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RESUMO 

Este trabalho apresenta um pacote computacional 
codificado em Turbo Pascal, orientado ao objeto, para simulação 
de sistemas discretos, denominado SDP. Foi tomado como base o 
pacote Pascal-SIM [Davies e O'Keefe, 1989] que apresenta uma 
série de deficiências. Recomendações ergonömicas e recursos 
avançados do Turbo Pascal foram estudados e aplicados, com 
objetivo de simplificar e reduzir as tarefas de programação. O 
SDP fornece um conjunto de facilidades para manipulação de 
eventos, entidades, recursos, filas e coleta de dados; permite 
utilizar dois métodos de modelagem: do evento (ou duas fases) e 
das três fases; apresenta uma interface dirigida por menus e 
janelas, auxiliada com textos de ajuda e sinalização de erros; 
fornece relatórios em arquivos ASCII e é acompanhado de um 
arquivo contendo a estrutura básica de um programa, que auxilia a 
codificação. Este pacote possibilitou a união de vantagens de uma 
linguagem de simulação com as vantagens de uma linguagem de 
propósito geral, tornando uma ferramenta simples, barata, 
flexível e acessível.
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Abstract 

This work presents one computational package written in 
Turbo Pascal object oriented for discrete systems simalation, 
called SDP. It'a based on the Pascal-SIM package- [Davies & 
O'Keefe, 1989] which presents various deficiencys. Ergonomics 
recommendation and Turbo Pascal advances resources were studied 
and applied, in order of simplify and reduce the task of 
programming. SDP provides a set of facilities for events, 
entities, resources, queues and data collection manipulation. It 
allows the utilization of two modeling methods: events (or two- 
phase) and three-phase; present an interface driven by menus and 
windows, assisted by help text and errors indication; provide 
report in ASCII file and it's accompaned by a base struture 
program file, that aid codification. This package made possibible 
the union of the advantagee of simulation languages with the 
advantages of general purpose language, returning a single, 
cheap, flexible and accessible tool.



CAPÍTULO 1 

1. INTRODUÇAO 

1.1 Problematica 
A Simulação computacional é usada para imitar o 

comportamento de um sistema real, ou imaginário, ao longo do 
tempo. Durante a simulação, os dados são coletados como se fossem 
do sistema real com o objetivo de obter estimativas de seu 
desempenho. Para tanto, é necessário a codificação de um programa 
que represente o sistema a ser simulado. 

A codificação do programa pode ser desenvolvida em uma 
linguagem de propósito geral como pascal, C, fortran, etc, que 
apresentam vantagens tais como: 

a) flexibilidade na codificação do modelo. podendo criar 
estruturas de acordo com a sua necessidade e conveniência, afim 
de tornar o programa claro e legível na representação lógica do 
sistema; 

b) disponibilidade. Estas linguagens encontram se 
disponiveis para a maioria dos micros computadores. 

c) popularidade. Bem conhecidas nos meios 
universitários e comerciais. 

Contudo, existem desvantagens como o alto custo de 
desenvolvimento, em razão do tempo de programação, verificação e 

validação do modelo. 
Outra forma de codificar um programa de simulação é 

através de linguagens específicas como, GPSS, SIMSCRIPT, SIMULA, 
SINAN, etc, que foram criadas com o objetivo de codificar 
programas de simulação e portanto possuem vantagens como: 

a) reducão da tarefa de programação; 
b) controle de erros; 
c) coleta automática de estatisticas; e 
d) o executivo da simulacäo fica escondido do usuario e 

Jamais precisa ser alterado. 
Estas linguagens fornecem facilidades para a 

codificação do modelo do sistema. Mas embora simplifiquem o 
trabalho de programação, apresentam ainda desvantagens como:
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a) o aprendizado de uma nova sintaxe, que pode nao ser 
o objetivo do usuário: 

b) dificuldades de manutenção e aprendizado, pela pouca 
disponibilidade de pessoas envolvidas, pois em geral são 
linguagens de uso limitado; 

c) pouca flexibilidade. Normalmente estas linguagens 
são projetadas para atender a areas especificas; 

d) custo elevado. Chegam a custar dezenas ou centenas 
de vezes mais que as linguagens de propósito geral; 

e) baseadas em linguagens antigas. Grande parte são 
baseadas em Fortran (como GPSS e SIMAM), uma linguagem não 
estruturada que vem perdendo espaco no mercado. 

f) não transparentes. O executivo da simulação 
apresenta-se como uma caixa preta. O usuario não sabe como a 

simulação é executada e nem como as informações são organizadas e 
processadas. ` 

Este trabalho pretende reunir as vantagens dos dois 
tipos de linguagens (de propósito geral e específicas para 
simulação) afim de atender algumas das necessidades no ensino de 
simulação em nossas universidades. 

1.2 Objetivo geral 

Contribuir com o ensino e a popularização da simulação, 
apresentando um pacote computacional de fácil utilização, barato, 
flexível e eficiente, para simulação de sistemas discretos. 

1.3. Objetivos especificos. 

1. Desenvolver um pacote computacional baseado na 
linguagem Pascal (compilador Turbo Pascal) para simulação 
discreta, focalizando as metodologia de modelagem do evento (ou 
duas fases) e a das três fases. Tal pacote sera denominado SDP
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(SimUlâ¢3o Discreta em Eascal). 

2. Com o SDP se pretende reduzir a tarefa de 
programacao, utilizando funções e procedimentos simples (número 
minimo de parâmetros), lógicos e descritivos, seguindo a sintaxe 
da programação orientada ao objeto. 

3. Apresentar uma interface amigável através de menus e 
janelas de acompanhamento, permitindo que o usuário: complete a 
definição do modelo, acompanhe o decorrer da simulação com a 
opção de interagir durante a corrida e, que também verifique os 
resultados coletados; auxiliada com pequenos textos informativos 
(Helps) e sinalizações de erros com mensagens de causa e modos de 
correção. 

4. Gerar um guia para o usuario, ilustrando as 
principais estruturas de dados utilizadas e, apresentando as 
etapas de desenvolvimento de um programa de simulação, utilizando 
o SDP. 

5. Apresentar algumas aplicações com o SDP. servindo 
como exemplificação, ressaltando as diferenças encontradas na 
codificação do modelo através do método das duas fases e da três 
fases, mostrando as alterações a serem feitas, em um modelo, na 
passagem de um método para outro. 

6. Tornar o pacote um material de apoio ao ensino de 
simulação na graduação e pós-graduação, por se tratar de rotinas 
codificadas em uma linguagem bastante popular nos meios de 
ensino, principalmente a nível universitário. Poderá ser 
utilizado em pesquisas, aplicando em diversas áreas, para simular 
sistemas de pequeno e médio porte. 

1.4 Justificativas. 
São quatro as razões que levaram ao desenvolvimento
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deste trabalho: 

(1) 0 uso crescente da simulação, Observa-se 0 ugo 
crescente da simulação na prática da Pesquisa Operacional (P.O.). 
Das tecnicas de P.O. utilizadas. 50% ou mais é representada pela 
simulação. Dentre todas as aplicações da simulação 
apro^imadamente 59% são na área de manufatura [Viali,199l:1]. Em 
virtude de ser uma das técnicas mais utilizadas em P.O. e nas 
mais diversas áreas, o ensino de simulação merece ter um maior 
destaque, tanto a nivel de graduação como no de pós-graduação. 

(2) As facilidades da linguagem Pascal. A linguagem 
Pascal foi criada. a principio, para fins educacionais, a qual 
sofreu extensões para acompanhar técnicas de engenharia de 
software [Sçhi1dt, 1987]. O Turbo Pascal é o mais popular dentre 
os compiladores da linguagem Pascal, sendo bastante difundido nos 
meios acadêmicos. O Pascal (como C. Modula-2 e Ada) ë uma 
linguagem que permite criar programas organizados e de fácil 
lesibilidfldez atUflliZB¢äo e acesso a bibliotecas de softwares. 
Yossibilita ainda a implementação de algumas idéias da filosofia 
de programação orientada para objeto. Por ser uma linguagem 
procedural facilita a utilização da abordagens baseadas no evento 
(Capitulo 2). Cada evento pode ser codificado em um procedimento 
separado. 

(3) A necessidade de apoio computacional. A disciplina 
de Simulação Discreta, oferecida no curso de pós-graduação em 
Engenharia de Produção da UFSC, necessita de ferramentas 
computacionais que sirvam como material de apoio. 

(4) A utilização de uma nova abordagem. A união das 
duas abordagens de modelagem: a do evento e a das três fases 
(discutidas no Capitulo 2), empregadas pelo SDP, não è utilizada 
nos softwares de simulação disponiveis em nossa universidade, 
pois os softwares utilizados sao, na grande maioria, de origem 
norte americana, nos quais a abordagem das três fases não é 
utilizada, uma vez que esta é mais popular na Inglaterra. O SINAN
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é um exemplo, é o mais recente software de simulação adquirido 
pela universidade (também de origem norte americana) que utiliza 
duas abordagens de modelagem: a interação ao processo e do 
evento. 

1.5 Metodologia de Pesquisa 
Foram quatro focos de estudos que convergiram para o 

desenvolvimento deste trabalho: 

(1) O pacote Pascal-SIH e outros pacotes e softwares. O 
pacote computacional proposto nesta dissertação foi projetado com 
base no pacote Pascal-SIM apresentado por Davies e` O'Keefe 

891. O primeiro passo foi investigar as defiências do pacote 
ny 

z-¬ 
|... CO 

ascal-SIM. Estudos foram feitos para contribuir na reduçao e 
simplificação dos comandos, afim de facilitar a codificação e 
reduzir a possibilidades de erros, sem que o programa perdesse as 
caracteristicas da abordagem de modelagem utilizada. Outros 
pacotes codificados em Pascal e softwares especificos para 
simulação, disponiveis na literatura, foram pesquisados. 

(2) Conceitos e terminologias da simulação discreta. 
Para que os recursos oferecidos pelo SDP fossem coerentes, e 
refletissem os componentes e as caracteristicas do sistema, 
através do modelo, os conceitos e terminologias (da literatura 
portuguesa) utilizados na simulação discreta foram pesquisados e 
estudados, principalmente as abordagens de modelagem de sistemas. 
Uma revisão é apresentada no Capítulo 2. 

(3) Recursos do Turbo Pascal. Recursos avançados do 
Turbo Pascal foram estudados e implementados para que o pacote 
pudesse oferecer um bom desempenho e atingir os objetivos 
propostos, dentre os quais a programação orientada ao objeto, que 
proporcionou resultados significantes. As estruturas importantes 
são apresentadas no Capitulo 3.
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(4) Re¢0mefldB00es ergonõmicas. Afim de facilitar a 
utilização do SDP, sua interface foi projetada de forma a imitar 
a do Turbo Pascal, principalmente o menu principal e a forma de 
utiliza-lo, bem como a utilização de comandos semelhantes. 
Recomendações ergonômicas foram estudadas e aplicadas, tais como: 
homogeneidade e consistência dos comandos; condução e feedback; 
minimizar as ações do usuario (valores default, movimento 
automatico das barras de selecao, salto para a janela dos 
resultados apos execução do experimento); proteção contra a 
entrada de dados errados; seguir uma seqüência lógica das tarefas 
e permitir a interrupção e retomada de tarefas sem perda de 
informações; prever tipos de mensagens de ajuda, alerta e de 
erros; sinalizar os erros com mensagens de causa e modos de 
correção; etc. Recomendações ergonômicas elaboradas a partir dos 
principios de Design, apresentadas por Righi [1993J. também foram 
aplicadas, sempre que possiveis, na apresentação da interface, 
como: usar anomalias para atrair a atenção do usuario para 
determinado ponto da tela; usar elementos gráficos com movimento 
em tempo real para saidas que exijam longos tempos de espera; 
usar combinações de cores legíveis para textos e fundos; usar 
frases consistentes e concisas; etc. 

As áreas de estudos foram seguidas nesta ordem. sendo 
que as duas últimas foram conduzidas quase que paralelamente, e 
então o pacote foi implementado e testado. 

1.6. Limitações do Trabalho- 
Este trabalho se limitou a utilização do método do 

evento (ou duas fases) e das três fases. Não foram abordados os 
métodos baseados no processo e na atividade ficando como 
trabalhos futuros. A parte de animação não foi implementada mas 
deixou~se uma base para a sua implementação futura. 

A interface apresentada não possui suporte para 
utilização de mouse e saida direta para impressora, nem de 
apresentaçao em modo gráfico e outros recursos mais, podendo 
assim ser considerada como um protótipo.
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Pelo grande volume de informações, resultante de 
estudos e pesquisas em Ergonomia de Software, e pelas 
complexidades, ou até impossíbilidades, de se aplicar 
determinadas recomendações ergonömicas, devido as limitações do 
software utilizado (Turbo Pascal), foram as principais razões que 
deficultaram a utilização das recomendações em sua totalidade, 
embora tenha-se baseado principalmente nas recomendações citadas 
pelo Righi [l993]. 

1.7._Estruturaçao. 
Este trabalho esta estruturado em 10 capitulos, sendo 

eles:
l 

O capitulo 1 que faz uma introdução ao trabalho; 
O capítulo 2 que fornece um embasamento teórico, 

apresentando os conceitos de simulação e os métodos de modelagem 
de sistemas. 

O capítulo 3 que faz um revisao da utilização do Pascal 
na codificação de pacotes de simulação. 

O capitulo 4 que faz a apresentação das estruturas do 
pacote desenvolvido. bem como da forma de utiliza-las. 

O capitulo 5 que apresenta as distribuições de 
probabilidades utilizadas pelo SDP, bem como as tecnicas 
utilizadas na geração de cada variavel aleatória e situações a 
serem aplicadas. 

O capítulo 6 que ilustra a codificação de um programa 
de simulação, mostrando' as etapas de desenvolvimento usando o 
pacote SDP. E também apresentada a interface do pacote: menus, 
Janelas de acompanhamento e o relatório dos resultados obtidos. 

O capitulo 7 que faz uma comparação do pacote SDP com o 
Pascal-SIM, que originou este trabalho. 

O capitulo B descreve algumas estratégia de programação 
com o SDP para situações especiais. 

O capítulo 9 que apresenta algumas aplicações do SDP 
ilustrando as duas formas de modelagem: a da duas fases e da très 
fases. 

O capitulo 10 faz as consideraçoes finais do trabalho.
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CAPÍTULO 2 
2. REVISAO SOBRE SIMULAÇAO. 

Como forma de melhorar a compreensão do funcionamento 
do pacote do SDP convém fixar os conceitos e a terminologia 
utilizada. 

2.1. Sistemas. 
"Um sistema pode ser definido como um conjunto de 

elementos com alguma interação ou interdependência. Como exemplo 
podemos destacar o sistema bancário, sistema manufatureiro, 
sistema rodoviário do Pais, estado ou mesmo municipio." [Viali, 
1992]. 

"Em qualquer situação particular é importante definir 
sistema sob consideração, especificando seus limites ou 
fronteiras. Qualquer coisa que permaneça fora da fronteira do 
sistema é denominado ambiente. No entanto, nenhum sistema é 
completamente isolado de seu ambiente. Quando material, energia 
e/ou informação passam do ambiente para o sistema, constituem as 
entradas (input) do sistema; quando passam do sistema para o 
ambiente constituem as saídas (outputs) do sistema". [Viali, 
1992]. 

2.2. Modelo de um sistema. 
"Um modelo é uma representação do sistema real, na qual 

somente os aspectos relevantes para uma determinada análise deste 
sistema são considerados."[Hillier e Lieberman, 1988]. 

"Um modelo pode ser usado como uma representação de um 
sistema a ser constituido ou para analisar um sistema já 
existente, para investigação experimental ou para tomar decisões 
operacionais em menos tempo e com menos custo do que manipulação 
direta do próprio sistema. Isto ë particularmente verdadeiro 
QU&nd0 não é possivel manipular a realidade porque o sistema 
ainda não existe ou quando a manipulação é cuatosa e produz
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ruptura, como em sistemas industriais". [Viali, 1992]. 

2.3. Simulação. 
Para Hillier e Lieberman [l988], “a simulação é, nada 

mais nada menos, que a técnica de fazer experimentos amostrais no 
modelu"do sistema. Os experimentos são feitos no modelo, ao invés 
de no próprio sistema real, porque é mais conveniente e menos 
dispendioso." 

2.4. Tipos de simulação. 
Os modelos de simulação podem ser classificados em: 
a)deterministico, quando todas as variáveis envolvidas 

no modelo são determinísticas; ou estocástico (ou probabilístico) 
quando o modelo depende de uma ou mais variáveis aleatórias. 

b)estático, quando o modelo representa um sistema que 
não se altera com o tempo (eventos); dinâmico, quando 0 modelo 
representa um sistema se altera com o tempo. 

c)discreto, quando as alterações do modelo são feitas 
em tempos discretos do tempo, enquanto que os modelos contínuos 
as alterações ocorrem continuamente no tempo. Pode ser encontrado 
ainda, modelos de simulação combinados (contínuos/discretos) que 
possuem ambas características continua e discreta. 

Para o propósito desta dissertação serão tratados 
somente os sistemas dinâmicos, estocásticos a eventos discretos. 

2.5. Simulação em estado de equilíbrio e terminal. 
Alguns sitemae operam em pequenos períodos de tempo 

(por exemplo, um banco que atende apenas 6 horas por dia), 
enquanto que outros operam continuamente no tempo (por exemplo, o 
setor de emergência de um hospital). 

As simulações que descrevem sistemas que operam em 
períodos do tempo, tal como a simulaçao de um banco, são chamadas 
de simulações terminais. 

Entre os sistemas que operam continuamente, grande
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parte operam numa condição de estado de equilibrio, isto é, o 
valor médio das variáveis do sistema permanece o mesmo ao longo 
do tempo. 

Muitos estudos de simulação estão interessados em 
sistemas que operam continuamente numa condição de estado de 
equilibrio. Infelizmente, um modelo de simulação não pode ser 
operado desta maneira, ele tem que ser iniciado e parado. Por 
causa da artificialidade introduzida pelo início abrupto da 
BimU1&Çao, o desempenho do modelo não se torna representativo do 
sistema do mundo real correspondente, até que ele tenha alcançado 
uma Condição de estado de equilíbrio. 

A forma tradicional de lidar com este tipo de modelo é 
executar a simulação por algum tempo sem coletar dados, até que 
se creia que o modelo tenha alcançado uma condição de estado de 
equilíbrio. Este período de tempo simulado é denominado de 
periodo de aquecimento (ou estabilização). 

2.6. Elementos da simulação discreta. 

1) Entidade. A palavra entidade é um termo genérico que 
pode denotar uma pessoa, objeto ou coisa (seja real ou 
imaginário) que se move pelo sistema causando mudanças no estado 
do sistema. Entidades são geralmente de dois tipos: entidade 
permanente e entidade temporária (ou transiente). Entidades 
permanentes são criadas no começo da simulação e permanecem até o 
final do experimento, enquanto que entidades temporárias são 
aquelas que entram no modelo a qualquer momento, passam através 
dele, e saem em algum tempo depois. Por exemplo, em um banco 
podem ser consideradas entidades permanentes, os caixas, e 
entidades temporárias, os clientes. 

2) Atributos. Os atributos de uma entidade são as 
caracteristicas atribuídas a ela e que servem para identifica-la. 
Os atributos podem ser numéricos, lógicos, caracteres ou strings. 
Por exemplo, uma entidade carro pode ter atributos como: modelo, 
cor e ano de fabricaça0_
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3) Classe. Denomina-se classe ao conjunto de entidades 
com algumas características (atributos) em comum. Por exemplo, 
carros de mesma cor ou carros de mesmo ano de fabricacao. 

4) Recursos. Recursos são elementos da simulação que 
não possuem características, mas agem como restrições nas 
atividades das entidades. Recursos podem ser entendidos como 
sendo mantidos em uma caixa (depósito, armazém) da qual são 
adquiridos quando necessário e devolvidos depois de usados. 
[Davies e O'Keefe, 1989]. Por exemplo, as ferramentas em uma 
oficina mecânica e as camas em uma enfermaria de um hospital. 

5) Estado. Define-se estado de uma entidade os valores 
atribuídos a entidade num instante particular, e estado do modelo 
o conjunto de valores de suas entidades. 

6) Fila. Se uma entidade espera por alguma condição a 
ser satisfeita para que ela pratique ou sofra um evento, então 
ela é dita estar na fila (também denominado estado morto ou 
ocioso da entidade). 

7) Evento. Um evento é entendido como uma mudança no 
estado do sistema em algum ponto do tempo. Um evento é ação 
praticada ou sofrida por uma entidade em um particular ponto do 
tempo causando uma alteração no modelo. 

8) Atividade. Uma atividade é uma operação executada, 
por uma entidade ou sobre uma entidade, durante um periodo de 
tempo. Uma atividade é iniciada e terminada por um evento 
(normalmente diferentes). 

9) Processo. Um processo é uma sucessão de eventos, 
praticados ou sofridos por uma entidade, em ordem cronológica, 
descrevendo toda a sua vida dentro do sistema.
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2.7. Fases da simulação por ¢0mputad0r_ 
Segundo Pidd [1988:9] o método utilizado para o 

desenvolvimento de um programa de simulação envolve basicamente 
três etapas: 

(1) Modelagem. Consiste em estabelecer os limites do 
slsLema'a serem considerados no modelo, identificar os elementos 
envolvidos, descrever a relação entre seus elementos e o fluxo 
lógico do sistema, definir como será feito o manuseio e controle 
do tempo no modelo e identificar as variáveis aleatórias 
envolvidas. 

(2) Codificação. Envolve a programação do modelo, com 
todos os seus detalhes, em uma linguagem computacional. Optando 
por uma linguagem de propósito geral como Pascal, C, etc, ou por 
uma linguagem específica para simulação como GPSS, SIMAN, etc. 
Esta etapa engloba também a verificação e validação do modelo 
codificado. Verificação está relacionado a correção do código 
computacional para que represente corretamente a lógica do 
modelo. Validação do modelo é uma tarefa utilizada para verificar 
se o modelo se comporta de acordo com o sistema que se pretende 
estudar. 

(3) Experimentação. Para a execução da simulação deve- 
se estabelecer a forma que serão inicializadas as variáveis, o 
tamanho do periodo de inicialização e a extensão da corrida de 
simulação. Definir que técnica estatística será aplicada na 
coleta dos dados, estabelecer que resultados são de interesse. E 
de posse dos resultados fazer sua interpretação. 

2.8. Modelagem. 
Uma vez caracterizado o sistema, devem ser 

identificados os elementos principais do sistema a ser 
considerado no modelo (entidades, recursos, filas, eventos), 
definindo sua estrutura lógica, e deve ser decidido a forma que 
será manuseado o tempo: através de eventos, atividades ou
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processos. 

2.8.1. Diagrama ciclo da atividade. 
O diagrama ciclo da atividade (DCA), também chamado de 

diagrama ciclo da entidade (DCE), é uma forma gráfica que pode 
ser utilizada para auxiliar a modelagem de sistemas discretos. O 
diagrama é um mapa que mostra a vida histórica da cada classe de 
entidades e exibe graficamente suas interações, Cada Classe de 
entidades é considerada como tendo um ciclo de vida que consiste 
de uma série de estados. As entidades movem-se de um estado para 
outro durante suas vidas. 

No DCA as entidades passam basicamente por dois estados 
denominados estado morto e estado ativo. O estado morto 
normalmente representa a entidade na fila de espera, enquanto que 
o estado ativo representa a entidade praticando ou sofrendo uma 
atividade. I 

<í># 

Atzvxdade Ê 
Recurso 

Pig. 2-1. Simbolos utilizados pelo DCA. 

Na apresentação do diagrama normalmente se utiliza a 
seguinte simbologia (Figura 2.1): 

- retângulo para atividades, 
- circulo ou elipse para filas, 
- círculos menores para recursos, 
- círculos superpostos para representar a 

criação e destruição de entidades, freqüentemente chamado de 
ambiente, pois é a ligação do sistema com seu exterior. 

Para maiores detalhes consulte as referências: [Carrie, 
19B8:53]. [Pidd, 19B8:36] e [Viali, 1992:31].
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2.8.2. Manipulação do tempo. 
A simulação faz uso de uma variável denominada relógio 

da simulação que acompanha as mudanças no tempo da simulação 
sendo atualizada a cada incremento de tempo. 

Dois métodos são utilizados para a manipulação do 
tempo: incremento de tempo fixo e incremento de tempo variável 
(ou incremento para o evento seguinte). Com o incremento de tempo 
fixo o avanço no tempo da simulação ocorre por uma quantidade 
fixa pequena. Conceitualmente, o procedimento de incremento de 
tempo variável é o de manter em execução o sistema simulado, sem 
interrupção, até que ocorra um evento, ponto em que o computador 
faz uma pausa momentânea para registrar a mudança no modelo. 

O método do incremento de tempo variável é adotado pelo 
pacote proposto neste trabalho. Para implementar este conceito 
faz-se necessário a codificação de uma lista, na qual se obtém 
informações dos eventos que irão ocorrer em um tempo futuro. Esta 
lista é denominada calendário, onde as entidades programadas para 
praticar ou sofrer um evento no futuro são colocados em ordem 
cronológica de sua ocorrência. 

2.8.3. Controle da simulaçao. 
Dentro do conceito de simulação a incrementos 

variáveis, deve-se implementar um programa de controle da 
simulação ou executivo. Ele é responsável por: 

(a) executar os eventos em uma seqüência de simulação 
própria, e 

(b) atualizar a variável relógio que controla o tempo. 
Estas duas tarefas são repetidas até que se atinja um 

condição que finaliza a simulação (por exemplo, o relógio da 
simulação atingiu o tempo final determinado). Esta seqüência de 
tarefas constitui uma corrida (ou rodada) de simulação. 

Outros termos são utilizados para designar esta rotina: 
mecanismo de avanço do tempo (time-advance mechanism), mecanismo 
fluxo do tempo (time flow mechanism), executivo da simulação 
(simulation executive) ou rotina de regulagem do tempo (timing 
routine).
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O executivo da simulação pode ter variações de acordo 
com a metodologia adotada para a modelagem: baseada no evento, 
baseada na atividade ou baseada no processo. Estes métodos são 
apresentados na seção seguinte. 

2.8.4. Métodos de simulação. 
Existem pelo menos quatro métodos (técnicas, 

0rieDfi8¢0es, estratégias, abordagens) para estruturar um modelo 
de simulação discreta. Estes métodos determinam como o modelador 
deve ver o sistema que esta sendo modelado, por isto as vezes são 
chamados de visões do mundo (world view). São formas de pensar 
sobre o sistema, e como a lógica do modelo será expressada. Eles 
estabelecem como será selecionado e executado um evento e como 
será feito o gerenciamento do tempo. São eles: 

- das duas fases ou do evento, 
- das três fases, 
- orientado a atividade (ativity-oriented), e 
- orientado ao processo (process-oriented). 
Os dois primeiros métodos foram adotados pelo SDP, 

ficando a proposta de implementação dos dois últimos em trabalhos 
futuros. 

A base para estes métodos são os conceitos de eventos 
condicionais e incondicionais ou limites. Um evento incondicional 
ou limite depende unicamente do tempo para que ele aconteça, 
enquanto que um evento condicional depende de outros fatores que 
não somente o tempo para que ele entre em ação. Normalmente uma 
atividade é representada por um evento condicional (que 
inicializa a atividade) e um evento limite (que finaliza a 
atividade). 

1. Método do evento (duas fases). 
A primeira tarefa do modelador é identificar todos os 

eventos (condicionais e limites) que podem mudar o estado do 
modelo. Cada evento limite deve ser codificado em uma rotina 
separada, enquanto que os eventos condicionais são incluidos
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dentro das rotinas apropriadas, ou seja, aqueles eventos 
condicionais que dependem de mudanças no estado do modelo 
provocadas por um evento limite serão codificados Juntos. Todos 
os eventos (limites) programados para ocorrer a um tempo futuro 
são colocados no calendário da simulação. 

A estrutura do executivo apresenta duas fases: 
Fase A: examina o tempo da simulação avançando o 

relógio para o tempo da entidade que se encontra em primeiro 
lugar no calendário. 

Fase B: executa todos os eventos limites programados 
para ocorrer no tempo identificado na fase A. 

O executivo repete as duas fases até que uma condição 
que finaliza a simulação seja satisfeita (Por exemplo, relógio da 
simulação atingiu o tempo da simulação, ou não existe eventos 
programados no calendário da simulação). 

2. Método das três fases. 
O método das três fases separa os eventos limites dos 

condicionais. Os eventos limites são programáveis como no método 
do evento, equanto que os eventos condicionais são organizados de 
tal forma que a cada incremento de tempo dado no relógio da 
simulação todos os eventos condicionais são testados, caso suas 
condições sejam satisfeitas então são executados. 

Para a aplicação deste método os eventos limites e os 
condicionais são codificados em módulos separados e 
independentes. Os eventos limites são chamados de eventos B 
(Bound) e os eventos condicionais de eventos C (Conditional). 

Como o próprio nome do método diz, o executivo da 
simulação têm três fases: 

Fase A (exame do tempo): verifica quando o próximo 
evento (evento que se encontra em primeiro lugar no executivo) 
deve ocorrer e move o relógio da simulação para este tempo. 

Fase B (executa os eventos B): executa todos os eventos 
B (limites) que devam ocorrer no tempo identificado na fase A. 

Fase C (exame dos eventos C): testa todos os eventos 
condicionais, executando aquele cujas condições sejam
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satisfeitas. 

3. Método orientado à atividade. 
Este método se concentra nas atividades do modelo. O 

diagrama ciclo da atividade pode ser muito útil para a modelagem 
de um sistema utilizando esta abordagem. 

Como já foi visto, uma atividade' é caracterizada por 
dois eventos: um condicional e um limite. O método orientado a 
atividade consiste na codificação de cada um destes eventos em 
blocos separados, porém agrupados de tal maneira que a ordem 
cronológica de ocorrência da cada um seda obedecida. Esta ordem 
pode ser facilmente percebida pelo DCA. 

Todos os blocos eventos (limites e condicionais) terão 
uma estrutura em comum dividida em duas partes: 

Cabeça de teste: onde condições devem ser satisfeitas 
para que o evento ocorra. 

Ação: constitui a operação executada pelo evento caso a 
condição acima seja satisfeita. 

Lembre-se que um evento limite tem como condição de 
ocorrência somente o tempo, aqui não será diferente, cada bloco 
evento limite é executado se e somente se chegou sua hora. 

O executivo baseado na atividade possui uma estrutura 
com duas fases: 

(1) exame do tempo, 
(2) repetição dos exames das atividades. 
Na fase (2) o executivo repete o exame em todos os 

eventos até que todas as condições falhem e então volta a fase 
(1), repetindo este processo até que atinja uma condição de 
finalização. 

4. Método orientado ao processo. 
Para a aplicação desta abordagem o modelador deve 

identificar para cada classe de entidades, seu ciclo de vida 
dentro do modelo. Esta ciclo identifica o processo de tais 
identidades.



18 

Este método procura combinar o método do evento e da 
atividade utilizando blocos separados representando cada processo 
ao invés de blocos representado eventos ou atividades. 

O método orientado a processo pode ser dividido em: 
descrição do processo e interação do processo. 

Ó executivo da descrição do processo trabalha com duas 
listas oidenadas, o calendário de eventos futuros (como no método 
do evento). e uma lista de entidades suspensas (aquelas que não 
completaram o processo). As entidades suspensas ficam aguardando 
que-alguma condição seja satisfeita para que ela entre novamente 
em atividade, é semelhante ao caso de ficarem aguardando na fila. 

O executivo é semelhante ao das 3 fases: 
Fase A: avança 0 tempo, 
Fase B: executa os eventos limites do calendário, 
Fase C: examina todas as entidades suspensas. 
Interação do processo distingui-se da descrição do 

processo pelo fornecimento de facilidades de comunicação e 
heranças entre os processos. Esta abordagem é própria para 
linguagens orientada a objetos. 

2.9. Coleta de resultados. 
Como, usualmente, é necessário um tempo considerável de 

computador para as execuções da simulação, é importante obter a 
maior e mais precisa quantidade possível de informação do periodo 
de simulação. 

Várias técnicas tem sido desenvolvidas para obter 
estimativas mais expressivas das variáveis em estudo e reduzir o 
tempo de simulação. Estas técnicas são chamadas de técnicas de 
redução de variância. Por exemplo: replicações, variáveis 
antitéticas, variáveis de controle e amostragem seletiva. 

O pacote SDP utiliza a técnica das replicações, que 
consiste na repetição de várias corridas de simulação, utilizando 
ciclos de números pseudo aleatórios independentes a cada corrida.
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2.10. Consideração final. 
Neste capítulo procurou-se dar uma visão geral da 

terminologia e conceitos utilizados na simulação discreta com o 
SDP. Informações adicionais podem ser encontradas nas referências 
[Davies e O'Keefe, 1989], [Carrie, 1988], (Carson, 1984], 
[Hooper, l9B6], [Pidd, 1988] e [Viali, 1992]. 

Segundo Davies e O'Keefe [1989] "o método das três 
fases é mais modular, fácil de programar, e mais robusto para 
mudanças do que o método do evento. Contudo, o executivo tem que 
trabalhar mais porque todos os eventos condicionais tem de ser 
testados depois que cada evento limite tenha sido executado. 
Portanto, o método das três fases é mais eficiente em tempo de 
desenvolvimento mas é menos eficiente em tempo computacional do 
Que o método do evento". Hoje com o surgimento de micro 
computadores cada vez mais rápidos, o tempo computacional talvez 
não seja mais problema, e assim o método das três fases pode ser 
uma Ótima alternativa de modelagem.
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CAPÍTULQ 3 
3. USO DA LINGUAGEM PASCAL EM SIHULAÇAO. 

Este capítulo apresenta alguns conceitos básicos sobre 
linguagens de programação, faz uma rápida retrospectiva histórica 
sobre a linguagem Pascal, apresenta as estruturas que 0 
compilador Turbo Pascal suporta, e ainda, relaciona os principais 
pacotes codificados em pascal destinados a simulação discreta. 

3.1. Conceitos básicos sobre linguagens de programacao. 
Alguns conceitos são indispensáveis antes de iniciar a 

falar de alguma linguagem: 

Erggrama: Quando se fala em programa deve-se 
diferenciar entre programa fonte, que é aquele escrito na 
linguagem escolhida, ou seja, aquele que é colocado no 
computador, e o programa objeto, que é o programa fonte traduzido 
para a linguagem de máquina (binária). 

QQmEilfldQ2 e lnifilfllfiifldor. A tradução do programa 
fonte para o programa objeto é executado pelo compilador, que é 
um programa tradutor de uma linguagem particular, na qual foi 
escrito o programa fonte, para a linguagem capaz de ser entendida 
pelo computador, produzindo assim o programa objeto. O compilador 
é dependente da máquina e da linguagem. 

Um interpretador tal qual um compilador é um programa 
que executa um programa escrito numa linguagem qualquer, só que 
esta execução é feita passo-a-passo, traduzindo o menor grupo 
significativo possível. 

Um interpretador faz a tradução antecipadamente, antes 
que o programa traduzido seja utilizado. Um enterpretador tem a 
desvantagem de que certas análises devem ser feitas 
repetidamente, enquanto o compilador executa o trabalho uma única 
vez, mas havendo um mudanca, uma recompilacao deve ser feita.
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Uma linguagem é fortemente 
tipada se: (i) todo objeto na linguagem pertence exatamente a um 
tipo. (ii) troca de tipos ocorre convertendo um valor de um tipo 
para outro. A troca não ocorre pela consideração da representação 
de um valor como um tipo diferente. (iii) cada tipo de objeto 
deve ser explicitamente declarado antes de ser utilizado. 

Um ponto de vista atual é que uma linguagem fortemente 
tipada :duda na construção de programas claros e legíveis. Erros 
comuns de programação (como o nome incorreto de variáveis ou 
valores ilegalmente atribuídos) podem ser detectados durante a 
compilação de uma linguagem fortemente tipada. Uma das principais 
criticas ao C, por exemplo, é a de não ser fortemente tipada, 
desvantagem esta que foi corrigida no C++. 

Linguagem_estru§urada. O que caracteriza uma linguagem 
estruturada ë a possibilidade de dividir a informação em 
compartimentos estanques, independentes um do outro. Ou seja, 
todas as informações e instruções necessárias à realização de uma 
tarefa qualquer podem ser seoionadas e escondidas do resto do 
programa. Isto em geral, é feito através do uso de sub-rotinas, 
algumas vezes chamadas subprogramas, com variáveis locais 
temporárias. Deste modo é possível evitar que outras partes do 
programa sejam afetadas por ocorrências internas a uma 
sub-rotina. ~. As linsuasenfl Proceduraifl ou 
imperativas são baseadas em procedimentos, e utilizando esta 
linguagens o programador diz ao computador o que fazer. São 
representadas tanto por linguagens não estruturadas (mais 
antigas) como o Fortran, quanto pelas linguagens estruturadas 
mais modernas como Pascal e C. As linguagens estruturadas são 
linguagens procedurais. ~. 0 foco Principal das 
linguagens procedurais é a rotina, enquanto o foco secundário sag 
os dados que estão sendo manipulados pelas rotinas. Ja a 
programação orientada ao objeto, como o nome sugere, destaca os
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objetos. As linguagens orientadas ao objeto tratam um objeto como 
se ele tivesse um estado específico, atingido e alterado pela 
funcionalidades próprias. 

A principal caracteristica de uma linguagem orientada 
ao objeto é a capacidade do programador definir classes. Uma 
classe consiste de estruturas de dados e métodos (procedimentos e 

funções) que agem sobre estas estruturas de dados. Uma instância 
de uma 015656 é ChBm&d0 de objeto. Uma classe pode herdar outra 
classe. Assim, uma classe (a classe base) pode ser usada para 
construir outras classes (as classes derivadas). 

3.2. A linguagem Pascal. 
A linguagem de programação Pascal, cujo nome foi dado 

como homenagem ao filósofo Blaise Pascal, foi desenvolvida por 
Niklaus Wirth no inicio da década de 70. Originalmente, a 
linguagem Pascal foi criada para ser um instrumento educacional, 
introduzindo bons hábitos aos programadores iniciantes, 
permitindo a elaboração de programas claros, concisos e 
estruturados. Antes do Pascal, a introdução à programação se 
fazia, em geral, através do Fortran, uma linguagem desestruturada 
e bem mais antiga. Wirth acreditava que muitos dos erros mais 
comuns de programação poderiam ser evitados com uma linguagem 
estruturada por blocos, e que trouxesse, embutido, um severo 
controle de tipos. O Pascal é assim, uma linguagem fortemente 
tipada. O controle exaustivo de tipos ajuda a prevenir erros, 
pois forca o programador a elaborar expressões sempre 
compativeis. 

O Pascal é semelhante em alguns aspectos ao Algol e ao 
C. Sua estruturação se dá através de subprogramas denominados de 
funções ou procedimentos, que são blocos de instruções formados 
por grupos de comandos afim de executarem tarefa específicas. Um 
bloco de instruções é construído quando os comandos são colocados 
entre as palavras chaves begin e end, constituindo assim, uma
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linguagem modular que facilita o projeto top-downl. 
A modularidade é uma técnica que permite que grandes 

programas sejam divididos em módulos, cada qual operando como uma 
componente funcional independente do resto do sistema. Existe 
algumas razões para o uso desta técnica, a mais importante é que 
a mente humana não é capaz de trabalhar com mais de oito ou nove 
informações ao mesmo tempo [Golden, 1985] [Righi, l993:60]. Este 
conceito - de modularidade também facilita a utilização das 
të0niC&S de BimUlBOão: duas fases e três fases. 

-A falta de algumas caracteristicas, que programadores 
profissionais precisam e esperam encontrar em uma linguagem, tais 
como manipulação de seqüência de caracteres, endereçamento 
absoluto e facilidades de sobreposição, levou a Borland 
Iflternational Inc a expandir a linguagem Pascal padrão, que antes 
cre uma linguagem educacional, tornando uma linguagem de uso 
geral através da criação do Turbo Pascal [Schildt,1889:2] 

O Turbo Pascal foi constituído da combinação de: 
a) um editor de tela completa (full-screen), que 

utiliza comandos semelhantes ao do processador de textos 
Wordãtar, onde é digitado o código-fonte de um programa, 

b) um compilador que produz programas rápidos em 
linguagem de maquina a partir do seu código em Pascal, 

c) um depurador que permite acompanhar a execução de um 
programa linha a linha, examinando as modificações que ocorrem 
nos valores das variáveis e expressões durante a execução, 
criando um ambiente para o desenvolvimento de software muito 
produtivo. 

O Turbo Pascal possui um ambiente de desenvolvimento 
dirigido por menus que integra todos estes elementos e que 
dinamiza a criação, teste e aperfeiçoamento dos programas em 
Pascal. 

Algumas vantagens de se codificar um programa em Turbo 
Pascal, sao: 

1 Tambdm chamado do progranaoio por detalhamento. Um problana pode nar 
desmembrado pelo nau detalhamento (dooomponiçlo) am nubproblnman até um nivel 
em que todos os nubprobloxnan 'possam ser resolvidos.
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a) um rico conjunto de estruturas de dados que permite 
organizar as informações numa variedade de modos claros e 
convenientes. ~ 

b) disponibilidade de um bom compilador e ambiente de 
desenvolvimento. 

c) um bom depurador, que auxilia a localizar e corrigir 
erros no projeto do programa. 

~ d) suporte de unidades compiláveis em separado, sobre 
as quais o usuário pode incluir constantes, tipos, variáveis, 
procedimentos e funções já desenvolvidas, podendo ser 
incorporados a qualquer programa sem a necessidade de redefini- 
los. Com isto foi possível construir a unidade SDP. 

Embora a linguagem Pascal seja altamente estruturada, o 
comando goto está disponível para execução de desvios de tarefas. 
No entanto, ele contradiz o espírito e a estética da programação 
estruturada, devendo ser evitado. DiJkstra2 observa que, em 
geral, a qualidade do programa é inversamente proporcional ao 
número de comandos goto utilizados [Golden, 1985]. 

As características da linguagem Pascal a seguir são 
essenciais para se projetar com sucesso programas estruturados. 

EnnQÕe5_____e_____QnQcedimanLQs_ São estruturas 
autodelimitadas, nas quais se pode organizar cada uma das 
diferentes seções do programa. Os procedimentos e funções são 
chamados a partir de algum ponto de controle dentro do programa, 
eles podem receber valores de dados como parâmetros passados a 
partir do módulo de controle, e podem também passar informações 
de volta para o ponto de controle. 

1a11á1eis__g1Qbais__s_1Qça1s. Pode-se declarar e usar 
variáveis locais em qualquer procedimento ou função. Os valores 
armazenados em variáveis locais permanecem privados para as 
outras rotinas que os usem. Também se pode declarar variáveis 
globais, que podem ser usadas em qualquer parte de um programa. 

DsQ1aQea__1E__astrnLuradas__e__a__astnntnra__ÇASE. Elas 
permitem que se projete procedimentos complexos de tomada de 

2 Um dos pioneiros em projetos estruturados.
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decisão sem o uso do comando GOTO. 
LQQp§_egtzutgradQs. Controlam os processos de repetição 

num programa em Pascal. O Turbo Pascal fornece uma variedade de 
loops estruturados, nos quais se pode especificar o número de 
repetições que deverão ser realizadas (loops FOR), a condição sob 
a qual o loop deverá continuar (loop WHILE), ou o ponto no qual 
deverá terminar-(loops REPEAT/UNTIL). 

3.3. Estrutura de um programa em Turbo Pascal. 
Um programa em Turbo Pascal consiste em diversos 

elementos estruturais, incluindo os seguintes: 
é 

.Um cabeçalho PROGRAM, que fornece o nome do próprio 
programa. (este cabeçalho é oficialmente opcional). ` 

.Seção USES, que especifica todas unidades que serão 
ligadas ao programa em tempo de compilação. 

.Seção CONST, onde se definem as constantes a serem 
usadas no programa. 

.Seção TYPE, onde se declaram os tipos de dados 
definidos pelo usuário a serem usados no programa. 

.Seção VAR, onde se declaram as variáveis a serem 
usadas no programa. 

.Seção dos procedimentos e funções, que contêm as 
instruções para a execução das tarefas definidas individualmente 
pelo programa. 

.Seção do programa principal, que controla a ação do 
programa através de chamadas a procedimentos e funções incluidas 
HO PI'OgI'&Ifl8 . 

3.4. Estrutura de dados- 
O Turbo Pascal permite definir variáveis com tipos 

muito úteis para o desenvolvimento do pacote computacional 
proposto nesta dissertação. É possivel definir estruturas de 
dados flexíveis de forma que os dados de um modelo de simulação 
tenham uma rePP€B€nt&Çã0 lógica dos componentes fisicos do 
sistema que está sendo modelado. Alguns tipos de estruturas de
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dados já estão disponíveis, tais como : real, inteiro, enumerado, 
sub-faixa (ou sub-conjunto), caractere e lógico. Ainda os tipos 
estruturados como arranjos (array), arquivo (file), registro 
(record) e conjunto (set). Além de dois tipos muito importantes 
no desempenho do SDP que são os tipos ponteiro (pointer) e 

procedimento (procedure). As versões mais atuais do Turbo Pascal 
(a partir de 5.5) permitem a implementação de objetos. As 
extensões das linguagems orientadas ao objeto são poucas, mas 
poderosas. 

.› 

“_ Os tipos de estruturas de dados de maior relevância 
vv dentro do pacote SDP, sao: 

~~ 1. Registro (RECORD). E uma estrutura de dados definida 
pelo usuário que representa uma diversidade de valores de dados 
distintos. Os elementos de um registro são chamados de campos; 
cada campo de um determinado registro é definido pelo seu nome e 

tipo. Uma caracteristica importante de um registro é que os 
diversos campos nomeados podem ter tipos de dados diferentes. 
Este é um tipo de estrutura importante no projeto de um programa 
de simulação. E útil neste pacote para a contrução de listas. 

Um exemplo de um registro de acordo com a sintaxe do 
Turbo Pascal é: 

TYPE 
Dados = Record 

Nome : String[30]; 
Num ' Byte; 
Tipo Ê Integer; 
x, y : Real; 
Livre: Boolean; 

end; 

2. Egnteiro (POINTER). Um ponteiro é uma variável que 
contém o endereco de memória de uma outra variável ou estrutura 
de dados. Neste contexto uma palavra tipicamente utilizada é o 
verbo 'apontar' com o sentido de 'conter o endereço de memória 
de'. E conveniente registrar a existência de dois tipos de 
ponteiros:

A
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1. Tipado: que aponta para um tipo específico de 
estrutura de dados, isto é, existe um tipo de estrutura de dados 
vinculado ao ponteiro, e o' 

2, Não tipado: que aponta para qualquer tipo de 
estrutura de dados, isto é, não existe nenhum tipo de estrutura 
de dados vinculado ao ponteiro. 

A declaração de cada um é feita de formas diferentes. O 
ponteiro tipado exige sua declaração na seção TYPE, isto é, 
identificar o tipo de estrutura que estará relacionado, enquanto 
que o ponteiro não tipado não tem esta exigência. A criação 'de 
variáveis ponteiros de ambos os tipos é feita da seguinte forma: 

TYPE 
TipoPonteiro = ^ TipoBase; 
TipoBase = DefinicaoDoTipoBase; 

VAR 
PtrTipado : TipoPonteiro; 
PtrNaoTipado : Pointer; 

Observa-se que, DefinicaoDoTipoBase pode ser qualquer 
tipo de estrutura de dados anteriormente declarada, até mesmo do 
tipo ponteiro. O ponteiro não tipado é sempre declarado com a 
palavra reservada 'Pointer'. 

Como foi dito antes, uma variável ponteiro aponta para 
outra variável. Esta variável associada ao ponteiro recebe um 
nome especial, denominada variável dinâmica. Somente através de 
ponteiro não tipado pode-se fazer referências a uma variável 
dinâmica, isto é, obter ou atribuir um valor a esta variável. 
Para o ponteiro não tipado isto não é possível. 

A notação utilizada para se fazer referência a uma 
variável dinâmica tem forma geral de: 

PtrTipado^ 
Em outras palavras, para acessar a variável dinâmica, 

deve-se juntar o caractere circunflexo (") no final do nome da 
variável ponteiro. Se for utilizada esta notação para um ponteiro 
não tipado ocorrerá um erro. 

Uma variável ponteiro não tipada é ngrmalmente 
utilizada como variável auxiliar na transferência ou para 
armazenamento temporário de endereço de outra variável ponteiro 
(tipada ou não). Os dois tipos de ponteiros apresentados são
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utilizados no pacote SDP. 
O Turbo Pascal divide a área de memória em 4 partes, 

sendo uma delas denominada de memória heap. O objetivo da memória 
heap é armazenar todas as variáveis dinâmicas. 

Dois procedimentos podem ser utilizados para o 
gerenciamento de variáveis dinâmicas, são eles: New e Dispose. 
Cada "um destes procedimentos toma uma única variável ponteiro 
como-seu argumento: 

New(PtrTipado) - aloca o espaço para a nova variável 
dinâmica PtrTipado” na memória heap de acordo com a necessidade 
da .variável e atribui, ao mesmo tempo, o endereço de 
armazenamento ao ponteiro PtrTipado. 

P Dispose(PtrTipado) - faz a operação inversa, liberando 
a memória que foi previamente alocada. Assim a linguagem Turbo 
Pascal é capaz de requerer e liberar memória dinamicamente, 
armazenando temporariamente alguma estrutura de dados. 

Estes dois procedimentos são importantes em um programa 
de simulação para criar e liberar entidades temporárias do 
sistema. Combinando registros e ponteiros pode~se desenvolver 
estruturas de dados eficientes para manipulação de listas para a 
efetiva utilização da memória. Uma linguagem que é capaz de 
requisitar e liberar a memória dinamicamente para armazenamento 
temporário de registros da simulação tem uma distinta vantagem em 
eficiência. Por esta razão, linguagens de propósito geral, tais 
como Pascal e C, fornecem ferramentas poderosas para o 
desenvolvimento de software para simulação [Selvaraj et al, 
1990]. 

3. EnQQ§dim§nLQ (PROCEDURE). O Pascal Padrão considera 
os procedimentos e as funções como partes do programa que podem 
ser executados somente através de chamadas em outros blocos do 
programa, não sendo permitido atribuir suas tarefas a nenhum tipo 
de variável, para que posteriormente sejam executadas por 
chamadas desta variável. O Turbo Pascal possui uma visão mais 
ampla de procedimentos e funções. Admite que procedimentos e 

funções sejam tratados como objetos que podem ser associados a 
variáveis e passadas como parâmetros. Isto é possivel se alguma
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variável for declarada do tipo Procedure (palavra reservada). Uma 
variável do tipo Procedure pode receber a tarefa de um 
determinado procedimento ou função, e executa-la através de 
chamadas a esta variável. 

A declaração de variáveis deste tipo pode ter 
variações, como por exemplo: 

¬‹* VAR 
Procedimentol: Procedure; 
Procedimento2: Procedure(Var X: real; y: boolean); 
Funcaol : Function(x : real):integer; 
Funcao2 : Function(y : byte):boolean; 

“ Este tipo de estrutura foi responsável por uma das 
inovações do pacote SDP em relação ao Pascal-SIM, contribuindo 
para a redução da quantidade de programação, tornando mais fácil 
o desenvolvimento de um programa de simulação. 

4. Qbietg (OBJECT). Para a utilização de objetos em um 
programa é necessário primeiramente definir uma classe na seção 
TYPE e depois declarar o objeto na seção VAR. A estrutura da 
declaraçaão de uma classe possui alguma semelhança com a 
declaração da estrutura de um registro. A sintaxe geral para 
declarar uma classe é: 

TYPE 
<nome-da-classe> = OBJECT 1 (classe-mãe) 

<lista de campos de dados> 
<lista de cabeçalho de funções e procedimentos> 

END; 

VAR 
<nome-do-objeto> : <nome-da-classe>; 

3.5. Pacotes para simulação com base em Pascal. 
Diversos pacotes codificados em Pascal mostram uma 

ampla utilização desta linguagem em simulação. Podem ser 
encontrados alguns pacotes com base Pascal que fornecem 
f&CilidBd6S na implementação de programas de simulação de 
sistemas discretos. Tais como: 

1. eLSE (gxtend Lancaster Simulation Environment)
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[Crookes et al, 1986]. Como o próprio nome diz, é um extensão de 
um conjunto de rotinas em Pascal denominado LANCASTER, 
desenvolvido pelo projeto CASM (Computer Aided Simulation 
Modeling), da Escola de Economia de Londres. O pacote 'eLSE 
consiste em um número de unidades, cada uma contendo declarações, 
procedimentos e funções destinadas ia programas de simulação. As 
unidades são: entidades, filas, amostragem, histogramas e telas. 
Acompanha- um ,arquivo contendo o esqueleto de um programa de 
Simulação de acordo com o eLSE. O pacote utiliza o método das 
três fases. 

2. PASMAP (Pascal Simulation Modeling and Analysis 
Program) [Vasudev & Biles, 1986]. Foi compilado em UCSD Pascal. 
Desenvolvido para facilitar a simulação em micro comPUtadOr88 de 
16 bits. E um linguagem compacta orientada a eventos que admite 
modelagem de sistemas discretos. Um programa de simulação escrito 
em PASMAP consiste de dois componentes: uma parte construída com 
procedimentos do pacote PASMAP e outra contendo procedimentos 
escritos pelo usuário. Os componentes escritos pelo usuário devem 
ser procedimentos para inicialização das variáveis do modelo, 
definição do código dos eventos e relatório especial. 

3. PASSIM (PAScal-based Slflulation) [Ueyno & Vaessen, 
1980]. E um conjunto compacto de procedimentos em Pascal padrão 
que visa facilitar a implementação de modelos discretos 
utilizando a abordagem orientada a eventos. PASSIM fornece ao 
modelador um conjunto de procedimentos básicos denominados 
'procedimentos blocos', que representam os eventos. A execução de 
um procedimento bloco significa a ocorrência de um evento e a 
modificação dos valores dos atributos do sistema. 

4. SIMTOOLS [Seila, 1988]. Desenvolvido no departamento 
de Ciências de Administração da Universidade da Geórgia, para ser 
usado no ensino de métodos e conceitos de simulação a eventos 
discretos para estudantes de comércio, silvicultura, engenharia 
agrícola e outras. O pacote que implementa o método do evento, 
possui aproximadamente 80 procedimentos e funções destinados à
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criar e eliminar entidades, gerenciar listas ou filas, 
planejamento de eventos, sistema de investigação e coleta de 
dados. SIMTOOLS está disponível em Turbo Pascal e Microsoft 
Pascal. Um pacote adicional de rotinas, SIMTOOLS/P, pode ser 
usado com SIMTOOLS para implementar a abordagem do processo 
[Seila, 1984]. 

^ 5. Simul [Pimentel, 1989]. E um conjunto de rotinas 
apresentadas em uma dissertação de mestrado no Instituto Militar 
de Engenharia do Rio de Janeiro.À Tomou como ponto de partida o 
sistema eLSE. Nova estruturação dos dados foi feita, conservando 
algumas características do sistema eLSE. O Simul foi desenvolvido 
de tal' forma que um programa escrito para o eLSE pode ser 
facilmente convertido para o Simul. A principal inovação está na 
nova abordagem para o processo de amostragem, entitulada 
Amostragem Descritiva, proposta por Saliby [l989]. 

6. Pascal-SIM [Davies & O'Keefe, 1989]. E um pacote em 
Pascal (padrão ISO), desenvolvido a partir de algumas rotinas 
escritas por John Crookes da Universidade de Lancaster, mudadas e 
reescritas por Davies e O'Keefe. O pacote fornece um conjunto de 
facilidades para manipulação de entidades, recursos, filas, 
amostragem, coleta de dados, apresentação dos resultados 
(estatisticas e histogramas) e ainda recursos para simulação 
visual. O pacote admite três métodos de modelamento de sistemas: 
baseado no processo, do evento e das três fases. Este é o pacote 
tomado como base para o desenvolvimento do SDP. 

Encontram-se ainda, publicações de outros pacotes de 
base Pascal destinados a simulação como : SIMPAS [Wyatt, 198411, 
TurboSim [Mourant, 1986] , PASION [Raczynski, l986] e SKIM [Pidd, 
1992]. 

3.6. CONCLUSAO 
Pelas características ressaltadas neste capítulo, a 

linguagem Pascal (Turbo Pascal) é útil para desenvolvimento de
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programas de simulação, pelo fato de suportar técnicas de 
engenharia de software, tais como: programação estruturada, 
modularidade, uso de estruturas de controle (loops) e uma 
interface de fácil uso [Golden, 1985]. 

O número de pacotes e programas de base Pascal 
destinados a simulação, justificam a utilização da linguagem como 
uma ferramenta útil no projeto de um programa de simulação. 

Embora hajam vários pacotes para simulação, alguns 
fatos dificultam a utilização dos mesmos, tais como; 

a) o tipo de compilador utilizado pelo pacote. Alguns 
pacotes estão codificados em compiladores não populares. 

b) a difícil aquisição das rotinas e manuais para sua 
utilização. Em muitos casos só se encontram artigos citando tais 
pacotes. 

c) a falta de pessoas habilitadas. Devido a pouca 
difusão* do pacote, raramente se encontra alguém que o tenha 
utilizado. 

d) o método de modelagem adotado pelo pacote não é de 
domínio do usuário. 

e) complexidades na utilização das_ rotinasz Por 
exemplo, o eLSE e o Simul possuem uma complexidade considerável 
para a codificação de um programa. 

Nenhuma linguagem de simulação ou pacote garante um 
modelo bem projetado e funcional. Isto é muito dependente da 
experiência e habilidade (prática) do modelador. Para utilizar 
qualquer um destes pacotes o modelador deve ser um programador 
Pascal competente, entendendo os conceitos básicos de modelagem e 

os procedimentos de programação do pacote. Esta competência e 

estes conhecimentos não são dispensáveis para o modelador que 
utilizar o SDP, porém, procurou-se minimizar estas exigências, 
reduzindo a quantidade de programação, utilizando funções e 
procedimentos simples, descritivos e lógicos, além de fazer-se o 

monitoramento constante de possíveis erros durante a execução da 
simulação.
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'4. ESTRUTURA DO PACOTE SDP 

Este capítulo mostra a estrutura do pacote SDP, 
apresentando alguns de seus elementos como tipos de estruturas de 
dados, variáveis, funções e procedimentos, juntamente com suas 
importâncias e atuações no programa de simulação. Este capítulo é 
importante para que o usuário possa melhor entender o 
funcionamento do SDP, ou seja, de como as informaçoes sao 
organizadas e processadas. 

4.1.Íntrodução- 
O pacote computacional desenvolvido consiste em um 

conjunto de unidades pré-compiladas contendo uma coleção de tipos 
(entidade, fila, recurso), variáveis, procedimentos e funções 
destinadas à simulação a eventos discretos, desenvolvidas no 
compilador Turbo Pascal (compatível a partir da versão 5.5), onde 
o usuário poderá utiliza-las para codificar um programa de 
simulação. 

No desenvolvimento destas rotinas foi tomado como ponto 
de partida o pacote Pascal-SIM, apresentado por Ruth M.Davies e 
Robet M O'Keefe no livro 'Simulation Modelling with Pascal' 
(1989). O pacote Pascal-SIM foi codificado em Pascal ISO. 

A seguir estão relacionadas algumas razões que 
justificam as dificuldades encontradas na codificação de um 
modelo e a execução da simulação através do Pascal~SIM, tais 
COIDO 2 

(1) Falta de compilador. Pelo fato do pacote Pasca-SIM 
estar codificado em Pascal ISO, ele necessita ser codificado em 
algum compilador Pascal conhecido e disponível, que no caso foi 
utilizado o Turbo Pascal, sendo que muitas transformações tiveram 
de ser feitas, pois muitas estruturas do Pascal-SIM são 
incompatíveis com o Turbo Pascal.
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(2) Estruturação pobre. O Pascal-SIM constitui-se em 
muitas declarações, procedimentos e funções codificados em um 
único arquivo, dificultando seu manuseio. Além disso, muitas 
estruturas de dados necessitam de uma reorganição para melhor 
representatividade e desempenho. 

(3) Falta de recursos operacionais. Não dispõe de 
recursos para a aplicação de técnicas de redução de variância, 
possui poucas funções de distribuições de probabilidades, além de 
não fornecer condições para a utilização de distribuições 
empíricas definidas pelo usuário. 

u 

(4) Falhas durante a simulação. As listas de entidades 
são ordenadas de forma errada (ao colocar uma entidade na cauda 
da fila, ela acaba ficando na penultima posição). Ainda mais, as 
*entidades presentes nas filas, no final da simulação, não são 
consideradas, portanto não enfluênciam nas estatísticas das 
filas. 

(5) Falta de uma interface- O Pascal-SIM não apresenta 
nenhuma interface que auxilie a leitura de dados, a execuçao da 
simulação, a análise de resultados e a montagem de relatórios. 

. (6) Complexidades na codificação do modelo. Na 
codificação de um programa o Pascal-SIM exige a declaração de 
muitas variáveis e constantes. Os procedimentos e funções 
utilizados exigem muitos parâmetros, além do que, alguns não são 
descritivos. As coletas de dados, a preparação dos resultados e a 
apresentação dos histogramas são tarefas de inteira 
responsabilidade do usuário, que acarretam em dificuldades, 
podendo assim, comprometer toda a simulação. Além disso, em todos 
os programas necessitam da implementação do executivo da

~ simulaçao. 

Em virtude destas deficiências e face aos objetivos 
PPOPOBt0B, 8lt€P&Ç0es e inovações foram feitas. Novos 
procedimentos e funções foram incluidos para auxiliar nestas
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mudanças. A programação orientada ao objeto foi utilizada para 
organizar o pacote. Alguns softwares destinados a simulação de 
sistemas discretos orientaram estas inovações, tais como eLSE 
[Crookes, 1986], SIMUL [Pimentel, 1989] e DISC [Selvaraj, 1990]. 

A unidade SDP foi compilada em Turbo Pascal, que por 
sua vez utiliza outras cinco unidades que são: 

(a)JANELAS.UNT, fornece recursos para a manipulação de 
janelas, menus e outros recursos de vídeo. Esta é a unidade 
principal na concepção da interface proposta; 

(b)DADOS.UNT, oferece funções que auxiliam na leitura 
de dados especiais; 

(c)LISTAS.UNT, fornece estruturas de dados e recursos 
para au criação e manipulação de listas de dados e vetores 
dinâmicos. 

(d)AMOSTRAS.UNT, possui um conjunto de funções de 
distribuição de probabilidade e recursos para sua utilização; 

(e)AJUDA.UNT, contém informações de ajuda e 

esclarecimento na utilização do ambiente de execução da 
simulação, que podem ser invocadas dentro do ambiente do SDP. 

Grande parte das rotinas não serão apresentadas neste 
trabalho, principalmente os procedimentos de controle do ambiente 
de execução, por considerar que estes não são de interesse do 
usuário, para a simulação de um sistema. Serão apresentadas 
apenas as estruturas dos elementos considerados principais, 
disponiveis ao usuário para a codificação do modelo, sendo que a 
apresentação seguirá a sintaxe do Turbo Pascal. Na seqüência 
também serão apresentados os recursos para gerencia-las. A 
descrição destas estruturas será apresentada como ilustração de 
como estão organizadas. O usuário não tem a necessidade de 
conhecë-las integralmente, talvez em alguma eventualidade. E 
indispensável que o modelador conheça quando, onde e como 
utiliza-las. 

Antes de apresentar as estruturas convém estabelecer 
algums dados que serão utilizados posteriormente. São eles: 

Constante: 
- NumMaxClasses = 18; ( corresponde ao número de



36 

classes que existirão na apresentação dos histogramas) 

Tipos~(enumerados): 
. - - TipoSaida= (Nada,Tempo,Numero,TempoNumero); (são as 

opções de tipos de resultados que se deseja das filas a serem 
investigadas). 

- TipoSaida = (Simples,Integrado); (identifica qual o 
tipo do histograma). 

4.2. Definição de variáveis. 
Em determinados modelos de simulação o projetista se 

depara com a necessidade de definir algumas variáveis que 
servirão, talvez, como variáveis políticas ou simplesmente para 
conter alguma informação, tais como: número de entidades 
permanentes do modelo, número de recursos, um contador de 
entidades que passam pelo sistema, etc. 

Se o programa de simulação fizer uso de alguma 
variável, o SDP não fica informado da existência desta variável 
automaticamente, mas ele pode ser informado atravéz de um 
procedimento, desde que seja uma variável do tipo real ou 
inteiro, ou seja, existe um procedimento para cada tipo de 
variável, sendo eles: 

Procedure DfVariavelReal (Var V: Real; n:string[20]); 
Procedure DfVariavelInteira(Var V: Integer; n:String[20]); 

onde 
V - variável a ser utilizada. 
n - uma string de até 20 caracteres para identificação 

da variável. 
A vantagem de utilizar estes procedimentos é que o 

valor de cada variável poderá ser alterado através da interface 
do pacote. 

Se uma variável for declarada do tipo inteiro, e o 
modelador pretende usá-la como um contador de frequência, para 
que no final da simulação ele seja informado de seu valor, entao 
a variável deve ser declarada como um contador pelo procedimento 
a seguir:
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Procedure DfContador(Var C: Integer; n: String[20]); 
onde 

C - uma variável do tipo inteiro usada como contador. 
n - string de 20 carateres. 
Todos este procedimento faz uso de ponteiros do tipo 

Variavel (interno ao SDP), ou seja, de objetos dinâmicos da 
classe VariaveisObj definida abaixo: 

Type 
Variavel = ^VariavelObj; 

` VariavelObj = Object 
Nome : String[20]; 
VR1 :^Real; 
VI :^Integer; 
Construtor Iniciar(n: Str20); 
Function Valor: Real; 

end; 
onde 

Nome - recebe o nome de identificação. 
u VR - receberá o endereço da variável se for do tipo 

real, caso contrário será 'Nil'. 
VI - receberá o endereço da variável se for do tipo 

inteiro, caso contrário será 'Ni1'. 
Métodos: 
Iniciar(n:str20) - incializa os campos de dados do 

objeto da classe VariavelObj. 
Valor - fornece o valor da variável em números reais. 

As variáveis definidas pelos procedimentos 
DfVariavelReal e DfVariavelInteira serão inicializadas com valor 
defaut igual a um, enquanto que as declaradas em DfContador 
recomenda-se que o modelador inicialize-as com um valor numérico, 
de preferência no procedimento de inicialização da simulação. 

4.3- Coleta de dados. 
O principal objetivo da simulação é fazer a coleta e 

análise dos dados do modelo. Para auxiliar esta análise, 
histogramas são automaticamente fornecidos e as estatisticas: 
média, variância, desvio padrão, minimo e máximo são calculadas. 
Entretanto, para que isto seja feito é necessário que cada
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observação seja armazenada em alguma estrutura de dados, que será 
apresentada a seguir. 

4.3-1 Tipo Histograma. 
Histograma (Fig. 4.1) 

é uma representação visual, l 
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é, o tempo é utilizado para fazer uma ponderação. Exemplo disto é 

o histograma referente as variações do tamanho da fila. 
Imediatamente antes de uma entidade ser adicionada ou removida de 
uma fila, a simulação registra seu tamanho (corresponde um valor 
da abcissa x) e o intervalo de tempo t desde o último registro 
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na coleta de valores da variável de interesse, não só para a 
montagem do histograma como também no cálculo de algumas 
estatisticas. 

O SDP considera cada histograma como sendo um objeto da 
classe Histograma apresentada a seguir: 

Type 
Histograma = Object 

Nome : string[50]; 
- Numero: Byte; 

Celulaz array[O..NumMaxCelula] of Real 
ContFreq, 
Soma,SomaQuad, 
Medía,Dp, 
Min,Max, 
UltímoReg, 
Largura, 
VF : Real 
Tipo : TipoHistograma; 
Construtor Iniciar(n:str50; 

TipoH: Tipoflistograma); 
Procedure Recompor; 
Procedure ColheDados; 
Procedure Imprime; 

end; 
Anotando-se xi como valor da variável na i-ésima 

observação e fi como a freqüência correspondente, seguem o 
significado de cada campo: 

Nome - recebe um nome de identificação que deve ser 
atribuído pelo usuário; 

Numero - número de identificação atribuido pelo pacote. 
Celula - é um array usado para armazenar os valores das 

freqüências fi.
_ 

Largura - é a amplitude de cada classe; 
ContFreq - é o total das freqüências (fi) no histograma 

(2fi); 
Soma - é o total da soma do produto dos valores de fi 

por xi (2 fi*xi); 
SomaQuad - é o total da soma do produto de fi por xi ao 

quadrado (2 fi(xi) ); 

Min - é o valor mínimo de xi registrado; 
Max - é o valor máximo de xi registrado;
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Media - é o valor médio da variável observada, que é 
calculada no final do experimento; 

Dp - é o desvio padrão calculado; 
.UltimoReg - fornece o tempo do último registro feito, 

utilizado por um histograma do tipo integrado; 
Largura - corresponde a amplitude de cada célula (ou 

classe), calculado pelo pacote. 
VF- informa o último valor registrado da variável 

investigada. 
Tipo - contém o tipo do histograma (simples ou 

integrado). 

Métodos: 
Iniciar( n: Str50; TipoH: TipoHistograma) - inicializa 

os campos de dados do objeto. 
Recompor - prepara o histograma para iniciar a coleta 

de dados. 
ColheDados - faz os registros dos valores da variável 

que está sendo investigada onde x é o valor da observação. Este 
procedimento é normalmente implementado em pontos do programa 
onde a variável, que está sendo investigada, sofrer qualquer 
alteração. 

Imprime - imprime o histograma no vídeo. 

4.3.2 Definição dos histogramas. 
Alguns elementos do modelo de simulação já possuem o 

tipo Histograma, agregado a sua estrutura automaticamente. Estes 
elementos serão apresentados no decorrer deste capítulo (como 
recursos e filas). No entanto, caso o usuário necessite observar 
uma outra variável que o pacote não considera, precisará seguir 
três regras: 

1) para cada histograma, uma variável deve ser 
declarada como sendo do tipo Histograma, da forma : 

Var 
Var_Hist : Histograma; 

2) o pacote deve ser informado da existência deste
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histograma através do procedimento: 
Procedure DefineHistograma(h : Histograma; 

n : String[50]; 
TipoH : Tipoflistog); 

onde h é a variável previamente declarada, 'n' é um nome de até 
50 caracteres para identificação, e 'TipoH' identifica 0 tipo de 
histograma (simples ou integrado). 

3) fazer a coleta dos dados no decorrer da simulação 
para a montagem do histograma e estatísticas através do método 
ColheDados. ' 

4.4. Eventos. 
O SDP exige que cada evento (limite ou condicional) 

seja codificado em um procedimento individual. Depois disto, 
informações referente a cada evento devem ser transmitidas ao SDP 
através de procedimentos especiais. Para isto, estruturas de 
dados e procedimentos foram desenvolvidos. 

4.4.1. Tipo evento. 
O SDP implementa duas classes de objetos para a

~ manipulaçao de eventos: 
Type 

EventoC = Object 
Nome : String[30]; 
Numero: Byte; 
Acao : Procedure; 

end; 
EventoB = Object (EventoC) 

Distribuicao: Byte; 
x,y,z : Real; 
Procedure Programar ( e: Entidade); 
Procedure Programar2( e: Entidade; t:Real); 

end; 
onde 

Nome - identificação do evento atribuida pelo usuário; 
Numero - identificação atribuida pelo pacote; 
Acao - é uma variável especial, específica do Turbo 

Pascal, que contém o endereço do procedimento correspondente ao 
evento limite;
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Observe que EventoB é uma subclasse da classe EventoC. 
A classe EventoB ganhou mais quatro campos de dados e um método 
para a manipulação do objeto. - 

'Distribuicao - é o número da distribuição associada ao 
evento (que varia de 1 a 17). A atribuição é feita por meio da 
interface do pacote SDP. Os detalhes sobre as distribuições são 
apresentadas no capítulo 5. 

x, y, z - serão utilizados, se necessário, ,para 
armazenar no- máximo três parâmetros associado a distribuição do 
evento. 

MÉLQQQSI 
Programar - utilizado para programar a ocorrência do 

evento a um tempo futuro juntamente com uma entidade. O tempo de 
sua ocorrência é calculado com auxílio da distribuição associada. 

Programar2 - tem a mesma função do método Programar, 
porém o modelador pode indicar qual o acréscimo de tempo que o 
evento deve ocorrer. Este procedimento está mais detalhado no 
capítulo 8. 

4.4-2- Definição dos eventos. 
Uma vez codificado os eventos em procedimentos 

individuais é necessário transferí-los para a unidade SDP para 
que se possa utilizá-los durante a corrida da simulação. O SDP 
exige para cada evento uma variável do tipo EventoB ou EvemtoC 
para representa-lo. O nome de cada variável deve ser diferente em 
pelo menos um caractere do nome do procedimento evento, para que 
o Turbo Pascal não acusa duplicação de parâmetros. A unidade SDP 
é informada da existência destes eventos através de dois 
procedimentos: 

Procedure DefineEventoB(e: EventoB; prc: Procedure; 
n: Str30); 

Procedure DefineEventoC(e: EventoC; pro: Procedure; 
n: Str30); 

onde 
' e - a variável evento; 

prc - procedimento correspondente ao evento; 
n - uma string de até 30 caracteres que identifica o
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evento; 

4-5 Entidade. 
Para ambos os tipos de entidades (permanente e 

temporária) existe somente um tipo de estrutura para representá- 
las, porém, são tratadas de formas diferenciadas. 

4-5-1 Tipo entidade. 
Para cada entidade o SDP cria um ponteiro para um 

objeto da classe Entidadeübj apresentada abaixo: 
Type 

Entidade = ^Entidade0bj; 
EntidadeObj= Object 

Disponivel: Boolean; 
Atributo, 
EventoB : Byte; 
Tempo : Real; 
Construtor Iniciar; 

end; 
onde 

Disponivel - variável booleana que identifica a 
disponibilidade da entidade, isto é, se está ou não engajada em 
alguma atividade. O valor True significa que a entidade não está 
fazendo parte do calendário. Caso contrário o valor False é 
atribuido. 

Atributo - um número de atributo para a identificação 
individual; 

EventoB - identifica o número do evento limite 
associado a esta entidade. 

Tempo - o tempo que ocorrerá o evento limite EventoB. 
Método: 
Iniciar - inicializa os campos do objeto. 

4-5-2 Entidade temporária. 
As entidades que passam pelo modelo são variáveis com 

a estrutura acima. Embora não haja a necessidade de declara-las 
no programa, aconselha-se que isto seja feito para torná-lo mais
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legível. Por exemplo: 
Var 

Cliente : Entidade; 

4-5.3. Gerenciamento das entidades temporárias. 
O SDP é capaz criar e destruir uma entidade temporária 

em qualquer parte do programa. Cada entidade criada é alocada em 
um espaco ,na memória do computador e quando destruída esta 
memória é liberada. Para criar uma entidade temporária durante a 
corrida de simulação basta utilizar a seguinte função: 

- Function NovaEntidade(a: Byte): Entidade; esta função 
cria uma entidade com o atributo 'a' e fornece o endereco de 
memória do objeto dinâmico. Por exemplo: 

Cliente:= NovaEntidade(1); 
No exemplo foi criado uma entidade com atributo número 

1 e, ao mesmo tempo, a variável 'Cliente' recebe o endereço da 
entidade criada. Esta função pode ser invocada quantas vezes for 
necessária durante a corrida de simulação, estando restrito a 
quantidade de memória dinâmica disponível. 

Para eliminar uma entidade temporária do sistema 
utiliza-se o procedimento a seguir: 

Procedure EliminaEntidade(e : Entidade); 
Por exemplo: 
EliminaEntidade(Cliente); 
Assim uma entidade 'Cliente' é eliminada, liberando a 

memória que ocupava, sendo que, a entidade só será eliminada se 
não estiver programada para praticar ou sofrer uma atividade, 
isto é, se a entidade não fizer parte do calendário, caso 
contrário, ocorrerá um erro durante a execução. 

4.5.4. Entidade permanente. 
São as entidades que não saem do sistema, como 

servidor, máquina, etc. Como foi dito, sua estrutura não se 
diferencia da entidade temporária e, da mesma forma, a declaraçao 
de uma variável do tipo entidade também é opcional. Por exemplo:
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Var 
Servidorl, Servidor2 : Entidade; 

No exemplo acima foram declaradas duas entidades 
permanentes, Servidorl e Servidor2, que estarão disponíveis para 
serem utilizadas em todo o programa. 

4.5-5. Gerenciamento das entidades permanentes. 
Uma forma tradicional de se lidar com entidades 

permanentes segue os seguintes passos: 
1- criar uma fila; 
2- definir o total de entidades (seja n); 
3- criar n entidades através do procedimento 

NovaEntidade, e colocá-las na fila. 
Desta forma, as n entidades sao interpretadas como 

estando no estado ocioso. › 

4.5.6. Entidade corrente. 
Neste pacote existe uma variável global do tipo 

Entidade, chamada EntidadeCorrente, que contém todas as 
informações da entidade que está no momento passando pelo 
executivo, isto é, EntidadeCorrente é a entidade que foi 
recentemente tirada do calendário e está praticando ou sofrendo 
uma atividade corrente. Na modelagem pelo método das três fases 
esta variável freqüentemente aparece em todos os eventos limites 
e raramente nos eventos condicionais, esta é uma informação útil 
na codificação do programa de simulação. 

4.6. Recursos. 
O conjunto de recursos de um mesmo tipo será definido 

aqui como sendo uma variável de tipo especial. 

4.6-1. Tipo recurso. 
A 00leÇão dos recursos de um mesmo tipo é identificada
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por um objeto da classe Recurso mostrada abaixo: 
Type 
Recursos = Object. 

Nome : Str15; 
. NumTotal, 

Diponivel: Integer; 
Histlntegrado : Histograma; 
Construtor Iniciar(n: Strlõ); 
Procedure Adquire(n: word); 
Procedure Libera (n: word); 
Procedure Recompor; 

end; 
onde 

Nome - identificação atribuida pelo usuário; 
NumTotal - representa o número total de recursos para 

uso em todo o sistema; 
“_ Disponivel - informa o número ,de recursos que estão 
disponíveis no momento. Corresponde a diferenca entre o número 
total de recursos atribuídos ao modelo e o número de recursos que 
estão sendo utilizados no momento; 

Histlntegrado - obtém a coleção de dados para as 
estatísticas. 

Métodos: 
Iniciar(n:Str15) - inicializa o objeto; 
Adquire(n:Word) - utilizado para' a aquisição de n 

recursos. Neste processo um erro pode ser cometido se o número de 
recursos solicitados ultrapassar o número de recursos disponíveis 
no momento. Para evitar este erro utilize o campo Disponivel. 

Libera(n:Word) - devolve os recursos adquiridos pelo 
método Adquire- 

Em uma oficina mecânica as ferramentas podem ser 
consideradas como recursos, utilizando a seguinte forma: 

Var 
Ferramenta : Recurso; 

4.6.2- Definição dos recursos. 
Uma vez declarada a variável que representa o conjunto 

de recursos de um mesmo tipo, existe a necessidade de informar ao 
SDP a existência deste conjunto, tal tarefa é executada pelo
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seguinte procedimento: 
Procedure DfRecurso( Var r : Recurso; n : string[20]); 
No exemplo da oficina: ' 

DfRecurso(Ferramenta,'Ferramenta'); 
Com este comando o SDP é informado da existência do 

conjunto de recursos com o nome 'Ferramenta'. 

4.7. Listas. 
Os ponteiros do tipo registro fornecem meios para gerar 

uma estrutura de dados chamada lista. Uma lista é uma seqüência 
de ponteiros do tipo registro, cada um ligado com seus 
adjacentes, ou seja, os ponteiros são duplamente ligados. Uma 
lista pode ser interpretada como uma corrente onde cada elo é um 
ponteiro. Cada lista implementada pelo SDP possui o formato 
circular duplamente ligada, isto é, as extremidades da lista são 
unidas a um único ponto (elo) denominado cabeca da lista. Cada 
elo possui a seguinte estrutura: 

Type 
Elo = “UmElo; 
UmElo = Record 

Frente, 
Atras : Elo; 
Item : Pointer; 

end; 
Os dois primeiros campos são utilizados para se fazer 

as ligações entre os elos adjacentes e ao mesmo tempo estabelecer 
uma ordem entre os elos e o campo Item, para armazenar o endereço 
de um ponteiro de um tipo qualquer. Assim é possível construir 
listas de qualquer tipo de estrutura de dados. O calendário da 
simulação é implementado como uma lista de entidades. 

Um elo pode ser ilustrado por um 
circulo (Fig. 4.3) com três setas ma 

representando seus três campos. 

,g Á* 

¬~› äz 

Fig. 4.3. Representação 
simbólica do um elo.
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Dois procedimentos são utilizados para criar e tirar 
uma ponteiro do tipo Elo da memória: 

(1) Procedure LigaElo(e: Elo; p: Pointer), cria um elo 
a frente do elo 'e' para armazenar o endereço do ponteiro 'p' 

(Fig. 4.5). ` 

(2) Procedure TiraElo(e:~ Elo): Pointer, retira o elo 
'e“ da' memória, informando o endereço do campo Item e refazendo 
as ligações com seus elos adjacentes (Fig. 4.6). 

O SDP identifica cada lista por um objeto dinâmico da 
classe Lista0bJ: 

Type 
Lista = ^Lista0bj 
Listaübj = Object 

Cabeça: Elo; 
Constructor Iniciar; 
Function TiraDoTopo : Pointer; 
Function TiraDaCauda: Pointer; 
Function ListaVazia : Boolean; 
Function Tamanho : Word; 
Procedure PoeNoTopo (p: Pointer); 
Procedure PoeNaCauda(p: Pointer); 

end; 
onde o campo Cabeça e os métodos descrevem, por sí só, seus 
papéis. 

O pacote SDP faz uso de várias listas. Ilustra-se a 
seguir os passos utilizados na construção de uma delas. Estas 
etapas são realizadas internamente, inclusive os métodos 
disponíveis são utilizados implicitamente por outras rotinas. 

O primeiro passo para a construção de uma lista de 
dados é definir uma variável do tipo Lista. O segundo consiste na 
utilização do procedimento DfHead (define cabeça) onde a variável 
é passada como parâmetro, ganhando um espaço na memória e sendo 
automaticamente inicializada. 

A cabeça da lista é inicializada ._ 

com seus dois primeiros campos apontando 
para o endereço da própria cabeça, como na ` 

figura 4.4. 

Fig. 4.4. A cabeça de 
uma lista vazia-
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O primeiro elemento de uma ° 

lista é adicionado de acordo com a 
~ Item 0 

figura 4.5. ítll' 

Atrás rente Frente MMS 

Item 1 

Fig. 4.5. O primeiro 
elemento sendo ligado a 
cabeça da lista. 

Quando um elo e ¡wmo 
adicionado em uma lista entre 

. . ~ 4: 
outros dois elos as ligaçoes °

\à 
1 \ 

N . . r 
sao rearrangadas como na Figura '_\“%@ 

\ 1

ú 

4.6, onde os traços `¡ 
pontilhados representam as Jmmz 

antigas ligações. Um elo é .'.§wp 
removido executando-se as ' 

Avañ .nã 
operações inversas. Item! 

Fig. 4.6.' O Item 2 6 adicionado entre 
oe Item O e O Item 1. 

A forma como os elos são ligados estabelecem uma ordem 
do topo para a cauda. O Campo Atras da cabeca da lista aponta 
para o topo enquanto que Frente aponta para a cauda da lista. 

4-7.1 Fila de entidades. 
Cada fila no modelo codificado dever ser um objeto da 

classe Fila conforme definida abaixo:
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Type 
Fila= Object 

Nome : Str20; 
Lst : Lista; 
Tamanho : Word; 
Histsimples, 
Histlntegrado: ^Histograma; 
Constructor Iniciar(n: Strlõ; T: Histograma); 
Procedure PoeNoTopo (e: Entidade); 
Procedure PoeNaCauda(e: Entidade); 
Function Topo : Entidade; 
Function Cauda: Entidade; 
Procedure Recompor 

end; 
onde 

Nome - uma string para identificação da fila. 
Lst - ponteiro para a lista de entidades. 
Tamanho - informa a qualquer momento o número de 

entidades contidas na fila. 
HistSimples e Histlntegrado - são ponteiros que contém 

os endereços de histogramas que acompanharão a variável do tipo 
Fila para auxiliar na coleta de dados referente ao tempo de 
espera na fila e~do número de entidades na fila, respectivamente. 
HistSimples e Histlntegrado podem assumir o valor Nil (não aponta 
para nenhum endereço), entendendo que não será feito a coleta de 
dados. 

Má-.t_o.dQs= 

Iniciar - inicializa os campos do objeto. 
PoeNoTopo - coloca a entidade na primeira posição da 

fila. 
PoeNaCauda - coloca a entidade na última posição da 

fila. 
Topo - retira a primeira entidade da fila. 
Cauda - retira a última entidade da fila. 
Recompor - elimina todas as entidades armazenadas na 

lista e prepara os histogramas para a coleta de dados. 

4-7-2- Definição das filas. 
Todas as filas do modelo devem ser declaradas como 

variáveis globais do tipo Fila. Por exemplo:
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Var 
Chegada : Fila; 

que representará uma fila do sistema. Após ter declarado a 
variável do tipo Fila é necessário informar ao SDP a existência 
desta fila. Isto é feito pelo seguinte procedimento: 

Procedure DefineFila(var f : Fila; s : String[20]; 
T : TipoSaida); 

Este procedimento exige três parâmetros: 
f - a variável do tipo fila previamente declarada; 

s - uma string de até 20 caracteres para identificação; 
n T - tipo de informação que se deseja a respeito da 

fila. São 4 a saber: 
Nada - nenhuma estatística é calculada sobre a 

fila;_ - 

Tempo - é coletado somente os dados do tempo em 
que cada entidade permaneceu na fila; 

- Numero - é coletado somente os dados do número de 
entidades que permaneceram na fila; 

Tempofluero - ambas as estatísticas são 
calculadas. 

4-7.3. Calendário da simulação.
~ O calendário da simulaçao é caracterizado pela variável 

denominada Calendário, que é um objeto da classe CalendarioObj: 
Type 

CalendarioObj = Object 
Lst: Lista; 
Constructor Iniciar; 
Function Vazio : Boolean; 
Function Primeiro: Entidade; 
Function Proximo : Entidade; 
Procedure Ordena(e: Entidade); 
Procedure Recompor; 

end; 
sendo 

Lst - a lista de entidades programadas para praticar ou 
sofrer um evento futuro- 

Métodos: 
Primeiro - fornece o endereço da primeira entidade da
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lista sem retirá-la, ou seja a próxima entidade a ser retirada do 
calendário. 

Proximo - retira a entidade com o menor tempo 
programado, ou seja, a primeira entidade da lista. 

Ordena - coloca a entidade 'e' na lista do calendário 
de acordo com o seu campo tempo. 

Recompor` - prepara o calendário para iniciar a 
simulação. 

O calendário organiza as entidades de acordo com a 
ordem cronológica de ocorrência, identificado pelo campo Tempo de 
cada entidade, sendo que, a entidade com o menor valor de Tempo 
encontra-se na cauda da lista. A variável Calendario é utilizada 
pclo executivo da simulação para avançar no tempo. Ao término de 
uma atividade toma-se a entidade da cauda do calendário para a 
execução do evento limite correspondente. 

4.7.4 Outras listas- 
Algumas variáveis do tipo Lista estão definidas para 

controle interno do pacote para armazenar todas as filas, todos 
os recursos, eventos condicionais e histogramas, são ordenados de

~ acordo com a definicao. 

4.8. Controle do tempo. 
O tempo da simulação avança em saltos discretos. A 

amplitude de cada salto é determinado pelo campo Tempo da 
entidade que se encontra na cauda do calendário. Estas alterações 
são de responsabilidade do executivo da simulação. 

O relógio da simulação é caracterizado por uma variável 
global denominada HoraAtual que acompanha o avanço do tempo da 
simulação a cada evento ocorrido, que é atualizado pelo tempo da 
entidade (campo Tempo) retirada da cauda do calendário. 

56 POP um lad0 as entidades São retiradas do calendário 
para que o relógio da simulação avance no tempo, por outro lado, 
o calendário precisa ser abastecido. A forma de se fazer isto é
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programando os eventos limites que ocorrerão no futuro e 
adicionando ao calendário juntamente com uma entidade. Tempo 
este, que é a soma da HoraAtua1 com o valor fornecido normalmente 
por uma função de distribuição de probabilidade associada ao 
evento limite, e o resultado é atribuído ao campo Tempo da 
entidade que é imediatamente colocada no calendário. 

4.9. Controle da simulação, 
Todo o controle e execução da simulação é feito por um 

objeto denominado Corrida pertencente a classe CorridaObj. Esta 
classe possui a seguinte estrutura: 

Type 
CorridaObj = Object 

C Duracao, 
Aquecimento : Real; 
Replicacao, 
ReplicacaoAtual: Integer; 
Concluída, 
Truncada, 
Encerrada, 
Rodando : Boolean; 
Constructor Iniciar; 
Procedure Inicializasimulação; 
Procedure Executar(Periodo:Real);

* Procedure Gerencia; 
end; 

onde 
Duracao - tempo de duração de cada rodada de simulação. 
Aquecimento - tempo de aquecimento. 
Replicacao - número de replicações com período de tempo 

igual a Duração. 
Rep1icacaoAtual - informa qual replicação o executivo 

está praticando. 
Concluida - informa se todas as rodadas foram 

executadas até o final sem interrupção. 
Truncada - informa se alguma rodada foi truncada. 
Encerrada - informa se o processo de simulação foi 

encerrado. 
Rodando - variável que recebe o valor true no início da 

rodada da simulação e quando for igual a false indicará que a 
simulação deve parar. Em dois pontos a variável Rodando pode
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receber o valor false: 
-quando a lista do calendário estiver vazia, ou seja, 

não existir nenhum evento futuro programado para ocorrer, 
_ -quando o relógio da simulação HoraAtual atingir o 

tempo de duração da corrida, isto ocorre quando o tempo da 
entidade da cauda do calendário for maior que a duração. 

M.é_1:_Q.ciQs= 

Iniciar - inicializa os campos do objeto. 
InicializaSimulacão - prepara as variáveis e executa a 

inicialização do modelo de simulação. 
Executar - é o próprio executivo da simulação. Esta é 

uma vantagem do SDP, onde o usuário não tem a necessidade de 
codificar a rotina para executar a corrida da simulação. O 
executivo pode ser usado tanto' para o método das três fases 
quanto para o método do evento (ou duas fases) sem sofrer 
qualquer alteração em seu código. As três fases do executivo são 
descritas como segue [Davies e O'Keefe, 1989]: 

(a) Fase A. Assumindo que Rodando é true o executivo 
avança o tempo da simulação atualizando o tempo corrente, 
HoraAtual, para o tempo do 'relógio da entidade no topo do 
calendário. 

(b) Fase B. O executivo realiza todos os eventos 
limites que vencem no tempo da simulação, eles serão executados 
na ordem em que foram programados e colocados no calendário. 

(c) Fase C. O executivo testa os eventos condicionais, 
na ordem listada, para ver se suas condições foram satisfeitas de 
modo a permitir sua execução. 

Gerencia - é responsável por executar e controlar o 
processo de simulação; 

Um esboço do código do executivo é mostrado a seguir:
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Procedure Corrida(Duracao : Real); 
begin 

<faz variável boolean Rodando igual a true> 
Repeat 

if <calendário está vazio> then 
<faz Rodando igual a false> 

else 
begin 

(Fase A) <faz a o relógio da simulação igual ao tempo 
da entidade da cauda do calendário> 
if <se o tempo corrente excede a duracão> then 

<faz Rodando igual a false> 
else 

begin 
while <existe entidade no calendário e 

o tempo da entidade do cauda do 
calendário é menor ou igual 

ao tempo da simulação> 
begin 

(Fase B) <toma a entidade da cauda do 
_ 

calendário> 
<executa o evento limite 
correspondente> 

end;{while} 
(Fase C) <testa e executa todos os eventos 

condicionais> 
end;{else} 

end;{else} 
until NOT Rodando; 

end;{Corrida}

~ 4.10.Consideraça0 final. 
Embora o pacote SDP seja uma unidade pré-compilada, é 

possivel alterar sua estrutura caso o ,usuário ache isto 
necessário. E permitido a inserção de novas variáveis, novos 
campos em algum registro e classes, procedimentos, funções, etc, 
desde que isto não interfira em sua interface através de comandos 
de entrada e/ou saída (como read e write). Esta é uma vantagem de 
se utilizar um pacote aberto ao público utilizando um linguagem 
de propósito geral. '
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5. GERAÇAO DE VARIÁVEIS ALEATÓÊIAS 

Em quase todos os experimentos de simulação existe a 
necessidade de se gerar variáveis aleatórias de acordo com 
determinada distribuição de probabilidade. A distribuição será 
aquela que melhor descreva e represente o processo físico que 
está sendo simulado. 

O processo de geração de valores de uma distribuição de 
probabilidades específica quase sempre segue os dois passos 
seguintes: 

1. Gerar um (ou mais) número de uma distribuição 
uniforme. ' 

2. Executar uma transformação matemática do número (ou 
números) aleatório de uma distribuição uniforme para que produza 
uma variável aleatória com a distribuição desejada. 

Este processo é repetido a cada valor amostral 
desejado. 

Vários métodos são utilizados para efetuar, a partir de 
uma distribuição uniforme no intervalo (O,1), transformações que 
forneçam valores amostrais com distribuições específicas. Os mais

~ utilizados sao: 
1. Método da Transformação Inversa. 
2. Técnica da Aceitação-Rejeição. 
3. Método da Composição- 
4. Técnica da Derivação Matemática. 
5. Método da Convolução. 
6. Técnica da Aproximação. 
Detalhes sobre cada procedimento são encontrados nas 

referências Viali[1991], Ravindran [1987] e Carson[1984]. 
O SDP dispõe de funções para produzir amostras de 16 

tipos diferentes de distribuições de probabilidades. Para cada 
distribuicão foi utilizado somente um método dos mencionados 
anteriormente, por razões de praticidade e eficiência 
computacional. A codificação em Pascal das rotinas que geram as 
variáveis aleatórias encontra-se na unidade AMOSTRAS.UNT. A
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documentação da unidade encontra-se no Apêndice B. 
Para efeito de notação, sera designado por U um número 

aleatório uniformemente distribuído sobre o intervalo (0,1), por 
x um valor aleatório com função de densidade de probabilidade 
(fdp) f(x) caso continuo e p(x) caso discreto. O problema é 
portanto expressar x como uma função explícita de U. 

5.1- Gerador de números aleatórios. 
Valores aleatórios podem ser produzidos através de 

moedas, dados, cartões numerados, roletas, etc., mas pela 
dificuldade de manipulação dos mesmos e com o advento do 
computador, desenvolveramase métodos matemáticos para gerar 
números aleatórios dentro do próprio computador. Assim, é 
introduzido no computador programas que representam tais métodos 
para a geração de números aleatórios. 

Pelas características dos métodos matemáticos 
utilizados na geração de números aleatórios, o correto seria 
chamar os números de pseudos aleatórios, que em geral são 
satisfatórios para a maioria das aplicações. 

Uma classe de métodos de geração bastante satisfatória 
é a dos métodos congruenciais lineares. A quase totalidade dos 
geradores existentes em uso atualmente emprega uma variante desse 
método. São escolhidos quatro números: 

X(O) o valor inicial (ou semente) 
a o multiplicador (uma constante) 
c o incremento (uma constante) 
m o módulo (uma constante) 

e a seqüência de números aleatórios é formada fazendo-se 
X(n+l) = (a . X(n) + c) MOD m , n = 0, 1, 2, 3, _.. 
Quando c é zero, o método é chamado de congruencial 

multiplicativo, e c diferente de zero, de congruencial misto. 
Pode-se mostrar que as seqüências geradas dessa forma sempre têm 
ciclos, ou seja, passam a repetir-se após um certo número de

~ geraçoes. 
Como o manual do Turbo Pascal não informa as constantes 

e nem o método utilizado para a geração de números aleatórios,
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optou-se pela implementação de um algoritmo apresentado por 
Hultquist [1991]. Este autor apresenta uma lista de cinco números 
inteiros considerados os melhores multiplicadores para o método 
congruencial multiplicativo, para a geração de longos ciclos de 
números aleatórios, e segundo Hultquist, estes números passaram 
por rigorosos testes estatísticos. São eles: 

(1) 742938285 (escolhido) 
_(2) 950706376 
(3) 1226874159 
(4) 62089911 
(5) 1343714438 
Dos quais, o primeiro foi escolhido e utilizadao no 

algoritmo do SDP, com módulo m = 2147483647. 

5.2. Distribuições discretas. 
O SDP implementa as principais distribuições discretas 

conhecidas e fornece ainda a possibilidade do usuário definir sua 
própria distribuição (empírica). 

1. Bfinnflnlli- Se uma variável deve assumir um de dois 
valores, O ou 1, ela é chamada de uma variável aleatória de 
Bernoulli. O experimento correspondente, que tem somente dois 
possiveis resultados, é chamado de prova de Bernoulli. 
Normalmente relaciona-se O a falha e 1 ao sucesso de um 
experimento. A distribuição é dada por 

p ,se x=1 
p(X) = 

11p , sexsü 

onde p, o único parâmetro da distribuição, freqüentemente 
representa a 'probabilidade de sucesso'. 

O algoritmo, obtido pelo método da transformação 
inversa, para gerar uma variável aleatória X com distribuição de 
Benoulli e parâmetro p é dado por 

1. Gerar U. 
2. Se U S p, fazer X = 1.
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3. Senão, fazer X = O. 

. 2. Binnmial. Uma variável X definida como o número de 
sucessos em um seqüência de n provas de Bernoulli independentes, 
com probabilidade p, é conhecida como uma variável aleatória 
binomial. 

A função densidade de probabilidade da distribuição 
binomial é dada como 

fu.-› = {”]p *(1-p›n'X, osxs zzX 

‹.'»- . onde p _ probabilidade de sucesso em uma prova 
n = número de provas Ubdún 
x = número de sucessos. 
Para gerar uma variável binomial com parâmetros n e p o 

processo é o seguinte (pelo método da convolução): 
1. Gerar n variáveis aleatórias uniformes. 

V 

3. Contar o número de variáveis uniformes menor ou 
igual a p. 

4. O número encontrado no passo 2 é igual ao valor da 
variável binomial. 

3. figmétziga. Uma variável com distribuição geométrica 
representa o número de falhas observadas em uma seqüência de 
provas de Bernoulli, antes que ocorra o primeiro sucesso com 
probabilidade p. Sua função densidade ë portanto 

1>(x)=p(1-p)× , ×=0,1,2, 
Pelo método da transformação inversa obtém-se a 

seguinte relação:
_ 

ln(1 - U) ln(1 -CD ______ 5 x< _._____._ 
ln(1 - P) ln(1 -P) 

' I Assim, como forma para se obter uma variavel com 

^ r
i 

41 ~ 1! 
f -. .

'>
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distribuição geométrica, utilizam-se os seguintes passos: 

1. Gerar U. ' 

.2. Calcular Y = [ln(1-u)]/[ln(l-p)] 
3. Fazer X igual ao maior inteiro contido em Y. 

4. Bgififign. A distribuição de Poisson é caracterizada 
pela_função densidade

X p(x›=e'¡.À¡ x =o, 1,2, ...,À>o 
X. 

e representa a probabilidade de ocorrer x sucessos num intervalo 
de tempo unitário. Onde À é o valor esperado de ocorrências por 
unidade de tempo. 

O procedimento para gerar uma variável aleatória de 
Poisson é obtido pela técnica de aceitação-rejeição, apresentado 
a seguir: 

1. Fazer n = O, P = 1. 

2. Gerar um número aleatório Lb+1 e substituir P por 
P.Uzz+1. 

3. Se P < e'i , aceitar X = n, caso contrário, 
rejeitar o 'n' atual, incrementar n em uma unidade e retornar ao 
passo 2. 

5. Empíz1Qa_d1sgreLa. Uma distribuição empírica pode 
ser continua ou discreta. Ela é usada quando não for possivel 
determinar qual a distribuição particular de uma variável 
aleatória. A distribuição empírica é usada como uma aproximação 
para a verdadeira distribuição. 

Para gerar uma distribuição de probabilidade de acordo 
com uma distribuição discreta conhecida, deve-se inicialmente 
obter as freqüências relativas acumuladas e apartir destas 
freqüências determinar, por exemplo, a Tabela 5.1. 

, w 
. a A I 

. _ i › ' 
_ ` ,_ t ` 

. . 
1' 1 ¡ 

Q
I

Q
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X1. l p(x 1)' F(x1)
2
3
5 

Tab. 5 xomplo de uma distribuição empírica da variável 
aleatória x. 

L- 

Nc>c›c 

nocao P-c›o 

ocncn 

A fdp empírica é definida usando a tabela anterior. 
p(0) = P(X=0) = 0.5 
p(1) = P(X=1) = 0.3 
p(2) = P(X=2) = 0.2 
Para facilitar a geração de variáveis empíricas, uma 

outro tabela é construida: 

Entrada Saída 
i ri x 
1 2 
2 3 
3 1.0 5 

Tab- 5.2. Tabela para gerar variáveis discretas. 

OO CDU! 

Para gerar uma variável aleatória discreta, a técnica 
da transformação inversa é facilmente aplicada tomando a Tabela 
5.2. Tal processo consiste em descobrir i tal que 

F(Xa-1) = ri-1 < U S ri = F(X1), i = 2,3. 
então X = xi 

Esquematizando: 
1. Gerar U. 
2. Descobrir i tal que ri-1 < U S ri . 

3. Fazer X = xi .
' 

Para ilustrar o processo, suponha que U = 0,73. Pela 
Tabela 5.2 verifica-se que n.= 0.5 < 0.73 S 0.8 = rz , portanto 
i=2. Assim, X = 1 = X2. 

6-3- Distribuições contínuas.

~ O SDP implementa 10 distribuiçoes de probabilidades 
contínuas. São elas:
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1. Uniffinmfi. Uma variável aleatória X é distribuída 
uniformemente sobre o intervalo [a,b] se sua fdp é dada por:

1 f(X) = --i-, a E X Sb. b- a 

~ A técnica da transformação inversa é facilmente 
aplicada à função acima, obtendo a fórmula para gerar variáveis 
uniformes no intervalo [a,b]. 

X = a + (b-a)U. 
A distribuição uniforme pode ser usada quando se 

conhece que os tempos entre chegadas ou serviços são aleatórios, 
mas não se tem informações da verdadeira distribuição. E 
necessário especificar somente o intervalo contínuo na' qual a 
variável aleatória pode ocorrer. 

2. Iniangnlan. Uma variável aleatória X tem uma 
distribuição triangular se sua fdp é dada por ~, aflxfib (b-a) (c- a) 

f(x) = 
2 c - x _._L___¿_, zz<A-ze 

(c ~ b)(c-a) 

onde a 5 b S c. Sendo a moda = b = 3E(X) - (a + c). 
Pelo método da transformação inversa facilmente se 

obtem a fórmula para gerar amostras com distribuição triangular. 
A variável X com tal distribuição é obtida da forma: 

a+,/U‹b-â)(c-â), se osUs_¡2_'__f-3 

X 
C"8 

0'JU°UHO-bfi0-éfl, se g;Ê<US1 
c -a
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A distribuição triangular pode ser usada quando são 
feitas suposições sobre o valor mínimo, máximo e o valor modal da 
variável aleatória. 

3. EKEQn§nQifll. A função densidade de probabilidade de 
uma variável exponencialmente distribuída é dada por: 

f‹x) = A e`¡X, xa o 

com média E(X) = 1/1. 
Parâmetro À pode ser interpretado como o número médio 

de ocorrências por unidade de tempo, enquanto 1/1 representa o 
tempo médio entre as ocorrências. 

Em experimentos de simulação, freqüentemente a 
distribuição exponencial é usada para descrever o intervalo de 
tempo entre chegadas para problemas de filas. 

Para gerar uma variável aleatória X com distribuição 
exponencial, a técnica da transformação inversa é facilmente 
aplicada, resultando em 

X: _ lnU
Â 

4. Hflrmfil. A fdp de uma variável normal é definida por 

uz- mz ____T¿__ 
f‹x)=_-L.-aí 2° -‹z›<x<‹z› 

c¶2n 

com média u e desvio padrão o. 
Pelo método de Box-Muller pode ser obtido um par de 

variáveis com distribuiçag normal padrãg
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X = ¢:2lnLfi cos2n Uë 

Y ~`/-2lnUë sen2n U2 

Para o propósito do pacote SDP foi tomada a segunda 
fórmula. 

Os tempos de atividades que variam aleatoriamente em 
torno do valor médio podem ser aproximados por uma distribuição 
normal. 

A distribuição normal não pode ser uma verdadeira 
representação do tempo de uma atividade por ela ser ilimitada, 
enquanto que o tempo de uma atividade tem um valor mínimo de 
zero. Este problema pode ser resolvido eliminando os valores 
negativos que é feito pela distribuição normal truncada. Para 
certos casos a distribuição lognormal também tem sido usada. 

5. Lflgnflnmal- Uma variável aleatória X tem uma 
distribuição de probabilidade lognormal de parâmetros m e d se 
sua fdp for do tipo 

_ (lnx - m)2 
_ 2 

f(x) = _-L e 2d 
, .›:>o. 

xaV2n 

Uma amostra lognormal com parâmetros 'm" e 'd' é o 

logaritmo de uma correspondente amostra normal, N(u,o), onde os 
parâmetros são relacionado pela seguinte fórmula [Davies & 
O'Keefe, 1989] 

u = ln m - (1/2) ln [(d/m) + 1] (1) 
0 = ln [(6/rn) + 1] (2) 
Assim, para obter-se uma variável aleatória X com 

diBtribUiÇão lognormal com média m e desvio padrão d, segue-se os
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seguintes passos: 
1. Calcular u e 0 pelas fórmulas (1) e (2). 
2. Obter Y, uma variável normal com média u e desvio 

padrão G, M 

3. Fazer X = ln Y. 
O método utilizado para obter uma variável com 

distribuição normal foi dado no ítem anterior. 
Os tempos de serviços em sistemas de filas e tempo de 

vida de um componente mecânico podem ser descritos por uma 
lognormal. 

6. Heihnll. É uma familia de funções de densidade 
largamente utilizadas na descrição de falhas em análise de 
confiabilidade. Para esta distribuição, tem se: 

-[515 
fm) = -É .zU3'1)e °' 

, xa o,‹z> 0,15 >o. 
as 

Pelo método da transformação. inversa facilmente se
~ obtém a forma de reproduzir amostras aleatórias com distribuiçao 

weibull: 
X = a[-ln(U)]1/B _ 

7. Ezlang. Uma variável aleatória continua possui a 
distribuição de Erlang se sua função densidade é da forma: 

ke (kêx) 
f@)=__¿3+-Ãm{ md 

(k - 1)! 

onde o parâmetrm›8 é positivo e k é um inteiro maior ou igual a 1 

(um). A média e a variância da distribuicão de Erlang são dadas 
por 

E(X) = 1/9 i 8 = 1/E(X)
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V(X) = 1/U9 ) I k = l/[V(X)E(X)] 
Pode ser mostrado que uma variável aleatória de Erlang 

é a soma de k variáveis aleatórias exponencialmente 
independentes, X1 (i = 1, 2, ..., k), cada uma com média lfiã 
Assim pelo método da convolução obtém-se uma forma de se gerar 
variáveis com distribuição de Erlang através de

k 
xz .lê 1nLIJl 'U4 

8. Gama. Uma variável aleatória X possui distribuição 
gama com parâmetros a e B positivos se sua função densidade de 
probabilidade tiver a seguinte forma: 

f(.×') = -ig,-(B‹:u›')B' le 'B°X, X>0 
F(Ê) 

com média 1/d e variância 1/B3 onde P é a função gama dada por: 

rw) =ƒ°"zzP-1 9-× az, p›o. 

Muitas técnicas de aceitação-rejeição para gerar 
valores de uma distribuição gama tem sido desenvolvidas. Uma das 
mais eficientes é devido a Chen [Chen apud Viali, 1992]. O número 
médio de tentativas está entre 1.13 e 1.47 para qualquer valor 
dos parâmetros B 2 l. Os passos são os seguintes: 

1. Calcular a = (25 - 1)1/2 , b = 25 - ln4 + 1/a. 
2. Gerar U1 e U2 . 

3. Fazer X = B[U1 (1 - U2 )? _ 

4. Se X > B-ln(U12 U2 ), rejeitar X e retornar ao passo 
2. 

5. Senão, substituir X por X/Bd.
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9. Beta. Uma variável aleatória X com distribuição beta 
é definida sobre o intervalo O S x S 1 e tem a função densidade 
dada por: 

r-1 s-1 
f( X) = _l{___.___Q__ÍÍ2.___ B(r,s) 

onde“B(r,sà é a função beta, definada por: 
e EMS) = 1¬‹z~› 1¬‹s› ^ 

F(r +s) 

Os parâmetros r e s podem ser obtidos em função da 
média e variância de X [Ravindran, 1987]. 

(E(X) [1 - E(X)] 

L-¬.=u - E‹.>r›1{___í_-Em 
“`E(X) -1] v‹X› 

A distriuição beta é freqüentemente usada na descrição 
de porcentagens. 

Um método para a geração de variáveis aleatórias com 
distribuição beta é . apresentado como teorema, por Ravindran 
[1987:406]] e segue os seguintes passos: -

_ 

1. Gerar U1 e U2 
2. Fazer Y = (U1›1/Y' e Z = (U2)1/H 

3. Se Y + Z S 1, então fazer X = Y/(Y+Z) 

' 10. EmpiziQa__QQntínna. Para gerar uma variável 
aleatória empírica contínua, o processo é, em parte, semelhante 
ao da geração da distribuição discreta. 

Deve-se primeiramente estabelecer os intervalos de 
valores que a variável X pode assumir, juntamente com as 
respectivas freqüências, conforme exemplo da Tabela 5.3.
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Intervalo Freqüência Freqüência 
Relativa Acumulada 
0,31 0,31 

_ 0,10 0,41 
_ 0,25 0,66 
_ 0,34 1,00 
elaçäo entre os intervaloa o as freqüências. 

HP--'OO 

,,.Êzz`<>`w2>` 

t/×^

A
A 

,,›‹›‹›‹× 

A/«AA 

N 

9-* 

“o 

'o
O 01 

P* UI 

Fig. 

A tabela 5.3 pode ser transformada na Tabela 5.4. para 
auxiliar na geração da variável X. 

Entrada Saída 
i ri X1

0 
0,31 
0,41 
0,66 
1,00 

Tab. 5.4. Tabela auxiliar. 

O1›Í>0Jl\7|-^ 

NH-*i-*OO OUIOO1 

A técnica da transformação inversa é imediatamente 
aplicada para gerar a variável X. Simbolicamente, isto é escrito 
OOHK) 

X = F”1(U). 
Algebricamente, desde que ri S U S r1+1 para algum i,

~ X é calculado por uma interpolacao linear entre xi e x1+1, que é 
feito da forma 

‹\'1+ 1' X1 X z-Xl. + (U- ri) ___-_ 
ri+ 1' Pi 

denominando 

otém-se 

"*'i+1 " Xi 
a i.: ____________ 

1`i+1 ' P1] 

X=X1+(U-r1)a1. 
Resumindo, para gerar uma variável aleatória contínua
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00m distribuição empírica, os seguintes passos devem ser 
utilizados: 

1. Gerar U. 
2. Descobrir i tal que ri S U S x1+1. 

3. Fazer X = X1 + (U - r1)a1. 

5.4. üonsiderações finais. 
Em sistemas de filas o tempo de serviço e o tempo entre 

chegadas normalmente seguem alguma distribuição de probabilidade. 
Contudo, é possivel que sejam necessários tempos constantes entre 
chegadas (como no caso de uma esteira movendo-se com velocidade 
constante na montagem de um automóvel) ou tempo constante de 
serviço (como no caso de soldagem rebotizada em alguma linha de 
montagem). Para estes casos, o SDP dispõe de uma função constante 
incluída entre os geradores de variáveis aleatórias. 

O SDP implementa 15 tipos de distribuições, ampliando o 
número de distribuições do Pascal-SIM que era de 6 (seis). 
Podendo definir distribuições empíricas discretas e contínuas, um 
ponto importante esquecido pelo pacote Pascal-SIM. 

A atribuição de uma distribuição de probabilidade a um 
evento limite é feita através de um dos recursos disponiveis na 
interface do pacote. Através de um menu o usuário pode selecionar 
a distribuição desejada e atribuir valores dos parâmetros caso 
existam. Na lista de distribuições aparece uma função que foge a 
regra, é a função constante, que exige um! parâmetro 
correspondente ao valor a ser emitido a cada chamada. 

A definição da tabela de relações utilizadas pelas 
distribuições empíricas são também montadas através da interface 
do SDP. 

O fato de que os geradores de variáveis aleatórias 
estarem reunidos em uma única unidade, permite que seja usada em 
simulações de Monte Carlo através de programas em Turbo Pascal. 

Mais detalhes sobre as distribuições apresentadas podem 
ser encontrados nas referências: [Viali, 1992], [Ravindran, 1987] 
e [Carson, 1984].
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CAPÍTULQ 6 
6- SIMULANDO UM SISTEMA. 

M Para a implementação de um modelo, algumas etapas 
indispensáveis devem ser seguidas. Este capítulo apresenta estas 
etapas no processo de simulação de um sistema, utilizando o SDP. 

6-1. Modelagem e Codificação- 
Uma vez definido o sistema a ser simulado, parte-se 

para a sua delimitação, identificando os elementos que devem ser 
incluidos no modelo, como: as entidades (permanentes e/ou 
temporárias), as filas e os recursos se houverem. Deve-se 
identificar ainda as atividades envolvidas sendo possível então 
projetar o diagrama ciclo da atividade. 

Segundo Davies e O'Keefe [1989], a estrutura do modelo 
de simulação e das distribuições usadas são derivadas do 
seguinte: 

(a) Obáetivos. Claramente os objetivos devem ser 
estabelecidos antes de iniciar o processo de modelagem. Tais 
objetivos podem ser livres e subjetivos (por exemplo, investigar 
a possibilidade de melhorar a performance do sistema), ou mais 
detalhados (por exemplo, investigar o efeito no incremento do 
número de máquinas de 2 para 3). Assim, os objetivos do estudo 
determinam: 

i) a necessidade de variáveis de decisão, 
ii) que resultados, das estatisticas calculadas, são 

importantes. 

(b)Suposições. Para modelar qualquer sistema, 
necessita-se fazer suposições sobre o comportamento do sistema. 
Algumas suposições são freqüentemente aceitas implicitamente em 
um modelo de simulação, por exemplo, o sistema sob estudo não é 

adaptativo (por exemplo, um médico não trabalha mais rápido 
quando o sistema se congestiona). Enquanto freqüentemente isso 
não é estritamente verdadeiro, tal suposição implícita reduz 
consideravelmente a complexidade da tarefa de modelagem.
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_ Também, freqüentemente, faz-se suposições explícitas 
para uma particular aplicação. Um exemplo disto inclui a 
suposição de que um sistema temporário sempre inicia e termina em 
um tempo determinado, ou sempre inicia no mesmo estado (por 
exemplo, na simulação de um banco, 'pode ser assumido que sempre 
abre às 10:00 horas sem nenhum cliente esperando). 

(c) Respostas. Referem-se as estatísticas de interesse 
calculadas durante o experimento, tais como: taxa de utilização 
de recursos ( ex, máquinas, ferramentas, etc), tempo médio que as 
entidades (ex, peças, clientes, pacientes, etc) esperaram na 
fila, etc. 

(d)Variáveis de decisão (ou variáveis politicas). Os 
objetivos indicarão quais elementos poderão sofrer alterações a 
cada rodada da simulação, enquanto que os demais devem permanecer 
fixados. Por exemplo, num sistema de produção, pode-se desejar 
variar o número de máquinas enquanto se mantém a taxa de chegadas 
das peças fixada. Estes elementos que podem receber valores 
diferentes a cada rodada da simulação, para verificar suas 
conseqüências, são chamados de variáveis de decisão ou variáveis 
políticas.. Estas variáveis .são normalmente utilizadas para se 

fazer a análise de sensibilidade, e então determinar uma politica 
para o sistema. 

Um programa de simulação certamente necessitará de 
entradas de dados apropriados, particularmente o tipo de 
distribuição para chegadas e atividades. Assim, a esta altura do 
desenvolvimento do modelo, deve-se estabelecer a duração de cada 
atividade através de uma distribuição de probabilidade que melhor 
descreva o tempo da atividade. 

As informações obtidas acima juntamente com o diagrama 
ciclo da atividade, constituem um conjunto de especificações para 
que o programa de simulação seja implementado. 

A codificação de um programa de simulação, através do 
SDP, segue basicamente cinco etapas:
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1. Declaração dos componentes. Os objetos da simulação, 
tais como: entidades, filas, .recursos, histogramas, eventos 
(limites e condicionais) e' variáveis, são declarados como 
variáveis globais na seção 'Var' do programa. A declaração de 
variáveis do tipo Entidade é opcional, pois as entidades são 
objetos dinâmicos que podem ser criadas a qualquer momento 
durante a simulação. A variável entidade pode servir como 
auxiliar para deixar o programa mais transparente. 

2. Descrição dos eventos- Codificar cada evento em um 
procedimento (procedure). Isto vale tanto para os eventos limites 
como para os eventos condicionais, caso o método escolhido seja o 

das três fases. Pelo método do evento os eventos condicionais são 
incluidos dentro dos eventos limites convenientes. 

~ 3. Inicialização do modelo. Estabelecer a inicialização 
da simulação, que consiste em definir o estado inicial da 
simulação -em um procedimento chamado INICIALIZA. Por exemplo, 
programar a chegada da primeira entidade ao sistema, estabelecer 
se a entidade permanente está ocupada ou livre, etc. 

4. Definição do modelo. Um procedimento chamado 
Defineflodelo deve ser completado, onde cada elemento do modelo 
receberá um nome de identificação, tais como: recursos, filas, 
eventos limites, eventos condicionais, histogramas, variáveis e 

contadores. Os únicos procedimentos utilizados nesta etapa são 
aqueles apresentados no capítulo 4, nomeados com a palavra chave 
Df. São eles: DfNomeDoModelo, DfEventoB, DfEventoC, DfRecurso, 
DfFila, Dfflistograma, DfVariavelReal, Dfvariavellnteira e 

DfContador. Esta etapa é obrigatória para todos os elementos 
citados, exceto para as entidades pois são os únicos objetos que 
são criados dinamicamente durante a simulação, sendo as entidades 
permanentes criadas somente no início. 

O único cuidado que deve ser levado ao extremo é quanto 
a definição dos eventos. Nenhum dos objetos representando os 
eventos devem ser esquecidos neste módulo de definição, caso 
contrário poderá provocar erros imprevisíveis durante a execução.
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Com o Turbo Pascal não é possível prever este tipo de erro 
durante a compilação. 

5. Programa principal. Montar o programa principal de 
acordo com o bloco já definido abaixo: 

Begin 
DefineMode1o; 
Simu1ar(Inicializa); 

End. 

Para facilitar a implementação do programa, foi 
confeccionado um arquivo guia em ASCII, chamado MODELO.PAS 
[Apêndice CJ, que contém o esqueleto de um programa de simulação 
utilizando o SDP, e é acompanhado de alguns comentários de 
auxilio. Para que possíveis erros sejam minimizados, recomenda-se 
a utilização deste arquivo. O MODELO.PAS é um arquivo somente 
para leitura, ele possui um atributo que faz o sistema 
operacional não permitir sua regravação após sofrer qualquer 
alteração. Assim, o usuário não corre o risco de perder o modelo 
original. Após ter feito as mudanças é necessário renomeá-lo e 
salvá-lo. 

6-2. Implementando um modelo- 
Para ilustrar o processo apresentado na seção anterior, 

é feito um estudo de caso sobre um sistema simples de produção. O 
sistema consiste de duas 
atividades: chegada e 
processamento das peças, e um ~

_ 

conjunto de máquinas ¿f' 
'

\ 
disponíveis. As peças são . 

Í
` 

consideradas como entidades Ê' 
temporárias e as máquinas como ¡¿ 'f 

recursos. As peças, ao ` _*-~-' 

chegarem, tendo alguma máquina 
disponível são admitidas, caso "°_ 

náquna 
contrário são colocadas em uma 
filã de GBPGPE, 6 &O final (10 Fig. 6-1- Diagrama. “ciclo da atividade.
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processamento as peças são devolvidas ao ambiente. Estas 
informações podem ser descritas pelo diagrama ciclo da atividade 
da Figura 6.1. 

O diagrama é indispensável. Através dele podem ser 
identificados os eventos limites e condicionais, que auxiliam a 
utilização, tanto do método do evento, como das três fases. Neste 
exemplo identificam-se os seguintes eventos: 

Limites; chegada da peça e fim do processamento. 
Çgndigignal; início do processamento. A ocorrência 

deste evento depende da existência de máquina disponível e de 
peças na fila. 

A descrição deste caso pode ser especificada pelo 
objetivo, as suposições, as variáveis de decisão, respostas da 
simulação e os eventos que são apresentados na Tabela 6.1. 

Objetivo: Investigar o efeito de utilização das 
máquinas no tempo de espera das peças. 
Suposição: O sistema funciona continuamente sem parar 
nos fins de semanas e feriados. 
Variável de decisão: Número de máquinas. 
Resposta: Lista de espera e tempo de espera de 
peças na fila; 
Duração das atividades: 
Tempo entre chegadas: ` 

Exponencial, com média = 5 minutos. 
Tempo de processamento: 

Exponencial, com média = 12 minutos. 

Tabela. 8.1. Liste. de especificações para e. eimulacio. 

6.2-1- Pseudo-código- 
Antes de codificar o programa de simulação diretamente 

em Pascal, o pseudo-código pode ser utilizado para facilitar a 
implementação. O pseudo-código de um programa de simulação 
consiste em utilizar algumas das palavras reservadas do Pascal 
como: begin, end, while/do e if/then, para representar o programa 
a ser codificado. As frases e sentenças são escritag entre Og 
caracteres '<' e '>'. A linguagem é menos precisa, porém, mais
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transparente que o Pascal e facilita a tradução para a sintaxe da 
linguagem Pascal. P 

A seguir é apresentado o pseudo-código para ambos os 
métodos: tnês fases e do evento (ou duas fases). 

(1) Três Fases. 
0 método das três fases é modular, cada evento (limite 

e/ou condicional) é codificado em procedimentos separados e 
independentes. Assim, identificado cada evento, basta codificar 
os procedimentos. » 

Procedure Chegada_da_Peca; {Evento chegada da peça} 
begin 

<coloca a peca que chegou na fila>; 
<cria a próxima peça>; 
<programar a chegada desta nova peca>; 

end; 

{Evento condicional para o inicio do 
processamento da peça) 

Procedure Início_do_Processamento; 
begin 

If <existe pecas na fila> and 
<existe máquina disponíve1> then 
begin 

<tira a primeira peça da fila>; 
<adquire uma máquina>; 
<programa o fim do processamento>; 

end; 
end; n 

{Evento para o fim do processamento} 
Procedure Fim_do_Processamento; {Bl} 
begin 

<descarta esta peca>; 
<libera uma máquina>; 

end; 

Procedure Inicializa; 
begin 

<Programar a chegada da primeira peça> 
end; 

(2) Método do evento- 
O uso do DCA na modelagem pelo método do evento é
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essencial, pois através do fluxo do diagrama observa-se quais são 
os eventos seguintes que podem ocorrer ao fim de uma atividade. 
No exemplo acima observa-se que ao chegar uma peca pode dar 
início a atividade seguinte 'processamento'. Ao fim da atividade 
processamento libera-se uma máquina podendo dar início ao 
processamento de outra peca. 

Pelo método do evento o modelador deve ser mais 
atencioso na codificação dos eventos limites, pois a cada um dos 
eventos condicionais será introduzido pelo menos em um evento 
limite. Para cada evento limite observa-se quais as atividades 
posteriores que podem ser inicializadas com a ocorrência deste 
evento. Assim cada evento condicional, que inicia cada uma destas 
atividades, é incluído neste evento limite. 
~, Para este exemplo, existem dois eventos' limites: 

'chegada da peca' e 'fim do processamento da peça'. Com a 
ocorrência do evento 'chegada da peca' a atividade posterior 
('processamento') pode ser inicializada através do evento 
condicional 'inicio do processamento', desde que alguma máquina 
esteja desocupada, portanto, este teste deve ser feito tão logo a 

peça chegue, ou seja, dentro do evento limite 'chegada da peca'. 
Outra observação' é feita no evento 'fim do 

processamento', pois com a ocorrência deste evento uma máquina 
com certeza será liberada, podendo assim ocorrer o evento 
condicional 'inicio do processamento' de outra peça, desde que 
exista alguma esperando na fila. Portanto, o evento condicional 
'início do processamento' também é embutido dentro do evento 
limite 'fim do processamento'. 

Estas observações estão representadas no pseudo-código 
abaixo: 

Procedure Chegada_da_Peca; {B1} 
begin 

If <existe máquina disponível> then 
begin {inicia o processamento} 

<adquire uma máquina>; 
<programa o fim do processamento>; 

end 
<cria a próxima peça>; 
<programar a chegada desta nova peça>; 

end;
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Procedure Fim_do_Processamento; {Bl} 
begin 

<descarta esta peça>; 
<libera uma máquina>; 
If <existe peça na fi1a> then 

begin {inicia o processamento} 
<tira a primeira peça da fila>; 
<adquire uma máquina>; 
<programa o fim do processamento>; 

end 
end; 
Procedure Inicializa; 
begin 

<programar a chegada da primeira peça> 
end; 

Observe-se que as condições colocadas dentro dos 
eventos limites são diferentes. O primeiro verifica se existe 
alguma máquina desocupada, enquanto que 0 segundo verifica se 
existe alguma peça na fila esperando para iniciar o 
processamento. 

3 l. . 

1 1 
. ,l 

i . 

Neste exemplo algumas diferenças podem ser notadas 
entre o método do evento e o das três fases. 

1. Pelo método das três fases, quando uma peça chega 
ela é colocada na fila antes de iniciar a atividade seguinte. Já 
pelo método do evento isto pode não ocorrer, pois quando a peça 
chega já se verifica se é possível iniciar a atividade seguinte, 
em caso afirmativo, a peça não chega a entrar na fila. 

` 

- 2. Pelo método das três fases, a cada incremento dado 
no relógio da simulação são testados todos os eventos 
condicionais. Neste exemplo só existe um evento condicional 
('início do processamento') onde são testados duas condições 
'existe peça na fila' e 'existe máquina disponível'. Já pelo 
método do evento, somente uma das condições é testada para dar 
início a atividade 'processamento'. 

Estas são algumas das diferenças que fazem com que o 

método do evento seja mais eficiente em tempo de execução da 
simulação do que pelo método das três fases. Embora o método do 
evento seja considerado mais eficiente, a sua codificação é mais 
complexa e mais vulnerável a erros de lógica.
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6-2-2. Codificação. 
_ 

A transformação do pseudo-código para um programa 
utilizando os recursos do SDP fica bastante simplificado. A 
listagem abaixo mostra o programa completo para o método das três 
fases e posteriormente para o método do evento. 

{$Ê+} 
Program Exemplol; 
Ueee SDP; 
{$F+} '

l 

Ver 
Mequineê Recureo; 
F1 : File; 
Chegada. F1m_Proceeeo : EventoB; 
In1c1o_Proceeeo : EventoC; 
ContaPeoee : Integer; 

Procedure ChegePeoe; { B1 } 
begin F1.PoeNaCeude(Entidadecorrente); 

Chegada.Programer(NoveEnt1dede(1)); 
`i an‹;\,_ 

Procedure F1mProoeeeemento; { B2 } 
begin 

E11m1neEntidede(EntidadeCorrente); 
Inc(ContePecae): P 

Maqu1na.L1bera(1); 
end; 
Procedure In1o1oProoeeeemento; { C1 } 
begin 

While (F1.Temenho>0) and (Maqu1na.D1eponive1>O) do begin 
Maqu1na.Adqu1re(1); - 

F1m_Proceeeo.Progremer(F1.Topo); 
end 

end; 
Procedure Defineflodelo: 
begin D£NomeDoMode1o('Exemp1_'); 

D£EventoB(Chegada, ChegePeoe, 
'Chegada da peça' ); 

D£EventoB(F1m_Proeeeeo,F1mProceeeemento, 
'Fim do Processamento); 

D£EventoC(In1c1o_Proceaeo.In1c1oPro¢eeeamento, 
'Início do Pro¢eeeemento'): 

D£F11a(F1,°F11e 1'.TempoNumero); 
DfRecureo(maqu1ne,'Mãqu1ne'); 
DfContedor (ContaPecee,'Conte Peçae'); 

end; 
Procedure Inioializez 
begin 

ContaPecae:=0; 
F1.PoeNeCaude(NovaEnt1dede(1)); 
Chegada-Progremer(NovaEnt1dade(1)); 

end: 
begin 

Defineflodelo; 
S1mu1ar(In1c1e1iza): 

end.
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MéLm~ 
{$E+} 
Program Exemplolg 
Ueee SDP; 
{$F+} 
Ver 

maquina: Recurso; 
F1 : Fila; 
Chegada, F1m_Pro¢eseo : EventoB; 
ContePecaa : Integer: {Contador de peças proceasadaa} 

Procedure ChegePeca; { B1 } 
begin 

if (Mnqu1na-D1epon1ve1>O) then 
begin 

Maqu1nn.Adqu1re(1); 
_ Fim_Proceeeo.ProgremAr(Ent1dndeCorrente); 
end; 

Chegada-Progrnmar(NovaEnt1dade(1)); 
end; 
'Procedure FimPro¢eenemento; { B2 } » 

begin 
E11minaEnt1dede(Ent1dadeCorrente); 
Inc(ContaPecae); 
Maquina.L1bere(1); 
if (F1.Tamanho>O) then 

begin 
Mequ1ne.Adqu1re(1); 
Fim_Proceeao.Programar(Fl.Topo); 

end 
end; 
Procedure Detinemodelog 
begin DfNOmODOMOd01O('EX0mP1_'); {Máx1mo 7 caracteres) 

D£EventoB(ChegAdn,Che3ePeea,'Chegada de peç;'); 
D£EventoB(F1m_Proceaeo.F1mPro¢eeeamento. 

'Fim do Proceeeemento'); 
D£F11e(F1,'F11a 1'.TempoNumero); 
D£Recureo(maqu1nn,'Máqu1nn'); 
Diüontndor (ContePecne,'C°nzg p@¢¡g'); 

end; 
Procedure Inicialize; 
begin 

ContaPecae:=O; 
F1.PoeNaCeudA(NoveBnt1dede(1)); 
Chegada.Progremnr(NoveEnt1dade(1)); 

end; 
begin 

De£1neMode1o: 
8imu1nr(In1ciA11ze); 

end-



80
~ 6-3- Experimentaçao 

Toda a experimentação do modelo é feita através da 
interface_ desenvolvida especialmente para o pacote SDP, que é 
totalmente dirigida por menus e janelas de acompanhamento, além 
de apresentar pequenos textos de auxílio a cada tela diferente, 
que são acionados pela tecla F1. 

Uma vez codificado o programa de simulação, basta 
compilá-lo através do comando Ctrl-F9 do Turbo Pascal. A 
execução do programa ocorre através da compilação do mesmo, onde 
o pacote SDP apresenta sua primeira tela de interface contendo o 
menu principal do tipo horizontal (Figura 6.2). 

Ífërftíš '*?~fffäí.=§1Ua\~i ue s1~‹.z,@*§aâ"ê§fi(;o›rida':,§â=1‹flflResultaoswãawilfiaiv
' 

SDP = Simulação Discreta en Pascal 

Uersäo 1.0 - 1993 

E4 El!-i!!_€¡.ë.1í?E"§_*'š.§?Ííz?z¿f!!9 Eëljfffããšflšvã 
Fig. 8 . 2 . Menu principal . 

São 5 opções de comandos que podem ser selecionados 
através da tecla Enter ou combinando a tecla Alt com a primeira 
letra do comando. Cada opção fornece um menu vertical, as vezes 
chamado de menu drop-down, porque aparece como se fosse uma lista 
de opções que caísse de algum lugar de dentro do topo da janela 
exibida.
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6-3.1- Comando Eventos. 

-Nventoë Uav êweis ow 
I) b 

Resulta os 
P 

Sa v 
vento "'*-'--”'-""-- istri ui äo aranetros 

1 Chegada da peça 
_ 

` 

I ‹“ flédia = S 
' ' “ 2 Fin do Processamento Exponencial 

. 
_

Í 

_. _.»‹ 

SDP = Sinulaçäo Discreta en Pascal 

Uersäo 1.9 - 1993 

.,.E1=Hau‹\‹°‹ Eflfl=›'=U ==\^ib"19ö==..n..,..f..tf~!êi@.eâ.._ 
Fig.. 8.3. Edição de eventos. 

Escolhendo este comando o usuário visualiza a lista de 
eventos limites definidos, juntamente com a distribuição 
associada e seus parâmetros (Figura 6.3). Através desta janela 
pode-se selecionar um outro tipo de distribuição de 
probabilidades, e atribuir valores aos parâmetros da distribuição 
caso existam. Caso o usuário não mude será atribuido a 
distribuição exponencial com média 1 (um) como default. 

-Eventos ariaueis Corrida 
à 

Resultados Sair 
Euento B *sí Distrihui äo , 

-- Distribuições -'- 
1 Chegada da peça É~ Binonial 
2 Fin do Processamento ' Exponencial Bernoulli 

Geonetrica 
' Poisson 

Beta 
Erlanä 

Gana 
SDP = Simulação Discreta en Pascal Lognornal 

Nornal 
Uersäo 1.0 - 1993 Nornal Trunc Exu 

' 
- Triangular 

Uniforme 
Ueibull 
Enpirica Discreta 
Enpirica Contínua 
Constante 

£1=fljuda £nter=0pç`‹io Esc=Betorna 
_ 

_, 

Fig. 6.4. Mudança do distribuição.
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Para escolher um outro tipo de distribuição, basta 
localizar a barra de seleção sobre a linha do evento desejado, e 
pressionar a tecla Enter para que seja exibido um submenu (tipo 
pop-up) com uma lista das distribuições disponíveis no pacote 
(Figura 6.4). 

6-3.2- Comando Variáveis. 

..m›1flEuenfos“*';@‹lê*›*äl «fiáveis fmãhflcorridâfwtneamnlrado saxsairí 
' 

, 
Edita Uarxavexs 

Uariauel Ualor 
šNuneroidoI|1auxna-fi\=›IázfinI

I 

SDP = Sxnulaçao Dxscreta en Pascal z zz z 

Ucrsäo 1.0 - 1993 

_¡.50F¢.*?ã§<\iFs\r'Y,
. 

Fig. 6.5. Edição de variáveis. 

Este comando apresenta a lista das variáveis definidas 
no programa através do procedimento DfVariavelReal e 
DfVariavelInteira (Figura 6.5). A principal utilidade desta 
janela é a de atribuir valor as variáveis, normalmente 
consideradas variáveis políticas (exemplo, número de recursos 
disponíveis). Caso o usuário não mude será atribuído valor igual 
a 1 (um) como default. 

Se no modelo a ser simulado foi definido algum tipo de 
recurso por meio do procedimento DfRecurso, então certamente uma 
variável representando o total de recursos utilizados pelo modelo 
irá aparecer na lista de variáveis, automaticamente.
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6.3-3. Comando Corrida. 

fà':ä=§ä§H£uents$tf.é.f2§'oB, ariaue1s'@m§e§lD rrida Resllltadosmí air 
Paranetros para o experimenta

I 

" ëDuva äoidwfcorrida~'1i&€M!Jê5ÚBš›`1í 

. Duração do Rquecinento = 8 

Número de Replicaçöcs = 2 

_- Executar 
_ 

= Ctrl-P9 
SDP = $inu1açä 

Uersäo 1.0 - 1993 

11. . 

Fig. 8-8. Parâmetros para a simulação.
É 

Este comando fornece 3 parâmetros que devem ser 
estabelecidos antes de executar o experimento (Figura 6.6): 

DnLãQãQ_dã_QQ2Lida: estabelece o máximo de unidades de 
tempo a ser simulado em uma rodada do experimento. Período em que 
os dados são coletados para as estatísticas. 

DgzagãQ_dQ__AguscimenLQ: estabelece o período de tempo 
inicial para que o modelo atinja uma condição de estado de 
equilíbrio. Neste período de tempo é realizada a simulação sem 
que os dados sejam coletados. ~: corresponde a quantas corridas 
de simulação serão executadas. O valor default é 1 (um). Esta é 
uma técnica de redução de variância que pode ser utilizada. Caso 
o valor atribuído seja maior que 1, apenas um período de 
aquecimento é executado, trocando a semente do gerador de números 
aleatório a cada corrida. 

O SDP considera o tempo como um número real, por isso, 
é importante o usuário padronizar a unidade de tempo utilizada, 
isto é, estabelecer um valor numérico real como sua unidade de 
tempo (meses, dias, horas, minutos, etc), para facilitar e evitar 
erros na interpretação do tempo. Exemplo: suponha que uma hora 
seja representado pelo valor real 1 (um), então 30 minutos deve
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ser convertido no número real 0.5. Isto vale para todas as 
medidas de tempo utilizadas pelo modelo. 

kãäiventos izšéãf'-1“.'Uaviaue11: z rridz .. z'=Ã*_¿~:›,*z=;fl¡zg¡¡1¡;¡¡|¡,; 

SIHUMÇÃO EH ÍiNDflHEHTO 
Tenpo 

Ux Záz 4Ôz úàz Bèz 1081 

201 .867 

llenõria Disponível 
Í I 450767 Bytes 

507. 

,-, fÊšTÍÉ9§§i9"Êã§§6ëDëYëÊÊ0F¢YP°flB°?ifiílfilf"Eilíz;¿:z;í;",;;;;¿c;&ëÍ§ãš§§ãã 
Fig. 8.7. Simulação sendo executada.. 

Uma vez estabelecidos os valores aos parâmetros acima, 
a execução da simulação ocorre selecionando a ultima opção do 
menu ou alternativamente com o comando Ctrl-F9 (que é o mesmo 
comando utilizado pelo Turbo Pascal para rodar um programa). 
Imediatamente será apresentada- uma janela que mostra 
simbolicamente a simulação sendo executada. A apresentação é 
feita graficamente através de uma barra horizontal em crescente 
movimento, que representa o percentual do tempo simulado até o 
momento (Figura 6.7). Esta janela é opcional, no capitulo 8 é 
apresentado uma outra forma de se acompanhar a simulação- 

O processamento da rodada de simulação pode ser 
interrompido pela tecla Esc, apresentando um menu com 3 opções 
(Figura 6.8): 

Çgntinuar: prossegue com o experimento de simulação a 
partir do ponto onde parou sem perder os dados coletados. 

Engezzar: pára com o processo de simulação e volta ao 
menu principal, perdendo os valores já coletados. 

Izgngarz com este comando o usuário pode parar o 
processo de simulação sem perder os dados já coletados, 
fornecendo assim, as estatísticas calculadas até o momento.
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H-ida - Re=\\1tM\‹›s Sair

| 

SIHUMÇÃO EH RNDRIIENIO 
f Tania 

I l 
*W 

I ¡ I 

Hx 207 487 687 801 1007. 

Ienpo Simulado Replicaçöes 
329 -554 Eäiflmfil 

Henõria Diszpon íuel Encen-ar _ `

I 450793 Bytes 
. Truncar S02 Í 

SIWULRÇÃO INTERROHPIDH 

F1=9Jl1dfl _. __ .. _ .W _ _ . .. .. , 

' Fig. 8.8. Simulação interrompida. 

6-3.4. Comando Resultados 

Eventos Um-iaueis 
_ 

Corri 
` 

I' esultado:~
' 

Contadores 
Salvar 

SDP = Sinulaçäo flíscrcta un Pascal 

uzrzäz 1.a - 1993
l

. 

Fig. 6.9. Menu dos resultados. 

Este comando fornece um menu vertical com três opções 
(Figura 6.9): 

Histggzamas: apresenta os hístogramas e opcionalmente 
as estatísticas calculadas (Figura 6.10). De imediato, é
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Eventos Uariaveis Corri a I' esultados~ 
' Célula ))))) Freqüêcia Observada 

0.00 40.93 
-8 ~ 'zm 

511.15 sms 
2191 mas 
1-ma 

699.04 i 

`°%€€`U1.bb¢rã9'^ 

. 

.

- 

›

. 

.

.

. 

ããããããäãã 

S$$EiS$S$$U'1 

Çfl *O 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 
14.00 
15.00 
15.00 . 

2 17.00 . . 

Ihsto ` grana K2!! Nlínerqde perqanências na fila-'Tila 1"
` 

.-. .fiiflãflflfl --___...-.. W-t.:fHi§t0srân@§-.---£flP°v=E$Ffl*1S=1=fl=. _ 

Fig. 6.10. Hiatograma. 

› Eventos Uaviáueis Corrida ' sultadus Sair
_ 

§?$??§F$fsfirrevPre§ asasssasasssssssas: 

smassasssg

3 ))) Preqüëc ia Observada 
40.93 

70.8 Estatisticas 
50.15 _ 

63.88 Fédia : 1.6508 
27.91 Desvio Padrão 2 1.4686 

17.65 flinim : 0.0000 
14.38 fláxim 1 8.0000 

i Ualor Final ' 0.0000 

. › 

Histogram [2l= Húmrn de - rmnëncias na fila '_'Pi1a 1" 
4 

A 
\ › 

_ 

,,1'›~e==¡°fl=1‹fl‹1 te‹=1‹u›‹nf.‹1 =°n§.lnu§r...._.,._..W -_ ................ .. ._ ,. 

Fig- 6.11. Janela das efltatiøticna. 

699.04 

apresentado apenas o histograma, sendo que, as estatísticas 
relacionadas são apresentadas em uma janela acionada pela tecla 
'Enter' ( Figura 6.ll) 

QQnLâdQnQfi: apresenta o valor de cada contador 
utilizado no modelo 

Salvar: permite salvar os dados da simulação em um 
arquivo em código ASCII.
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6-4- Relatório- 
Ao terminar um experimento, o SDP permite criar um 

relatório da simulação num arquivo em disco. Este arquivo pode 
ser criados de três maneiras: 

1 - através da opção Salvar do menu apresentado pelo 
comando BeñnlLâdQ dO menu principal; 

2 - quando é feito a tentativa de executar nova corrida 
sendo que existem dados coletados que nao fgram salvos; 

3 - quando é feito a tentativa de sair do programa 
sendo que existem dados coletados que não foram salvos. 

Em qualquer uma destas situações o SDP pergunta ao 
usuário se deseja salvar os resultados coletados. O nome do 
arquivo é atribuído automaticamente seguindo as seguintes regras: 

(1) todos os arquivos recebem a extensão .REL. 
(2) o nome do arquivo é o mesmo atribuído pelo modelo 

através do procedimento DfNomeDoModelo, sendo que o último 
caractere receberá um número correspondente a sua ordem. Por 
exemplo, considere o modelo apresentado anteriormente. O nome do 
modelo é 'Exemp1_', isto quer dizer que primeiro arquivo de 
relatório receberá o nome 'Exemp1_1.Rel, o segundo 'Exemp1_2.Rel, 
e assim até o arquivo de ordem 9, que é o valor máximo. 

Este tipo de apresentação dos resultados em forma de 
relatório é uma inovação do SDP, pois o Pascal-SIM não possui 
recursos para produzir relatórios em forma de arquivos. 

O relatório é constituído de 4 partes: 
1) cabeçalho contendo o nome do modelo, o dia e_a hora 

que foi impresso o relatório e o tempo de processamento; 
2) informações do experimento; 
3) informações do modelo, tais como : os valores dos 

parâmetros do experimento; os eventos limites e suas respectivas 
distribuições de probabilidades e valor de cada variável 
definida. 

4) resultados obtidos, como: as estatísticas das filas; 
as estatisticas dos recursos, as estatísticas coletadas pelo 
usuário e o valor de cada contador.



Exemplo de um relatório: 

SDP - Relatório da Simulação 
Modelo "Exempl_" 
Data: 8/ 9/1993 Horas: 17:20:28 
Tempo de processamento: 0:2:25 
Experimento nQ 3 

¬"-"~' Parâmetros da Corrida 
Tempo simulado : 

Duração da corrida : 500 
Tempo de aquecimento : 0 
Número de replicaçöes: 2 

99B.238l unidades de tempo 

Informações do modelo 
Evento limite Distribuição Parãmetros 

«-~¿------ Resultados das Filas' 

Chegada da peça Exponencial Media = 
Fim do Processamento Exponencial Media = 

Nñsro de Máquinas = 4 
Valor das variaveis definidas- 

12 

Tempo de permanencia na fila 
Fila Media Desvio p. 
Fila 1 4.474 6.005 

Número de permanencias na fila 

Minimo 
0-00 

Maximo 
21.63 

NQ de Reg. 
226 

Fila Media Desvio p. 
Fila l 1.651 1.489 

Minimo 
0.00 

Maximo 
B.0O 

Valor Final 
0-000 

Resultados dos recursos 
Utilização dos recursos 
Recurso Media Desvio p- 
Máquinas 2.730 1-304 

Minimo 
0-00 

Maximo 
4-00 

Valor Final 
3.000 

Estatisticas do usuario 

Valor dos contadores 
Contador Valor 
Conta Peças 224 

FINAL DO RELATORIO 

6-5- Considerações Finais- 
A interface desenvolvida para o SDP permite a execução 

de análise de sensibilidade de forma mais prática, rápida e 
eficiente, pois através de menus o usuário pode alterar vários
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parâmetros sem modificar o programa e então comparar os 
resultados obtidos. 

Erros de lógica mais comuns em um programa com o SDP 
podem ser detectados e sinalizados, fornecendo mensagem do erro e 
modos de correção. Estas informações auxiliam a verificação do 
modelo. 
'- ~ W" A principal contribuição do arquivo MODELO.PAS é 

acelerar o desenvolvimento do programa de simulação que utilize 
os recursos do SDP, evitando que o usuário cometa pequenos erros 
de lógica e sintaxe. 

O acréscimo de resursos para a elaboração de relatórios 
permite uma interpretação mais precisa dos resultados, 
facilitando a comparação de resultados de diferentes experimentos 
de um mesmo modelo. 

Este capítulo também possibilitou uma melhor comparação 
ëntre o método do evento e das três fases, destacando suas 
principais diferenças e eficiências. Este tipo de estudo não é 

encontrado na maioria das bibliografias da área, talvez a 
principal razão está no fato de que os métodos sejam divulgados 
em regiões diferentes.
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- 7. SDP VERSUS PASCAL-SIM. 
Como já foi dito, o pacote SDP está baseado no pacote 

Pascal-SIM. O SDP mantém a essência do Pascal-SIM, isto é, 

utiliza a linguagem Pascal, permite a modelagem pelo método do 
evento eapelo método das três fases, contém estrutura semelhante 
ao armazenamento de entidades em filas, a forma como os dados 
estatísticas são coletados e a maneira como são tratadas as 
fontes de recursos. Porém as inovações e alterações fizeram com 
que o SDP se diferencie do Pascal-SIM. Este capítulo descreve as 
diferenças mais relevantes encontradas entre os dois pacotes. 

7.1. Linguagem e organização- 
O Pascal-SIM encontra-se codificado em um único arquivo 

na linguagem Pascal ISO, enquanto que o SDP foi codificado em 
Turbo Pascal orientado para objeto, dividido e organizado em 
cinco unidades pré-compiladas e um arquivo de inclusão. 

7-2- Facilidades- 
Uma série de alterações e inovações foram dadas ao SDP 

com relação ao Pascal-SIM, afim de simplificar e facilitar a 
codificação de um programa de simulação. 

O SDP apresenta uma interface interativa dirigida por 
menus e Janelas de acompanhamento, juntamente com textos de 
auxilio; fornece relatório em arquivo ASCII contendo informações 
do modelo, estatisticas calculadas e o estado final da simulaçao; 
ganhou um novo procedimento para mensagem de erros acompanhado de 

~ ' ~ sugestoes para correçao. 
A criação da classe Variavel possibilitou a integração 

de variáveis do tipo real ou inteiro com a interface facilitando 
a análise de sensibilidade. 

Algumas tarefas foram automatizadas, pois foram 
embutidas em outros comandos ou em rotinas isoladas, tais como: 

a - coleta de dados referente as filas e aos recursos,
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b - ajuste no formato dos histogramas para uma melhor 
BPPGBGHÊHÇGQ visual, e 

c - o controle e a execução da simulação; 
Um arquivo-guia acompanha o pacote servindo como modelo 

para o desenvolvimento de uma programa de simulação utilizando o 
SDP. Além disso, o SDP possui procedimentos e funções nomeados em 
português de forma descritiva. A única tarefa diferente, que 
passou a ser necessária codificar no programa de simulação, é o 
preenchimento de um procedimento denominado DefineModelo. Mesmo 
assim, os procedimentos utilizados dentro de Defineflodelo foram 
confeccionados com formatos familiares, com alguma caracteristica 
comum a todos, exigindo parâmetros de forma semelhante. Tudo isto 
para facilitar a utilização de tais procedimentos. 

, A programação orientada ao objeto também 'fornece 
facilidades pela própria sintaxe de programação. Por exemplo, uma 
~eofifusão muito comum ocorre quando o programador utiliza algum 
procedimento que exige dois parâmetros, e então na hora de 
utilizá-lo simplesmente os parâmetros são passados invertidos, 
causando um erro no momento da compilação. Isto irrita o 
programador quando ocorre com muita freqüência. Este tipo de 
situação é muito comum com a utilização do Pascal-SIM, vários 
procedimentos e funções exigem mais de um parâmetro. Um exemplo é 

o caso do procedimento 'Cause' utilizado para programar a 
ocorrência de um evento futuro, que exige três parâmetros: o 
número do evento (que nada lembra o evento), uma entidade e o 
valor de uma amostra (aleatória ou deterministica). No meio de 
tantos parâmetros é muito fácil fazer uma troca de ordem. No SDP 
um procedimento equivalente é executado por um método do objeto 
da classe EventoB. A primeira facilidade está no nome do objeto 
que lembra o evento a ser executado. Segundo, cada objeto tem o 
método que age sobre si mesmo. Terceiro, a redução de parâmetros, 
que neste caso exige somente um parâmetro a ser passado para 0 
método do objeto, que é uma entidade, portanto não há como errar. 
A forma geral desta operação é feita da seguinte maneira: 

<Objeto-evento>.Programar(<entidade>). 
onde a entidade é colocada no calendário para praticar ou sofrer 
o evento identificado por 'Objeto-evento'.
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7.3. Entidades e recursos. 
A estrutura de uma variável do tipo Entidade perdeu o 

campo 'class' do tipo byte, uma vez que este tem sua principal 
utilização na abordagem baseada no processo. Entidade é o único 
objeto dinâmico utilizado em um programa de simulação com o SDP. 

" Os recursos também passaram a ser tratados como 
objetos, ganhando dois novos campos de informações como: Nome e 

Histlntegrado. 

7-4. Listas e filas. . 

A estrutura denominada Elo utilizada na construção de 
sta, teve um campo alterado com relação a estrutura Link do Ê: “Ê9 W- 

Pascal-SIM. O campo denominado Item que antes era uma variável do 
~tipo~WEntidade, passou a ser do tipo 'pointer' (ponteiro não 
tipado), podendo assim montar listas de qualquer tipo de 
informação. Uma classe de objetos dinâmicos denominada Lista foi 
implementada para a criação e utilização de listas. O SDP 
considera cada lista como um objeto dinâmico. 

Uma variável do tipo Fila possui agora uma estrutura 
totalmente diferente, não é considerada apenas como uma lista de 
entidades. Além de ser um objeto. passou a ter mais informações 
tais como: nome de identificação, o número de entidades presente 
na fila e endereços de duas variáveis do tipo Histograma, para 
acompanhar na coleta de dados. Com isto uma fila possui maior 
representação, mais rapidez na busca de informação do número de 
entidades presentes na fila, e facilidades adquiridas com 
programação orientada ao objeto. 

Na programação com o Pascal-SIM, observa-se uma falha 
quanto as estatísticas do tempo de permanência de entidades nas 
filas. Ao final da simulação, as entidades que se encontram na 
fila não são consideradas. Portanto, nas situações em que as 
entidades vão sempre se acumulando, teremos um tempo médio de 
permanência igual a zero, o que é um absurdo. Com o SDP este 
problema é solucionado automaticamente ao final de um 
experimento.
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7.5. Coleta de dados e apresentação dos resultados, 
Os dados coletados pelo SDP são armazenados em 

estruturas semelhantes a do Pascal~SIM. Um objeto da classe 
histograma possui informações adicionais com os quatro novos 
campos: Nome, Numero, Media e Dp. O campo Base foi retirado, que 
para o Pascal-SIM representa o valor mínimo na apresentação do 
histograma, agora o campo Min assume seu papel. O campo Celula, 
que é um vetor representando as classes de observações, ganhou 
mais duas posições, podendo assim, representar duas classes a 
mais, num total de 18 contra 16 do Pascal-SIM. 

Com o Pascal-SIM o usuário precisa atribuir valores a 
dois parâmetros, Base e Width, que determinarão o formato de 
apresentação de cada histograma, valores estes que o usuário tem 
que estimar, sendo que na maioria dos casos isto é dificil de 
písver, sujeito à atribuir valores não adequados. Como 
conseqüência, os histogramas, em geral, perdem sua 
representatividade. 

H 

O SDP adota uma forma mais prática para a montagem dos 
hístogramas. O usuário não tem necessidade de atribuir valor 
algum a nenhum parâmetro. Todos os dados coletados são 
armazenados em um arquivo durante o processo de simulação e ao 
final, o valor mínimo e máximo da variável observada estarão 
disponíveis, tendo-se assim, a amplitude de cada classe. Então os 
dados do arquivo são lidos e os hístogramas montados. Com esta 
forma de se tratar os hístogramas o usuário ganha maior definição 
na apresentação dos mesmos, sem ter o incômodo de precisar 
interferir em seus formatos. 

7-6- Amostragem 
Um novo algoritmo para geração de números aleatórios, 

apresentado por Hultquist [199l], foi implementado no SDP. 
Hultquist apresenta uma lista de cinco melhores multiplicados 
para o método congruêncial multiplicativo, dos quais, foi 
escolhido um. 

Com o Pascal-SIM o usuário precisa definir um ciclo de
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númercs.aleatórios para cada evento limite, enquanto que, com o 
SDP isto é feito automaticamente. 

Um novo conjunto de 9 funções de distribuição de 
probabilidades foram incorporadas ao SDP. São elas: Binomial, 
Bernoulli, Geométrica, Poisson, Beta, Erlang, Gama, Triangular, 
Weibull e empírica contínua. São poucos os softwares de simulação 
que oferecem tal conjunto de distribuições e bem menos os que 
apresentam a distribuição continua empírica. 

7-7-.Eventos limites, eventos condicionais e o executivo- 
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O Pascal-SIM identifica cada evento (tanto os 
condicionais como os incondicionais) por um número inteiro. O SDP 
dá um tratamento especial aos eventos do modelo. Cada evento é 

associado a um objeto. Para os eventos condicionais utiliza-se a 
classe EventoC e os eventos limite a classe EventoB, que é uma 
subclasse de EventoC. Com estas classes foi possível implementar 
o executivo da simulacäo dentro da unidade SDP e não dentro do 
programa de simulação, como se faz com o Pascal-SIM. Com isto o 
controle e execução da simulação passou a ser feito pelo pacote 
SDP, e assim contribuiu com a simplificação do programa de 
simulação. Isto originou um novo fluxo de controle entre o 
executivo e os eventos. As Figuras 7.1 e 7.2 ilustram esta 
alteração comparando as duas formas. 

Como pode ser observado nas Figuras 7.1 e 7.2, o
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executivo do SDP possui um fluxo diferente entres as fases. Esta 
observação é reforçada nas Tabelas 7.1 e 7.2. 

Fases A030 
Fase A Exame do tempo, salto no tempo. 
Exibição (display) Mostra a eimulaçüo sendo executada. 
Fase B Executa os eventos convenientes. 
Fase O Testa todos os eventos condicionais. 
Interação Verifica o armazém (buffer) do teclado para ver se o 

~ ~~“~ usuario deseja interromper. 
Tab. 7.1. Fases do executivo no SDP. 

Fases' Aoão 
Display Mostra a simulação sendo executada. 
Fase A Exame do tempo, salto no tempo- 
Fase B Executa os eventos convenientes. 
Fase C Testa todos os eventos condicionais. 

Tab. 7-2. Fases do executivo no Pascal-SIM. 

7-8 Controle e execução da simulação- 
Todas as informações e procedimentos utilizados para 

controlar e executar a simulação foram reunidos a uma só 
estrutura que é a classe Corridaübj. É uma forma mais organizada, 
portanto mais fácil de ser utilizada. 

7.9- Relatório. 
O SDP fornece o relatório da simulação em um arquivo 

ASCII, recurso não disponível no Pascal-SIM 

7-10 Consideração final 
A programação com o SDP possui uma diferença 

considerável em relação ao Pascal-SIM, não somente pela 
quantidade reduzida de código mas também pela simplificação dos 
comandos. Isto foi possível pela utilização de recursos avançados 
do Turbo Pascal como diretivas de compilação, alocação dinâmica 
de memória, ponteiros para procedimentos, endereçamento absoluto, 
gerenciamento de arquivos de dados e estruturas do tipo conjunto 
Juntamente com a programação orientada ao objeto.
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B- ESTRATÉGIAS DE MODELAGEM COM O SDP. 
Em determinados modelos de simulação, algumas situações 

requerem atenção especial, como as boas maneiras de se utilizar 
determinados procedimentos, ou sistemas mais complexos que exigem 
procedimentos especiais. Este capítulo descreve algumas^Êèstas 
situações; fornecendo dicas e rotinas que podem contribuir com a 
verificação e validação do modelo. 

8.1. Uso do procedimento P1anejaEventoB- 
Pelo método das três fases, podem ser considerados três 

:ipsst de atividades quanto aos tipos de eventos envolvidos 
(limite ou condicional) para representa-las. Em cada caso serão 

s considerações sobre o uso do procedimento PlaneáaEventoB ema ¡.a‹ Úo 
a forma de inicializar tais atividades. 

1- Atividade formada por um evento limite e um evento 
condicional. Neste caso o procedimento PlanejaEventoB aparece no 
evento condicional para programar a ocorrência do evento limite 
que encerra a atividade. Recomenda-se inicializar sua primeira 
ocorrência através .do procedimento Inicializa, caso esqueça, 
eventualmente pode ocorrer na fase C do executivo. 

2. Atividade formada por dois eventos limites. Este 
tipo de atividade é comum em simulação que envolve elementos que 
ficam ativos apenas em alguns períodos de tempos, como o centro 
cirúrgico de um hospital, que fica aberto apenas 8 horas por dia. 
Este período de atividade pode ser representado por dois eventos 
limites: Inicio do Atendimento e Fim do Atendimento. Neste caso o 
procedimento P1anejaEventoB aparece nos dois eventos. Veja como 
fica em SDP: 

Ver 
CentroAberto : boolean; 
Centrocirurgico : Entidade; 
In1¢1o_Atend1mento, Fim_Atend1mento: EventoB; 

Procedure In1cioDoAtend1mento; (B1) 
begin 

CentroAberto := True; 
F1m_Atend1mento-Progrnnnr(Centrocirurgico); 

end; 
Procedure Yimfloàtendimento; (B2)
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begin 
Cantrcmbarto : = False; 
F:Lm_Atend1manto - Progrnmnr( CantroC1r'urgico ) : 

end: 
A inicialização desta atividade é obrigatória no 

procedimento Inicializa, que é feita invocando um dos dois 
procedimentos (eventos), de acordo com o interesse ou 
necessidade. Neste exemplo o que parece mais óbvio é inicializar 
pelo procedimento InicioDoAtendimento. 

ny 
3. Atividade formada por um único evento limite. Este é 

o caso de atividades com duração de tempo zero, Por exemplo, a 
atividade 'Chegada de uma entidade no sistema' é representada por 
um único evento limite. Neste caso o procedimento PlanejaEventoB 
é executado pelo mesmo evento para programar o tempo de sua 
próxima ocorrência. Ainda mais, a inicialização é obrigatória, 
invocando O procedimento PlanejaEventoB em Inicializa para que 
seja programada a primeira ocorrência deste evento. 

8.2. Uso de distribuições de probabilidades. 
Através do SDP o usuário não tem acesso direto as 

distribuições de probabilidades, pois a associação de uma 
distribuição a um evento é feita por meio de sua interface, e 
então o pacote se encarrega da manipulação. Mas se o usuário 
precisar acessar algumas destas distribuições em seu programa de 
simulação, duas regras devem ser seguidas para que se tenha 
sucesso em suas utilizaçoes: 

Primeiro: declare o uso da unidade AMOSTRAS.TPU na 
seção Uses de seu programa, pois é nesta unidade que estão todas 
as funções de distribuições de probabilidade. 

Segundo: identifique um ciclo de números aleatórios a 
ser seguido. Isto é simples. Está implementado dentro da unidade 
AMOSTRAS um vetor, chamado Ciclo, de trinta posições, onde cada 
uma é utilizada para se produzir um ciclo de números aleatórios. 
As dez primeiras posições podem ser utilizadas pelo usuário. 
Sendo assim, a cada chamada de uma distribuição de probabilidade, 
deve-se identificar o ciclo que esta sendo usado dentre os dez. 
Recomenda-se utilizar ciclos diferentes com variáveis aleatórias 
independentes. Exemplo:
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Uses Amostra; 
Begin 

X:= Exponencial(2,Ciclo[l]); 
Y:= Exponencial(5,Ciclo[2]); 

t end; 
A unidade AMOSTRAS-TPU facilita ao usuário desenvolver 

programas em Pascal para simulação Monte Carlo, através das 
funções que a unidade dispõe. 

_..-«z-.=.z-zh..- 

8.2.1. Repetição de ciclos de números aleatórios. 
Em simulações comparativas têm-se a necessidade de 

utilizar sempre a mesma amostra de números aleatórios a cada 
execução da corrida de simulação. Isto é possível através do SDP. 
Porém alguns passos devem ser seguidos: 

Primeiro. Implemente nas duas primeiras linhas do 
programa principal as seguintes tarefas: 

i) atribua um valor inteiro a variável 
RandSeed. Este valor representa a semente do gerador de números 
aleatórios do Turbo Pascal. Valores diferentes provavelmente 
produzirão ciclos diferentes de números aleatórios. 

ii) invoque o procedimento InicializaSementes. 
Segundo. Implemente na primeira linha do procedimento 

Inicializa o procedimento RepetirSementes. 

8-3- Tempo da ocorrência do evento limite. 
O método Programar de um objeto da classe EventoB, 

quando executado, programa a ocorrência do evento para um tempo 
futuro. Tempo este que é obtido, na maioria dos casos, por meio 
de uma distribuição de probabilidade associada ao evento, a qual 
é escolhida através da interface do SDP. Sendo assim, o usuário 
não tem acesso direto no cálculo deste tempo, mas se por alguma 
razão o usuário precisar intervir, ou melhor, estabelecer em que 
momento o evento deve ocorrer, está disponível um segundo método 
do objeto evento chamado Programar2. Este procedimento além de 
tomar uma entidade como parametro, exige um valor numérico real 
que corresponderá o acréscimo a ser dado no tempo atual para que

Q
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o evento venha a ocorrer. 
Uma vez que se utilize o método Programar2, dispensa~se 

o uso do método Programar e a distribuição escolhida através da 
interface fica sem efeito para aquele evento. 

8-4- Definindo a tela de acompanhamento da simulação. 
Ao invés do usuário acompanhar a execução da simulação 

através de uma janela, já preparada pelo SDP, na qual é 

apresentado o tempo em movimento, a memória disponivel e o número 
da replicação, o usuário pode definir e utilizar sua própria tela 
de acompanhamento, desde que seja em modo texto. Esta é uma opção 
útil para se produzir animação, para se fazer uma depuração ou 
simplesmente para obter e acompanhar algumas alterações. Para se 
conseguir isto, basta invocar o procedimento Te1aDoUsuario, na 

a- primeira linha do programa principal no modelo codificado, como 
na Figura 8.1. 

Begin 
TelaDoUsuario; 
Defineflodelo; 
Simular(Inicializa); 

end; 
Fig _ B . 1 . Programa. principal . 

8.5- Entidades permanentes e entidades cooperantes- 
O SDP não diferencia as entidades permanentes das 

temporárias quanto as suas estruturas. A diferença está na forma 
como o usuário deve tratá-las. 

O número de entidades permanentes consideradas no 
modelo é sempre limitado. A forma mais comum é inicializar o 

modelo colocando todas as entidades, da mesma classe, em uma 
fila, ou seja, as entidades permanentes inicializam a simulação 
em estado ocioso. A estrutura For para Loops do Tubo Pascal é 

muito útil nesta operaçaQ_ Exemplo; 
For i:=l to 10 do 

Filal.PoeNaCauda(NovaEntidade(2));

Q.
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onde 10 entidades com atributo 2 são colocadas na fila 'Fi1al'. 
Quando duas ou mais entidades são mutuamente 

dependentes afim de serem engajadas na mesma atividade ao mesmo 
tempo, elas são chamadas de entidades cooperantes naquela 
atividade. Por exemplo: considere o sistema de produção 
apresentado no Capítulo 6, onde ao invés de considerar as 
máquinas como recursos, serão consideradas entidades permanentes. 
Com isto, duas entidades passam pela atividade (Processamento) ao 
mesmo tempo (um peça e uma máquina). As duas entidades iniciam 
juntas a mesma atividade. Embora elas também terminem a atividade 
juntas, porém apenas uma delas deve ser selecionada 
(arbitrariamente, suponha que seja a Peça) 8 programada para 
sofrer ou praticar o fim da atividade (PPO0€SB&m€nÊO) âtrãvëfi de 
um evento limite (fim do processamento), enquanto que' a outra 
entidade apenas coopera com a primeira. Mas nem por isso ela 
deixa de ser programada, porém o evento associado não e 
executado. Este evento é identificado P610 SDP através dO ObÓetO 
chamado Simulado pertencente a classe EventoB. O exemplo abaixo

~ ilustra esta situaçao de forma sintética: 
Var 

Peoa,Maqu1na : Entidade; 
F1mProoessamento : EvantoB; 

Procedure F1mDoProcenaamento; {E1} 
begin {a máquina 6 retirada do oalendariol 

Maquina:= Ca1endar1o-Prox1mo; 
and; 
Procedure Inio1oDoProooaøamento; {C1} 
begin {a máquina 6 colocada no calendário Junto com a peça} 

F1mProoosaamonto_Progrnmar(Paca)3 
Bimulado.Progrnmar(Maqu1na); 

and: 
Observe que a entidade peca é programada para sofrer o 

fim do processamento, e logo em seguida a entidade máquina é 
programada com o evento Simulado (pois não se pode executar o fim 
do processamento duas vezes se a atividade é uma só). Esta ordem 
deve ser obedecida, primeiro o fim da atividade e depois o evento 
simulado. E como a máquina também entra no calendário através do 
procedimento Programar, então ao executar o fim da atividade 
processamento a entidade máquina dever ser retirada do calendário 
usando o método Proximo do objeto Calendario. 

Este exemplo está mais detalhado no exemplo 1 do 
capítulo 9.



101 

8-6- Simulação terminal. 
A simulação terminal é utilizada quando o sistema que 

se deseja simular opera em períodos do tempo. Por exemplo, um 
banco atende apenas 6 horas por dia. Uma maneira de se modelar 
este tipo de sistema é declarando uma entidade que será utilizada 
para programar o começo e o fim de um periodo de operação do 
modelo. A entidade, responsável por iniciar e encerrar o período 
do funcionamento do modelo, é as vezes denominada de entidade 
lógica, pois normalmente uma variável lógica está associada a 
esta entidade, que informa se o sistema está no periodo de 
funcionamento ou não. No DCA normalmente se representa igualmente 
a um recurso, a qual pode ser entendido como o valor lógico da 
variável associada. No capitulo 9 um sistema de uma oficina de 
reparos apresenta esta situação. Uma variável do tipo record é 
Jwwèarada para controlar os períodos de trabalho: 

Var 
Oficina = Record 

Aberta : Boolean; 
Agente : Entidade; 

end; 
onde o campo 'Aberto' informa se a oficina está no horário de 
trabalho, e o campo 'Agente' é a entidade responsável por 
executar a abertura e o fechamento da oficina. 

Para que o tempo em que o modelo permanece parado, 
representando o tempo de descanso do sistema, não influencia nas 
estatísticas de variáveis que utiliza o tempo como medida, como 
por exemplo, a taxa de ocupação de um recurso, o SDP dispões de 
um procedimento chamado NovoPeriodo, que quando invocado despreza 
todo o tempo parado até o momento, não influenciando no cálculo 
de algumas estatísticas. Este procedimento é utilizado 
especificamente em modelos de sistemas terminais, o qual utiliza- 
se de entidade lógica. Ele deve ser executado junto com o evento 
que inicializa o periodo de funcionamento do modelo. Esta 
situação é modelada no exemplo da oficina de reparos do capítulo 
9, que é ilustrada abaixo:
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Procedure4AbreOficina; 
begin 

NovoPeriodo; 
Oficina.Aberta:= True; 
Fecha_Oficina.Programar(Oficina.Agente); 

end; 

Procedure FechaOficina; 
begin 

Oficina.Aberta:= False; 
Abre_Oficina.Programar(Oficina.Agente); 

end; 

Uma outra maneira de executar a simulação terminal, 
embora não seja a melhor forma, é chamando o procedimento 
FimDaSimulacao, disponível no SDP, que finaliza imediatamente a 
simulação ao ser executado. Este procedimento pode ser colocado 
em qualquer parte do programa do modelo de forma que ele seja 
invocado no momento em que alguma condição seja satisfeita. 

8.7. Prioridades em filas. 
Com os métodos disponíveis dos objetos da classe Fila 

podem ser estabelecidos dois critérios de prioridades para as 
filas: FIFO (First-In-First-Out) e LIFO (Last-In-Firt-Out). 
Qualquer outra regra dever ser implementado pelo modelador. 

vv 8.9- Consideraçao final. 
As complexidades dos sistemas variam de um sistema para 

outro. Cada qual tem suas próprias particularidades, sendo 
praticamente impossível englobar 'todas as situações neste 
capitulo. Outros situações, talvez nem todas, podem ser 
resolvidas bastando uma certa dose de criatividade e conhecimento 
de programação em Tubo Pascal por parte do modelador. Esta é uma 
vantagem da linguagem de propósito geral, o modelador pode criar 
ou alterar estruturas de dados e rotinas de acordo com a sua 
necessidade e conveniência, para a modelagem de sistemas 
complexos e de particularidades do sistema.
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9- APLICAÇÕES com o SDP 
Este capítulo descreve alguns exemplos utilizando o 

SDP. Cada exemplo é organizado em 7 partes: 
(1)Características: observa os principais aspectos do 

modelo. 
(2)Descrição: faz a descrição do sistema; 
(3)Eventos: descreve os eventos existentes no modelo, 

tanto os condicionais como os limites. 
(4)Diagrama: ilustra o diagrama ciclo da atividade do 

sistema. 
(5)Código (3 fases): mostra o modelo codificado com o 

SDP utilizando o método das 3 fases. 
(6)Código (2 fases): observa como os eventos 

eàndücionais devem ser embutidos nos eventos limites e mostra o 

modelo codificado utilizando o método das 2 fases. 
(7)RelatÓrio: apresenta o relatório da simulação do 

sistema. 

9.1 Fila simples 
Qâ2äQ§fi2ifiLiQas; usos de entidades permanentes e entidades 
cooperantes- 

Descrição; Tomando o mesmo exemplo apresentado no capitulo 6, 

onde um processo simples de produção é descrito. Quando uma peça 
chega no sistema, existindo máquina desocupada a peca é 
imediatamente processada, caso contrário ela aguardará em uma 
fila. Ao término do processamento a peça é retirada do sistema. 
No capítulo 6 as máquinas foram consideradas como recursos e as 
peças como entidades temporárias. Para ilustrar o uso de 
entidades permanentes, aqui as máquinas serão consideradas 
entidades permanentes. 

No inicio da simulação as máquinas são criadas e 

colocadas em uma fila representado o estado ocioso das entidades. 
Assim poderá ser calculado a taxa de ociosidade das máquinas
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representado pelo tamanho médio da fila em que as máquinas 
permaneceram. 

Eyentgsg Chegada da peça, Início do iprocessamento e Fim do 
processamento. 

Diaenama; 

Abâzzz _

»
. 

1 \

›

.

›

\ 

______- peca 
- - - - - - - máquina 

Fig 9.1 DCA do sistema de produca°_ 

ÇQdigQ_L3_£asesl: Arquivo - EntPerm3.paS 
{$E+} 
Program Exemplol; 
Ueee SDP: 
{$F+} 
Ver 

Pece : Entidade; 
Maquina: Ent1dede; 
F1,F_maqu1nea : File; 
Chegada, F1m_Proceeeo : EventoB; 
In1c1o_Proceeeo : EventoC; 
ContePecee,nMequ1nee,1 : Integer; 

Procedure Che5ePeca: { B1 } 
begin F1.Poefleceude(Ent1dedeCorrente); 

Peca:= NovaEnt1dede(1); 
Chagada.Progremar(Pe¢n); 

end; 
Procedure FimProceeeemento; ( B2 } 
begin



E11m1naEntidade(Ent1dadoCorrenta); 
Maquina:= Ca1endar1o.Prox1mo; (Tira do ca1endário} 
F_Maqu1naa.PoeNoTopo(maqu1na); 
Inc(ContaPeca9); 

end; 
Procedure In1c1oProcoøsamento; { C1 } 
begin 

While (F1.Tamanho>O) and (F_Maquinaa-Tamanho>O) do 

end; 

bag in 
Peca:= F1-Topo~

` F1m_Procaeso-Programar(Peca); 
Maqu1na:= F_Maquinns.Topo; 

and 
Simulado.Pro3ramar(Maqu1na): 

Procedure Definenodeloz 
begin 

D£NomeDoMode1o('Exemp1_'); (Máximo 7 cnracterea} 
D£EvântoB(Chagada,ChegaPeca.'Chegada da peca'); 
D£EventoB(F1m_Proceaso,F1mProceøaamento, 

Fim do Processamento ) 
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D£EventoC(In1cio_Procenso,In1c1oProoeaaamento,'Início do Procaaeâmento'); 
DfF11a(F1,'Fi1a 1',TempoNumero); 
D£F11a(F_Maquinafl,'F11a das máqu1nae',Numoro); 
Dfvarinvallntaira (nMnquinas.' Total de mãqu1naa') 

,whflfiflontndor (ContaPeoas,'Conta Pecaa'); 
end; 
Procedure Inicializa; 
begin 

OontaPecae:=O; 
F1-PoeNaCauda(NovaEnt1dade(1)); 
Chegada.Programar(NovaEnt1dade(1)); 

{ cria n maquinas e são colocadas na fila) 
For 1:=1 to nMaqu1nna do 

F_Maqu1nss.PoeNnCauda(NovAEntidade(2)); 
ond; 
begin 

De£1neMode1o; 
S1mu1ar(In1cin11za); 

and- 

Arquivo - EntPerm2.PaB 

{$E*} 
Program Examplol; 
Usei SDP: 
{$F*} 
V&r 

Peca : Entidade; 
Maquina: Entidade; 
F1.P_maqu1nns : Fila; 
Chegada, Fim_Procsøno : EvontoB: 
ContaPecae,nMaqu1naa,1 : Integer; 

Procedure ChegnPeca; { B1 } 
begin 

if (F_Maqu1naa.Tamanho>0) than 
bag in 

F1m_Procoaao.Progrnmar(Ent1dadsCorrente); 
Mnquina:= F_Maqu1naa.Topo; 

and 
Simulado.Programar(Maquina);



else 
F1.PoaNaCauda(Ent1dadeCorranta); 

Peca:= NovaEntidade(1); 
Ch0gada.Progrnmur(Peca); 

and 
Procedure F1mProoesaamonto; { B2 } 
begin 

E11m1naEnt1dnde(Ent1dAdaCorrento): 
MAquina:= Ca1endar1o.Proximo; {T1rn do ca1ondár1o} 
F_Maqu1naa.PoeNoTopo(maqu1na); 

and 

1! (F1.Tamanho>0) than 
begin 

Peca:= F1-Topo; 
F1m_Proceeao-Progrnmar(Pecn); 
Mnqu1na:= F_Maquinns.Topo; 
Simulado.Pro3ramnr(Maqu1na); 

and 
Ino(ContaPeoaa); 
1r 

Procaduro Dofinoñodelo; 
begin 

and 

D£NomoDoMode1o('Exemp1_'); ffláximo 7 caracteres) 
DfEventoB(Che3ada.ChegaPaoa.'Chegada da poça'): 
DfEventoB(F1m_Prooaaeo,FimProooaaamonto, 

'Fim do Prooasnnmonto'); 
«m£Ei1a(F1.'F1la 1'.TompoNumoro); 
DfF11a(F_Maqu1nas,'F11a das máqu1naa',Numero); 
Dfvariavollnteira (nMaquinaa,' Total de mÁqu1nas')' 
Dtüontndor (ContaPacaa,'Conta Peçae'); 

Procedure Inioializa; 
bag in 

ContaPocaa:=O; 
F1-PoeNaCauda(NovaEnt1dade(1)): 
Chegada.Programar(NovaEnt1dade(1)); 

end 
bag 

and 

{ cria n maquinas 0 não colocadas na £i1A} 
For i:=1 to nnaquinna do 

F_Maqu1nae.PoeNnGauda(NovaEnt1dade(2)); 

in 
Dafineflodelog 
8imu1ar(In1o1a1iza); 
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SDP - Relatório da Simulação 
Modelo "Exsmp1_" 
Data: B/ 9/1993 Horas: 11:30:35 
Tempo de processamento: 0:0:10 
Experimento nQ 1 
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Parâmetros da Corrida 
Tempo simulado : 

Duraçäo da corrida : 500 
Tempo de aquecimento : 0 
Número de replicaçôes: 2 

999.5B6B unidades de tempo 

Informações do modelo 
Evento limite Distribuição Parâmetros 
Chegada da peça Exponencial Média = 
Fim do Processamento Exponencial Média = 

Total de maquinas = 4 

Resultados das Filas 
.Tempo de permanência na fila 
Fila Média Desvio p. 
Fila 1 1-060 2.833 

Número de permanèncias na fila 

12 

Valor das variáveis definidas z 

Minimo 
0.00 

Maximo 
15-61 

NQ de Reg. 
178 

Fila Média Desvio p. 
Fila 1 0-189 0.855 
Fila das maquin 1.891 1.294 

Minimo 
0.00 
0.00 

Máximo 
5.00 
4.00 

Valor Final 
1-000 
1.000 

Estatisticas do usuario 

Valor dos contadores 
Contador Valor 
Conta Peças 174 

FINAL DO RELATORIO
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9-2. Oficina de reparos 
Q53acteristicas¿ sistema terminal, uso de entidades permanentes, 
uso de entidade lógica. V 

Qšggzigãg; Este é um exemplo clássico de avarias de máquinas, 
apresentado por Davies e O'Keefe [1989:8] com algumas 
modificações.

z Em muitos ambientes de produção, avarias de máquinas 
ocorrem com muita freqüência. Neste tipo de situação normalmente 
se emprega mecânicos de reparos, com a única tarefa de reparar as 
máquinas quebradas o mais rápido possivel. O objetivo do 
administrador é minimizar o tempo parado fazendo com que as 
máquinas quebradas voltem a operação tão cedo quanto possivel. 
Contudo, este objetivo dever ser compensado com o custo de 
fornecimento de suporte e equipamento necessário para o trabalho 
de reparo. 

Quando uma máquina quebra, consequentemente pára de 
trabalhar, então o mecânico, uma vez disponível, remove todas as 
proteções e o material inserido na máquina quebrada, antes de 
obter o equipamento necessário para o conserto. Após obter o 
equipamento é feito o reparo na máquina. 

O problema é determinar como o número de mecânicos e 
equipamentos oferecidos influenciaria no tempo parado da máquina 
e na capacidade de produção da oficina. 

Este é um sistema que trabalha apenas em um determinado 
periodo do dia. Para a modelagem de um sistema deste tipo 
normalmente se faz uso de uma entidade, as vezes chamada de 

|J. IS }J\ O |..:. O entidade lógica, para programar o e fim do expediente, a 
qual é associada uma variável lógica que indica se o sistema está 
ou não em horário de trabalho. 

EEQDLQE; Abertura da oficina, Fechamento da oficina, Início do 
trabalho da máquina, Fim do trabalho, Início da remoção, Fim da 
remoÇão, Início do reparo, Fim do reparo.
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----z Oficina 
..... ._ Mecânico / 

i` ___.. Máquina
i

1 

Repara Eqento 

Fechado 

]\ \ xl 
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...... _- Equipamento \`~ /Abre
\ Ú
I

` ~`\ 

Remove Trabalha 

Fig. 9-2. DCA da oficina de reparos. 

~fi§.B_)_L Arquivo - J0bSh01>3-pas 
{$E+} 
Program ReparoDeMequinee; {Mätodo das tree ienes) 
Ueee Crt,8DP,emoetre; 
{$F+} 
Ver 

Oficina : Record 
Aberta: Boolean: 
Agente: Entidade; 

end; 
Maquina : Entidade; 
Mecânico, 
Equipamento 
F1,F2,F3 
Hist_HoreExtra Hietogrema 
Fim_Treba1ho. Fim_Remocao, 

: Recurso; 
: Fila; 

Fim_Repero, Abre_Oti 
Numerofleflequines: Integer; 
Contn_Quebres : Integer; 

Procedure FimTrnba1ho; { B1 } 
begin 

F1.PoeNaCaude(EntidedeCorrente); 
Ino(Conte_Quebrae); 

end; 
Procedure FimRemocao; { E2 } 
begin F2.PoeNaCaude(EntidedeCorrente); 
end; 
Procedure Fimflaparoz ( E3 } 
begin F3-PoeNaCaude(EntidadeCorrente); 

cina,Fecha_Oficina: RventoB;



Mecanico.Libera(1); 
Equipamento-Libera(1); 

end; 
Procedure Abreüficine; {B4} 
begin 
O£icina.Aberta:=True; 
Feohe_D£icina.Programar(O£icina.A3ente); 

end; 
Procedure FecheOficine; {Bõ} 
begin 

NovoPeriodo; 
O£icina.Aberte:=Fa1ee; 
Abre_0£icina.Pro3ramar(Oficina.A3ente); 

end; 
Procedure InicioTraba1ho; { C1 } 
begin 

If (Dficina-Aberta) then 
while F3.Tamenho>O do begin 

Maquina := F3.Topo; 
Fim_Trabe1ho.Programar(Maguina); 

end; 
end; 
Procedure InicioRemocao; { C2 } 
begin 

While ( F1.Temanho>O) and (Mecanico.Disponive1>O) do begin 
Maquina:= F1-Topo: 

~11Mecanico-Adquire(1): 
Fim_Remocao.Programar(Maquine): 

end; 
ond; 
Procedure InicioRepero; {C3} 
begin 

while (F2.Tamanho>O) and (Equipamento.Dieponive1>O) do begin 
Mequina:= F2-Topo; 
Equipamento-Adquire(1); 
Fim_Repero.Programar(Maquine); 

end; 
end; 

Procedure De£ineMode1o; 
begin D£NomeDoMode1o('JBSP'); 

D!EventoB(Fim_Treba1ho ,FimTraba1ho, 'Fim do trabalho' 
D£EventoB(Fim_Remocao ,FimRemocao, 'Fim da remoção' 
D£EventoB(Fim_Repero ,FimReparo, 'Fim do reparo' 
D£EventoB(Abre_Oficina .AbreO£icina, 'Abertura da oficina' 
D£8ventoB(Fecha_O£icina,Fechaüticina,'Fechamento da oficina' 
D£EventoC(Inicio_Traba1ho,InicioTraba1ho,'Inicio do trabalho 
D£EventoC(Inicio_Remoceo .InicioRemoceo, 'Inicio da remoção' 
DfEventoC(Inicio_Repero, InicioRepero, 'Inico do reparo' 
D£Fi1e(F1,'F1'.Nada); 
DfFi1a(F2,'F2',Nada): 
D£Fi1a(F3,'F3',Nede); 
U£Recureo(Mecanico, 'Mecãnico'); 
flfRecurso(Equipemento,'Equipamento'); 
Dtveriavellnteira(NumeroDeMaquinae,'Número de M§quinae'); 
DfContador(Conta_Quebrae,'Máq- quebradaø'); 

end; 
Procedure Inicieliza; 
var i:Byte; 
begin 

{inicie1iza e variável Oficina} 
Oficina-Agente:= NovaEntidade(0); 
Oficinn.Aberte:= True: 

\\/\/\/\/\/ 

\/\/\./vn 

vv 

u 

vu 

un 

nun 
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Feoba_Ofioina.Programer(Oficina.A5ente); 

(O conjunto de máquinas iniciem trabalhando e 
säo programas para quebraram) 

For 1:: 1 to NumeroDeMequines do 
Fim_Trebe1ho.Progremer(NoveEntidade(1)); 

Conte_Quebrae:=0; 
end; 
begin 

Defineflodeloz 
Simu1er(Inicia1iza); 

end. 

Aquivø JobSh0P2.pas 

Analisando o diagrama, observa-se que ao fim da 
atividade 'trabalho' (quando quebrada), a máquina pode iniciar a 
atividade 'remove' desde que exista mecânico disponível, caso 
contrário aguardará na fila 'Fl'. Portanto o início da 'atividade 
'remove' é vinculada ao fim da atividade 'trabalho'. De maneira 
semelhante acontece com o fim da atividade 'remove' que pode dar 
início a atividade 'reparo' desde que exista equipamento 
disponivel, caso contrário a máquina aguardará na fila 'F2'. 

Agora, o fim da atividade 'reparo' é a mais interessante, pois 
pode dar início a três atividades simultaneamente: a 'remove' 
desde que exista máquina esperando na fila 'Fl', a 'reparo' desde 
que exista máquina na fila 'F2' e a 'trabalho' desde que a 
oficina esteja no horário de trabalho. 

{$E+} 
Program ReperoDeMaquinee; {Método das duas feeee} 
Ueee Crt,SDP,emo9tra; 
{$F+} 
Ver 

Oficina : Record 
Aberta: Boolean; 
Agente: Entidade: 

end; 
Maquina : Entidade; 
Mecanica, 
Equipamento : Recurso; 
F1,F2,F3 : File; 
Hiet_HoreExtre: Hiatogreme; 
Fim_Trebe1ho,Fim_Remooeo,Fim_Reparo. 
Abre_O£i¢ina,Feche_Ofioine : EventoB; 
Inic1o_Trebe1ho,Inio1o_Remocao,Inicio_Repero : EventoC: 
NumeroDeMequinee: Integer; 
Conte_Quebree : Integer; 

Procedure FimTreba1ho; { B1 } 
begin 

if Meoenioo.Dieponive1>O then begin 
Meoenico-Adquire(1);



Fim_Remoceo-Progremer(EntidadeCorrente); 
and 
else F1.PoeNaGnudn(EntidedeCorrente); 
Ino(Conte_Quebraa); 

end; 
Procedure FimRemooeo: { B2 } 
begin 

if Equipemento.Dieponive1›O then begin 
Equipemento.Adquire(1); 
Fim_Reparo.Programar(EntidedeCorrente); 

and 
else 

F2-PoeNaCaude(EntidadeCorrante); 
end; 
Procedure FimReparo; { B3 } 
begin 

Meonni¢o-Libera(1); 
Equ1pamento-Libere(1); 
if O£ioine-Aberta then Fim_Trebe1ho-Programar(EntidadeCorrente) 
else 

F3-PoeNoTopo(EntidadeCorrente): 
if F1.Temanho>0 then begin 

Mecanioo.Adquire(1); 
Maquina:= F1.Topo; 
Fim_Remooao.Progremer(Maquina); 

end; 
..-if fl2zTemanho>0 then begin 

Equipemento.Adqu1re(1); 
Maquine:= F2.Topo; 
Fim_Repero-Progremar(Maquina); 

end; 
end: 
Procedure AbreO£icina; {B4} 
begin 

NovoPeriodo 
Oficine.Aberta:=Truo; 
Pecha_O£ioina.Programar(O£icinA.Agente); 
while F3.Tsmanho>O do begin 

Haquina:= F3.Topo; 
Fim_Traba1ho-Programar(Mequina): 

end 
end; 
Procedure FechaO£ioine; {B5} 
begin 

O£ioina-Aberta:=Fa1ee; 
Abre_O£ioine.Progrnmer(O£icinn.Agente); 

end;
_ 

Procedure DofineMode1o: 
begin DfNomeDoMode1o('JBSP'): 

D£EventoB(Fim_Trabe1ho ,FimTrebe1ho, 'Fim do trabalho' \/ no 

z - _ DfEventoB(Fim_Remooeo ,FimRemocao, Pim de remoção 
DfEventoB(Fim_Repero ,FimReparo. 'Fim do reparo' 
DfEvsntoB(Abre_OfioinA .AbreD£ioina, 'Abertura de oficina' 
DfEventoB(Feoha_Otio1ne,FeoheO£ioine,'Fechamento da oficina' 
D£Fi1e(F1,'F1'.Tempo); 
D£Fi1a(F2,'F2',Tempo); 
D£Fi1&(F3,'F3',Nede); 
DíReourao(Meoen1co. 'Mecãnioo'); 
DfRecureo(Equipemento,'Equipamento'); 
DfVarinva1Inteire(NumeroDeMequinne,'Número de Máquinao'); 
D£Contador(Contn_Quebrae.'Mñq. quebredna'); 

end; 

\J\l\/\/ 

vu 

¡v 

uu 
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Procedure Inicializa: 
var i:Byte; 
begin ' 

{inicializa a variavel Oficina) 
Oficina.Agente:= NovaEntidade(0); 
O£icina-Aberta:= True; 
Fecha_O£icina.Programar(0£icina.Agente): 

{0 conjunto de maquinas iniciam trabalhando e 
efic programas para quebraram) 

For i:= 1 to NumeroDeMaquinas do 
Fim_Traba1ho.Programar(NovaEntidade(1)); 

Cont&_Quebrae:=0; 
end; 
begin 

Defineflodelo; 
8imular(Inicializa); 

end. 

B]!.._ 

SDP - Relatório da Simulação 
` “Modelo "JESP" 

Data: B/ 9/1993 Horas: 15:31:37 
Tempo de processamento: 0:2:40 
Experimento nQ 3 

Tempo simulado : 4320 unidades de tempo 
Duração da corrida : 1440 
Tempo de aquecimento : O 
Número de replicacöes: 3 

Informações do modelo 
Evento limite Distribuição Parâmetros 
Fim do trabalho Exponencial 
Fim da remoção Normal Trunc Esq 
Fim do reparo Normal Trunc Eeq 
Abertura da oficina Constante 
Fechamento da oficina Constante 

Média = 
Media = 

D. Padrão: 
Média = 

D. Padrao= 
Constante: 
Constante: 

BO
5
1 
B
2 
480 
980 

Valor das variáveis definidas 
Número de Mecânico = 4 
Número de Equipament = 3 
Número de Máquinas = 20 

Resultados doe recursos 
Utilização dos recursos 
Recurso Média Desvio p. Minimo Maximo Valor Final 
Mecânico 2.986 1.353 0.00 4.00 1.000 
Equipamento 1.781 1.029 0.00 3.00 1.000 

Estatisticas do usuario 

Valor dos contadores 

113
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Contador Valor 
Máq. quebradas 786 

FINAL DO RELATORIO 

9-3. Consideração Final. 
Estes exemplos não representam a totalidade de testes 

executados com o SDP. Outros exemplos foram testados, cujos os 
resultados foram comparados com o Simul [Pimente1, SIMAM [Pedgen, 
1990] e o próprio Pascal-SIM. 

Este capítulo permitiu uma melhor analogia entre os 
dois métodos de modelagem utilizados.
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CAPÍTULO 10 
av 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS- 

10.1. Conclusão. 
A unidade SDP possibilitou a integração do Turbo Pascal 

com recursos específicos para simulação de sistemas discretos, 
seguindo uma nova filosofia de programacão que é a orientação ao 
objeto, uma forma mais organizada de programação. 

Como a linguagem Pascal é de propósito geral, ela 
oferece flexibilidades na definição das estruturas do programa. 
Esta característica é aproveitada com a utilização do SDP, 
facilitando a modelagem de sistemas complexos. 

A redução e a simplificação de tarefas, certamente é 
uma grande contribuição oferecida ao modelador para a codificação 
do modelo de simulação, pois diminui, a prossibilidade de se 
cometerem erros e, o tempo de desenvolvimento dos programas, 
contribuindo com a verificação do modelo. , 

A interface do SDP, embora tenha também contribuído 
para a redução e a simplificação de tarefas na codificação do 
modelo, tem como principal contribuição oferecer maior conforto, 
praticidade, segurança e rapidez ao usuário, para fazer mudanças 
em vários parâmetros do modelo (por exemplo, as variáveis 
políticas), executar a simulação e auxiliar a verificação e 
análise dos resultados, facilitando a execução de análise de 
sensibilidade. 

A ampliação do número de geradores de variáveis 
aleatórias, permite uma representação mais precisa dos fenômenos 
aleatórios dos sistemas, podendo assim, abranger o maior número 
de aplicações. 

O SDP torna-se uma ferramenta simples, barata, 
flexível, acessivel e eficiente para simulação de sistemas não 
muito sofisticados, e constitui-se em uma das únicas alternativas 
na universidade e no Pais para auxiliar no ensino da simulação, 
tanto a nível de graduação quanto na de pós-graduação.
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10-2- Trabalhos futuros- 

EmbOrô GBÊB diSS€Pt5Oão represente um conjunto de 
tarefas de pequisa, de desenvolvimento e de aplicação, resultando 
um trabalho informativo e funcional, mesmo assim, necessita de 
ampliações e aperfeiçoamentos, abrindo espaço para novos 
trabalhos, tais como: 

-Melhorar a interface, utilizando como sugestão o Turbo 
Vision, disponivel no Turbo Pascal versão 6. 

-Desenvolver recursos para produzir animação paralela 
da simulação com elementos gráficos. 

-Implementação de novas técnicas de redução de 
variância. 

-Ampliar o SDP para a utilização do método baseado na 
atividade e no processo, que parece ser um trabalho bastante 
interessante, pois, abordaria todos métodos de modelagem de 
sistemas. 

-Implementar suporte para executar a investigação da 
simulação (conhecido como 'trace') para facilitar a verificação e 
validação do modelo. - 

- Aplicar técnicas de inteligência artificial para a 
modelagem de mecanismos de tomada de decisão complexas. 

- Desenvolver suportes específicos para simulação de 
sistemas de manufatura, pois, dentre todas as aplicações da 
simulação a maioria tem sido na área de manufatura. 

- Embora tenha sido feito uma série de testes com 
aplicações, recomenda-se realizar experimetações com o SDP, 
visando corrigir os possíveis problemas, ou para assegurar a 
validade de certas ações.

_ 

-Implementar os recursos do SDP em outra linguagem, tal 
como C++.
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APÊNDICE A 
Docu1:1EN'1'AÇÃo Do SDP.. Ursrr 

A.1 Constante global 
NumMaxCelulas = 18; (uso interno) 

Significado: número maximo de células em um histograma 
Usado por : Histograma 

£&-í2 Tlüízxaes ¿g]Joñaaxí13 

Str8 = String[08]; (uso interno) 
Significado: String de tamanho 8 
Usado por : DfNomeDoModelo 

Strlõ = String[l5]; (uso interno) 
Significado: String de tamanho 15 . 

Usado por : Recurso, Fila 

Str2O = String[20]; (uso interno) 
Significado: String de tamanho 20 
Usado por : Variavel, DfVaríave1Rea1, Dfvariavellnteira e 
DíContador 

Str30 = String[30]; (uso interno) 
Significado: String de tamanho 30 
Usado por : EventoB, EventoC, DfEventoB e DfEventoC 

Str5O = String[50]; (uso interno) 
Significado: String de tamanho 50 
Usado por : Histograma, DfHiBtograma 

ProcPtr = PROCEDURE; (uso interno) 
Significado: Ponteiro para procedimento 
Usado por : Simular, EventoC 

Tipoãaida = (Nada,Tempo,Numero,TempoNumero,NumeroTempo); 
Significado: Tipos de resultados a ser coletados 
Usado por : Fila, DfFi1a 

TipoHistograma = (Simples,Integrado); 
Significado: Tipo de histogramas
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Usado por : Histograma, Dfflistograma 

Histograma = Object 
Nome : 

Numero : 

Celula : 

ContFreq, 
Soma,SomaQuad, 
Media,Dp, 
Min, Max, 
UltimoReg, 
Largura , 

VF 

Str50; 
Byte; 
Array [O.-NumMaxCelulas] of Real; 

: Real; 
Tipo : Tipoflistograma; 
CONSTRUCTOR Iniciar(n: Str50; 

TipoH: TipoHistograma), 
PROCEDURE Recompor; 
PROCEDURE Co1heDados(x : Real); 
PROCEDURE Imprime; 

end; 
Significado: um histograma usado para a coleta de 

estatísticas 
Nome 
Numero 
Celula 
ContFreq 
Soma 
SomaQuad 
Media 
DP 
Min 
Max 
UltimoReg 
Largura 
VF 
Tipo 
Iniciar 
Recompor 
ColheDados 
Imprime 

nome do histograma 
número do histograma 
células do histograma 
número de observações 
soma das observações 
soma do quadrado das observações 
valor médio observado 
desvio padrão das observações 
valor minimo observado 
valor maximo observado 
tempo da última observação 
amplitude das células 
último valor observado 
tipo do histograma 
inicializa o histograma 
prepara o histograma 
faz a coleta das amostras 
imprime o histograma 

Usado por : Recurso, Fila, Dfflistograma ` 

Entidade = ^EntidadeObj; 
Significado: ponteiro para objetos da classe Entidadeübj 
Usado por : Novafintidade, EliminaEntidade, Fila, 

Calendario0bj, Entidadeflorrente 

Entidadeübj = Object (uso interno) 
Disponivel : Boolean; 
Atributo, 
EventoB : 

Tempo : 

Byte; 
Real;
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CONSTRUCTOR Iniciar(a : byte); 
End; 

Significado: a classe para uma entidade 
Disponivel- False se estiver no calendário 
Atributo 
EventoB 

Tempo 
Iniciar 

Usado por : NovaEntidade, E1iminaEntidade, Fila, 

- o número do atribuito individual 
da entidade 

- húmero do evento limite que sera 
lhe atibuído no calendário 
- tempo que a entidade pratica ou 
sofre uma ação (evento) 
- inicializa a entidade 

CalendarioObj, EventoB, 

Recurso = Object 
Nome : Strlõ; 
NumTotal, 
Disponivel : Integer; 
Histlntegradoz Hístograma; 
CONSTRUCTOR Iniciar(n:Str15); 
PROCEDURE Adquire(n : word); 
PROCEDURE Libera (n : word); 
PROCEDURE Recompor; 

End; 
Significado: um conjunto de recursos de mesmo tipo 

Nome 
NumTotal 
Disponivel 
Histlntegrad 
Iniciar 
Adquire 
Libera 
Recompor 

Usado por : DfRecurso 

Fila = Object 
Nome : Strlõ; 
Lst : Lista; 
Tamanho : word; 
HistSimples, 

- nome de identificação; 
- número total de recursos 
- número de recursos disponíveis 
- histograma agregado 

- inicializa o objeto do tipo 
recurso 
- adquire um número de recursos do 
conjunto 
- libera um número de resursos para 
o conjunto 
- prepara o conjunto de recursos 
para iniciar a simulação 

Histlntegrado : “Histograma; 
CONSTRUCTOR Iniciar(n:strl5; T: TipoSaida); (e' , PROCEDURE PoeNoTopo 
PROCEDURE PoeNaCauda 
FUNCTION Topo 
FUNCTION Cauda 
PROCEDURE Recompor; 

end; 

. Entidade)' 
( e : Entidade); 
' Entidade; 
Entidade;



Significado: a classe para uma fila 
Nome - nome da fila 
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Lst - lista de entidades associada 
Tamanho - tamanho da fila 
Histâimples - ponteiro para um histograma do tipo 

simples 
Histlntegrado- ponteiro para um histograma do tipo 

integrado 
Iniciar - ínicializa o objeto do tipo Fila 

coloca a entidade no 
coloca a entidade na 
retira a entidade no 
retira a entidade na 

Recompor - prepara a fila 
simulação 

PoeNoTopo - 
PoeNaCauda - 
Topo - 
Cauda - 

Usado por : DfFi1a ` 

EventoC = Object 
i Nome : Str30; 

Numero : Byte; 
Acao : ProcPtr; 

End; 

topo da fila 
cauda da fila 
topo da fila 
cauda da fila 
para iniciar a 

Significado: a classe para um evento condicional 
Nome - nome de identifição 
Numero - número de identificação 
Acao - ponteiro para um procedimento 

Usado por : DfEventoC 

EventoB = Object(EventoC) 
Distribuicao: byte; 
x,y,z : real; 
PROCEDURE Programar (e: Entidade); 
PROCEDURE Programar2(e: Entidade; t: Real); 

end; 
Significado: a classe para um evento limite 

Distribuicao - número da distribuição associada 
x,y,z ~ valores dos 

distribuição 
parâmetros da 

Programar - coloca a entidade no calendário 
Programar2 - coloca a entidade no calendário 

Usado por : DfBventoB 

Calendarioübj = Object (uso interno) 
LST : Lista; 
Inicia; 
Vazio : Boolean; 
FUNCTION Proximo : Entidade; 
FUNCTION Primeiro: Entidade; 
PROCEDURE 0rdena(e : Entidade);
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PROCEDURE Recompor; 
end; ' 

Significado: a classe para o calendário da simulação 
LST - ponteiro para a lista de entidades 
Inicia - inicializa o calendário 
Vazio - informa se o calendário está vazio 
Proximo - devolve o endereço da próxima 

entidade a ser retirada do 
calendário 

Primeiro- retira a entidade da cauda do 
calendário 

Ordena - coloca a entidade na calendário em 
ordem cronológica 

Recompor- prepara o calendário para iniciar a 
simulação 

Usado por : Calendário 

ÁA..23 WVk11?iJã3I€eiJ5 g;113l›ëLiJ3 

._ EntišndeCorrente : Entidade; 
Significado: a entidade que tem causado o mais recente 

evento limite 

Calendario: CalendarioObj; (uso interno) 
Significado: o calendário para os eventos futuros 

Simulado : EventoB; 
Significado: evento nulo (sem efeito) utilizado por 

entidades cooperantes 

HoraAtua1 : Real; 
Significado: representa o relógio da simulação 

1à“.4& E?r«)‹:eedli1nmex11;c› ‹e :fñJan¿;€5ea£s g§11§I›êiiJB 

{H a ENTIDADES ~ ze } 
FUNCTION NovaEntidade ( a : Byte) : Entidade; 

Significado: cria uma entidade 

PRQCEDURE Eliminafintidade ( e : Entidade); 
' Significado: elimina uma entidade
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{ DEFINIÇAO DOS ELEMENTOS-------} 
PROCEDURE DfNomeDoMode1o(s : strõ); 

Significado: define o nome do modelo 

`PROCEDURE DfEventoB (Var e: EventoB; prc : ProcPtr ; n :Str30); 
~- Significado: define um evento limite 

PROCEDURE DfEventoC (Var e: EventoC; prc : ProcPtr ; n :Str30); 
Significado: define um evento condicional 

PROCEDURE DfFila (Var f: Fila ; n : Strlõ; T : TipoSaida); 
Significado: define uma fila

_ 

PROCEDURE DfRecurso (Var r: Recurso; n : Strlõ); 
Significado: define um conjunto de recursos 

PROCEDURE DfHistograma(Var h : histograma; n : Str50; 
Significado: define um histograma 

TipoH : TipoHistograma); 

PROCEDURE DfVariavelRea1 (Var x: Real ; n: Str20); 
Significado: define uma variável real 

PROCEDURE DfVariavelInteira(Var x: Integer; n: Str20); 
Significado: define uma variável inteira ' 

PROCEDURE DfContador (Var x: Integer; n: Str20); 
Significado: define um contador 

PROCEDURE Simular(Inicializador : ProcPtr); 
Significado: transmite o procedimento de inicialização do 

modelo para a unidade SDP 

PROCEDURE FimDaSimulacao; 
Significado: encerra a simulação 

PROCEDURE TelaDoUsuario; 
Significado: permite o usuário estabelecer sua tela de 

acompanhamento da simulação
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nCic1o = 30; (uso interno) 
Significado: número máximo de ciclos 
Usado por : Ciclo 

1 18 f St 40 = strDistribuicoes : array[ -- 1 o r 
('Binomial 
'Bernoulli 
'Geométrica 
'Poisson 
'Beta 
'Erlang 
'Exponencial 
'Gama 
'Lognormal 
'Normal 
'Normal Trunc Esq 
'Triangular 
'Uniforme 
'Weibull 
'Empírica Discreta 
'Empírica Contínua 
'Constante ',"); (uso interno) 

Significado: nomes da distribuições 
Usado por : Menu das distribuições 
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TipoTab = array[0..10,l..4] of real; {p/ distribuiçoes empíricas} 
Significado: tabela para as distribuições empíricas 
Usado por : Tabela 

Tabela = ^TipoTab; 
Significado: ponteira para TipoTabela 
Usado por : Tabelas 

Ciclos = array[1..nCiclos] of Longlnt 
Significado: ciclos de números aleatórios 
Usado por : Ciclo
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strParametros : array[1..04] of Str40; 

Significado: os parâmetros da distribuição 
. Usado por : menu dos eventos 

Tabelas : array[1..10] of Tabela;{Até 10 distribuiçoes empiricas} 
Significado: as 10 tabelas para construção de distribuições 

empíricas 
Usado por :MontaTabelaEmpiricaContinua, 

MontaTabelaEmpiricaDiscreta 
Ciclo : Ciclos; 

Significado: ciclos de números aleatórios 
Usado por : Amostragem 

I3_-4z I?x«9‹:eedLi1n‹errt‹>ss ‹e Íñaxiçfiõeaes gglxalaaiiâs 

Function Rand (Var c: LongInt):Real; 
Significado: gerador de números aleatórios uniformes na 

faixa de O a 1 

Function Binomia1(n : Word;p:real;var c:Longint):real; 
{n=l,2,...;O S p S 1 } 
Significado: retorna uma variável Binomíal 

n - parâmetro 
p - probabilidade 
c - ciclo de numeros aleatórios 

Function Bernoul1i(p:real;var c:Longint):real; {0SpS1} 
Significado: retorna uma variável de Bernoulli 

p - probabilidade 
c - ciclo de números aleatórios 

Function Geometrica(p:real;var c:Longint):real; {OSpS1} 
Significado: retorna uma variável com distribuição 

Geométrica 
p - probabilidade 
c - ciclo de números aleatórios 

Function Poisson (md:real;var c:Longint):real; 
{md > 0} 
Significado: retorna uma variável de Poisson 

md - média da distribuição de Poisson 
c - ciclo de números aleatórios 

Function Beta (r,s:real;var cc:Longint):real; 
{r > O, s > O}
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Significado: retorna uma vaiável com distribuição Beta 
- r - parâmetro 

s - parâmetro 
cc- ciclo de números aleatórios 

Function Erlang (md:real; k:Word;var cc:Longint):real;- 
{k=1,2,3,..} 
Significado: retorna uma variável com distribuição de 

Erlang 
md - média da distribuição de Erlang 
k - parâmetro 
cc - ciclo de números aleatórios 

Function Exponencia1(md:real;var cc:Longint):real; 
Significado: retorna uma variável com distribuição 

Exponencial 
md - média da distribuição exponencial 
cc - ciclo de números aleatórios 

Function Gama (md,Beta:real;var cc:Longint):real; 
{Beta Z l} 
Significado: retorna uma variável com distribuição Gama 

md - média da distribuição Gama 
_ 

Beta - parâmetro da distribuição Gama 
cc - ciclo de números aleatórios 

Function Lognormal(md,d:real;var cc:Longint):real; 
{d > O} 
Significado: retorna uma variável com distribuição 

LogNormal - 

md - média da distribuição LogNormal 
d - desvio padrão da distribuição LogNormal 

. cc - ciclo de números aleatórios 

Function Normal (md,d:real;var cc:Longint):real; 
{d > O} 
Significado: retorna uma variável com distribuição Normal 

md - média da distribuição Normal 
d - desvio padrão da distribuição Normal 
cc - ciclo de números aleatórios 

Function NormalTrunc(md,d:real;var cc:Longint):real; 
{d > O} 
Significado: retorna uma variável com distribuição Normal 

truncada a esquerda 
md - média da distribuição Normal 
d - desvio padrão da distribuição Normal 
cc - ciclo de números aleatórios 

Function Triangu1ar(a,b,c:realçvar cc:Longint):real; 
{a S b S C} 
Significado: retorna uma variável com ditribuiçao 

Triangular
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- valor do limite inferior 
- valor da moda da distribuição 
- valor do limite superior 

cc- ciclo de números aleatórios 

OGG! 

Function Uniforme(a,b:real;var cc:Longint):real; 
{a S bl 
Significado: retorna uma variável com distribuição Uniforme 

a - valor do limite inferior 
b - valor do limite superior 
cc- ciclo de números aleatórios 

Function Weibull (Alfa,Beta:real;var cc:Longint):real; 
{Alfa > O, Beta > O) 
Significado: retorna uma variável com distribuição Weibull 

' Alfa - parâmetro da distribuição 
Beta - parâmetro da distribuição 
cc - ciclos de números aleatórios 

Function EmpiricaContinua(NI,n : real;var cc:Longint):real; 
Significado: retorna uma variável com distribuição empírica 

continua 
NI - número de intervalos 
n - número da tabela das distribuições 
cc - ciclo de números aleatórios 

Function EmpiricaDiscreta(NP,n : real;var cc:Longint):rea1; 
Significado: retorna uma variável com distribuição empírica 

discreta 
NP - número de pontos 
n - número da tabela de distribuições 
cc - ciclo de números aleatórios 

Function Constante(c:real):real; 
Significado: retorna uma constante 

c - valor da constante 

Procedure Repetirsementes; 
Significado: repete os ciclos de numeros aleatórios da 

corrida anterior da simulação 

Procedure Inicia1izaGerador; 
Significado: inicializa as sementes dos ciclos 

Function Amostragem(nC,nd : byte;x,y,z:real) : real; 
Significado: retorna uma variável aleatória de acordo com 

os`parâmetros 
nc - número do ciclo 
nd - número da distribuição 
x,y,z - os parâmetros da distribuição 

Procedure MontaTabe1aEmpiricaContinua(Var NI : real; T : byte);
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Significado: permite montar a tabela de distribuições para 
a distribuição empírica contínua 

Procedure MontaTabelaEmpiricaDiscreta(Var NP : real; T : byte); 
Significado: permite montar a tabela de distribuições para 

a distribuição empírica discreta 
Procedure LeParametros(Dist: byte;var pl,p2,p3 : real); 

Significado: auxilia a leitura dos parâmetros da 
distribuição 
Dist - número da distribuiçao 
pl, p2, p3 - parâmetros da distribuição 

Procedure VerParametros(Dist: byte; pl,p2,p3 : real); 
Significado: verifica os parâmetros da distribuição 

Dist - número da distribuição 
pl, p2, p3 - parâmetros da distribuição 

Procedure MostraParametros(xl,y1,Dist: byte; p1,p2,p3 : real); 
Significado: mostra os parâmetros da distribuição 

xl, yl - posição do cursor 
Dist - número da distribuição 
pl, p2, p3 - parâmetros da distribuição 

Procedure InicialízaParametros(Dist: byte;var x,y,z : real); 
Significado: estabelece os valores defaut aos parâmetros da 

distribuição 
Dist - número da distribuição 
pl, p2, p3 - parâmetros da distribuição
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ARQUIVO MODELO.PAS 

Program Nomeüpcional; 
Uses SDP; 
{$F+}
{ 
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) 

Esqueleto de um programa de simulação utilizando o SDP
$ } 

Var 
EEE : Entidade;{Opcional} 
RRR : Recurso; 
FFF : Fila; 
Evento_Bl, Evento_B2, Evento_B3 : EventoB; 
Evento_Cl, Evento_C2 : EventoC; 
HHH : Histograma; 
Vr : Real; 
Vi : Integer; 
CCC: Integer; 

{x 
Procedure EventoB1; 
begin 
end; 

Procedure EventoB2; 
begin 
end; 

Procedure EventoB3; 
begin 
end; 

{* 
Procedure EventoCl; 
begin 

While <Condícao> 
begin 

<Programar 
end 

end; 

Procedure EventoC2; 
begin 

while <Condicao> 
begin 

<Programar 
end 

end;
I 

* Eventos Limites * *} 
{ Bl } 

{ B2 } 

{ B3} 

* Eventos Condicionais * *} 
{ C1 } 

do 

o fim da atividade> 

{ C2 } 

do 

o fim da atividade>



Pro 
beg 

end 

oedure DefineModelo; 
in 

UFSC 

DfNomeDoModelo('NomeDoModelo'); {Máximo 7 caraoteres} 
DfEventoB(Evento_B1,EventoBl,'EventoBl' 
DfEventoB(Evento_B2,EventoB2,'EventoB2' 
DfEventoB(Evento_B3,EventoB3,'EventoB3' 
DfEventoC(Evento_Cl,EventoCl,'EventoC1' 
D£EVentoC(Evento_C2,EventoC2,'EventoC2' \../\/ 

\_/\./\/ 

uu 

ul 

vu 

vc 

vo 

DfFila(FFF,'NomeDaFila',Tipo de resultado); 
DfRecurso(RRR,'NomeDaRecurso'); 
DfVariavelReal (Vr,'NomeDaVariável' 
DfVariavelInteira(Vi,'NomeDaVariável' 
DfContador (CCC,'NomeDoContador 

\\-/"/ 

\./vu 

uu 

DfHistograma(HHH,'HistogramaSemNome',Tipo de histograma);

{ 
Inicialização da simulação, por exemplo: programar a 
chegada do primeiro cliente,inicializar alguma fila com 
um certo número de entidades, etc.

} 
Pro 
beg 

end 

Beg 

end 

cedure Inicializa; 
in 
RepetirSemente {Opcional} 
u
5 

in {Programa Principal} 
DefineModelo; 
Simular(Inioializa); 

F1 
-n
I

-.


