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Транспорт є однією з найважливіших галузей економіки держави і 
належить до сфери виробництва матеріальних послуг. Основні резерви 
вдосконалення транспортного-логістичного процесу знаходяться в 
раціональній організації взаємодії учасників ланцюга доставки, у погод-
женні їх інтересів та пошуку взаємовигідних та придатних рішень [1]. 

Розвитку питань теорії й практики організації транспортних вантажних 
перевезень приділяється значна увага у наукових публікаціях [2, 3]. Аналіз 
результатів проведених досліджень показує, що у цих роботах використо-
вуються різні аналітичні методи організації переміщення вантажопотоків і 
режимів роботи окремих елементів і ланок логістичних систем. В той же 
час, використання новітніх інформаційних технологій та систем сприяє 
підвищенню ефективності транспортних перевезень [4].  

Метою даної роботи є розробка комп'ютерної імітаційної моделі роботи 
транспортного перевантажувального комплексу, в якому вхідний потік ма-
шин обслуговується за правилом відносних пріоритетів, з використанням 
сучасних комп'ютерних інформаційних технологій–системи об’єктно-
орієнтованого програмування Embarcadero RAD Studіo XE10 [5].  

За допомогою комп'ютерної моделі провести імітаційне моделю-
вання роботи перевантажувального комплексу, та виконати розрахунок 
основних параметрів комплексу–довжину черги й час очікування в черзі 
та інші, в залежності від інтенсивності вхідного потоку машин і продук-
тивності каналу обслуговування, з метою аналізу та вибору оптималь-
них режимів роботи комплексу. 

Оскільки моменти приходу вимог на обслуговування - випадкові 
величини, довжина черги й час очікування обслуговування також бу-
дуть випадковими; тому в результаті моделювання потрібно визначити 
їхні статистичні характеристики; середнє значення, дисперсію, гісто-
граму роботи.  
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Об'єктом дослідження є транспортний перевантажувальний ком-
плекс (рис. 1), в який приходять два типи машин: перший складається з 
машин, що прибувають на розвантаження (час обслуговування таких 
машин становить τ1; другий – з машин, що прибувають на навантаження 
(час обслуговування таких машин дорівнює τ2.  

Перевантажувальний комплекс може обслуговувати одночасно 
тільки одну машину. Якщо в момент прибуття нової машини канал об-
слуговування зайнятий, то вона стає в одну із двох черг: одна скла-
дається з машин, що прибувають на розвантаження, інша - з машин, що 
прибувають на навантаження.  
 

 
Рис. 1. Структурна схема роботи перевантажувального комплексу  

 
Обслуговування машин провадиться в такому порядку: у момент 

звільнення каналу обслуговування починається обслуговування ма-
шини, що стоїть першою в черзі на розвантаження. Тільки якщо ця черга 
порожня, то обслуговується перша машина з черги на навантаження 
(виражаючись мовою теорії черг, можна сказати, що обслуговування 
машин в системі виконуються за правилом відносних пріоритетів). При 
цьому перевантажувальний комплекс розглядається, як система масо-
вого обслуговування (СМО).  

Для розробки комп'ютерної імітаційної моделі роботи переванта-
жувального комплексу були побудовані схеми алгоритмів моделювання 
окремих елементів перевантажувального комплексу (вхідного потоку 1 
та черги 1, каналу обслуговування) і схема загального алгоритму моде-
лювання роботи комплексу. Схема алгоритму всієї моделі системи зоб-
ражена на рис. 2.  

Моделювання роботи всього перевантажувального комплексу вико-
нувалося за схемою алгоритму, зображеного на рис. 2, що забезпечує 
правильну послідовність чергування подій у моделі системи. Такими 
подіями є (блок 4 на рис. 2): 

1. Робота першої черги; 
2. Робота другої черги; 
3. Робота каналу обслуговування; 
4. Обчислення й друкування статистичних характеристик; 
5. Закінчення роботи системи. 
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Рис. 2. Схема загального алгоритму моделювання роботи  

перевантажувального комплексу 
 

На основі отриманих алгоритмів розроблена комп'ютерна імітаційна 
модель роботи перевантажувального комплексу, в системі об’єктно-
орієнтованого програмування Embarcadero RAD Studіo XE10. На рис. 3 
показане вікно комп'ютерної імітаційної моделі роботи переванта-
жувального комплексу.  

За допомогою комп'ютерної імітаційної моделі виконано розрахунок 
основних статистичних параметрів комплексу–загального і середнього 
часу очікування машин в черзі, загальної і середньої довжини черги, а 
також їх дисперсії, в залежності від інтенсивності вхідного потоку ма-
шин і продуктивності каналу обслуговування. 

Розраховувалися, також, наступні параметри роботи системи: за-
гальна і середня кількість машин з першої і другої черг, що обслугову-
ються за 1 годину її роботи; середня кількість машин, що залишилися в 
першій і другій чергах; середня кількість машин, що одержали відмову 
в обслуговуванні з першої і другої черг. 
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Рис. 3. Вікно комп'ютерної імітаційної моделі  

перевантажувального комплексу 
 

Висновки. Розроблена в роботі комп'ютерна імітаційна модель переван-
тажувального комплексу дає можливість проводити аналіз та вибір опти-
мальних режимів роботи комплексу і забезпечує оптимальне використання 
транспортних та навантажувально-розвантажувальних засобів. 
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