
5. Tehnici de diagnoză şi decizie –AN IV- curs 

SIMULAREA INTEGRATĂ ÎN DOMENIUL DIAGNOZEI ŞI DECIZIEI 

 

Procesul de simulare este un instrument întȃlnit şi utilizat în domeniul diagnozei, deciziei dar 

şi al sistemelor expert. Unul dintre cele mai importante obiective ale analizei sistemelor 

industriale  îl constituie obţinerea de informaţii cu privire la evoluţia în timp în condiţii şi al 

parametrii optimi de funcţionare. În numeroase cazuri aceste informaţii denumite şi date 

comportamentale, se obţin ca rezultat al efectuării a unuia sau mai multor  experimente 

asupra sistemului analizat. Realizarea unui asemenea experiment constă în generarea 

condiţiilor impuse de necesităţile dezvoltării unui model,  interpretarea uşoară a rezultatelor 

precum şi  urmărirea  evoluţiei sistemului pe un interval de timp finit pentru un set de 

parametrii specificaţi. Utilizȃnd această analogie se poate spune că un proces de simulare 

poate fi considerat echivalentul unui experiment de laborator în scopul obţinerii înformaţiilor 

necesare funcţionării în bune condiţii a unui sistem. Figura 1 ilustrează în mod simplificat 

conexiunea dintre un sistemul real şi  modelul său de simulare. 

 

Figura 1Conexiunea sistem real-model 

Astfel metodă de tratare a întreruperilor datorate evenimentelor nedorite în funcţionarea 

sistemelor industriale implică utilizarea simularii ca tehnică de evaluare în timp real a 

rezultatelor deciziilor de conducere. Aceasta poate fi  eventual asociată cu modelarea 

analitică a sistemului sau cu sisteme expert care sa determine acţiunile ce urmeaza a fi 

analizate. Altfel spus simularea este tehnica construirii unui model a unui sistem real astfel 

încât comportamentul acestuia în condiţii impuse să poată fi interpretat şi analizat. Pentru 

înţelelege aplicabilitatea şi eficienţa metodei în aceste domenii trebuie definite şi explicate în 

mod clar principale caracteristici. În  continuare va fi prezentate conceptele general valabile 

ale procesului de simulare indiferent de domeniul de aplicabilitate diagnoză respectiv decizie. 
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Simularea este considerată de către literatura de specialitate una dintre cele mai puternice 

metode de analiză, evaluare şi comparare utilizată pentru proiectarea şi operarea unor sisteme 

sau procese complexe. Literatura de specialitate cuprinde mai multe definiţii asociate 

simulării.  Astfel simularea se poate defini ca un proces de predicţie a dezvoltării, analizei şi 

evaluării  unui proces real sau a unui sistem în stare de funcţionare într-o perioadă de timp 

finită (Banks, J.&colectiv, 1996).  

O altă definiţie din literatura de specialitate consideră  simularea ca procesul de proiectare 

a  modelului unui sistem real şi de realizare a  experimentelor cu modelul în scopul stabilirii 

comportamentului sistemului şi evaluării numeroaselor strategii pentru o funcţionare în 

parametrii impuşi. În general sa observat că un proces de simulare se poate defini ca o  

tehnică de imitare a comportamentului unui sistem (industrial, economic, mecanic etc.) în 

scopul obţinerii unor informaţi specifice. Simularea poate fi utilizată în diferite  situaţii   

deoarece : 

 posibilitatea testării de metode noi, proceduri funcţionale, reguli de decizie, fluxuri 

informaţionale, proceduri organizaţionale fără funcţionarea sistemului real; 

  analiza  interacţiunilor parametrilor şi variabilele sistemului acestuia în circumstanţe 

impuse; 

 posibilitatea testării de procedee noi, întegrarea de resurse  fără a se angajarea  resurse 

financiare pentru achiziţionarea lor.  

 analiza  blocajelor sau a defectelor ce poate fi realizată indicând zonele în care 

activităţile, informaţiile, materialele sunt întârziate în mod excesiv şi poate oferi soluţii în 

aceste cazuri. 

Se poate concluziona analizȃnd definiţiile anterioare că în domeniul sistemelor industriale 

simularea poate fi o abordare eficientă  utilizată în diagnoză dar şi în procesele decizionale. 

Astfel simularea implică modelarea procesului sau a sistemului astfel încât modelul să fie 

răspunsul actualului sistem la evenimentele care au loc într-o perioadă definită de timp. Se 

consideră astfel că, simularea include atât dezvoltarea unui  modelul cât şi experimentarea sa. 

În acest caz, modelul operează în paralel cu sistemul industrial modelat şi parametrii 

planificaţi sunt identificaţi şi folosiţi de model după un algoritm sau o strategie specifică. 

Printre dezavantajele procesului se simulare se includ următoarele: 

 Dezvoltarea unui model de simulare necesită experienţă.  

 Rezultatele simulării pot fi dificil de interpretat . 
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 Analiza simulării şi modelării poate necesita o perioadă îndelungată de  timp şi implică 

costuri ridicate (Banks, J.&alţii, 1996). 

  

Etapele studiului unui proces de simulare dezvoltat pentru un mediu industrial sunt 

prezentate în figura 2.  

1. Formularea problemei. Fiecare studiu al unui proces de simulare integrat în 

domeniul diagnozei şi deciziei şi  nu numai  trebuie să înceapă cu enunţarea problemei. Este 

obligatoriu  ca problema descrisă să fie bine înţeleasă şi formulată. 

2. Stabilirea obiectivelor şi realizarea planului proiectului. Obiectivele indică 

întrebările la care va răspunde simularea. Planul proiectului va include înţelegerea sistemului 

industrial analizat, metodele  de evaluare a a presupuselor defecte, regulile decizonale 

urmărite etc. 

3. Concepţia modelului. Modelul se bazează pe caracteristicile mediului industrial şi 

concepţia sa începe cu un model simplu care descrie sistemul. Acesta poate deveni ulterior 

complex prin adăugarea de  caracteristici noi. 

4. Baza de date. Există o conexiune  între dezvoltarea  modelului şi baza de date. Cu 

cât complexitatea modelului dezvoltat pentru mediul industrial este mai mare cu atȃt sunt 

necesare mai multe informaţii.  Acestea se vor regăsi într-o bază de date şi vor contribui la 

fiecare etapă din construcţia modelului sistemului şi se vor regăsi în partea de documentaţie 

asociată studiului. 

5. Execuţia modelului. Modelul realizat sistemului real va fi simulat utilizand  limbaje 

de  simulare specifice. 

6. Verificarea şi validarea se referă la faptul că parametrii şi structurile logice ale 

modelului au fost dezvoltate corect atunci şi modelul este o reprezentare cȃt mai precisă a 

sistemului real.  

9. Rularea  şi analiza rezultatelor. Rularea şi secvenţele de analiză sunt utilizate pentru 

estimarea funcţionării la parametri pentru sistemul ce a  fost simulat. De asemenea în această 

etapă vor fi precizate numărul de rulări, timpul de simulare, răspunsurile la fiecare rulare.  

10. Generarea documentaţiei este necesară simularea  va fi folosit şi de alţi utilizatori 

şi este necesar ca aceştia să înţeleagă cum modul de operare. Deasemenea pe baza 

documentaţiei se pot  schimba ulterior unii  parametrii ai modelului în scopul optimizării 

acestuia. 
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Figura 2 Etapele unui studiu de simulare 

Simularea poate fi utilizată astfel atât ca un instrument de analiză pentru a prevedea 

efectele schimbărilor asupra unui sistem real existent, cât şi ca mijloc de proiectare a unor noi 

sisteme cu parametrii de funcţionare corespunzători. Astfel se poate dezvolta un nou sistem 

care poate păstra o serie de caracteristici ale sistemului real dar  care funcţionează în condiţii 

diferite.  Aşa cum deja se cunoşte diagnoza se ocupa cu dezvoltarea de tehnici şi algoritmi 

care sa determine corectitudinea comportamentală unui sistem. Dacă funcţionarea este 

incorectă, algoritmul trebuie sa identifice ce subsistem anume al sistemului este defect şi de 

ce tip de defect este afectat. Identificarea se bazează pe observaţii asupra comportamentului 

sistemului în stare de funcţionare. Raţionamentul ce utilizează relaţiile de cauzalitate din 

sistem şi simularea pot oferi rezultate de diagnostic mai exacte. 

Simularea calitativă se desfaşoară prin generarea stărilor succesoare posibile ale 

sistemului analizat şi  filtrarea lor pe baza mulţimii de restricţii ce definesc modelul. 

Descrierea comportamentului sistemului pe baza de procesului de simulare calitativă este 

apoi folosită pentru explicarea observaţiilor şi reprezintă  astfel o soluţie adecvată a unei 

probleme de diagnoză (Munteanu S., 2006).  

În cazul diagnozei bazate pe model se simulează sistemul pornind de la observaţiile 

curente, utilizȃnd  o reprezentare abstractă a sistemului şi anume  modelului acestuia. Ulterior 

se compară observaţiile cu rezultatul simularii, pentru ca pe baza comparaţiei sa se identifice 
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cauza unei anomalii de funcţionare ce poate fi asociată unui defect. Figura 3 explică această 

situaţie. 

 
 

 

Figura 3 

Analizȃnd caracteristicile procesului  se poate concluziona că poate fi o metodă 

eficientă utilizată atȃt în domeniul diagnozei sistemelor tehnice  cȃt şi alte domenii. 
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