
SİMÜLASYON



Gerçek dünyada var olan bir sistemin kendisiyle çok
benzeşen ve sistemin taklidi sayesinde sizin sistemin bir
benzerini deneyimlemenizi sağlayan cihazlara simülatör
denir.



ARABA SİMÜLATÖRÜ



UÇAK SİMÜLATÖRÜ



Uçakta en güvenli koltuk hangisi?

1,6 milyon dolara (2,6 milyon TL) mal olan 
Boeing 727 güvenli uçuş testinde, 170 yolcu 
kapasiteli dev uçak Meksika’daki Sanoran çölüne 
düşürüldü. Uçağın pilotu, 55 yaşındaki James 
Slocum, 2500 feet yükseklikten paraşütle aşağıya 
güvenli bir şekilde inerken, uçak burun üstü 
çakıldı. Yapılan testlerde, böyle bir düşüs anında 
en arkada oturan yolcular en güvenli konumda. 
İçeride robot yolcularla yapılan testlerde yine 
kemerleri bağlı ve en arka bölümde yolculuk 
yapan yolcuların, hayatta kalma şansı bulunuyor.
Yapılan testte, ilk olarak uçağın burun bölgesinin 
yere büyük bir hızla çarptığı, uçağın ön kısmının 
tamamen tahrip olduğu, ikiye bölen uçakta, 
yolcuların yüzde 78’inin uçağın ani alev 
almaması karşısında hayatta kalabileceği ortaya 
çıktı.



SİNEMA SİMÜLATÖRÜ



GOLF SİMÜLATÖRÜ



GEMİ SİMÜLATÖRÜ



SİMÜLASYON NEDİR? 

Bir sistemin görünüş veya işleyiş yapısının temsili olan
matematik model üzerindeki denemeleri kapsar.

Fiziki modeller üzerinde denemeler yapılabildiği gibi (örneğin
uçakların hava tünellerinde denenmesi), gerçek dünya
modellerinin ve işleyişlerinin de matematik yönden ifadeleri
sonucu elde edilen model üzerinde denemeler yapılması ve
bu denemelerin sonuçlarının modelden sisteme
genellenmesi Simülasyon olarak adlandırılır.



Sistem nedir?  

Belirli bir amaca yönelik, bir araya gelmiş bileşenler
bütünüdür.

Model nedir?  

Bir objenin, bir sistemin veya bir fikrin temsilidir.

Örnek: Bir hastanenin acil servisi sistem olsun. Bu
sistem doktorlardan, tedavi edilen hastalardan ve
tedavi edilmeyi bekleyen hastalardan oluşur.



Simülasyona analitik model kurulamadığında veya fiziki
dayanıklılık ölçümlerinde başvurulmaktadır.

Bazı problemlerde sistem üzerinde denemeler yapmak
zaman zaman imkansız olabilir veya bu denemeler çok
zaman alıcı ve pahalı olabilir.

Bazı problemler ise çok karmaşık bir yapıda olabilir. Bu gibi
problemlerde simülasyon uygulanması sayesinde model
üzerinden elde edilen sonuçtan yararlanılarak sistemin
davranışları tahmin edilmeye çalışılır.



Simülasyonun tarihçesi 5000 yıl öncesine, Çin’e kadar
uzanmaktadır. Bu dönemde savaş oyunlarında kullanılan
simülasyon, yine 1780’lerde Prusyalılar tarafından savaş
stratejilerinin belirlenmesinde kullanılmıştır.

II. Dünya Savaşı yıllarında matematikçi John Von Neumann,
simülasyonu, elle veya fiziki model üzerinde denenmesi çok
karmaşık ve pahalı olan fizik problemlerinde kullanmıştır.

1960’lardan itibaren bilgisayarlar çok hızlı bir gelişim
göstermiştir. Bu gelişme sonucunda çeşitli simülasyon
programları geliştirilmiştir.



GPSS

SIMSCRIPT

SLAM

DYNAMO

MAP/1

ARENA

SIMULA

PROMODEL

Simülasyon dilleri



Simülasyon programları sayesinde, sistem performansını
tasarım aşamasında incelemek ve sistem üzerinde
iyileştirmeler yapmak mümkün olabilmektedir.



Simülasyon tekniğinde, 

1    Öncelikle problem tanımlanır. 
2 Probleme ait değişkenler belirlenir.
3 Nümerik model oluşturulur.
4 Model test edilir.
5 Modelin çözümü gerçekleştirilir.
6 Sonuçların elde edilmesinden sonra, gerekiyorsa 

modelde değişiklik yapılarak tekrar çözüm aşamasına 
dönülür.

7 Karar ve uygulama gerçekleştirilir.



Simülasyonun faydaları:

1 Doğrudan uygulanabilir.
2 Bazı problemlerde simülasyon tek çözüm yolu olabilir (
NASA, Saturndeki koşulları ancak simüle edebilir).
3 Simülasyonda doğrudan sistem üzerinde denemeler
yapmak yerine model üzerinde denemeler yapılmaktadır.
4 Zaman kısıtı simülasyon ile kolaylıkla aşılabilir. Simülasyon
ile istenen zaman dilimi için istendiği kadar test yapılabilir.

SİMÜLASYONUN FAYDA VE SAKINCALARI



Simülasyonun sakıncaları:

1 İyi bir simülasyon oldukça pahalıdır ve zaman alır.
2 Simülasyon optimum sonuç üretmez.
3 Her problem için ayrı bir model tasarlamak gerekir.
Genellikle bir problem için üretilen bir model, diğer birçok
problem için uygun olmayacağından yeniden model kurmak
gerekebilir. Bu da zaman alıcı olmasının yanı sıra, pahalı bir
işlemdir.



SAĞLIK

Sağlık hizmetlerinin sağlanması ve sunulması sırasında
sınırlı kaynakların etkin kullanılması bir gerekliliktir. Bu
yüzden simülasyon tekniği tüm dünyada sağlık sistemlerinde
geniş bir uygulama alanı bulmuştur.

SİMÜLASYON UYGULAMALARI



1- Bir terörist saldırı olayında dispanser merkezlerine antibiyotik ve 
aşıların dağıtımını ele alan bir çalışma mevcuttur. (Hupert ve 
diğerleri, 2002)   

2- Başka bir çalışmada yeni büyük bir hastanede, malzeme ve 
ekipmanları taşımak için bir sistem planlamak amacıyla 
simülasyon tekniği kullanılmıştır. (Etkinlik ve verimliliği artırmak 
için) (Ceric, 1990)

3- Etkin acil servis bölümlerinin planlanması için simülasyon 
kullanımından bahseden bir çalışma söz konusudur.  (McGuire, 
1994)

Tüm bu örnek uygulamalarda amaç, hastalara rahatsızlık 
vermeden veya onları riske atmadan farklı politikaların test 
edilmesidir. 



ULAŞTIRMA SİSTEMLERİ

Temel amaç, sistemin mümkün olduğunca etkin ve verimli
işlediğinden emin olmaktır.

1- Havacılık sektöründe büyük yolcu terminallerinin
planlanmasına yardımcı olması için simülasyon tekniği
kullanılmaktadır.

Havaalanı terminalleri, bagajların taşınması ve yolcuların uçuş
için zamanında uçağa gidiş kapılarına ulaşabilmesini sağlayan
sistemleri içerir ve bu sistemlerin performansını değerlendirmek
için çok sayıda benzetim kullanılır.



Passenger (yolcu) terminal simulation software



2- Havacılık sektöründe yine hava trafik kontrol sistemleri hava
sahasının etkin ve güvenli kullanımını sağlamak için kullanılırlar.
Bunun bir parçası olarak, hava trafik kontrolörleri uçakların
hareketinin önceden planlanmasını sağlamalı ve sonra gerçek
zamanlı yönetmelidirler.

3- Yapılan bir simülasyon çalışmasında İngiltere ve Fransa’yı
bağlayan Manş Tünelinde trafik akışının planlanması uygulaması
gerçekleştirilmiştir.



SAVUNMA

Savunma sektöründeki uygulamalar literatürde çok yer
almamaktadır.

Uygulamalar lojistik işlemlerine ilişkin çalışmalardan
savunma ve hücumda kullanılan olası strateji ve taktiklerin
araştırıldığı savaş simülasyonlarına kadar uzanmaktadır.
Açık olarak görülebilir ki, hiçbir komutan yenilgi istemez ve
önceden taktikleri geliştirmek ve karşı önlemleri hazırlamak
önemlidir.





MONTE CARLO SİMÜLASYONU

II. Dünya Savaşı yıllarında matematikçi John Von Neumann,

simülasyonu, elle veya fiziki model üzerinde denenmesi çok

karmaşık ve pahalı olan fizik problemlerinde kullanmıştır.

Nötronların rastgele yapısından esinlenerek, bu yapı rulet

masasındaki rastgele yapıyı andırdığından, Neumann

simülasyonu «Monte Carlo Simülasyonu» olarak

adlandırmıştır.



Monte Carlo simülasyonunda, 

1 Probleme ait önemli değişkenler belirlenip, bu değişkenlerin 
olasılık dağılımları saptanır.
2 Her bir değişken için kümülatif olasılık dağılımları belirlenir.
3 Her bir değişken için rastgele sayı aralıkları belirlenir.
4 Rastgele sayılar seçilir.
5 Seçilen rastgele sayılar kullanılarak denemeler gerçekleştirilir.



• Envanter simülasyonu
• Tamir- bakım simülasyonu
• Kuyruk simülasyonu
• Yatırım problemi simülasyonu
• Operasyonel oyunlar
• Sistem simülasyonları 

SİMÜLASYON TÜRLERİ


