чергою у стрілок, що йдуть праворуч – ліворуч, буде стояти 

сумарна інтенсивність потоку обслуговування усіх n каналів – n  , плюс 

відповідає інтенсивності потоку відходів із черги. 

x0 – усі канали вільні; 

х1 – зайнятий один канал; 

х2 – зайняті два канали; 

.       .        . 

хn  – заняті усі n каналів; 
 

черги  

НЕМАЄ 
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Для розглянутої системи також можна застосувати загальний вираз для 

граничних імовірностей станів. Напишемо 
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Відзначимо деякі особливості розглянутої CMО із заявками з обмеженим 
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часом очікування («нетерплячими заявками») у порівнянні з раніше 

розглянутою СМО з «терплячими» заявками. 

Якщо довжина черги не обмежена заздалегідь ніяким числом і заявки не 

йдуть із черги  («терплячі»), то стаціонарний граничний режим існує тільки у 

випадку   < n (при   n відповідна нескінченна геометрична прогресія 

розходиться, що фізично відповідає необмеженому зростанню черги при 

t  ). Навпроти, у СМО з «нетерплячими» заявками, що йдуть рано або пізно 

із черги, режим обслуговування, що встановився пpи t   досягається завжди, 

незалежно від наведеної інтенсивності потоку заявок  . Це випливає з того, що 

ряд у знаменнику формули для P0 (див. (6.53)) сходиться при будь-яких 

позитивних значеннях   і  [14]. 

Для СМО з «нетерплячими» заявками поняття «імовірність відмови» не 

має змісту – кожна заявка стає в чергу, але може й не дочекатися 

обслуговування, пішовши передчасно. 

Відносну пропускну здатність q такої СМО можна підрахувати в такий 

спосіб. Очевидно, обслужені будуть всі заявки, крім тих, які підуть із черги у 

відповідності зі своїм обмеженим часом очікування. Підрахуємо, яке в 

середньому число заявок залишає черга достроково. Для цього можна 

обчислити середнє число заявок у черзі  

 r 1 Pn+1 + 2Pn+2 + … +  Pn+  + …  (6.54) 

На кожну із цих заявок діє «потік відходів» з інтенсивністю  . Виходить, 

із середнього числа r  заявок у черзі в середньому буде йти, не дочекавшись 

обслуговування, r  заявок в одиницю часу. Усього в одиницю часу в 

середньому буде обслужено заявок  

А = r ,                                                 (6.55) 

Відносну пропускну здатність визначимо з (6.56) 
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q = 












rrA
1 .                                     (6.56) 

Середнє число зайнятих каналів z , як і раніше, одержимо, ділячи 

абсолютну пропускну здатність на  : 

r
rA

z 






 .                                   (6.57) 

Це дозволяє обчислити середнє число заявок у черзі r , не підсумовуючи 

нескінченний ряд (6.54). Дійсно, з (6.57) одержимо  









z
r ,                                                     (6.58) 

а вхідне в цю формулу середнє число зайнятих каналів можна знайти як 

математичне сподівання випадкової величини z, що набуває 

значення 0, 1, 2 ,…,n із імовірностями P0, P1, P2, …,[1 – (P0 + P1 +…+ Pn-1)]: 

)]...(1[...210 110210  nPPPnPPPz = 

 = P1 + 2P2 +…+ n[1 – (P0 + P1 + …+ Pn-1)]                   (6.59) 

Зверніть увагу, що на відміну від розглянутих формул такого типу у 

формулі (6.53) для P0 фігурує сумa нескінченного ряду, що не є прогресією. 

Тому визначення P0 може бути виконано тільки приблизно, для деякого 

кінцевого числа членів « ». Звідси оцінка ймовірностей станів, значення всіх 

параметрів СМО також визначається приблизно. 

На закінчення відзначимо, що якщо у формулах (6.53) перейти до межі 

при 0 , то при   < n одержуємо формули, що відповідають СМО з 

очікуванням, що має «n» каналів і необмежений час очікування заявки в черзі. 

При цьому передбачається, що число місць у черзі «m» також необмежене. 
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6.10. Потоки Пальма. Пoтоки Ерланга 

 

На практиці ніколи не спостерігаються марківські процеси в чистому 

вигляді: реальні процеси майже завжди закінчуюються тією або іншою 

післядією. Для марківського процесу час перебування системи в якому-небудь 

стані розподіллено за показовим законом, що не завжди відповідає дійсності. 

Наприклад, якщо потік подій, що переводить систему зі стану в стан, є потік 

відмов якогось вузла, то більш природно припустити, що час безвідмовної 

роботи, що залишився, для вузла залежить від того, скільки часу вузол вже 

працював. При цьому час знаходиться вузла у робочому стані являє собою 

випадкову величину, розподілену не за показовомим, а за якомось іншим 

законом [9, 10, 14]. 

Виникає необхідність розгляду потоків подій, що більш точно 

відповідають реальним явищам. Для інженерних завдань найбільш доцільне 

використання потоків Пальма. 

Потік подій називається потоком Пальма (або потоком з обмеженим 

наслідком), якщо проміжки часу між послідовними подіями: Т1, Т2, …, Тi, ... 

являють собою незалежні випадкові величини з тими самими довільними 

законами розподілу [14, 47]. 

Найпростіший потік є окремий випадок потоку Пальма: у ньому відстані 

Т1, Т2, …, Тi, ... являють собою незалежні випадкові величини, розподілені за 

тим самомим показовомим законом. Їхня незалежність випливає з того, що 

найпростіший потік є потік без наслідку, і відстань за часом між будь-якими 

двома подіями не залежить від того, які відстані між іншими. 

Розглянемо приклад потоку Пальма. Деякий елемент технічного 

пристрою (наприклад, транзистор) працює безупинно до своєї відмови (виходу 

з ладу), після чого він миттєво заміняється новим. Строк роботи елемента 

випадковий. Якщо окремі екземпляри елементів виходять із ладу незалежно 
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один від одного, то потік відмов (або потік відновлень) являє собою потік 

Пальма. Якщо ж строк роботи елементів розподілений за показовим законом, 

потік Пальма перетворюється в найпростіший (стаціонарний пуассоновський) 

потік. 

Багато потоків подій, що зустрічаються на практиці, хоча й не є в 

точності потоками Пальма, але можуть бути ними приблизно замінені. 

Важливими для практики зразками потоків Пальма є так звані потоки 

Ерланга. Ці потоки утворяться в результаті «просівання» найпростіших потоків. 

Розглянемо на осі 0t найпростіший потік подій і збережемо в ньому не всі 

точки, а тільки кожну другу, інші відкинемо (рис. 6.8) [14]. 

 

t0
       

 

Рис. 6.8 – Просівання найпростішого потоку 

 

У результаті такої операції «просівання» утвориться новий потік подій; 

він називається потоком Ерланга другого порядку. 

Взагалі, потоком Ерланга k-го порядку Ек називається потік, що вийшов у 

випадку збереження в найпростішому потоці кожної k-тої точки (інші 

відкидаються) [14, 47]. 

Очевидно, найпростіший потік являє собою окремий випадок потоку 

Ерланга, а саме потік Ерланга 1-го порядку Е1.  

Інтервал часу Т між сусідніми подіями в потоці Ерланга k-го порядку 

являє собою суму «k» незалежних випадкових величин – відстаней між подіями 

у вихідному найпростішому потоці 

Т = Т1 + Т2 +…+ Тк = 


k

i
iT

1

. 
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Кожна із цих випадкових величин розподілена за показовим законом  

e
t

tf


)(      (t > 0). 

Закон розподілу інтервалу Т між сусідніми подіями в потоці Еk 

називається законом Ерланга k-го порядку. 

Знайдемо вираз для щільності розподілу цього закону, позначимо її ek(t). 

Для цього розглянемо на осі 0t найпростіший потік з інтенсивністю  , у якому 

події розділені інтервалами Т1, Т2, …, і знайдемо елемент імовірності ek(t)dt – 

імовірність того, що кінець інтервалу Т = 


k

i
iT

1

 виявиться в межах елементарної 

ділянки (t + dt) (рис. 6.9) [14]. 

t

...
T1

T2 T
3

T

T
k-1 Tk

d t

t

. . . 

 

Рисунок 6.9 – Визначення інтервалу Т 

 

Для цього, по-перше, на ділянку довжиною t повинно потрапити рівно  

(k – 1) точок найпростішого потоку. Імовірність цієї події, відповідно до 

розподілу Пуассона, дорівнює 

ee
t

kk

k
!k

t

!k
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)1(
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)1(

11

1 . 

Крім того, остання (k – а) точка повинна потрапити на елементарну 

ділянку (t + dt). Імовірність цього дорівнює dt (ординарність найпростішого 

потоку). Перемножуючи ці ймовірності, одержимо 
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    (t > 0)                                (6.60) 

Очевидно, при k = 1 одержуємо звичайний показовий розподіл 

e
t

tfte


 )()(1 ,    (t > 0)                                 (6.61) 

Знайдемо характеристики закону Ерланга k-го порядку: його математичне 

сподівання mt
(k) і дисперсію Dt

(k). 

Випадкова величина Т, розподілена за законом Ерланга k-го порядку, 

виходить додаванням «k» незалежних випадкових величин 

Т = 


k

i
iT

1

, 

де кожна з величин Тi розподілена за показовим законом (6.61) з математичним 

сподіванням 1/  і дисперсією 1/ 2 . Застосовуючи теореми додавання 

математичних сподівань і дисперсії, маємо 




k
m

k

t

)(
; 

2

)(




k
D

k

t .                                     (6.62) 

Витягаючи з дисперсії квадратний корінь, знайдемо СКВ  




kk

t

)(
.                                               (6.63) 

Таким чином, визначені основні характеристики потоку Ерланга k-го 

порядку. 

Зазначимо, що як закон розподілу ek(t), так і всі його характеристики 

виражені не через інтенсивність самого потоку Ерланга Еk, а через 

інтенсивність   його найпростішого потоку, що піддавався «просіванню».  
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Виразимо тепер ці характеристики через інтенсивність εk самого потоку 

Ерланга Еk. 

Очевидно, εk = 
k

  ;    k  εk, тому що з вихідного найпростішого 

потоку з інтенсивністю   береться тільки k – а частина [14]. 

Підставляючи вираз   через εk у формулу (6.60), одержуємо 
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    (t > 0).                         (6.64) 

Математичне сподівання, дисперсія, СКВ цього закону будуть 

;
1)(

k

k

tm


      ;
1

2
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k

k

t
k
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kk

k

t



1)(

.                   (6.65) 

Тепер припустимо, що, зберігаючи незмінною інтенсивність потоку εk 

(εk= ε = const), будемо змінювати тільки порядок «k» закону Ерланга. Його 

математичне сподівання залишиться постійним 

mt = 1/ε,                                               (6.66) 

а дисперсія й СКВ будуть змінюватися залежно від «k» 

;
1

2

)(




k
D

k

t    
k

k

t



1)(

.                             (6.67) 

З формул (6.67) видно, що при k   дисперсія й СКВ прямують до нуля. 

Це значить, що при k   потік Ерланга заданої інтенсивності ε необмежено 

наближається до регулярного потоку з постійним інтервалом між подіями: 

const
1



T                                                 (6.68) 
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Це властивість потоків Ерланга зручна в практичних застосуваннях: вона 

дає можливість, задаючись різними «k», одержувати потоки, що володіють 

різною післядією, – від повної відсутності післядії (k = 1) до твердого 

функціонального зв'язку між моментами появи подій (k  ). Таким чином, 

порядок потоку Ерланга «k» може служити «мірою післядії».  

З метою спрощення буває зручно приблизно замінити реальний потік 

подій – потоком Ерланга з тією же післядією. Це роблять, погоджуючи 

характеристики реального потоку (математичне сподівання й дисперсію 

інтервалу між подіями) з тими ж характеристиками потоку Ерланга, що заміняє. 

Приклад 

У результаті статистичної обробки інтервалів часу між подіями в деякому 

потоці отримані такі характеристики: 

– середнє значення інтервалу mt = 2 хв; 

– середнє квадратичне відхилення інтервалу  t = 0,9 хв. 

Потрібно підібрати потік Ерланга, у якого приблизно ті ж 

характеристики, знайти його інтенсивність ε і порядок «k» (рис. 6.10). 

Розв’язання 

Інтенсивність ε є величина, зворотна середньому інтервалу між подіями 

ε = 1/mt = 1/2 = 0,5 подій / хв. 

З Формули (6.67) знаходимо порядок потоку Ерланга «k»: 

9,4)
9,05,0

1
()

1
( 22 







t

k . 

Приймаємо найближче ціле значення k = 5. 

Отже, даний потік можна приблизно замінити потоком Ерланга 5-го 

порядку із щільністю вигляду 



 

166 
 

e
t

t
!

te
5,054

5

5
4

)5,05(
)(





 , 

або 

e
t

tte
5,24

5 1,4)(


 .           (t > 0). 

e
5
(t)

t2 3 4 51
0

 

Рисунок 6.10 – Вигляд кривої щільності розподілу 

 

Особлива увага, що приділяється потокам Ерланга в інженерних 

завданнях, у порівнянні з іншими потоками Пальма, пояснюється тим, що за 

допомогою потоків Ерланга можна зводити немарківські процеси до 

марківських. Потоки Ерланга зручні також для наближеного подання потоків 

Пальма будь-якого виду, тому що потоки Ерланга різних порядків утворять 

цілу гаму, що дає поступовий перехід від найпростішого потоку (повна 

відсутність наслідку) до потоку з регулярними інтервалами (повна, тверда 

післядія) [9, 10, 14].  

 

6.11. Наближене зведення немарківських процесів до марківських. 

Метод «псевдостанів» 

 

Як уже було сказано, у реальних системах рідко зустрічаються чисто 
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марківські процеси. Тією або іншою мірою всім реальним процесам властивий 

наслідок [14, 47]. 

Виникає питання про те, чи можна приблизно замінити непуассонівські 

потоки – пуассонівськими. 

Розглянемо деяку фізичну систему Х, у якій відбувається випадковий 

процес, що направляється якимсь непуассонівським потоком подій. Для такого 

процесу не можна застосовувати рівняння, отримані для систем з марківськими 

процесами. Дійсно, для марківської системи визначалася ймовірність того, що в 

момент t + t система буде у стані xi, з огляду на тільки те, у якому стані система 

була в момент t, і, не з огляду на те, скільки часу вона була в цьому стані. Для не-

марківської системи цей прийом вже непридатний: обчислюючи ймовірність 

переходу з одного стану в інший за час  t, необхідно враховувати, скільки часу 

система вже провела в даному стані. Це приводить, замість звичайних 

диференціальних рівнянь, до рівнянь із частинними похідними, тобто до 

набагато більш складного математичного апарату. 

Як виявляється, у деяких випадках можливо штучно звести немарківський 

процес до марківського. Найбільш ефективний такий підхід у тих випадках, коли 

число станів системи не дуже велике, потоки, що відрізняються від 

найпростіших подій, являють собою (точно або приблизно) потоки Ерланга. 

Тоді, уводячи в схему можливих станів системи деякі фіктивні «псевдостани», 

вдається звести немарківський процес до марківського й описати його за 

допомогою звичайних диференціальних рівнянь, які при t   переходять в 

алгебраїчні рівняння для граничних імовірностей станів. 

Розглянемо метод «псевдостанів» на конкретному прикладі.  

Нехай система Х – технічний пристрій, що може виходити з ладу під 

впливом найпростішого потоку несправностей з інтенсивністю  . Пристрій, що 

відмовив, негайно починають відновлювати з інтенсивністю процесу  . Час 
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відновлення (ремонту) T розподіллено не за показовим законом (як треба було б 

для того, щоб процес був марківським), а за законом Ерланга 3-го порядку (див. 

(6.60)). 

 te
t

te 


2

)(
)(

2

3        (t > 0).  (6.69) 

Потрібно звести даний немарківський процес до марківського й знайти 

для нього граничні ймовірності станів. 

Розв’язання 

Випадкова величина Т – час відновлення – розподілена за законом 

Ерланга третього порядку й, виходить, являє собою суму трьох випадкових 

величин Т1, Т2, Т3, розподілених за показовим законом з параметром  : 

 tetf )(1    (t > 0).                                         (6.60) 

Істинних станів системи всього два: 

– х1 – пристрій справний; 

– х2 – пристрій відновлюється. 

На рис. 6.11 показаний граф цих станів, що відповідає циклічній схемі [14]. 

 

x1 x2

P1 P2

 

 

Рисунок 6.11 – Граф станів системи 

 

Однак внаслідок того, що перехід по стрілці х2 → х1 відбувається під 

впливом не найпростішого, а ерлангівського потоку подій, процес, що 
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відбувається в системі, не є марківським, і для нього не можна написати ні 

диференціальних, ні алгебраїчних рівнянь. 

Щоб штучно звести цей процес до марківського, введемо в ланцюжок 

станів замість одного стану х2 три послідовних «псевдостани»: 

Х2
(1) – ремонт починається; 

Х2
(2) – ремонт триває; 

Х2
(3) – ремонт закінчується, 

тобто розділимо ремонт на три етапи або «фази», причому час перебування 

системи в кожній із цих фаз будемо вважати розподіленим за показовим 

законом (6.60). Граф станів буде мати вигляд, показаний на рис. 6.12. 

У цьому графі роль стану х2 будуть відігравати три псевдостани Х2
(1), Х2

(2), 

Х2
(3). Процес, що відбувається в такій системі, вже буде марківським [14]. 

x1 x2
(2)x2

(1)
x2

(3)

P1

x2

P2

  

 

 

Рисунок 6.12 – Розмічений граф із псевдостанів 

 

Позначимо Р2
(1), Р2

(2), Р2
(3) – граничні ймовірності перебування системи в 

псевдостанах Х2
(1),  Х2

(2), Х2
(3). 

Тоді Р2= Р2
(1) + Р2

(2) + Р2
(3). 

Позначаючи ;t


 1
1  

 1
2t , можна написати для марківської циклічної 

системи граничні ймовірності станів: 
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Помітимо, що величина 3 2t  являє собою середній час відновлення 

(ремонту) – воно дорівнює сумі середніх часів перебування системи в кожній 

фазі ремонту. 

Переходячи у формулах для Р1 і Р2 від середніх часів 
1

t  і 
2

t  до 

інтенсивності потоків, за формулами ;t


 1
1

 


 1
2

t , одержуємо 

;
)3(1 

P  
)3(

3
2 

P . 

Таким чином, у розглянутій системі, як і для марківського циклу, 

імовірність перебування в кожному із двох станів дорівнює відносному 

середньому часу перебування в кожному зі станів. 

 

6.11.1. Формула Літла 

Формула Літла зв’язує для граничного стаціонарного режиму середнє 

число заявок k , що перебувають у системі масового обслуговування (тобто що 

обслуговуються й вартих у черзі), і середній час перебування заявки в системі 

ct  [9, 10, 14, 47]. 

Розглянемо будь-яку СМО (одноканальну, багатоканальну, марківську, 

немарківську, з необмеженою або обмеженою чергою) і пов’язані з нею два 

потоки подій: потік заявок, що прибувають у СМО, і потік заявок, що 

залишають CMО. Якщо в системі встановився граничний стаціонарний режим, 

то середнє число заявок, що прибувають у СМО за одиницю часу, дорівнює 
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середньому числу заявок, що залишають її: обидва потоки мають ту саму 

інтенсивність  . 

Позначимо Lприб(t) – число заявок, прибулих у СМО до моменту t; Lпок(t) – 

число заявок що залишили CMО до моменту t. Обидві ці функції є випадковими 

і змінюються стрибком (збільшуються на одиницю) у моменти приходів заявок 

(Lприб(t)) і відходів заявок (Lпок(t)). 

Вигляд цих функцій показаний на рис. 6.13 [14]. 

t

T
0

Lприб,Lпок

 

Рисунок 6.13 – Функції Lприб(t) і Lпок(t) 

 

Функції Lприб(t) і Lпок(t) пдані відрізками горизонтальних прямих: верхні – 

Lприб(t); нижні Lпок(t). 

Очевидно, що для будь-якого моменту t їхня різниця k(t) = Lприб(t) - Lпок(t) 

є число заявок, що перебувають в CMО. Коли лінії Lприб(t) і Lпок(t) зливаються, у 

системі немає заявок. 

Розглянемо дуже великий проміжок часу Т и обчислимо для нього 

середнє число заявок, що перебувають у СМО. Воно буде дорівнювати 
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інтегралу від функції k(t) на цьому проміжку, поділеному на довжину інтервалу 

Т [14]: 


T

dttk
T

k
0

c )(
1

                                            (6.61) 

Цей інтеграл являє собою площу фігуpи, заштрихованої на рис. 6.13. 

Фігура може бути подана у вигляді прямокутників, кожний з яких має висоту, 

рівну одиниці, і основу, рівну часу перебування в системі відповідної заявки 

(першої, другий і т.д.). Позначимо ці часи t1, t2…... Звичайно, під кінець 

проміжку Т деякий прямокутник увійде в заштриховану фігуру не повністю, а 

частково, але при досить великому Т це не має значення. Таким чином, можна 

вважати, що 

 
T

i
itdttk

0

)( ,                                          (6.62) 

де сума поширюється на всі заявки, що прийшли за час T. 

Розділимо праву й ліву частини рівняння (6.62) на довжину інтервалу Т. 

Згідно з (6.61), одержуємо 


i

it
T

k
1

c .                                               (6.63) 

Розділимо й помножимо праву частину (6.63) на інтенсивність  : 







i
it

T
kc . 

Величина Т  є середнє число заявок, що прийшли за час Т. Якщо 

розділити суму всіх часів ti на середнє число заявок, то одержимо середній час 

перебування заявки в системі ct . Отже, 

cc tk  . 
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Звідки 


 c

c

k
t  .                                                    (6.64) 

Це чудова формула Літла: для будь-якої СМО, при будь-якому xapактeрі 

потоку заявок, при будь-якому розподілі часу обслуговування середній час 

перебування заявки у системі дорівнює середньому числу заявок у системі, 

поділеному на інтенсивність потоку заявок. 

Точно в такий же спосіб виводиться друга формула Літла, що зв’язує 

середній час перебування заявки в черзі ort  й середнє число заявок у черзі: 




r
tor                                                    (6.65) 

Для висновку досить замість нижньої лінії на рис. 6.13 взяти функцію 

Lпок.or(t) – кількість заявок, що пішли до моменту t не із системи, а із черги 

(якщо заявка, що прийшла в систему, не стає у чергу, але перебуває в ній 

нульовий час). 

Формули Літла (6.64) і (6.65) відіграють велику роль у теорії масового 

обслуговування. 

 

6.12. Метод статистичних випробувань. Метод «Монте-Карло» 

 

На практиці не всі випадкові процеси, що спостерігаються у системах, є 

марківськими або близькими до них. Наприклад, у реальних системах масового 

обслуговування потік заявок не завжди буває пуассонівським; ще рідше 

спостерігається показовий (або близьке до нього) розподіл часу 

обслуговування. Для довільних потоків подій, що переводять систему зі стану в 

стан, аналітичні рішення отримані тільки для окремих випадків, а в загальному 

випадку задовільних методів математичного опису відповідних процесів не 
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існує [9, 10]. 

У тих випадках, коли побудова аналітичної моделі системи з тої або іншої 

причини важко здійснюється, застосовується метод моделювання, відомий за 

назвою методу статичних випробувань або, інакше, методу «Монте-Карло». 

Велике поширення цього методу пов’язане, головним чином, з використанням 

ЕОМ, що дозволяють за досить короткий час виконувати масові розрахунки за 

цим методом [14, 47]. 

Ідея методу «Монте-Карло» надзвичайно проста й полягає в такому. 

Замість того, щоб описувати випадкове явище за допомогою аналітичних 

залежностей, проводиться «розіграш» – моделювання випадкового явища за 

допомогою деякої процедури, що дає випадковий результат. Також як у житті 

конкретне здійснення процесу складається щоразу по-іншому, так само й у 

результаті «розіграшу» ми одержуємо одну «реалізацію» випадкового явища. 

Роблячи такий «розіграш» дуже велику кількість разів, одержимо множину 

реалізацій випадкового явища, які можна обробити методами математичної 

статистики. Такий метод може виявитися простішим і ефективнішим, ніж 

спроби побудови наближених аналітичних моделей. Це особливо часто має 

місце для систем з великим числом елементів (машин, людей, колективів і т.п.), 

у  яких випадкові фактори складним чином взаємодіють між собою.  

Так само як відкриття закону тяжіння пов’язане із легендою про 

спостереження Ньютоном падаючого яблука, відкриття методу «Монте-Карло» 

сходить до легендарного спостереження математиком за поведінкою людини, 

що знаходилась під сильним впливом алкоголю. Передбачалося, що напрямок 

кожного кроку п’яного рівно імовірний. Математик уразився, як багато кроків 

п’яниця повинен зробити в середньому, щоб пройти певну відстань від 

вихідного положення. Це було названо завданням «випадкової прогулянки». 

Для рішення цього завдання був розвинений метод «стохастичного вибору» – 

додаток теорії випадкового вибору. Виявилося, що метод має широке 
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практичне застосування й йому було дано згодом більш яскрава назва – Метод 

«Монте-Карло» [14]. 

Розглянемо наступний приклад. 

Нехай проводиться бомбометання по деякій цілі С (рис. 6.14) [14]. 

 

R

C

 

Рисунок 6.14 – Поразка заданої цілі 

 

Зона руйнівної дії бомби має вигляд кола радіуса «R». Скидається «n» 

бомб. Для поразки цілі необхідно покрити руйнуваннями не менш K % площі 

цілі. Потрібно знайти ймовірність Р поразки цілі при скиданні «n» бомб. 

Незважаючи на простоту постановки завдання, її аналітичне рішення 

надзвичайно складне. Набагато простіше вирішити завдання «розіграшем». Для 

цього треба буде «розіграти» координати «n» точок влучення; навколо кожної 

точки влучення описати коло радіуса «R» і підрахувати загальну площу поразки 

цілі, якщо ця площа виявилася більше К % площі цілі, уважати, що ціль 

«уражена». Такий «дослід» бомбометання потрібно повторити багато разів, 

відповідаючи щораз – поразка (або не поразка) цілі. При великій кількості 

дослідів N імовірність Р поразки цілі може бути приблизно оцінена як частота 

«поразки» цілі (теорема Бернулі) 
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P
N

M
 , 

де М – число дослідів, при яких ціль була уражена. 

Виявляється, що навіть для такого відносно простого завдання метод 

«Монте-Карло» буде значно простішим, ніж знаходження тієї ж імовірності 

аналітичним шляхом. 

Методом «Монте-Карло» можна знаходити не тільки ймовірності подій, 

але й середні значення (математичні сподівання) випадкових величин. При 

цьому використовується вже не теорема Бернулі, а закон великих чисел 

(теорема Чебишева), відповідно до якої при великій кількості незалежних 

дослідів середнє арифметичне експериментальних значень випадкової 

величини мало відрізняється від її математичного сподівання. 

Так в умовах розглянутого прикладу, якщо необхідно визначити 

математичне сподівання площі руйнування SP 

  PipSM  , 

то її можна знайти приблизно як середнє арифметичне площ руйнувань у 

великому числі N розіграних «дослідів» 





N

i
PiP

N 1

1
, 

де Pi  – значення площі руйнувань в i-му «досліді». 

Аналогічним способом можуть бути знайдені також такі дисперсії 

випадкових величин, як математичне сподівання квадрата центрованої 

випадкової величини. Воно може бути приблизно знайдене як середнє 

арифметичне цих квадратів в окремих «дослідах». Так, у розглянутому 

прикладі дисперсія площі руйнувань може бути приблизно знайдена за 

формулою 
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або, що простіше, через другий початкової момент 
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Таким чином, метод «Монте-Карло» є метод математичного моделювання 

випадкових явищ, у якому сама випадковість безпосередньо включається в 

процес моделювання і являє собою його істотний елемент. 

Щораз, коли у хід операції втручається той або інший випадковий фактор, 

його вплив імітується за допомогою спеціально організованого «розіграшу» або 

«жереба». Таким чином, будується одна реалізація випадкового явища, що 

являє собою як би результат одного досліду. При великому циклі реалізацій 

характеристики випадкового явища знаходяться так само, як вони знаходяться 

із досліду: імовірності – як частоти подій; математичні сподівання – як середні 

арифметичні значення відповідних випадкових величин. 

Моделювання випадкових величин методом «Монте-Карло» часто 

проводиться з метою перевірити правочинність у цьому випадку того або 

іншого математичного апарату, завжди основаного на деяких припущеннях. 

Нехай, наприклад, розглядаючи систему масового обслуговування, ми 

приблизно замінили непуассонівський потік заявок пуассонівським і 

непоказовий час обслуговування – показовим. Моделювання того ж процесу 

методом «Монте-Карло» покаже, чи допустимі ці спрощення, до яких помилок 

вони призводять, і дозволить увести в розрахункові формули відповідні 

виправлення. 

Одиничний жереб 

Основним елементом, із сукупності яких складається модель «Монте-

Карло», є одна випадкова реалізація явища, що моделюється. 
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Реалізація являє собою як би один випадок здійснення випадкового 

явища (процесу), що моделюється з усіма властивими йому випадками. Вона 

розігрується за допомогою спеціально розробленої процедури або алгоритму, 

у якому важливу роль відіграє власне «розіграш» або «кидання жеребу». 

Щоразу, коли в хід процесу, що моделюється, втручається випадковість, 

її вплив ураховується не розрахунком, а киданням жереба. 

Припустимо, що в ході процесу, що моделюється, настав момент, коли 

його подальший розвиток (а виходить, і результат) залежить від того, чи 

з’явилася на даному етапі подія А або не з’явилася? Наприклад, чи відбулося 

влучення у ціль? Чи справна апаратура? Чи з’явилася заявка на 

обслуговування? і т.п. 

Тоді потрібно киданням жереба вирішити питання: чи з’явилася подія А 

або не з’явилася? Для цього потрібно використати деякий випадковий 

механізм розіграшу (наприклад, кинути гральну кістку або монету, 

використовувати генератор випадкових чисел) і вмовитися про те, який 

результат жереба означає поява, а який – не поява події А. 

Крім подій, що з’являються випадковим чином, на хід і результат 

операції можуть також впливати різні випадкові величини (наприклад, час 

обслуговування заявки, число елементів, що вийшли з ладу, і т.п.). За 

допомогою жереба можна розіграти значення будь-якої випадкової величини 

або сукупність значень декількох випадкових величин. 

Умовимося називати одиничним жеребом будь-який елементарний 

дослід, у якому вирішується одне з питань: 

1. Відбулася або не відбулася подія А?  

2. Яка з можливих подій А1, А2, …,Аk відбулася? 

3. Як значення прийняла випадкова величина X? 

4. Яку сукупність значень прийняла система випадкових величин Х1, Х2, 

…,Хk? 
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Кожна реалізація випадкового явища методом «Монте-Карло» 

складається з ланцюжка одиничних жеребів, які перемежовуються 

розрахунками. Розрахунками враховуються впливи результату одиничного 

жереба на хід операції, зокрема, на умови, у яких буде здійснюватися 

наступний одиничний жереб. 

При будь-якій організації одиничного жереба повинен бути використаний 

механізм випадкового вибору. Такі механізми можуть бути 

найрізноманітнішими, однак кожної з них може бути замінений стандартним 

механізмом, що дозволяє одержати випадкову величину, розподілену з 

постійною щільністю від 0 до 1. Таку випадкову величину називають 

«випадковим числом від 0 до 1» і позначають R (від англійського random – 

випадковий). 

Розглянемо реалізацію одиничних жеребів. 

1. З’явилася чи ні подія А? 

Нехай імовірність події А дорівнює Р 

Р (А) = р. 

Виберемо за допомогою стандартного механізму випадкове число R і 

будемо вважати, що якщо воно менше р, подія А відбулася, якщо більше р – не 

відбулася. Будемо вважати також, що випадок R = p практично неможливий. 

2. Яка з декількох можливих подій з’явилася? 

Нехай є повна група неспільних подій: А1, А2, …,Ак з імовірностями Р1, Р2, 

…,Pk... 

Якщо несумісні події утворять повну групу, то 

Р1 + Р2 +…+ Рk  = 1. 

Розділимо інтервал від 0 до 1 на «k» ділянок довжиною Р1, Р2, …,Рk 

(рис. 6.15). 
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P1 P2 P3 Pk.  .   .

0 1
R

 

Рисунок 6.15 – Група неспільних подій 

 

Якщо випадкове число R, видане стандартним механізмом, 

потрапило, наприклад, на ділянку Р3, це означає, що з’явилася подія А3. 

3. Якого значення набула випадкова величина? 

Припустимо, потрібно «розіграти» значення випадкової величини Х, що 

має відомий закон розподілу. Якщо величина Х дискретна, тобто має окремі 

значення х1, х2, …,хк із імовірностями Р1, Р2, …,Рк, то цей випадок зводиться до 

розглянутого пункту 2 (тобто якщо позначити Ai подію, що складається у тому, 

що величина Х набула значення хi, то розіграш значення випадкової величини Х 

зводиться до вирішення питання: яка з подій Аi з’явилася?). 

Розглянемо випадок, коли випадкова величина Х безперервна й має 

задану безперервну функцію розподілу F(x) (рис. 6.16) [14]. 

x x x

1,0

F(x)

R

0

F(X)

 

Рисунок 6.16 – Функція розподілу безперервної випадкової величини 
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Функція розподілу змінюється в межах 0 ≤ F(x) ≤ 1.  Якщо на осі ординат 

взяти деяку випадкову точку R, то можна за функцею розподілу визначити 

відповідне значення х. Випадкове число R має постійну щільність розподілу 

f(r), рівну 1, на відрізку (0; 1). Вибираючи випадковим чином число R, ми 

зберігаємо функцію розподілу F(x) для випадкової величини Х. Дійсно, для 

функції розподілу правдива ймовірність Р(Х < x). Але й для числа R можна 

прийняти 

P(X < x) = P(R < F(x)). 

Тоді 

 
)(

0

)(

0

)(1)()(
xFxF

xFdrdrrfxXP , 

що й було потрібно довести. 

Таким чином, вибравши число R, можна одержати x = F-1(R), де F-1 

функція зворотна стосовно F. 

Приклад. y = f(x), що відповідає y = x2; 

X = f-1(y), що відповідає x . 

4. Яку сукупність значень прийме система випадкових величин? 

Припустимо, що є система випадкових величин Х1, Х2, …,Хn зі спільною 

щільністю розподілу f(x1, x2, …,xn) [14].  

Якщо випадкові величини незалежні, то 

f(x1, x2, …,xn) = f(x1)  f(x2)   …  f(xn) 

і розіграш сукупності значень системи випадкових величин зводиться до того, 

щоб розіграти кожну з них окремо, тобто організувати «n» одиничних жеребів 

типу, розглянутого в п. 3. 

Якщо випадкові величини Xi залежні, то 

f(x1, x2, …,xn) = f(x1)  f(x2 / x1)  f(x3 / x1,x2)*…, 
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де кожна наступна щільність розподілу є умовною, тобто береться за умови, що 

попередні випадкові величини набули певних значень. 

При розіграші послідовності значень випадкових величин Хi виходить 

спочатку значення х1 випадкової величини Xi; це значення береться як аргумент 

в умовній щільності f(x2 / x1); розігрується значення х2 випадкової величини Х2, 

обоє значення х1, х2 беруться як аргументи в умовній щільності f(x3 / x1,x2) і т. і. 

Приклад 1 

Випадкова величина Х розподілена за показовим законом із щільністю 

f(x) = e
x

         (x > 0). 

Побудувати процедуру одиничного жереба для одержання значення х. 

Розв’язання. За заданою щільністю f(x) знаходимо функцію розподілу 

F(x)= 



x

xx
x

ee dxdxxf
00

1)(         (x > 0). 

Графік функції F(x) показаний на рис. 6.17 [14]. 

 

R

x0

F(x)

x

1

 

 

Рисунок 6.17 – Графік функції F(x) 

 

Графічно значення випадкової величини Х можна розіграти так: взяти 
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випадкове число від 0 по 1 на осі ординат і знайти відповідне йому значення 

абсциси х (див. стрілки на рис. 6.17). Це ж можна зробити аналітично, якщо 

прийняти 

R = 1 – e-  x 

і розв’язати це рівняння відносно х, тобто знайти зворотну стосовно F (у цьому 

випадку – R) функцію. Одержимо  

x=


1
  ln(1 – R). 

Цю формулу можна спростити, оскільки R – випадкове число від 0 до 1, 

то (1 – R) – також випадкове число від 0 до 1. Тому можна прийняти  

x=



1

 ln(R). 

Таким чином, процедура розіграшу зводиться до такого: взяти випадкове 

число від 0 до 1, прологарифмувати його при натуральній підставі, змінити знак 

і розділити на  . 

Приклад 2 

Розглянемо систему залежних випадкових величин X1 і Х2. Випадкова 

величина Х1 розподілена за законом прямокутного трикутника на ділянці від 0 

до 1 (рис.6.18) 

f1(x1) = 2x1 при 0 < x1 < 1. 

Випадкова величина Х2 розподілена з постійною щільністю на ділянці 

довжиною 2, із центром у точці х2 = х1, де х1 – значення, прийняте випадковою 

величиною Х1. Організувати процедуру одиничного жереба для розіграшу пари 

значень випадкових величин Х1, Х2. 
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Рисунок 6.18 – Система залежних випадкових величин 

 

Розв’язання. Розіграємо спочатку значення величини Х1. Для цього 

побудуємо її функцію розподілу. 

 

 

 

 

Функція F1(x1) показана на рис. 6.19 [14]. 

0 x1
1

x1

R1

1

F1(x1)

x2

x1+1x1x1-1

0,5

R2

1

F2 (x2 /x1)


x2

Рисунок 6.19 – Функція F1(x1) 

0 при х1 < 0; 

х1
2 при 0 ≤ х1 ≤ 1, оскільки  

2

1112 xdxx  

1 при х1 > 1 – за визначенням функції розподілення 
 

F1(X1) = 
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Величину х1 одержимо як зворотну функцію стосовно F1 від випадкового числа 

R1 

R1 = x1
2; x1= 1R . 

Після того, як розігране значення х1, воно вже не випадкове. При відомому 

значенні х1 будуємо умовну функцію розподілу F2(x2 / x1) випадкової величини 

Х2. Функція розподілу являє пряму, тому що відповідна щільність розподілу 

постійна (рис. 6.17). Складемо рівняння для деякої точки х2 цієї функції 

F2(x2/x1) = 0,5 + (x2 – x1)tgα; 

tgα=
11 1

50

xx

,


 = 0,5. 

Таким чином, 

F2(x2 / x1) = 0,5(x2 – x1 + 1) 

при 

х1 – 1 ≤ х2 ≤ х1 + 1. 

Візьмемо нове випадкове число R2 від 0 до 1 і знайдемо від нього функцію, 

зворотну F2, 

R2 = 0,5(x2 – x1 + 1) або x2 = 2R2 + 1R  – 1 оскільки. х1 = 1R . 

Розглянута процедура розіграшу зводиться до такого: береться випадкове число 

R1 від 0 до 1 і з нього береться корінь; отримане значення 1R  є розігране 

значення першої випадкової величини Х1 = х1. Далі береться ще одне випадкове 

число R2 від 0 до 1, подвоюється, до нього додається отримане раніше  х1 = 1R  

і віднімається одиниця. Одержуємо розігране значення другої випадкової 

величини. 

Приклад 3 

Розглянемо проведення розіграшу значення випадкової величини Х, 
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розподіленої за нормальним законом з математичним сподіванням mx і 

середньоквадратичним відхиленням x . Щільність розподілу 

]
2

)(
exp[

2

1
)(

2

2

x

x

x

mx
xf







 . 

Найбільш перспективним у цьому випадку є використання ЕОМ. Розіграш 

ґрунтується на центральній граничній теоремі, відповідно до якої при додаванні 

досить великого числа незалежних випадкових величин, порівнянних за своїми 

дисперсіями, виходить випадкова величина, розподілена приблизно за 

нормальним законом, причому цей закон тим ближче до нормального, чим 

більше випадкових величин складається. 

Формулу для щільності розподілу нормального закону можна привести до 

«нормованої», випадкової величини, використавши підстановку  

x

xmx
z




 . 

Математичне сподівання випадкової величини z дорівнює нулю, а сама 

величина подається в одиницях, рівних x . При такому поданні крива 

щільності розподілу будується на відрізку ± (0 … x )... Формула для щільності 

розподілу нормованої величини z 

e
z

н zf 2

2

2

1
)(




 . 

Розігравши значення нормованої випадкової величини z, можна перейти до 

величини X за формулою 

X = x  z + mx. 

Звідси виникає такий спосіб розіграшу нормально розподіленої випадкової 

величини Х: спершу визначити випадкову величину z, пронормувати її, а потім 

перейти до величини Х за останьою формулою. 



 

187 
 

Досвід показує, що для одержання практично нормального розподілу 

досить порівняно невеликого числа доданків. З достатньою точністю можна 

обмежитися шістьма доданками. 

Позначимо шість випадкових чисел від 0 до 1, і виконаємо такі 

перетворення: 

V = R1 + R2 + R3 + R4 + R5 + R6, 

де Ri – шість незалежних значень випадкового числа від 0 до 1. Знайдемо 

математичне сподівання, дисперсію й середньоквадратичне відхилення 

випадкової величини V. За теоремою додавання математичних сподівань 

М[в] = mV = mr1 + mr2 +…+ mr6, 

де mri – математичні сподівання величин Ri. Очевидно, всі вони однакові й 

дорівнюють 0,5. Звідси mV = 6 0,5 = 3. 

Дисперсію випадкової величини V знайдемо за теоремою додавання 

дисперсій 

DV = Dr1 + Dr2 +…+ Dr6, 

де Dri – дисперсії величин Ri. 

Відомо, що дисперсія випадкової величини R, розподіленої з постійною 

щільністю на ділянці (α,β), дорівнює 

Dr = 
12

)( 2
. 

Оскільки для Ri різниця β – α = 1, то Dr = 1/12, звідки 

DV = 6
12

1
  =1/2. 

і середньоквадратичне відхилення 

2
1 VV D . 
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Пронормуємо величину V, тобто введемо величину 

2)3( 



 V

mV
z

V

V . 

Замість V підставимо його вираз 

V=


6

1i
iR , 

і далі перейдемо до потрібної нам величини Х за формулою 

X = x  z + mx. 

Остаточно одержуємо  

X = )3(2
6

1

 
i

ix R  +mx. 

Тепер покладемо, що потрібно розіграти значення не однієї, а декількох 

нормально розподілених випадкових величин. Якщо випадкові величини 

незалежні, завдання зводиться до здійснення декількох жеребів за описаною 

вище процедурою. Якщо ж величини залежні, то при кожному наступному 

розіграші треба брати не тільки закон розподілу чергової випадкової величини, 

а її умовний закон розподілу за умови, що попередні випадкові величини 

набули саме тих значень, які отримані розіграшем. 

 

 6.13. Одержання випадкового числа R від 0 до 1  

 

Якщо метод «Монте-Карло» здійснюється вручну (без ЕОМ), то для 

одержання випадкового числа від 0 до 1 застосовуються таблиці випадкових 

чисел, які звичайно наводяться в багатьох посібниках з математичної 

статистики. Принцип вибору чисел може бути різним, головне – він не повинен 

бути зв’язаний зі значеннями самих цифр. Використовуються також датчики 
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випадкових чисел. Наприклад, диск, що цифровано обертається 

електродвигуном, що запускається на короткий (довільний) час натисканням 

кнопки [9, 10]. 

При використанні ЕОМ застосовуються різні алгоритми утворення 

селестичних чисел. Звичайно алгоритми утворення селестічних чисел 

забезпечує така побудова цих чисел, щоб знаки 0 і 1 зустрічалися в середньому 

однаково часто й, крім того, залежність, як між окремими знаками, так і між 

сформованими з них багатозначними числами, практично була відсутня [47]. 

Потрібно відзначити, що будь-який алгоритм одержання селестічних чисел 

є циклічним, тобто через деяке велике число N вироблених у такий спосіб чисел 

вони неминуче почнуть повторюватися. Важливо, щоб при моделюванні 

процесу число розіграшів було б менше N. Тоді циклічність не має ніякого 

значення. 
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Контрольні запитання 

 

1. Розкрийте завдання теорії масового обслуговування? 

2. Які величини й функції застосовуються як характеристики 

ефективності обслуговування? Наведіть приклади. 

3. Чим відрізняються системи з відмовами від системи з очікуванням (із 

чергою)? 

4. Розкрийте характеристики СМО з очікуванням? 

5. Поясніть функціонування одноканальної СМО з відмовами? 

6. Поясніть, як працює одноканальна СМО з очікуванням? 

7. Які особливості має багатоканальна СМО з очікуванням на відміну від 

одноканальної СМО з очікуванням? 

8. Як працює n-канальна СМО з очікуванням і без обмежень довжини 

черги? 

9. Чим відрізняються потоки Пальма від потоків Ерланга? 

10. У чому полягає наближене зведення немарківських процесів до 

марківських? 

11. Поясніть на прикладі метод «псевдостанів». 

12. Для чого використовується Формула Літла? 

13. Розкрийте переваги методу «Монте-Карло». 

14. У чому полягає ідея методу «Монте-Карло»? 

15. Для вирішення яких задач може бути застосований метод «Монте-

Карло»? 
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ПІСЛЯМОВА 

 

Даний посібник висвітлює широкий спектр питань, які пов’язані з 

теорією систем та системним підходом до розв’язання багатьох питань, 

пов’язаних як із технічними засобами, так і з соціальною сферою. Автори 

намагались викласти матеріал у тій послідовності, в якій історично розвивалась 

безпосередньо теорія систем. 

Зважаючи на значне коло питань, які були висвітлені у посібнику, слід 

визначити, що автори не ставили за мету поглибленого розгляду матеріалу, а 

здійснили спробу надати загальні положення в області теорії систем. Такий 

підхід дозволив узагальнити знання і досвід, які визріли під час розвитку теорії 

систем як науки, і надає можливість для студентів вищих навчальних закладів 

отримати «стартові» знання, на базі яких вони будуть спроможні усвідомити 

системи різного призначення як набір взаємодіючих елементів, який має 

особливі якості по відношенню до інших елементів, які присутні у всесвіті, та 

цілеспрямовано вивчати та керувати проявами таких якостей в системах, які ми 

будуємо та опановуємо. Зможуть поглибити знання про сучасні теорії побудови 

складних систем різного призначення, методи вивчення їх поведінки, 

розрізняти терміни покращення та проектування системи, вміти 

використовувати наукову парадигму при покращенні систем та системної 

парадигми при проектуванні систем. 

Розвиток теорії систем далеко не завершений, що підтверджується 

появою нових систем з більш істотним ступенем інтегрованості, широким 

впровадженням мікроконтролерів, впровадженням досягнень сучасної науки. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

 

АСКК – автоматизована система контролю та керування; 

ВІС – вимірювально-інформаційні системи; 

ДСП – Державна система приладів; 

ЕОМ – електронно-обчислювальна машина; 

ІВС – інформаційно-вимірювальні системи; 

ІВТ – інформаційно-вимірювальна техніка; 

ККД – коефіцієнт корисної дії; 

КТЗ – комплекс технічних засобів; 

ЛІКС – локальні інформаційні керуючі системи; 

НДР – науково-дослідні роботи; 

ПГІ – психоінтелектуальна генерація ідей; 

ПЕОМ – персональна електронно-обчислювальна машина; 

СКВ – середньоквадратичне відхилення; 

СКК – системи контролю і керування; 

СКД – системи контролю і діагностики; 

СМО – системи масового обслуговування. 
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