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 БЪЛГАРИЯ 

 

Ключови думи: симулационни модели, GPSS модели на мрежи от СМО, смесени 

открити и затворени мрежи от СМО с ограничени буфери 

Резюме: В този доклад се анализира подхода за прилагане на симулационен 

модел на открита мрежа от системи за масово обслужване (СМО), в която 

отделните СМО или елементи от тях (опашка или обслужващи устройства), 

принадлежат на подсистеми (региони в мрежата), в които общият брой на заявките 

е ограничен. В една отворена мрежа може да има няколко такива региона, които 

могат и да се припокриват. Разработеният симулационен модел на GPSS World се 

основава на модела на открита мрежа от СМО в [1], като в него допълнително са 

развити блокове позволяващи дефиниране на ограничениятa на броя заявки по региони 

и принадлежността на отделни СМО или елементите им към даден регион. 

Разглежда се открита мрежа от СМО, в която постъпва входящ поток от 

външната среда с интензивност λ0 заявки/ед.време и с коефициент на вариация на 

входящия поток Ca0. Зададена е маршрутна матрица Q с елементи вероятностите 

изходяща заявка от СМО i да постъпи в СМО j {qij}, i,j=0,K –К-брой на СМО в 

мрежата. Зададени са времената за обслужване tsj  и техните коефициенти на 

вариация Csj за всяка СМО в мрежата. За всяка СМО може да се дефинира 

ограничение на размера на опашката. Моделът е приложен към примерна открита 

мрежа с два региона с ограничения на броя заявки: регион 1 към който принадлежат 

четири от 5-те СМО в мрежата и регион 2 включващ всичките 5 СМО. 

Постъпващата заявка чака на входа на мрежата, когато в регион 2 броя на заявките 

е равен на ограничението. Получените резултати илюстрират значителното 

въздействие на ограниченията на броя на заявките, като коефициента на увеличение 

на общия брой в мрежата е значителен, спрямо мрежа без ограничения. Анализирани 

са получените резултати.   

 

1.ВЪВЕДЕНИЕ  

В настоящият доклад се разглежда възможността за разработване на 

симулационен модел на GPSS, позволяващ да се моделират комплексни мрежи от 

СМО, като елементите им (опашки и/или обслужващи устройства) могат да 
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принадлежат на различни ограничени места за чакане. В [2]  е приведен аналитичният 

подход за йерархичното декомпозиция и синтез и потоковата еквивалентност за 

моделиране на мрежи от системи за масово обслужване с ограничени буфери, като са 

разширени предпоставките разработени в [4], [5], [6], [7], [8] и [9]. Разработеният 

подход позволява да се моделира ограничената пропускателна способност, в резултат 

на крайният размер на буферите в подсистемите и системата, като чрез йерархичната 

декомпозиция се разделя модела на общата система на по малки подмодели, които се 

решават като закрита мрежа от СМО и отделните решения се комбинират, за да се 

получи решението на оригиналния модел. Тази комбинация се извършва с използването 

на специален тип обслужващо устройство наречено потоково еквивалентен обслужващ 

център (flow equivalent service centre FESC). Трябва да се отбележи, че алгоритмите за 

закрити мрежи от СМО се използват за получаване на FECS, докато общия модел може 

да е открита мрежа. В [1] e използван алгоритъма MVA предложен в [8]. Недостатък в 

използвания подход е, че времената за обслужване в отделните СМО са  

експоненциално разпределени. 

С разработването на симулационен модел могат да се приемат различни 

разпределения на времената за обслужване и да се отрази тяхното влияние на 

резултатите от работата на мрежата. 

Симулационни модели за получаване на работните параметри в реалните 

транспортни системи се прилагат активно, като в [11], [3] са  използвани за планиране 

работата на транспортни средства и за управление на транспортните потоци в градска 

среда с използване на AnyLogic, а в [10] параметрите на работа на пътническа 

техническа гара. В [1] e разработен на GPSS World симулационен модел на открита 

мрежа от СМО, като мрежата се задава с матрица на вероятностите за преход и i-та към 

j-та СМО. С модифициране на симулационния модел  от [1] могат да се отчетат 

допълнително условията за наложени ограничения на буферите в подсистемите и 

системата. В последващото изложение се представя подхода за използване на 

симулационния модел с една примерна мрежа, подобна на разглежданата в [1].  

 

2. СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА GPSS WORLD МРЕЖА ОТ СМО С 

ОГРАНИЧЕНИЯ НА БРОЙ ЗАЯВКИ В ПОДСИСТЕМИТЕ И СИСТЕМАТА 

Разглежда се открита мрежа от СМО, в която постъпва входящ поток от 

външната среда с интензивност λ0 заявки/ед.време и с коефициент на вариация на 

входящия поток Ca0. Зададена е маршрутната матрицата Q с елементи вероятностите 

заявката изходяща от СМО i да постъпи в СМО j {qij}, i,j=0,K –К-брой на СМО в 

мрежата. Зададени са времената за обслужване tsj  и техните коефициенти на вариация 

Csj за всяка СМО в мрежата. За всяка СМО може да се дефинира ограничение на 

размера на опашката.  

В общият случай има зададени M (подсистеми и мрежата) Ni, i=1,M с 

ограничения на броя на заявките в тях. Множествата Asi съдържат номерата на СМО, 

които принадлежат към дадената подсистема или системата и позволяват да се 

контролира общия брой на заявките в подсистемата или системата да не превишава 

зададените ограничения. Поради ограничения брой заявки в системата чакането за 

постъпване в нея се реализира в опашка пред нея. 

Моделиращите сегменти на GPSS модела са  разработени за произволен брой 

СМО, като параметрите на конкретната  мрежа се задават в секция за инициализация на 

входните данни. В имитационния модел са разработени две процедури на езика PLUS – 

едната е ProbDist(RNG,Ex,Cx), която при зададени Ex- средна стойност, Cx- 

коефициент на вариация и RNG- произволен номер на генератор на случайни числа, 

връща в модела случайно число с Gamma закон на разпределение при Cx≤1 или по 
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хипер експоненциално при Cx>1, а другата след обслужване в дадена СМО връща 

номера на следващата СМО-

NextSystemNumber(MatrixRowNumber,RandomNumber).  
На фиг.1 е представена примерната открита мрежа от СМО, в която има 5 

едноканални СМО, с техните параметри на обслужване –брой ОУ-Si=1, средно време за 

обслужване tsi  и коефициент на вариация на времето за обслужване Csi . В подсистема  

Reg1 максималният брой заявки е 6 и към него принадлежат СМО G1, G2, G3, G4. 

Максималният брой заявки в мрежата т.е. Reg2 е 8 и към него са включени всички 

СМО от мрежата.  

 

 
Фиг. 1 Структурна схема и параметри на разглежданата открита мрежа от СМО 

 

Моделът на GPSS на разглежданата открита мрежа с ограничения на броя на 

заявките в Reg1 и Reg2 с коментари на отделните блокове е даден на фиг. 1, а 

продължението му на фиг.2. Подробно работата на модела на открита мрежа от СМО 

без ограничения подробно е представена в [1], a в настоящия доклад се акцентира на 

блоковете и операторите, които въвеждат ограниченията на броя на заявките в Reg2 и 

Reg1. Въведени са като моногоканално устройство NUMREG с капацитет 6, 

опредвелящ ограниченият брой  заявки, които могат да се намират в Reg1. Функцията 

ASSIG P1,M5 връща 1, ако текущата СМО номерът, на която е в параметър P1 

принадлежи към Reg1, иначе стойност 2 т.е. към Reg2. С допълнителните блокове, 

представени по долу, се установява принадлежността към Reg2. Ако функцията 

FN$ASSIG има стойност 1, тогава транзактът заема опашка пред Reg1, заема 

многоканално устройство NUMREG  и освобождава опашката NUMREG. Ако 

FN$ASSIG има стойност 2, при проверката в блок TEST транзактът се насочва директно 

към блок с име ExitP1 и заема многоканалното устройство на СМО с номер записан в 

параметър P1. Проверката при напускане на СМО, за нейната принадлежност към Reg1, 

се прави в блок TEST E 1, FN$ASSIG, Exit2. Ако принадлежи освобождава  

многоканално устройство NUMREG и продължава в следващия блок, а ако не 

принадлежи директно се изпраща в блок с име Exit2 –който определя номера на 

следващата СМО. 

В сегмент 2 на модела на всяка една единица моделно време се събира 

статистика, чрез блокове  TABULATE  SubSystem1 и TABULATE CurrLgSys за 

табулиране съответно в  TABLE с имена SubSystem1 и CurrLgSys на разпределението 

на броя на заявките в Reg2 и в цялата мрежа. В конкретния пример продължителността 

на моделиране се управлява от броя на преминалите транзакти в модела. Първоначално 

се генерират 1000 транзакта, без да се отпечатват резултатите, след което блок RESET 

отбелязва ново начало на симулация, без да изменя текущото съдържание на 

транзактите в блоковете,  на още 200 000 транзакта.   
 
 
 

G1

G2

G3

G4 G5

G6 -Външна 

среда

Reg2=8

Reg1=6

l0=1.1-1.5 заяв./ч

Ca0=0.71

СМО

S

tsi 

ч/заяв. Csi

G1 1 1.35 0.71

G2 1 1.35 0.71

G3 1 1.35 0.71

G4 1 0.3 0.71

G5 1 0.35 0.71

Параметри

q 0
1
=
1 q54=0.3

q56=0.7q45=1

q
14=1

q
0
3 =

1

q02=1 q24=1

q34=
1



III-26 

 

  RMULT 111,99,2147483536,55,101,46,56 
ProbMatrix MATRIX ,6,6 ;задаване на матрица на преходите са размерност  6х6  
MatrixColumns EQU 6    ;брой колони   
NumReg1 EQU 6    ;на потр. променлива NumReg1 стойност, съответстваща на максималният брой завки в СМО 1 до 4 
La0       EQU 1.4  ; задава интензивността на вх. поток в мрежата 
Ca0       EQU       0.71 ; задава коефициента на вариация на входящият поток 
 *Инициализиране на елементите на матрицата ProbMatrix 
 INITIAL MX$ProbMatrix(1,4),1.0    
 INITIAL MX$ProbMatrix(2,4),1.0   
 INITIAL MX$ProbMatrix(3,4),1.0   
 INITIAL MX$ProbMatrix(4,5),1.0   
 INITIAL MX$ProbMatrix(5,6),0.7   
 INITIAL MX$ProbMatrix(5,4),0.3 
 * ПРОМЕНЛИВИ            * 
IAT FVARIABLE (ProbDist(1,(1/X$La0),X$Ca0)) ; генерира интервалите на вх.поток в мрежата 
*Генериране на времената за обслужване с променлива ServTimes със средна стойност от функцията FN$MeanServ и коеф. 
*вариация от FN$CoefVarS 
ServTimes FVARIABLE (ProbDist(3,FN$MeanServ,FN$CoefVarS))  
IATimes TABLE V$IAT,0.1,0.2,30 ;табулира разпределението на интервалите на вх.поток 
TimeInSys TABLE MP10,1,2,50  ; табулира разпределението  на времето за престой в мрежата  
CurrLgSys TABLE S$Ls_Sys,0.999,1,50 ; табулира разпределението на брой на заявките в мрежата 
SubSystem1 TABLE S$NUMREG,0.999,1,50 ; табулира разпределението на брой на заявките в подсистема 1 
LS_SYS  QTABLE    LS_SYS,0.999,1,30 ; табулира разпределението на времето за чакане пред мрежата 
  *Дефиниране с командата Storage на многоканални устройства(капацитети Ls_1-5 и NUMREG, присвояване, чрез потребителски 
*променливи от тип   EQU на номер на всяко ОУ Ls_1 do Ls_5 
Ls_1   EQU 1  
Ls_1   STORAGE 10000 
Ls_2   EQU 2 
Ls_2   STORAGE 10000    
Ls_3   EQU 3       
Ls_3   STORAGE 10000  
Ls_4   EQU 4  
Ls_4   STORAGE 10000 
Ls_5   EQU 5  
Ls_5   STORAGE 10000 
NUMREG        STORAGE     6 
  *Дефиниране на капацитет Ls_Sys, представящ отворената мрежа от СМО  
Ls_Sys   STORAGE 8 ;  
  * Потребителски променливи на които се присвояват стойности на средните времена за обслужване 
  *ServTimeSys1   до ServTimeSys5  в ОУ на СМО и на коефициентите на вариация на тези времена обозначени с Cs_1 до Cs_5  
ServTimeSys1 EQU 1.35 
Cs_1  EQU 0.71 
ServTimeSys2  EQU 1.35  
Cs_2  EQU 0.71 
ServTimeSys3  EQU 1.35  
Cs_3  EQU 0.71 
ServTimeSys4  EQU 0.30    
Cs_4  EQU 0.71 
ServTimeSys5  EQU 0.35    
Cs_5  EQU 0.71 
InputVector  FUNCTION RN2,D3     ; Функция InputVector, връщаща номера на системата която постъпва заявката в мрежата 
 0.333333,1/0.666667,2/1.000000,3 
 *Функция MeanServ, връщаща като стойност средното време за обслужване на заявката от ОУ в СМО с номер,  
 *записан в параметър 1 (P1) на транзакта 
MeanServ   FUNCTION P1,M5  
        1,ServTimeSys1/2,ServTimeSys2/3,ServTimeSys3/4,ServTimeSys4/5,ServTimeSys5 
  *Функция CoefVarS, - стойността на коефициента на вариация  на времето о за обслужване в ОУ на СМО, номера на която е 
записан в параметъра 1 
CoefVarS   FUNCTION P1,M5  
 1,Cs_1/2,Cs_2/3,Cs_3/4,Cs_4/5,Cs_5 
ASSIG  FUNCTION P1,M5  ; Дефиниране на функция Assig връщаща стойност 1, ако принадлежи към регион Reg1 иначе 2  
 1,1/2,1/3,1/4,1/5,2 

Фиг. 2 GPSS модел на открита мрежа с ограничения на броя заявките (Инициализация) 

 

Основните сегменти на модела- Сегмент 1 и Сегмент 2, както и процедурите 
ProbDist(RNG,Ex,Cx), и NextSystemNumber(MatrixRowNumber,RandomNumber) са 

в продължението на кода на модела представено на  фиг.3. 
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 * Процедури      

*Процедура, връщаща номера следващата под ред за текущия 
транзакт СМО от мрежата 

PROCEDURE NextSystemNumber(MatrixRowNumber,RandomNumber) 
BEGIN 
 TEMPORARY MatrixColNumber,AccumulProb; 
 MatrixColNumber=1;  AccumulProb=0; 
 WHILE (MatrixColNumber<MatrixColumns+1) DO 
   BEGIN  
AccumulProb=AccumulProb+ 
ProbMatrix [MatrixRowNumber,MatrixColNumber];  
     IF (RandomNumber<=AccumulProb) THEN 
         BEGIN 
            RETURN MatrixColNumber;  
      END; 
         MatrixColNumber=MatrixColNumber+1; 
   END;     
END; 
 
 
 
 
 
 

 

*Процедура връщаща  текущата стойност на разпределение на 
непрекъсната случайна величина с зададена седна стойност Ex и 
коефициент на вариация Cx . RNG- номер на генератор на случайни 
величини  

PROCEDURE ProbDist(RNG,Ex,Cx) 
 BEGIN 
    TEMPORARY Es,Alfa,Prob1,Prob2,ts1,ts2,URN; 
    IF (Cx<1) THEN 
      BEGIN 
        IF (Cx=0) THEN 
           BEGIN RETURN Ex;END;  ELSE 
           BEGIN Es=(Ex#(Cx^2));Alfa=(1/(Cx^2));  
             RETURN (GAMMA(RNG,0,Es,Alfa)); END; 
           END;   ELSE  
           IF (Cx=1) THEN  
               BEGIN RETURN (EXPONENTIAL(RNG,0,Ex));END; ELSE 
                 IF (Cx>1) THEN 
                    BEGIN 
                      Prob1=(0.5#(1+SQR((Cx^2-1)/(Cx^2+1)))); 
                      Prob2=(1-Prob1);ts1=(Ex/(2#Prob1));ts2=(Ex/(2#Prob2)); 

RETURN ((ts1+(RN5'LE'(Prob2#1000))#(ts2- 
ts1))#(Exponential(RNG,0,1)));               END;  

END;

Фиг. 3 GPSS модел на открита мрежа с ограничения на броя заявките (Продължение) 

 

 * Модел Сегмент 1           * 
 GENERATE V$IAT     ;Генерира интервалите на  входящия поток чрез променливата V$IAT 
 TABULATE IATimes  ;Табулира интервалите входящия поток 
 MARK 10             ;Маркира момента на влизане на поредната заявка в мрежата от СМО 
 QUEUE LS_SYS     ;В опашка пред мрежата, ако е запълнен капацитета на Ls_Sys 
 ENTER  Ls_Sys      ;Заемане един канал от ограничения капацитет на мрежата от СМО  
 DEPART LS_SYS     ; Освобождава опашка LS_SYS 
 ASSIGN 1,Fn$InputVector ;Присвоява на параметър 1 номера на СМО  в която постъпва транзакта от външната 
среда   
QSystem TEST E 1,FN$ASSIG,ExitP1 ; Проверява дали СМО принадлежи към подсистема NUMREG  
           QUEUE NUMREG      ;Заема опашка пред МУ NUMREG 
 ENTER  NUMREG      ;Заема канал в МУ NUMREG 
           DEPART NUMREG      ;Освобождава опашка NUMREG  
ExitP1 ENTER P1                  ; Транзакт заема 1 единица от капацитета с в МУ с номер в P1                   
 QUEUE P1                  ; Заема опашка с номер записан в параметър P1     
Server SEIZE P1                  ;Заема прибор  записан в параметър P1      
 DEPART P1                   ; Освобождава опашка с номер записан в параметър P1 
 ASSIGN 2,V$ServTimes ; На P2 присвоява времето за обслужване от променлива V$ServTimes  
 ADVANCE P2                  ; Време за обслужване записано в P2        
 ASSIGN MatrixRowNumber,P1 ; На параметъра MatrixRowNumber priswoqwa номера на реда в  
                                                                                              *матрицата ProbMatrix, съответстващ на текущо заетата СМО 
 ASSIGN RandomNumber,(UNIFORM(4,0,1))  ;Присвоява на параметъра RandomNumber, равномерно  
                                                                                                                     *разпределено случайно число в интервала от 0 до 1 

 *Присвоява на параметър NextSys, върнатият от процедурата NextSystemNumber, определяща чрез вероятностите за преход 
номера на  
*следващата система в мрежата 

 ASSIGN NextSys,(NextSystemNumber(P$MatrixRowNumber,P$RandomNumber))  

 *Ако номера на СМО, записан в параметъра NextSys на активния транзакт не е равен на 6-изход, транзактът 
 * продължава към следващия под ред блок (GATE), иначе - към блок с име ExitsNet (изход от мрежата) 

 TEST NE P$NextSys,6,ExitsNet    
 GATE SNF P$NextSys         ;Ако капацитет с номер, съдържащ се в параметъра NextSys, не е пълен.  
                                *транзактът влиза в блока GATE, иначе стои блокиран пред него 
 RELEASE P1                         ; Освобождава ОУ на СМО с номер записан в параметър 1  
 BUFFER                               ; Предизвиква ново сканиране на веригата на текущите събития (CEC)  
 LEAVE P1                           ; Освобождава един канал от капацитета с номер в параметъра P1 
 TEST E 1,FN$ASSIG,Exit2   ;Ако P1 е равен 1  продължава, иначе към EXIT2  
 LEAVE NUMREG                  ; Текущата СМО принадлежи към NUMREG и освобождава МУ NUMREG 
Exit2 ASSIGN 1,P$NextSys         ; На параметър P1 присвоява  номера на следващата СМО  в  параметъра NextSys 
  
 TRANSFER ,QSystem              ;Безусловен преход на транзакта към блок с име QSystem 
ExitsNet RELEASE P1                           ;Транзактът освобождава ОУ на СМО с номер равен на стойността, записана в 
параметър 1 
 LEAVE P1                          ;Транзактът освобождава една единица от капацитета, чийто номер е записан в 
параметър 1 
 LEAVE Ls_Sys                    ;Активният транзакт напуска отворената мрежа от СМО 
 TABULATE TimeInSys              ;Табулира времената за престой на заявките в отворената мрежа от СМО 
 TERMINATE 1                           ;Унищожава влезлият в него транзакт (напуска мрежата) 
 * Модел сегмент2 I         * 
 GENERATE 1                           ;Генерира по един транзакт на всяка една десета (0.1) единица моделно време 
  TABULATE  SubSystem1       ;Табулира разпределението на броя на заявките в подсистема 1  
  TABULATE CurrLgSys             ;Табулира текущия брой транзакти в мрежата от СМО 
 TERMINATE                              ;Унищожава постъпилият в този блок транзакт 
 * Реализация       * 
 START 1000,NP                 ;Изпълнява 1000 реализации на модела, без да пета резултати  
 RESET                                  ;Отбелязва начало на период от време в протежение, на който се извършва симулация  
 START 200000                    ;Изпълнява още 200000 реализации на модела, резултати  
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3. РЕЗУЛТАТИ 

За да се определи ефекта на ограничението на броя на заявките в отделните 

подсистеми, в случая Reg1, който включва СМО G1, G2, G3, G4 и на всички СМО в 

Reg2 се разглеждат два сценария с вариране на интензивността на външният входящ 

поток λ0 от 1.1÷1.5 бр./ед.време с коефициент на вариация на интервалите на външния 

входящ поток Ca0=0,71. Входните данни свързани с матрицата на преходите Q с 

елементи {qij}, i,j=0,6 и времената за обслужване и техните коефициенти на вариация са 

дадени на фиг.1 В първия сценарий Reg1=6 и Reg2=8, a във втория няма ограничения в 

Reg1 и Reg2. Резултатите получени от модела са с широк обхват, средните стойности и 

средно квадратичните отклонения на характеристиките на отделните СМО, Reg1 и 

Reg2, разпределение на вероятностите на броя на заявките в отделните СМО, 

подсистемата и системата. В Таблица 1 са приведени резултатите за натоварването на 

отделните СМО, Reg1 и Reg2 -𝜌𝑖 = 𝜆𝑖𝑡𝑠𝑖 на средният брой в опашката 𝐿𝑞𝑖 и в системата 

𝐿𝑠𝑖. Отношението Lslim/Lsnolim показва ефекта на ограниченията на броя на заявките в 

Reg1 и Reg2 и определя, колко пъти се увеличава общия среден брой на заявките в 

цялата система. Зависимостта на натоварването, средния брой в опашката и системата в 

зависимост от изменението на входящия поток са илюстрирани на фиг. 4, отношението 

Lslim/Lsnolim на фиг.5.     
Таблица 1  

 

 
       Фиг. 4 Средни стойности на броя на заявките                 Фиг.5 Коефициент Lslim/Lsnolimit           

 

4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработеният на GPSS World модел позволява да се моделират комплексни 

отворени мрежи от СМО, в които могат да се обособяват редица подсистеми и 

системата с ограничения на броя на  заявките в тях. Съществуващите аналитични 

модели, не позволяват достатъчно адекватно да се отчитат разпределения на времената 
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r i=l i* ts Lqi Lsi=r i+Lqi r i=l i* ts Lqi Lsi=r i+Lqi r i=l i* ts Lqi Lsi=r i+Lqi r i=l i* ts Lqi Lsi=r i+Lqi r i=l i* ts Lqi Lsi=r i+Lqi

Reg1 max 6, Reg max 8

G1 0.50 0.28 0.78 0.54 0.35 0.88 0.58 0.45 1.03 0.63 0.55 1.18 0.67 0.67 1.34

G2 0.50 0.28 0.78 0.54 0.36 0.90 0.59 0.46 1.05 0.64 0.56 1.20 0.68 0.69 1.36

G3 0.50 0.28 0.77 0.54 0.37 0.91 0.58 0.45 1.03 0.63 0.56 1.19 0.68 0.68 1.36

G4 0.47 0.23 0.71 0.52 0.29 0.81 0.56 0.37 0.93 0.60 0.45 1.05 0.64 0.54 1.19

G5 0.55 0.37 0.93 0.60 0.50 1.10 0.65 0.66 1.32 0.70 0.87 1.57 0.75 1.12 1.87

Reg1 3.04 0.07 3.11 3.50 0.14 3.55 4.04 0.25 4.29 4.62 0.41 5.03 5.25 0.65 5.91

Reg2 4.04 0.14 4.18 4.74 0.38 5.11 5.61 1.09 6.70 6.60 3.85 10.44 7.78 32.97 40.75

Reg1 max ∞, Reg max ∞

G1 0.49 0.29 0.79 0.54 0.39 0.93 0.58 0.52 1.10 0.63 0.68 1.31 0.67 0.87 1.54

G2 0.50 0.29 0.79 0.54 0.39 0.93 0.59 0.52 1.10 0.63 0.68 1.31 0.68 0.92 1.60

G3 0.50 0.30 0.79 0.54 0.39 0.93 0.59 0.51 1.09 0.63 0.68 1.31 0.68 0.91 1.59

G4 0.47 0.24 0.72 0.52 0.32 0.84 0.56 0.41 0.97 0.60 0.53 1.13 0.64 0.68 1.32

G5 0.55 0.36 0.91 0.60 0.49 1.09 0.65 0.66 1.31 0.70 0.91 1.61 0.75 1.27 2.02

Reg1 3.09 0.00 3.09 3.63 0.00 3.63 4.27 0.00 4.27 5.06 0.00 5.06 6.05 0.00 6.05

Reg2 4.00 0.00 4.00 4.72 0.00 4.72 5.58 0.00 5.58 6.68 0.00 6.68 8.07 0.00 8.07

Lslim/Lsnolim 1.04       1.08     1.20      1.56       5.05        
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за обслужване, различни от експоненциалното. Достойнството на модела е във 

възможността, структурата на отворената система и отделните ограничения на броя на 

заявките в отделните региони да се задават от входните данни.  

Резултатите от разглежданата примерна мрежа, показват че въздействието на 

ограничения брой влияе съществено на поведението на цялата система, въпреки че при 

интензивност на входящия поток от 1.5 най-натоварената СМО G5 има относителна 

заетост 0.75 и критичните стойности са при интензивност на входящия поток около 

λ0=1.4 бр./ед.време и относителна заетост на СМО G5 от 0.7, при които средния брой на 

заявките в мрежата е 1.56 пъти по-голям от броя на заявките в мрежа без ограничения. 

В настоящия доклад се разглежда модел на мрежа от едноканални СМО, но в 

бъдещите изследвания моделът ще се развива с включването на многоканални СМО, 

СМО от вида G/G/∞ (delay center) или потоково еквивалентен обслужващ център (flow 

equivalent service centre FESC).  
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and closed networks of queuing systems with limited buffers 
Abstract: The paper analyses the approach to implementing a simulation model of 

open network of queuing systems where individual queuing systems or their elements (queue 

or service devices) belong to subsystems (regions within the network) with limited total 

number of requests. There might be several such regions in an open network that may 

overlap. The developed simulation model of GPSS World is based on the model of open 

queuing system network in [1] as it has further developed blocks making possible to define 

the limited number of costumers per region and the membership of individual queuing 

systems or their elements to a region. An open queuing system network is examined receiving 

an input flow from the external environment with an arrival rate of customers λ0 costumers / 

per unit of time and a coefficient of variation of intervals between arrivals Ca0. The routing 

matrix Q is given with elements of probability the going out from the queuing system i to enter 

the queuing system j {qij}, i,j=0,K – К- number of queuing systems in the network. Service 

times tsj and their coefficients of variation Csj   are given for each queuing system in the 

network. For each system a queue size limitation can be defined. The model is applied to an 

exemplary open network with two regions with limitations of the number of costumers: region 

1, which 4 of the 5 queuing systems in the network belong to and region 2 including all 5 

queueing systems. The incoming costumer waits at the network entrance when the number of 

customers in region 2 is equal to limitation. The results obtained illustrate the significant 

impact of limitations on the number of costumers as the coefficient of the total number 

increase in the network is significant, compared to a network without limitations. The results 

are analysed. 
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