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 הסתברות וסטטיסטיקה  :דרישות קדםשעות הרצאה,  3: שעות, 3.0: זכותנקודות 

 
 תאור הקורס

הפעלת תהליך או מערכת אמיתית לאורך זמן. הקורס מתמקד בסימולציה  מדמהסימולציה 
היבטים המתמטיים נדונים ה סטוכסטית שבה חלק מהמשתנים במערכת אקראיים. בקורס

 מודלים להפעלת מערכות בעזרת תוכנת סימולציה. לפתח לומדיםוהסטטיסטיים של סימולציה ו
 הקורס עוסק גם בעקרונות של סימולציה רציפה.

 
 נושאי הקורס

 עקרונות מודל סימולציה, יישומים של סימולציה, שלבים בפרוייקט סימולציה. .0
  .לאופרציות בסיסיות ת מודל סימולציהיבנימושגים בסיסיים,  .2

 ניתוח פלט של התוכנה. מדדי ביצוע של מודל סימולציה, .0
 הגדרה ושימוש.  -סימולציה של מודלים סטטיסטים   .0
 .K-Sהתאמת מודל סטטיסטי  לנתוני הקלט בעזרת מבחן חי  בריבוע ומבחן   .5

  .Pseudo Random Numbers -יצירת מספרים "כמעט" אקראיים  .6

 . Inverse Transform Methodיצירת ערכים מהתפלגויות רציפות ידועות בעזרת  .7

 מידול פרטני וניתוח סטטיסטי במצב יציב. .8

 .פיתוח מודל סימולציה למערכות מורכבות .9

 לאופטימיזציה של מודל סימולציה. DOEשימוש בשיטת  -ניסויים וניתוח רגישות  תכן .01

 ניתוח מתקדם של תוצאות הסימולציה. .00

 אימות ותיקוף מודל סימולציה. .02

רציפה ושימוש בסימולציה רציפה לצורך סוגיות מידול נוספות: עקרונות של סימולציה  .00
 פתרון משוואות דיפרנציאליות.
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