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RESUMO 

Usando números aleatórios antitéticos e usuais, comparamos os resultados 
de simulações em uma fila M/M/1 com realimentação instantânea Bernoulli. 

A análise foi feita sobre o valor médio de 200 rodadas, em cada caso, para 
o tempo de espera na fila com valor teórico Wq, sendo que o número de esperas 
para cada freguês é aleatório. 

Obtivemos resultados para o valor de Wq  e os intervalos de confiança de 
90%. A partir dos intervalos de confiança verificamos a porcentagem de 

cobertura do valor real de Wq. Os resultados confirmam a redução de variância 
usando números aleatórios antitéticos, porém a cobertura é levemente menor: 
88,50% com números aleatórios usuais e 87,50% com antitéticos. 
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• Modelos de simulação de sistemas complexos são geralmente caros e 

demorados para serem desenvolvidos. 

• Cada rodada de simulação de um modelo estocástico produz somente 
estimativas dos verdadeiros resultados de um modelo, para um conjunto 
particular de parâmetros de entrada. Portanto, para cada conjunto de 

parâmetros fixado, provavelmente teremos que realizar diversas rodadas 
independentes de simulação, para que haja condições de termos um resumo 

representativo. 

• O grande volume de números resultantes de um estudo de simulação 
freqüentemente nos induz a ter maior confiança nos resultados obtidos do que é 
justificado. Se um modelo não é uma representação válida do sistema em 
estudo, os resultados da simulação, não interessando quão impressionantes 
pareçam, não fornecerão nenhuma informação útil sobre o sistema. 

4.1.3. ETAPAS DA SIMULAÇÃO 

Apesar da simulação não ser um processo estritamente seqüencial, há 

diversas etapas a serem realizadas, tais como: 

(a) Formulação do problema e planejamento da simulação: Sempre devemos 

começar uma simulação determinando os objetivos e planejando, o máximo 

possível, o projeto inteiro. 

(b) Coleta de dados e definição do modelo: Devemos coletar os dados no 

sistema de interesse para estimar os parâmetros de entrada e obter as funções 
de distribuição das variáveis aleatórias usadas no modelo. 

(c) Validação analítica: É necessário validar o modelo definido acima, e para 

tal devemos verificar se o modelo está realmente correspondendo ao sistema 
real. Devemos também verificar se as funções de distribuição estão adequadas, 

através de testes estatísticos, tais como Qui-quadrado e Kolmogorov-Smimov. 
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(d) Construção do programa e verificação: Devemos construir o programa de 
simulação através de uma linguagem de programação ou através de um 
software específico, como, no caso de simulação de eventos discretos, o 
GPSS/H, SIMUL ou SIMSCRIPT, entre outros. 

(e) Execução de rodadas piloto: Nesta fase são feitas algumas rodadas do 

modelo verificado. 

(f) Validação do simulador: As rodadas piloto podem ser usadas para testar a 
sensibilidade dos resultados a pequenas mudanças nos parâmetros de entrada. 
Devemos também comparar os resultados da simulação piloto com os 

resultados adquiridos na coleta de dados. 

(g) Planejamento do experimento: Devemos decidir sobre as condições iniciais 
e o tamanho das rodadas de simulação, e também sobre o número de rodadas 

independentes. 

(h) Execução das rodadas de simulação: São executadas as rodadas de 

simulação para a obtenção dos dados do sistema em estudo. 

(i) Análise dos resultados: Nesta etapa são utilizadas técnicas estatísticas 
para se analisar os resultados das rodadas de simulação. O objetivo usual é 
calcular a média, a variância e construir intervalos de confiança para uma 
medida de desempenho do sistema. 

(j) Documentação e implementação dos resultados: É importante documentar 

as suposições feitas na definição do modelo e o programa construído. Devemos 
sempre verificar se os resultados atingiram os objetivos propostos em (a). 













k-1, 1-
I  
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(k,m) = 	5-(-;  (m) 

e, como já dissemos, n = k.m. 

Construímos então o intervalo de 100(1-a)% de confiança de 5Z(n) definido 

por: 

onde: 

â2 [ (Km)  _ k{ X; (m)- X (Km)  }2  

1=1 	k (k - 1) 

é o estimador de variância de (k, m) e t
k-1 	

para 0<a<1, é o ponto , 
1- 

a 
-
2 

crítico superior (1-a/2) da distribuição t com k-1 graus de liberdade pois, além 

de não conhecermos a2  nem Y( da população, pelo Teorema de Limite Central 
as médias dos batches 5(-;(m) podem ser consideradas normalmente distribuídas 

(m muito grande) e, além disso, neste trabalho estamos efetuando simulações 
com o valor de k = 30 ou seja, com 30 batches. 

Ao utilizarmos este método devemos levar em consideração que as 
observações mais distantes no tempo são menos correlacionadas. Assim, para 
batches suficientemente longos, ou seja, com uma quantidade grande de 
observações, as médias dos batches são pouco ou nada relacionadas. 

A seleção do tamanho do batch que assegure médias de batches não 
correlacionadas e a seleção de um comprimento adequado do período de 
inicialização, devem ser fatores prioritários ao se utilizar este método. 
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4.5. NÚMEROS ALEATÓRIOS ANTITÉTICOS 

Neste trabalho, nosso objetivo principal é analisar o desempenho do uso 

de números aleatórios antitéticos, através da análise dos resultados da 
simulação. Portanto, descreveremos números aleatórios antitéticos a seguir: 

A idéia fundamental do uso de números aleatórios antitéticos, é fazer 
pares de rodadas do modelo, tal que uma observação pequena em uma das 
rodadas, em um par, tende a ser compensada por uma grande observação na 
outra, e vice-versa; isto é, que as duas observações sejam negativamente 

correlacionadas. Então, se usarmos a média das duas observações no par, 
como um dado para a análise, este resultado tenderá a ser mais próximo da 
variável que queremos estimar, do que seria se as duas observações fossem 

independentes. 

Portanto, os números aleatórios antitéticos tentam induzir esta correlação 
negativa através do uso de números aleatórios complementares para a geração 

das duas rodadas em um par. Isto é, se Uk é um particular número aleatório, 

usado para um particular propósito (por exemplo, para gerar o i-ésimo tempo de 

serviço) na primeira rodada, usamos 1 - Uk para o mesmo propósito na segunda 

rodada. É importante notar que o uso de um determinado Uk em uma rodada e 

de seu complementar 1 - Uk  na outra rodada do par devem ser para o mesmo 

propósito. Pode-se mostrar que: 

Uk - U(0,1) então 1 - Uk - U(0,1). 

Nas simulações que realizamos com números aleatórios antitéticos 
efetuamos duas rodadas do modelo, para obtermos um único resultado da 
variável observada tempo de espera. Na primeira simulação utilizamos a 
geração usual de números aleatórios para gerar os tempos entre chegadas e os 
tempos de serviço, na segunda rodada utilizamos os complementares dos 
números aleatórios usuais gerados para obter os tempos entre chegadas e de 

serviço. 
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CAPÍTULO 5: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 

Neste capítulo apresentamos a descrição do trabalho desenvolvido e os 
resultados finais obtidos das 400 rodadas de simulação executadas. 

5.1. INTRODUÇÃO 

Primeiramente escolhemos o pacote computacional GPSS/H, General 

Purpose Simulation System, version H (Banks, Carson, Ngo Sy (1989)), para 
efetuarmos as simulações. O GPSS/H é uma linguagem de simulação bem 
ajustada para sistemas de filas. Uma de suas principais vantagens é a 
facilidade e a rapidez com que os modelos de simulação podem ser 
construídos. O simulador do modelo está apresentado no Apêndice A. 

Lembrando que a regra de parada utilizada para o fim da simulação 
corresponde, neste caso, a um número fixado de fregueses saindo do sistema, e 
devido ao fato das estatísticas obtidas pelo GPSS/H incluir o tempo de espera e 
o tempo de serviço dos fregueses que não chegaram a completar o serviço e 
sair do sistema, introduzimos coletas de dados para o cálculo estatístico. 
Armazenamos os tempos de espera dos fregueses em um arquivo, e calculamos 
as estatísticas do nosso interesse utilizando o MINITAB, um pacote 
computacional dedicado à cálculos estatísticos. Isto é feito pois queremos 
estudar o sistema através dos tempos de espera dos fregueses que realmente 

chegaram a sair do sistema. 
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Para essa verificação, e por motivos da capacidade de análise do software 
Minitab, desmembramos os 35717 tempos de espera coletados em cada uma 
rodadas do par em nove partes, e então calculamos a correlação de cada 
parcela, conforme mostrado na tabela 5.5. A última linha desta tabela contém o 
resultado de um programa realizado em Pascal que calcula a correlação entre 
todos os resultados dos tempos de espera, deste par de rodadas do modelo. 

O fato de termos dividido em parcelas de tamanhos diferentes, nos permite 
observar que os resultados das correlações são negativos para todos os 
tamanhos de parcelas determinados, e vemos que o resultado da primeira 
parcela, que contêm os tempos de espera do período de inicialização, também é 

negativo. 

Podemos verificar que existe correlação negativa entre os resultados dos 
tempos de espera deste par de rodadas de simulação, pois todos os resultados, 
em módulo, são maiores do que o valor teoricamente aceitável em estatística, 

que é dado por (conforme seção 4.4 capítulo 4): 

11 	 1 
   = 0.014    - 0.0228    - 0.023 e 

.J4999 I V1918 	 ,J1878 

 

1 

 

- 0.005 

   

Ni35717 

 

onde os valores 4999, 1918 e 1878, são os números de elementos das parcelas 
e o valor 35717 é o número total de tempos de espera em cada um dos casos 
no par de rodadas. Alguns dos resultados dos tempos de espera desse par de 
rodadas estão mostrados no apêndice C. 
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Cálculo das correlações dos tempos médios de espera 

Continuando a análise dos resultados obtidos, determinamos as 

dependências (médias) entre os batches em cada rodada, para as 200 rodadas 

de simulação realizadas. Portanto calculamos as correlações de lags 1, 2 e 3, 
dos tempos médios de espera coletados nos batches, tanto para a geração 
usual quanto para a geração antitética de números aleatórios (apêndice B). As 
médias finais das correlações foram calculadas em valor absoluto (tabela 5.6). 

Todos os resultados obtidos das médias finais das correlações estão 

abaixo do valor teoricamente aceitável, ou seja, são menores que: 

1 _ 1 - 	 = 0.183 
NA( ,J30 

onde k é o número de tempos médios de espera considerados por rodada (ver 
seção 4.4 capítulo 4). Portanto, aceitamos que não existe relação linear entre 
os batches. Não há necessidade de se calcular as correlações de lags maiores 
que três, pois consideramos que quanto mais distantes os dados mais 
independentes eles são, e além disso, usualmente apenas calculamos as 

correlações de lags 1 e 2. 

TAB. 5.6: Correlações médias dos tempos médios de espera 

das simulações da fila M/M/1 com realimentação Bemoulli, 

com 200 rodadas em cada caso. 

Lag 1 Lag 2 Lag 3 

Ger. Usual 0.142 0.142 0.119 

Ger. Antitética 0.134 0.136 0.126 
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(linha em branco para separação dos batches) 

RESET 	(zera as estatísticas mas mantém os fregueses que permaneceram 
no sistema) 

ENDDO 	(termina um batch) 

END 	(termina a simulação). 
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APÊNDICE B: RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES 

B.1 - RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES COM NÚMEROS 
ALEATÓRIOS USUAIS 

N° da 
Rodada 

das 
Médias 

Média Semi 

Padrão 
Desvio Intervalo 

Amplitude de 
Confiança 

de 90 % 
Confiança 

Correi. 
Lag 1 

Correi. 
Lag 2 

Correi. 
Lag 3 

Média de 
Retornos 

1 4.118 1.931 0.599 ( 3.519 - 	4.717 ) 0.0730 0.0870 0.1100 463.200 

2 4.538 1.900 0.590 ( 3.949 - 	5.128 ) -0.0590 0.1120 0.2260 464.900 

3 3.473 1.394 0.432 ( 3.041 - 	3.905 ) -0.0580 -0.0480 -0.2170 463.833 

4 4.091 1.824 0.566 ( 3.525 - 	4.657 ) -0.2140 0.2140 -0.1060 462.900 

5 3.877 1.729 0.537 ( 3.340 - 	4.413 ) 0.2610 0.1670 0.2210 467.867 

6 3.647 1.169 0.363 ( 3.284 - 	4.009 ) -0.3720 0.2520 -0.1140 464.100 

7 3.860 1.739 0.540 ( 3.320 - 	4.399 ) 0.3440 0.0510 -0.1950 472.767 

8 4.221 2.229 0.692 ( 3.529 - 	4.912 -0.1740 -0.1430 0.1830 469.133 

9 3.977 1.404 0.436 ( 3.542 - 	4.413 0.0660 0.0210 -0.0680 466.400 

10 3.897 2.276 0.706 ( 3.369 - 	4.781 ) -0.1338 0.0630 -0.1640 469.033 

11 3.573 1.301 0.404 ( 3.493 - 	4.301 ) -0.0220 -0.0750 -0.2400 469.433 

12 4.336 1.406 0.437 ( 3.137 - 	4.010 ) -0.1160 0.1440 0.0700 453.800 

13 5.072 1.697 0.527 ( 3.809 - 	4.862 ) -0.4250 0.1730 -0.0660 466.567 

14 4.609 2.604 0.808 ( 4.264 - 	5.880 ) 0.1780 -0.2520 -0.0990 477.433 

15 4.298 1.973 0.612 ( 3.997 - 	5.221 ) 0.2620 -0.2590 -0.2320 462.533 

16 4.347 2.380 0.739 ( 3.560 - 	5.037 ) -0.0070 0.1460 0.1080 467.500 

17 4.347 1.713 0.532 ( 3.816 - 	4.879 ) 0.1650 -0.0630 0.2620 463.900 

18 3.749 1.166 0.362 ( 3.387 - 	4.111 ) -0.0360 -0.3120 0.2350 463.000 

19  3.695 1.619 0.503 ( 3.192 - 	4.197 ) -0.0930 -0.1160 -0.0650 457.000 

20  4.862 2.451 0.761 ( 4.101 - 	5.622 ) -0.0290 -0.1190 -0.0990 470.167 

21 4.354 2.034 0.631 ( 3.723 - 	4.985 ) -0.1000 0.0590 -0.2360 462.300 

22  4.052 2.220 0.689 ( 3.364 - 	4.741 ) -0.0230 -0.1420 -0.1200 461.433 

23  4.603 2.568 0.797 ( 3.806 - 	5.400 ) 0.0090 0.1030 -0.1360 464.100 

24  3.852 1.349 0.419 ( 3.434 - 	4.271 ) 0.2440 0.2070 -0.0830 460.367 

25  4.814 2.200 0.683 ( 4.131 - 	5.497 ) -0.2500 -0.2070 -0.1180 471.000 

26  3.726 1.586 0.492 ( 3.234 - 	4.218 ) ; 	0.0420 0.1660 -0.0050 465.100 

27 3.964 1.399 0.435 ( 3.529 - 	4.398 ) I 	0.2000 -0.3150 -0.2790 465.167 






















