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Simulácie patria medzi kvantitatívne nástroje, ktoré možno využi

na podporu

rozhodovania. Ich aplikáciu v praxi si v sú asnosti nevieme predstavi bez po íta ového
vybavenia a špecializovaných softvérových produktov. Na trhu je v sú asnosti množstvo
komer ných softvérov, ktoré však nie sú zadarmo. Na simulácie menšieho až stredného
rozsahu možno použi
V nasledujúcej

bežný tabu kový procesor, ako napríklad Microsoft Excel.

asti popíšeme ako zostroji

simula ný model v tabu kovom procesore

Microsoft Excel.

Simula ný model zobrazuje modelovaný systém pomocou matematických formulácií
a logických vz ahov. V modeli rozlišujeme kontrolovate né vstupy (napríklad po et
obslužných kanálov, po iato ná zásoba, at .) a náhodné vstupy (napríklad dopyt, intenzita
obsluhy, at .), ktoré sú modelom transformované na výstup (napríklad stredná hodnota zisku,
priemerný po et akajúcich zákazníkov, at .). V prípade simula ného experimentu si riešite
zvolí hodnoty kontrolovaných vstupov a náhodné (stochastické) vstupy sú náhodne
generované.

Odhliadnuc od možnosti programovania v Microsoft Exceli (pozri [3]), simula né
modely sa dajú zostroji dvoma základnými spôsobmi:
pomocou zabudovaných funkcií;
pomocou nástroja Generátor pseudonáhodných ísel v štandardne dodávanom
doplnku Analytické nástroje.

Po íta om generované náhodné ísla sa nazývajú pseudonáhodné ísla, a to z toho
dôvodu, že na ich generovanie sú použité matematické vz ahy, ktoré technicky nie sú
náhodné. Rozdiel medzi náhodnými a pseudonáhodnými íslami je primárne filozofický.
Pojem náhodné ísla budeme používa aj v prípade generovania po íta om.
Po íta om generované náhodné ísla sú náhodne vybrané desatinné ísla v intervale
od 0 po 1, pri om interval neobsahuje hodnotu 1. Po íta om generované náhodné ísla majú
rovnomerné rozdelenie s rovnakou pravdepodobnos ou výskytu. V tabu kovom procesore

Microsoft Excel môžeme po íta om generované náhodné ísla získa pomocou zabudovanej
funkcie =RAND().
V tabu ke

. 1 sú v Exceli vygenerované náhodné

ísla. Tieto

ísla možno

interpretova ako vzorku 69 náhodných ísel s rovnomerným rozdelením v intervale od 0 po
1.

alej využívame túto funkciu na generovanie hodnôt pre rôzne pravdepodobnostné

rozdelenia.

Tabu ka . 1: Po íta om generované náhodné ísla

Na generovanie náhodných vstupov simula ného modelu pomocou zabudovaných
funkcií možno použi pre:
Diskrétne rozdelenie funkciu VLOOKUP

Rovnomerné rozdelenie funkciu =$B$2+($B$3-$B$2)*RAND()

Normálne rozdelenie funkciu NORMINV

Exponenciálne rozdelenie funkciu = (-$B$2)*LN(RAND())

Taktiež možno použi

nástroj „Generátor pseudonáhodných

ísel“ v štandardne

dodávanom doplnku Analytické nástroje. Napríklad pre normálne rozdelenie so strednou
hodnotou 2 a smerodajnou odchýlkou 0,5 chceme vygenerova 500 hodnôt. V rolete typ
rozdelenia je možné zvoli si z ponuky požadovaný typ rozdelenia.

V nasledujúcej

asti

je

prezentovaná

konštrukcia

simula ného

modelu

na

nasledujúcom príklade:
Na konci roka sa má pracovník papiernictva rozhodnú , aké množstvo kalendárov má
objedna na nasledujúci rok. Nákupná cena jedného kalendára je 2 €. Papiernictvo predáva
tento kalendár za 4 €. V prípade, ak sa všetky kalendáre nevypredajú do konca januára,
predpokladáme, že zostávajúce kalendáre sú vypredávane za výpredajovú cenu 1 € za kus.
Dopyt po kalendároch je náhodný s diskrétnym rozdelením, pri om hodnoty sú uvedené
v tabu ke . 2 v bunkách A7:C12. Úlohou je zostroji simula ný model, na základe ktorého je
možné ur

ve kos objednávky.

Tabu ka . 2: Simula ný model

Horná as tabu ky . 2 obsahuje vstupné údaje zo zadania. Úlohou je u

ve kos

objednávky (variabilná premenná), ktorú sme si teraz ubovo ne zvolili a jej hodnota je
v bunke B15.
V asti s názvom Simulácia je zostrojený simula ný model. Model obsahuje 1 000
opakovaní generovania ve kosti dopytu (stredná as tabu ky je skrytá) a pre jednotlivé
hodnoty dopytu je vypo ítaný zisk alebo strata dosiahnutý pri ve kosti objednávky 400 ks
kalendárov. Pri konštrukcii modelu sú v prvom riadku simula ného modelu použité
nasledujúce vzorce:
Ve kos dopytu je generovaná pomocou funkcie:
=VLOOKUP(RAND();$A$8:$C$12;3)
Tržby z realizovaného dopytu sú vypo ítané pomocou funkcie:
=$B$2*MIN($B$15;B19)
Celkové náklady spojené s výpredajom sú vypo ítané pomocou funkcie:
=$B$4*MAX(($B$15-B19);0)
Celkové náklady na obstaranie kalendárov sú vypo ítané pomocou funkcie:
=$B$3*$B$15
Celkový zisk alebo strata sú vypo ítané pomocou funkcie:
=C19-D19-E19

Po vytvorení prvého riadku skopírujeme tento riadok (riadok 19) tisíc krát.

alej

pristúpime k vyhodnoteniu experimentu, výpo tom popisných štatistík, výpo tom 95 %
intervalu spo ahlivosti (konfiden ného intervalu) a distribúcie zisku alebo straty:
Priemerný zisk vypo ítame pomocou funkcie:
=AVERAGE(F19:F1018)
Smerodajnú odchýlku vypo ítame pomocou funkcie:
=STDEV(F19:F1018)
Minimálnu hodnotu zisku vypo ítame pomocou funkcie:
=MIN(F19:F1018)
Maximálnu hodnotu zisku vypo ítame pomocou funkcie:
=MAX(F19:F1018)
Konfiden ný interval vypo ítame pomocou funkcií:
=C1021-1,96*C1022/SQRT(1000)

=C1021+1,96*C1022/SQRT(1000)
Distribúcia zisku alebo straty (po etnosti jednotlivých prípadov) vypo ítame pomocou
funkcie:
=COUNTIF($F$19:$F$1018;G8)
Pri hodnotení výsledku simulácie v riadkoch za ínajúc riadkom 19 a kon iac riadkom
1018 je generovaných 1 000 hodnôt dopytu a k nemu korešpondujúceho zisku alebo straty.
Dopyt môže nadobúda hodnoty 200, 250, 300, 350 a 400 kusov a k nim prislúchajúce
hodnoty zisku 800, 550, 300, 50 a -200 €. Po etnos (frekvenciu) jednotlivých prípadov si
môžeme pozrie v tabu ke . 2 v asti G8:H12. Odhadnuté pravdepodobnosti jednotlivých
ziskov sú:
P(Zisk = 800 €) = 61/1000 = 0,061
P(Zisk = 550 €) = 142/1000 = 0,142
P(Zisk = 300 €) = 294/1000 = 0,294
P(Zisk = 50 €) = 195/1000 = 0,195
P(Zisk = -200 €) = 308/1000 = 0,308

Odhadnutá stredná hodnota o akávaného zisku je 163,25 € so smerodajnou odchýlkou
307,74 €. V prípade, že zbehne simulácia ešte raz, sú vygenerované iné náhodné
a výsledok simulácie je mierne odlišný. Možno to odskúša

ísla

opakovaným stla ením

klávesnice F9. Interval spo ahlivosti v bunke F1022 a F1023 zachytáva túto neistotu
rozdelenia strednej hodnoty o akávaného zisku.

Úlohou je ur
ve kos

ve kos objednávky. Zatia sme odhadli iba strednú hodnotu zisku pre

objednávky 400 kusov. Výpo et zopakujeme pre rôzne hodnoty variabilnej

premennej – ve kosti objednávky, tieto hodnoty sú uvedené v tabu ke

. 2 v

asti

A1028:A1036. Vo ved ajšom st pci v rozsahu B1028:B1036 sú uvedené prislúchajúce stredné
hodnoty zisku. Tieto hodnoty môžeme vypo íta manuálnym prepisovaním hodnoty ve kosti
objednávky v bunke B15 alebo pomocou nástroja MS Excelu s názvom Tabu ka údajov
nachádzajúcom sa v záložke Údaje v asti Citlivostná analýza (vo verzii MS Office 2010
Analýza hypotéz). V prípade použitia Tabu ky údajov postupujeme nasledujúco: najprv
zadáme rôzne hodnoty variabilnej premennej v asti A1028:A1036. Potom do bunky B1027
vložíme odkaz na strednú hodnotu zisku =C1021. Následne vysvietime oblas A1027:B1036,
v menu Údaje, Citlivostná analýza si vyberieme Tabu ka údajov.

V okne s názvom Tabu ka údajov zadáme do pola Vstupná bunku st pca hodnotu B15
a stla íme OK. V tabu ke údajov sa dopo ítajú stredné hodnoty zisku. Ve kos objednávky
maximalizujúca strednú hodnotu zisku je 250 kusov. Stredná hodnota zisku pri ve kosti
objednávky 250 kusov je 423,50 €, táto hodnota je len o nie o vä šia ako ved ajšie hodnoty.
Pri použití iných náhodných ísel tomu môže by inak, možno si to overi opakovaným
stla ením F9. Taktiež rozdielne hodnoty priemerného zisku pri ve kosti objednávky 400
kusov uvedené v bunkách B1027 a B1036 sú spôsobené použitím rôznych náhodných ísel.

Tabu ku údajov možno použi už pri samotnej konštrukcii simula ného modelu.
Tento postup je viac všeobecný a je vhodný pre zložitejšie modely, v ktorých vz ahy
modelovaného procesu nie je možné zachyti v jednom riadku a následne kopírova tento
riadok. Postup s využitím Tabu ky údajov pri simulácii je demonštrovaný na tom istom
príklade a simula ný model je zobrazený v tabu ke . 3. Simula ný model je z vä šiny
totožný s predchádzajúcim. Rozdiel je, že riadok 19 nie je tisíckrát kopírovaný. Namiesto
toho je skonštruovaná tabu ka údajov v rozsahu A23:B1023. V asti A24:A1023 sú uvedené
poradové ísla opakovaní, v bunke B23 je odkaz na bunku F19 (vzorec =F19) a po vysvietení
oblasti A23:B1023 v okne Tabu ka údajov zadáme adresu hocijakej prázdnej bunky
do riadku pre Vstupnú bunku st pca. Následne sa vypo íta tisíc hodnôt pre bunky F19, ktoré
sú zapísané v st pci B23:B1023.

Všeobecne pri výpo te hodnôt Tabu ky údajov Excel použije hodnotu zadanú v avom
st pci tabu ky, dosadí túto hodnotu do bunky definovanej v asti Vstupná bunka st pca,
prepo íta model a do pravého st pca tabu ky dosadí hodnotu výstupu definovaného v hornom
riadku tabu ky.

Tabu ka . 3: Simula ný model

Simula ný model uvedený v tabu ke . 3 možno rozšíri a pomocou dvojstup ovej
tabu ky údajov ur

ve kos objednávky. Rozšírený model je prezentovaný v tabu ke . 4.

Tabu ka údajov sa nachádza v oblasti A23:J1023. V asti A24:A1023 sú uvedené poradové
ísla opakovaní, v bunke A23 je odkaz na bunku F19 (vzorec =F19) a v asti B23:J23
hodnoty ve kosti objednávky. Tabu ku dopo ítame tak, že v okne Tabu ka údajov zadáme
adresu hocijakej prázdnej bunky do riadku pre Vstupná bunka st pca a do riadku pre
Vstupná bunka riadka adresu B15.

Následne vypo ítame popisné štatistiky a vyhodnotíme experiment. Ve kos
objednávky vo výške 250 kusov má znova maximálnu strednú hodnotu zisku. Na základe
simula ného experimentu je odporú ané objedna 250 kalendárov.

Tabu ka . 4: Simula ný model
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