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 MODELAREA  STATISTICĂ  A  DATELOR EXPERIMENTALE 

UTILIZAREA PROGRAMULUI DE SIMULARE 
ARENA(SIMAN)  

1. Obiectivele lucrării 
• Însușirea unor noțiuni teoretice referitoare la modelarea staistică a datelor experimentale pentru 

programe de simulare a sistemelor și pentru programe de control statistic al proceselor (SPC= 
Statistical Process Control)  

• Inițierea în utilizarea unui software de analiză a datelor dedicat determinării unor funcții de 
densitate de probabilitate de forme uzuale (modulul Input Analyzer al programului ARENA). 

• Determinarea practică a formei optime a funcției densității de probabilitate, pentru un set de date 
experimentale provenite din încercări experimentale.  

• Inițierea în utilizarea programului ARENA pentru modelarea sistemelor de producție și simularea 
proceselor ce se desfășoară în cadrul acestora. 
 
 

2. Noţiuni teoretice 
 2.1. Distribuțiile continue 
 În cele ce urmează se prezintă următoarele distribuții continue: uniformă, triunghiulară, exponențial 

negativă, Erlang, Weibull, normală, normal logaritmică și beta. 
 

 Distribuția “uniformă” specifică faptul că toate valorile dintre valoarea minimă dată și valoarea  
maximă dată sunt în mod egal distribuite. Folosim acest lucru ca un punct de start pentru o variabilă ce se 
presupune că variază întâmplător între două puncte a și b, dar despre care se știe foarte puțin în rest. 
Distribuția uniformă este distribuția “maximei ignoranțe” deoarece prin utilizarea sa n-avem nici o idee 
despre forma sau modul de distribuție. Distribuția uniformă de la 0 la 1 este esențială în generarea 
numerelor întâmplătoare și variațiilor întâmplătoare de la alte distribuții. 
 

 Deși destul de greu de identificat cu ajutorul unui proces, distribuția triunghiulară este folositoare 
ca o primă aproximare sau ca un model neprelucrat în lipsa informațiilor. Obișnuim să folosim această 
distribuție atunci când variabila întâmplătoare descrisă se așteaptă să fie unică într-un interval definit. 

Deci, distribuția triunghiulară este definită prin trei valori: valoarea minimă, valoare cea mai 
probabilă și valoarea maximă. Această funcție constă din două segmente liniare unul crescând de la o 
valoare minimă la parametrul “m” și altul scăzând de la “m” la valoarea maximă dată. Această distribuție 
este cel mai adesea folosită când încercarea de a reprezenta un proces pentru care informațiile nu sunt 
ușor de obținut dar pentru care limitele (maximul și minimul) și valoarea cea mai probabilă “m” pot fi 
stabilite prin diferite procedee. 

 
Distribuția exponențială este folosită pentru aproximarea timpilor dintre evenimentele 

independente (timpii dintre sosiri, timpii de durată pentru anumite operații, când descriem timpii de 
fiabilitate pentru anumite componente ale sistemului). Dacă numărul sosirilor într-o perioadă de timp este 
distribuit Poisson cu o medie λ, atunci timpii dintre sosiri sunt distribuiți exponențial cu o medie µ=λ/2. Multe 
fenomene sunt exponențial distribuite: durata conversațiilor telefonice, durata de așteptare a unor piese 
pentru prelucrat, timpii dintre sarcinile subordonate unui program computerizat, etc.. Evenimentele pentru 
care timpii dintre sosiri pot fi reprezentați exponențial sunt absolut întâmplători. Singurul parametru de care 
avem nevoie pentru a descrie distribuția exponențială este media (variația este egală cu pătratul mediei).  
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Distribuția Erlang este foarte apropiată de cea exponențială. Dacă avem “k” variabile 
întâmplătoare x1, x2,... xk care sunt independente și fiecare este distribuită exponențial cu o medie comună 
1/kλ atunci suma variabilelor întâmplătoare x1, x2,... xk , se face după distribuția Erlang de ordinul “k” cu 
parametrul λ. Deci o stație de servire în care o entitate este secvențial împărțită în “k” faze independente 
de servicii, fiecare exponențial distribuită cu media egală cu 1/kλ va avea un timp de servire ce depinde de 
distribuția Erlang de ordinul k. Această succesiune este deseori utilizată pentru a simplifica modelele pentru 
care ne sunt permise totalizarea câtorva faze. O altă situație ar fi aceea a unui depozit ce deservește “k” 
utilaje (masă rotativă la mașinile unelte agregat), în care piesele sosesc de la depozitul central cu timpul 
dintre sosiri exponențial și media µ=1/λ. Timpul de alocare a sarcinilor fiecărei mașini va fi distribuit după 
Erlang (k,λ). 

 
Distribuția “gamma” este folosită pentru a estima unele sarcini cum ar fi servirea clientului sau 

repararea utilajelor. Distribuția gama este concepută ca o generalizare a distribuției Erlang în care 
parametrul “k” nu este neapărat întreg. De aceea distribuția Erlang este un caz particular al distribuției 
gamma. În distribuția gama parametrul k este definit prin α. Această distribuție presupune o mare varietate 
de forme dependente de parametrul fix α>0 și de parametrul măsurat β>0. 

 
Distribuția Weibull este o distribuție în funcție de mai mulți parametri ce pot lua forme variate. Este 

larg folosită în modelele complexe pentru a reprezenta duratele de fiabilitate la mecanismele pentru care 
uzajul afectează foarte mult din funcționarea lor cum ar fi rulmenții, mecanismele electronice, arcurile, etc.. 
Distribuția Weibull este câteodată folosită la timpii de îndeplinire ai unor sarcini. Această familie de 
distribuții ce variază de 0÷∞ și depinde de parametrul fix α>0 și parametrul măsurat β>0 prin definiție. Este 
o curbă cunoscută “în clopot” și descrie fenomene ce au variații simetrice în jurul unei medii. 

 
Distribuția normală este importantă în simulare ca aplicație a teoremei limitei centrale. Această 

teoremă are multe aplicații în determinarea naturii distribuției probabile rezultate prin combinarea câtorva 
subprocese întâmplătoare. Teorema stabilește că o combinație lineară a unui număr finit de variabile 
aleatoare independente, cu distribuții normale, are o distribuție tot normală. În practică acest rezultat este 
folosit la însumarea timpilor de lucru ai mai multor subprocese într-unul singur, subprocesele fiind firesc 
independente între ele. 

Altă variantă a acestei teoreme ne ajută să analizăm concluziile simulării. Această variantă 
stabilește că distribuția unei probe obișnuite tinde către normă, exceptând acele cazuri în care distribuția 
descrie materialul din care este alcătuită proba. 

Dacă logaritmul x este normal distribuit, atunci x are o distribuție logaritmic normală. În plus, oricând 
combinăm subprocese independente prin multiplicare, procesul total are o distribuție ce realizează 
distribuția logaritmic normală prin numărul de multiplicări ale subproceselor. Din cauza acestei 
caracteristici, distribuția logaritmic normală este utilizată pentru cerințe speciale în modelarea sistemelor 
complexe. 

 
Distribuția “beta” este utilizată ca un model neprelucrat în absența informațiilor ce reprezintă o 

proporție întâmplătoare, de exemplu probabilitatea unor piese defecte într-un mecanism sau timpul pentru 
a îndeplini o sarcină. 

 

2.2.Distribuții discrete 

Acest paragraf descrie următoarele distribuții discrete: uniformă, binomială, geometrică și Poisson. 
O distribuție discretă uniformă este utilizată pentru a reprezenta un eveniment câteva influențe 

posibile din afară. Se folosește ca “prim” model pentru parametrii ce variază de la valorile întregi “i” la 
valorile “j” și despre care nu se mai cunoaște și altceva în rest. 

O distribuție binomială este utilizată pentru a reprezenta situații constând din procese repetitive, în 
care fiecare proces este independent și are o probabilitate de succes egală cu “p”, adică numărul de 
reușite în “t” procese de tip Bernoulli cu probabilitatea “p” de reușită a fiecărui proces. Exemplele includ 
numărul de piese defecte dintr-o mulțime de piese “t” sau dintr-o mulțime de piese oarecare. O distribuție 
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binomială poate deasamenea fi folosită pentru a calcula probabilitatea de eroare sau cea absolută într-un 
mesaj ce conține un număr dat de elemente independente sau de informații digitale. 

O distribuție geometrică calculează numărul de erori dinaintea primei reușite dintr-o secvență a 
proceselor independente Bernoulli, cu probabilitatea “p” de reușită pentru fiecare proces. Un exemplu este 
calcularea numărului de piese verificate înainte de descoperirea primei piese defecte. 

O distribuție Poisson este utilizată pentru a descrie numărul de evenimente care au loc într-un 
interval de timp când evenimentele au loc independent, de exemplu numărul de sosiri la un sistem a unui 
număr de entități deservite într-o perioadă de timp. Media și variația unei distribuții Poisson sunt egale. 

 
 
 

3. Software-ul Input Analyzer  al programului de simulare ARENA 
Programul Input Analyzer este o componentă standard a mediului de simulare Arena. Acest program 

poate fi utilizat pentru: 
• realizarea histogramei datelor experimentale;  
• calculul parametrilor unor distribuții teoretice alese ca model pentru histograma 

experimentală; 
• testarea concordanței între distribuția experimentală și o distribuție teoretică utilizînd testul 

Chi pătrat și testul Kolgomorov-Smirnov (K-S) 
 
De asemenea, programul poate genera seturi de date experimentale pentru o anumită distribuție care 

pot fi ulterior analizate. 
Pentru a rula programul apăsați dublu-clic cu mouse-ul pe iconița Input Analyzer. 
 

 
 
Datele procesate cu programul Input Analyzer reprezintă, în mod uzual, intervalele de timp ale unui 

proces aleator (sosiri , serviri sau timp între defectările sistemului).  
Distribuțiile utilizate sunt distribuțiile uzuale folosite de toate programele de simulare: Uniformă, 

Triunghiulară, Beta, Erlang, Exponențială, Gamma, Johnson, Lognormală, Normală, Poisson, Weibull, etc. 
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3.1. Modul de lucru cu programul  Input Analyzer 
Pregătirea manuală a datelor. 
 
Pentru a pregăti un set de date pentru a fi utilizat cu programul Input Analyzer se poate edita, în format 

text (ASCII), șirul de date într-un format liber. In acest scop se poate utiliza orice editor de texte sau 
program tabelar. Singura condiție este ca datele individuale trebuie să fie separate de un spațiu sau mai 
multe.  

Estimarea datelor experimentale printr-o distribuție teoretică 
 
După ce fișierul de date a fost încărcat și reprezentat sub forma unei histograme în partea superioară a 

unei fereastre, următorul pas este de a estima (adapta) parametri unei anumite funcții de distribuție pentru 
datele experimentale.  

Pentru aceasta, se deschide o nouă sesiune prin File>New; se selectează ‘Data File>Use Existing’ 
din bara de meniu. Va apare un meniu vertical din care se va selecta fisierul de date pe care dorim să îl 
analizăm. 

 

 
 

 
 
Se selectează funcția dorite de distribuție a probabilității, selectând ‘Fit’ din bara superioară. Dacă se 

selectează Fit All, programul va calcula parametri distribuției care aproximează cel mai bine datele și va 
afișa grafic curba distribuției teoretice calculate suprapusă peste histograma datelor experimentale.  
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Informațiile ce caracterizează aproximarea teoretică sunt afișate în partea inferioară a ferestrei de 

afișare. Se afișează și expresia distribuției cu parametrii acesteia care poate fi utilizată direct în modelul de 
simulare din mediul ARENA 
 

Estimarea datelor experimentale încercînd toate distribuțiile teoretice 
 
Opțiunea ‘Fit’ din bara de meniu conține în meniul vertical și ‘Fit All’ . Alegînd această opțiune se vor 
calcula parametri pentru toate distribuțiile teoretice disponibile care să aproximeze datele experimentale. 
Distribuțiile vor fi sortate de la cea mai bună la cea mai slabă în funcție de eroarea pătratică (square 
errors= suma pătratelor diferențelor dintre distribuția teoretică și distribuția experimentală pe fiecare interval 
al histogramei). Cea mai bună distribuție de aproximare , care are eroarea pătratică cea mai mică, va fi 
afișată pe ecran. O listă a tuturor distribuțiilor încercate, ordonate de la cea mai bună la cea mai slabă în 
funcție de eroarea pătratică, se poate vizualiza alegînd din bara de meniu opțiunea ‘Windows’ și selectînd 
‘Fit All Summary’ 
 Rezultatele opțiunii ‘Fit All’ trebuie interpretate ca un ghid pentru un calcul individual precis al unei 
singure distribuții. Aceasta datorită faptului că domeniul de variație pentru fiecare distribuție este influențat 
de numărul de intervale ale histogramei. Alegerea finală trebuie să fie făcută pe baza testelor de 
concordanță ( Chi pătrat, Kolgomorov ) aplicate distribuțiilor individuale. 
 

4. Enunţul problemei pentru utilizarea modulului Input Analyzer 
• Să se analizeze, cu ajutorul modulului Input Analyzer al programului ARENA, șirurile de date din 

directorul “test_data_L01” și să se determine cele mai adecvate distribuții teoretice și parametric 
acestora pentru datele din fișierele test1, test2, test3, test4: uniformă, triunghiulară, exponențial 
negativă, Erlang, Weibull, normală, lognormală, beta, gamma;   
 

• Generarea automată a fișierului de date pentru o anumită distribuție. 
Utilizînd meniul File-> Data File-> Generate New .  

o - se va alege tipul distribuției  
o - se vor introduce parametrii corespunzători ai acesteia 
o - se alege numărul de puncte care se generează 
o - se alege numele fișierului și extensia cu care va fi salvat pe disc  

 
După introducerea acestor informații se apasă pe butonul ‘OK’ pentru a genera automat datele 
care vor fi disponibile pentru analiză. 
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5. Elementele modelului din cadrul programului de simulare ARENA 
   

In toate programele de simulare întîlnim o serie de elemente cu ajutorul cărora se realizează 
modelarea în orice program specializat de simulare pe care le vom prezenta în cele ce urmează. 

 
5.1.Entitățile. In majoritatea simulărilor vom întîlni o serie de entități, aceste fiind elementele care 

se deplasează în sistem, își schimbă starea, afectează și sunt afectate de alte entități, modifică starea 
sistemului și indicii de performanță ai acestuia. Entitățile sunt obiecte dinamice care sunt create la sosire, 
au priorități diferite, se așează la coadă, sunt servite de servere și sunt eliberate în afara sistemului. De 
remarcat că pot exista, în același timp în sistem, loturi de diferite tipuri de entități fiecare cu un anumit 
traseu și cu o anumită prioritate. Este posibil să avem o clasă de entități care nu vor părăsi niciodată 
sistemul dar care vor ajuta la circulația altor entități în sistem. 

 
5.2.Atributele atașate fiecărei entități le individualizează. Un atribut (etichetă) este o caracteristică a 

tuturor entităților dar valoarea specifica a acesteia poate diferi de la o entitate la alta. Din punct de vedere 
al programului de calcul, fiecare atribut este echivalent unei variabile locale, legate de o anumită entitate. 
Exemple de atribute: timpul de sosire; timpul de ieșire; prioritatea, cod de culoare, nume etc. Cel mai 
important lucru pe care trebuie să-l reținem este vă valoarea atributelor este atașată entității modelate. 
Același atribut, în general, poate avea valori diferite pentru entități diferite, așa cum diferite piese au timpi 
de sosire, trasee, priorități și coduri de culoare diferite. 

 
5.3. Variabilele (globale) sunt  informații care reflectă anumite caracteristici ale sistemului modelat, 

cu privire la numărul și distribuția entităților în sistem. 
Fiecare variabilă este unică și nu este alocată unei anumite entități dar este modificată de acestea. Există 2 
tipuri de variabile: 
  - variabile interne (numărul de entități de la coadă, numărul resurselor ocupate, timpul simulării, 

etc.), și 
- variabile definite de utilizator (numărul de entități din sistem, etc.)  

Variabilele sunt accesibile tuturor entităților și multe dintre acestea pot fi schimbate de orice entitate. De 
exemplu, putem crea o variabilă denumită “Numărul de entități în sistem” a cărei valoare este egală cu 
numărul total de entități din sistem inclusiv acelea care sunt în firele de așteptare sau ocupă serverele din 
sistem. Cînd este creată o entitate este adăugată o unitate la variabila “Numărul de entități în sistem” iar 
cînd o entitate părăsește sistemul aceată  variabilă este decrementată cu o unitate. 

 
5.4. Resursele. Entitățile din sistem sunt în competiție pentru a fi servite de către resurse (personal, 

echipamente, spațiu de depozitare ). O entitate folosește (eng. seize) o resursă disponibilă și o eliberează 
(eng.release) la terminarea serviciului. Este important să considerăm că o resursă este atribuită unei 
entități și nu invers. O resursă poate reprezenta un grup de servere, fiecare dintre acestea fiind considerată 
o unitate (eng. unit) a respectivei resurse. Numărul de unități al unei resurse poate fi modificat pe parcursul 
simulării pentru a reprezenta faptul că acestea se pot defecta. Pentru a modela defectarea și repararea 
resurselor se crează un mecanism separat care acționează după legi prestabilite, definite de utilizator. 

 
5.5. Firele de așteptare (Cozile). Cînd o entitate nu se poate mișca pentru a folosi o unitate a unei 

resurse care este ocupată cu o altă entitate este necesar să fie plasată într-un loc de așteptare al unei cozi 
(eng. queue). Firele de așteptare au un nume și o anumită capacitate (eng. buffer) finită sau infinită.Trebuie 
să se definească și algoritmul de tratare a unei entități sosite cînd depozitul este plin. 

 
5.6. Variabile statistice. Pentru măsurarea performanțelor de ieșire, trebuie să se memoreze ,în 

timpul simulării, o serie de variabile, denumite  variabile statistice sau acumulatori statistici. La începutul 
simulării acestea se inițializează cu zero.  Cei mai uzuali acumulatori statistici utilizați sunt: 
 Numărul de elemente produse pînă la un moment dat; 
 Timpul total petrecut la coadă pînă la un moment dat; 
 Numărul de elemente care au trecut pe la coadă pînă la un moment dat; 
 Timpul maxim perecut la coadă observat pînă la un moment dat; 
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 Timpul total de servire pînă la un moment dat; 
 Timpul maxim de servire pînă la un moment dat; 
 Numărul mediu de piese care așteaptă la coadă=aria de sub curba lungimii firului de așteptare,Q(t), 

împărțită la timpul de rulare; 
 Timpul mediu de utilizare al serverului= aria de sub curba ocupării serverului,B(t), împărțită la timpul 

de rulare;  
Cînd se produce un eveniment în sistem trebuie să se actualizeze variabilele  statistice corespunzătoare 
 

5.7. Evenimente. Un eveniment este orice acțiune care se petrece la un moment al timpului de 
simulare care poate schimba atributele, variabilele sau acumulatorii statistici De exemplu: evenimentul 
sosire : o nouă piesă intră în sistem; evenimentul plecare: o piesă care a fost prelucrată de un server și 
părăsește sistemul; evenimentul stop: Simularea este oprită la t=15 min. 

Fiecare program de simulare are un mecanism denumit calendar al evenimentelor. Cînd o secvență 
de simulare este executată, o înregistrare a informațiilor pentru evenimentele viitoare este plasată în 
calendarul de evenimente. Inregistrarea evenimentelor din calendarul de evenimente conține informații 
despre entităților afectate ,despre timpul și condiția de desfășurare a evenimentului și despre tipul de 
eveniment care se va desfășura. Planificarea evenimentelor în calendarul de evenimente se face astfel 
încît un nou eveniment este sortat, în ordine crescătoare, în funcție de timpul de desfășurare. Cînd trebuie 
să se execută următorul eveniment, prima înregistrarea din calendarul de evenimente este preluată și 
informațiile din această înregistrare sunt folosite pentru desfășurarea logicii de execuție. In modelarea cu 
evenimente discrete, variabilele care descriu sistemul nu se modifică între evenimente succesive. 

 
5.8. Ceasul de simulare. Valoarea curentă a timpului în simulare este înregistrat într-o variabilă 

denumită ceas de simulare. Față de timpul real, ceasul de simulare nu ia toate valorile și timpul nu este 
continuu. De la timpul curent al unui eveniment se trece direct la timpul următorului eveniment planificat în 
calendarul de evenimente, ceasul de simulare interacționînd strîns cu calendarul de evenimente. De obicei, 
valorile ceasului sunt stocate în variabila internă  ‘TNOW’ a programului de simulare. 

 
5.9. Startarea și oprirea simulării sunt elemente care trebuie să se definească în ceea ce privește 
condițiile de start pentru atribute, variabile și acumulatori statistici. De asemenea, trebuie precizat, de la 

începutul simulării, timpul de rulare sau condițiile de oprire 
 

6. Mediul de simulare ARENA 
 

După lansarea  programului ARENA se deschide fereastra principală: 
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Module de bază 
• Create (creare entități); 
• Process (creare servere); 
• Dispose (eliberare server și entități). 

 
Construcție Model  

 
 
Aducere modul în fereastra de construcție model.  
Prin dublu click mouse pe modul se deschide fereastra de configurare. 
 
 
 
6.1. Realizarea unui model simplu 
 
Pentru început, luați în considerare sistemul simplu de procesare prezentat în figura 1. 
Începe cu entitățile care intră în sistemul ipotetic, trec printr-un proces și apoi ies din sistem. 
Avem nevoie doar de trei module de diagramă în Arena pentru a modelarea logică a acestui 
sistem. 

 
Fig. 1. Sistem cu un fir de așteptare și un server 

 
Pentru a face acest lucru, trebuie să creați mai întâi entitățile care sosesc, să le trimiteți în 
zona de procesare unde vor dura ceva timp pe măsură ce sunt procesate. După proces, 
piesele sunt apoi trimise din sistem prin punctul de ieșire. 
 
Construcția modelului 
 
Pentru a crea entități sau părți în Arena, folosim modulul Creare (din biblioteca Basic 
Process, aflată în partea stângă a mediului Arena). Trageți și plasați în fereastra principală a 
mediului Arena și faceți dublu clic pe modul pentru a afișa caseta de dialog pentru 
proprietăți. Completați informațiile solicitate, după cum se arată în figura 2.  
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La legea se sosire a pieselor în sistem completați legea de distribuție teoretică găsită 
pentru datele din fișierul test1.txt 
 

 
Fig. 2 Dialogul de configurare a modulului Create 

 
Numele modulului, Piesele sosesc in sistem, este în principal pentru scopuri de 
identificare. Acesta va identifica în mod unic această instanță a modulului Create în cadrul 
modelului. Este foarte util, ca și în cazul altor module, să dați un numele descriptiv al 
procesului pentru a fi ușor de identificat și clarificat. Tipul entităților Entity Type este specificat 
ca Piesa pentru a arăta că ceea ce intră în sistem sunt piese. Aceste entități ar putea fi 
pacienții dintr-un sistem de asistență medicală sau clienții în sistemele bancare sau în alte 
sisteme de afaceri.  
Rețineți că odată ce ați selectat Create Module, Arena va afișa vizualizarea alternativă 
tabelară pentru modulul selectat, în partea de jos a ferestrei principale. 
În mod similar, adăugați un modul de proces, Process, la modulul dvs. Arena ar trebui să 
conecteze automat aceste două module pentru dvs. dacă aveți opțiunea de conectare 
automată conectată. Dacă nu, procedați ca în figura de mai jos. 
 
Conectare module (Connecting) 
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Faceți dublu clic pe modul Process și actualizați datele așa cum se arată în figura 3.  
La Delay Type, alegeți Expression și alegeți legea de distribuție găsită cu Input Analyzer pentru datele 
din fișierul test3.txt 
 

 

 
Fig.3. Configurare modul Process 

 
În cele din urmă, adăugați un Dispose Module  la modelul dvs. și faceți dublu clic pe acesta pentru a 
deschide caseta de dialog, așa cum se arată în figura 6. Asigurați-vă că este bifată caseta Statistics Entity 
Statistics (Statistics Entity Statistics), astfel încât Arena colectează statistici asupra entităților înainte ca 
acestea să fie eliminate. 
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6.2  Rularea modelului 

Condiții preliminare rulării modelului. 
 
Înainte de a rula modelul, trebuie să setăm condițiile de funcționare. Vom seta mediul Arena cât timp să 

ruleze, ce tipuri de statistici să colecteze și ce rapoarte să genereze etc. Acest lucru se face în dialogul de 
configurare de rulare prin selectarea setării din meniul de rulare Run>Setup. 

Sunt 5 machete de dialog pentru aceasta: Reports, Run Control, Run Speed, Project Parameters and 
Replication Parameters. Pentru moment, ne vom concentra pe numai 2 machete, Replication Parameters 
and Project Parameters. 

 

 

 
     Fig. 4. Configurare modul Dispose 
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Fig.5 Macheta de dialog pentru Replication Parameters 
 

Dialogul este prezentat în figura 5 cu macheta Replication Parameters (Parametri de replicare) afișată. 
Primul element din partea stângă sus a ecranului, este " Number of Replications". Acesta este numărul de 
simulări (replicări) care se execută. De exemplu, dacă modelul dvs. rulează timp de 100 de ore și numărul 
de replicări este setat la 10, Arena va executa 100 de ore de funcționare de zece ori. Acest lucru ajută la 
generarea de date suficiente pentru o analiză validă statistic. Această valoare trebuie să fie întotdeauna un 
întreg mai mare sau egal cu 1. 

 
" Initialize Between Replications " se referă la faptul dacă Arena ar trebui să reseteze sistemul și statisticile 
și să înceapă din nou după fiecare replicare. Dacă opțiunea de statistică este bifată, Arena va golii toți 
acumulatorii statistici după fiecare replicare și va începe să colecteze statistici noi. În mod similar, dacă 
opțiunea sistemului este bifată, Arena eliberează sistemul, anulând toate entitățile și pornind din nou de 
fiecare dată. Atunci când modelați un sistem în care fiecare replicare este, de exemplu, 24 de ore, atunci ar 
putea fi o opțiune bună de inițializare a sistemului, deoarece nu vor exista clienți în sistem înainte de 
începerea oricărei zile lucrătoare. 

 
Câmpul " Start Date and Time " este, în esență, pentru asocierea unei date și a unei anumite date 

calendaristice cu timpul de pornire a simulării de la zero. Dacă acest câmp nu este specificat, Arena va 
începe de la miezul nopții de la data curentă. De exemplu, dacă data și ora curente de pe ceasul 
calculatorului sunt "Oct 10, 2019 08:45:32", data și ora de începere vor fi setate automat la "Oct 10, 2019 
00:00:00". 

 
Atunci când sistemul modelat este continuu, ar fi util să specificați o " Warm-Up Period ". Aceasta este 

perioada tranzitorie de timp de la începutul rulării pentru care urmează să fie șterse statisticile. Această 
valoare ar trebui să fie o valoare reală mai mare sau egală cu 0.0 unitățile de timp. Dacă perioada 
tranzitorie este mai mare decât lungimea de replicare, timpul tranzitoriu va fi ignorat și nici o statistică nu va 
fi ștersă. 

 
" Replication Length " este pur și simplu cât timp trebuie să dureze o simulare și este timpul utilizat 

pentru a evalua sistemul. Această valoare poate fi o valoare reală mai mare sau egală cu 0.0. Dacă nu este 
specificată nicio valoare, modelul de simulare va funcționa infinit, dacă nu este oprit prin alte mijloace. Alte 
metode de oprire a unei runde de simulare sunt specificând loturile maxime pe un modul tip Create, 
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specificând o condiție de terminare (așa cum este descrisă mai jos) sau definind o limită a unui contor, așa 
cum este specificat într-un modul Statistic sau elementul Counters. 

 
Câmpul " Hours Per Day " se referă la numărul de ore pe care modelul rulează în fiecare zi. Această 

valoare depinde de numărul de ore în care sistemul real funcționează într-o zi. Valoarea implicită pentru 
acest câmp este de 24 de ore pe zi, dar poate fi orice expresie mai mare ca zero. Rețineți că numărul de 
ore specificate pe zi va afecta numărul de sloturi afișate în editorul de grafic grafic pentru orice resursă, 
sosire sau alte programe. Acest câmp este util pentru a exclude o parte a zilei din statistici atunci când 
întreaga facilitate se închide pentru o parte din fiecare zi. De exemplu, dacă serviciul dvs. funcționează 
numai 2 schimburi (16 ore), toate statisticile se vor baza pe 24 de ore, chiar dacă activitatea se desfășoară 
numai în decurs de 16 ore. Prin urmare, utilizarea medie pentru o resursă utilizată este de 16/24 = 67%. 
Dacă specificați ore pe zi ca fiind 16 ore, aceeași statistică ar raporta 16/16 = 100% resursă utilizată. 

 
" Terminating Condition " definește o condiție specială pentru oprirea simulării. Această specificare a 

unei expresii sau a unei condiții este evaluată pe toată durata procesului de simulare și aduce procesul de 
simulare la o oprire imediat ce condiția este îndeplinită. Aceasta este o metodă, pe lângă specificarea unei 
lungimi de replicare, pentru terminarea simulării. 

Arena trebuie să folosească o unitate uniformă pentru toate valorile de timp colectate în simulare. Acest 
lucru se face cu setarea câmpului " Base Time Units ". Acestea sunt unitățile de timp pentru raportare, bara 
de stare, timpul de simulare (TNOW) și graficele animate. Toate întârzierile de timp, lungimea de replicare 
și perioadele tranzitorii vor fi convertite în această unitate de timp de bază. 

 
" Time Units " definește unitățile de timp utilizate pentru perioada tranzitorie și lungimea de replicare. 

Acestea sunt folosite pentru a converti perioada tranzitorie și lungimea de rulare a simulării la unitatea de 
timp de bază specificată. 

 
Acum, setați câmpul " Replication Length " la 480 minute așa cum se arată în figura 5 și lăsați restul la 
setările implicite. 

 

 
fig. 6.  Macheta de dialog pentru Project Parameters 

 
Celălaltă machetă la care ne vom uita este Project Parameters. Această machetă oferă informații 

generale despre proiectul de simulare, cum ar fi "Titlul proiectului", "Numele analistului" și "Descrierea 
proiectului", după cum se arată în figura 6. În plus, vă permite, de asemenea, să alegeți tipurile de statistici 
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care pot fi colectate. Așa cum s-a arătat, entitățile, resursele și cozile au fost verificate, prin urmare, Arena 
va colecta numai statistici privind aceste obiecte în timpul simulării. 

 
Rularea modelului. 
 
Rularea modelelor în Arena este destul de ușoară. Acest lucru se face făcând cu mouse-ul click pe 

butonul Go din bara de instrumente Standard, așa cum se arată în figura 7. Alternativ, puteți rula modelul 
făcând click pe Go din meniul Run sau prin apăsarea tastei funcționale F5. Înainte de a rula modelul trebuie 
verificată existența erorilor prin Opțiunea Verificare model, Check Model, din meniul Run. Se realizează 
apăsând tasta F4 sau semnul check de pe bara de instrumente Run Interaction. Cu toate acestea, dacă 
se rulează modelul fără a verifica erorile, Arena va efectua automat verificarea înainte de a rula modelul. 
Dacă există o eroare în model, Arena va da un mesaj cu câteva posibile motive pentru a vă ajuta să 
remediați eroarea. Uneori, poate fi necesar să accelerați rularea. Acest lucru se poate face utilizând 
butonul Rapid (Fast Forward) ca în imagine. Rețineți totuși, că atunci când rulați în modul rapid nu vor mai 
exista animații. 

 

 
Fig. 7  Bara de rulare a modelului 

 
Odată ce modelul este fără erori, acesta va începe să ruleze și puteți urmări entitățile care se 

deplasează de la modul la modul. Observați că fiecare dintre module are un contor animat. Aceasta, plasat 
la capătul din dreapta al modulului Create, ține evidența numărului de entități care părăsesc acest modul. 
Contorul de sub modulul de proces ține evidența numărului de entități aflate în proces la acest modul, iar 
contorul de la capătul din dreapta al modulului Dispose ține evidența entităților care au părăsit sistemul prin 
acest modul. Arena utilizează toate aceste variabile pentru a-și calcula statisticile. 

 
Puteți alege să opriți rularea în orice moment utilizând butonul Stop prezentat în figura 7. Dacă nu opriți 

rularea, Arena va continua la infinit, dacă nu aveți o condiție de terminare specificată într-un fel sau altul. În 
cazul curent, s-a specificat o singură replicare cu o durată de 480 de ore, astfel încât simularea se va opri 
cu siguranță după 480 de ore și, implicit, Arena va afișa dialogul prezentat în figura 8. 

 

 
Fig.8. Sfârșitul simulării modelului 
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6.3. Afișarea rezultatelor 

Cu opțiunea implicită, Run>Setup>Reports>Default Report: Category Overview, se va afișa 
vizualizarea raportului de sinteză, din figura 9, în funcție de tipul de raport pe care l-ați selectat pentru a fi 
afișat în dialogul de configurare a rulării. 

Meniul de rulare Run>Setup>Reports>Default Report: SIMAN Summary Report, ca în figura 10, oferă 
opțiunea de a vizualiza raportul modelului (acest lucru ar putea fi modificat în setare pentru a afișa raportul 
fără a fi solicitat).  
 

 
Fig. 9. Afișarea rezultatelor 

 

 
Fig.10. Afișarea rezultatelor in format “SIMAN Summary Report” 
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6.4. Elemente din Rapoartele de rezultate 
 
Dacă ați construit modelul după indicațiile date, atunci faceți click pe butonul "Yes" din dialog pentru a 

deschide raportul. Dacă tipul de raport implicit nu a fost modificat, atunci Arena va afișa raportul “Category 
Overview” (Prezentare generală a categoriilor), așa cum se arată în figura 10.  

Raportul sumar este, în mod normal, împărțit în diferite categorii (de exemplu, totaluri, variabile cu 
schimbare discretă, contoare și ieșiri), fiecare furnizând un tip specific de statistică. 

 
VATime - (Entity Value-Added Time attribute ). Atributul de timp al entități ca valoare adăugată. Se 

stochează timpul total acumulat de entitate în procesare (servire) și întârzierile desemnate ca valoare 
adăugată. Când se înregistrează statisticile entității (de obicei, la eliberare), acest atribut este utilizat pentru 
a determina timpul total acumulat de această entitate în procesare.  

 
NVATime- (Entity Non-Value-Added Time attribute). Atribut de timp al entității fără valoare adăugată. 

Aceasta stochează timpul total acumulat în procese și întârzierile desemnate ca fără valoare adăugată 
(Non-Value-Added). Atunci când statisticile entității sunt înregistrate (în mod obișnuit pe dispuse), acest 
atribut este utilizat pentru a determina timpul total de adăugare de valoare acumulat de această entitate. 

 
Coloana "Half Width", afișată în raport, este intervalul de 95% interval de încredere în jurul valorii 

mediei. Acesta este inclus pentru a vă ajuta să determinați gradul de încredere în rezultate pentru 
replicările considerate. Această coloană poate fi fie o valoare (număr real), despre care se spune că este 
"insuficientă" sau "corelată" (“Insufficient” or “Correlated”) 

"Insuficient" înseamnă că nu există date suficiente pentru a calcula cu exactitate gradul de încredere. 
Acest lucru se datorează faptului că formula folosită necesită distribuirea eșantioanelor în mod normal 
(distribuție normală). Această ipoteză poate fi încălcată dacă există un număr mic (mai puțin de 320) de 
eșantioane înregistrate în categorie. Rularea simulării pentru o perioadă mai lungă de timp ar trebui să 
corecteze acest lucru. 

"Corelat" înseamnă, de asemenea, că datele colectate pentru variabila nu sunt distribuite independent. 
Formula folosită pentru a calcula necesită, de asemenea, distribuirea independentă a eșantioanelor. Datele 
care sunt corelate (valoarea unei observații influențează puternic valoarea următoarei observații) are ca 
rezultat calculul unui interval de încredere nevalabil. Rularea simulării pentru o perioadă mai lungă de timp 
ar trebui să corecteze și aceasta. 

Dacă o valoare este returnată în categoria Half Width, această valoare poate fi interpretată prin a spune 
că "în 95% din încercările repetate, media eșantionului ar fi raportată ca fiind în intervalul mediei 
eșantionului ± jumătate din împrăștiere". Lungimea poate fi redusă prin simularea pentru o perioadă mai 
lungă de timp. 

 
"Tally Variables" afișează sumele înregistrate în modelul dvs. Statisticile Tally includ entitățile procesate, 

timpii și costurile. 
 
“Discrete-Change Variables” includ orice statistică din model care este ponderată în timp. (Statisticile 

ponderate în funcție de timp "ponderează" valoarea variabilei cu timpul total în care a rămas la acea 
valoare.) În această categorie sunt incluse numărul de resurse ocupate, numărul programat și utilizarea 
acestora, precum și statisticile cu numărul de entități din firele de așteptare (Resource Number Busy, 
Number Scheduled and Utilisation as well as Number in Queue statistics) . Acestea sunt denumite, de 
asemenea, statistici persistente în timp (Time Persistent Statistics). 

 
Secțiunea “Outputs” (Ieșiri) afișează statistici pentru valoarea finală a unei variabile date de model. Sunt 

incluse în această categorie costurile resurselor, costurile totale ale procesului și numărul de variabile 
aflate în proces. 

 
Secțiunea “Counters” (Contoare) afișează statistici pentru orice contoare identificate în modelul 

construit. Numărul de entități care intră și ies din sistem este inclus în această categorie. Rețineți că pot 
exista mai multe sau mai puține categorii de statistici în funcție de tipurile definite în modelul dvs. 
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Raportul “Category Overview” are informații mai detaliate decât "Raportul sumar". După cum se arată în 
figura 10, aceasta afișează un rezumat al indicatorilor-cheie de performanță de pe prima pagină. Este totuși 
organizată în următoarele secțiuni: Key Performance Indicators, Activity Area, Conveyor, Entity, Process, 
Queue, Resource, Transporters, Station, Tank, ș.a. ( Indicatori cheie de performanță, zonă de activitate, 
transportor, entitate, proces, coadă, resurse, transportatori, stație, rezervor și altele specificate de utilizator. 
Statisticile raportate reprezintă un rezumat al valorilor pentru toate replicările. 

Informațiile afișate în acest raport variază în funcție de numărul de replicări executate și de tipul de 
statistică pe care decideți să o colectați. Se poate observa în structura arborelui raport că Arena pune la 
dispoziție statistici numai pentru Entități, Cozi și Resurse. Acest lucru se datorează faptului că acestea sunt 
singurele obiecte pe care le-am specificat pentru colectarea statisticilor, așa cum se arată în dialogul de 
configurare a execuției din figura 8. Observați, de asemenea, că Arena afișează toate categoriile de 
rapoarte din panoul de raport din bara de proiect. 

 
Pentru a vizualiza orice element din raport, trebuie doar să faceți clic pe elementul din Reports Panel sau 
să selectați elementul din structura arborelui rapoartelor. De exemplu, pentru a vedea statisticile despre 
firele de așteptare din model, am făcut clic pe elementul " Queues " din structura arborescentă și a afișat 
statisticile afișate în figura 11 de mai jos. 

 

 
Fig.11. Statistica pentru firele de așteptare din model 

 
Explicațiile pentru diferitele coloane ale raportului sunt aceleași cu cele prezentate în rapoartele sumare. 

Astfel, coloana Half Width poate avea fie o valoare (număr real), numită "Insuficient" sau "Correlated" așa 
cum s-a explicat mai sus. 

 
Raportul se poate salva în format .pdf prin selectarea corespunzătoare la opțiunea Export 

Report, ca în figura de mai jos: 
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5. Enunțul problemei 

• Să se efectueze o simulare pentru maxim 200 de piese sosite în sistem, procesate într-un timp 
tehnologic estimat după o lege triunghiulară definită de parametri TRIA(17,19,22), și să se 
comenteze valorile parametrilor elementelor componente ale sistemului față de situația inițială; 

 
• Să se studieze rezultatele pentru rularea a 10 replicări. 
      


	MODELAREA  STATISTICĂ  A  DATELOR EXPERIMENTALE
	UTILIZAREA PROGRAMULUI DE SIMULARE ARENA(SIMAN) 
	1. Obiectivele lucrării
	2. Noţiuni teoretice
	2.2.Distribuții discrete
	3. Software-ul Input Analyzer  al programului de simulare ARENA
	3.1. Modul de lucru cu programul  Input Analyzer

	4. Enunţul problemei pentru utilizarea modulului Input Analyzer
	5. Elementele modelului din cadrul programului de simulare ARENA
	In toate programele de simulare întîlnim o serie de elemente cu ajutorul cărora se realizează modelarea în orice program specializat de simulare pe care le vom prezenta în cele ce urmează.
	5.1.Entitățile. In majoritatea simulărilor vom întîlni o serie de entități, aceste fiind elementele care se deplasează în sistem, își schimbă starea, afectează și sunt afectate de alte entități, modifică starea sistemului și indicii de performanță ai ...
	5.2.Atributele atașate fiecărei entități le individualizează. Un atribut (etichetă) este o caracteristică a tuturor entităților dar valoarea specifica a acesteia poate diferi de la o entitate la alta. Din punct de vedere al programului de calcul, fiec...
	5.3. Variabilele (globale) sunt  informații care reflectă anumite caracteristici ale sistemului modelat, cu privire la numărul și distribuția entităților în sistem.
	Fiecare variabilă este unică și nu este alocată unei anumite entități dar este modificată de acestea. Există 2 tipuri de variabile:
	- variabile interne (numărul de entități de la coadă, numărul resurselor ocupate, timpul simulării, etc.), și
	- variabile definite de utilizator (numărul de entități din sistem, etc.)
	6. Mediul de simulare ARENA
	6.2  Rularea modelului
	6.3. Afișarea rezultatelor
	5. Enunțul problemei


