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X. SZIMULÁCIÓ

1. VÉLETLEN SZÁMOK

A véletlen számok fontos szerepet játszanak a véletlen helyzetek generálásában (pénzérme, dobókocka,
szerencsejátékok), amelyek segítenek a tapasztalatszerzésben a valószínűségről és annak törvényszerűségeiről. Ne
felejtsük el, hogy a valószínűség-számítás fogalmai, tételei feltételezik, hogy az elemzés tömegjelenségre vonatkozik.

A véletlen számok legfontosabb alkalmazása a szimuláció, amely lehetővé teszi a tapasztalatszerzést a véletlenről,
drága kísérletek modellezését, más módszerrel nehezen kiszámítható értékek meghatározását stb.

Kezdetben ehhez vagy egyszerű kísérleteket (kockadobás) végeztek vagy előregyártott táblázatokat alkalmaztak. De
az összetettebb jelenségek lefutásának vizsgálatához  kockadobás is szükséges. További problémákat vet
fel az egyenletesség és a különböző típusú "kockák" elkészítése. Ma már legtöbbször számítógépes algoritmusokat
használunk.

A szimuláció alapvető problémái: egy determinisztikus számítógépen közelítjük a véletlent. Diszkréttel közelítünk
folytonosat vagy fordítva. Végtelen feladat korlátos modell, véges szimuláció.

Pszeudovéletlen számok

Azokat az  számokat, amelyeket egy adott algoritmus alapján számítottunk ki, és a véletlen számok

helyett használhatók, pszeudovéletlen számoknak nevezzük. A generálásuknak és ellenőrzésüknek (egyenletesség,
véletlenszerűség) külön elmélete alakult ki. Ezzel itt nem foglalkozunk. A legtöbb magas szintű számítógépi
programozási nyelv elég jó generátort tartalmaz beépített eljárásként, ezért ajánlatos az ellenőrzés. Itt most két
egyszerű pszeudovéletlenszám generátort adunk meg.
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Példa:
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Példa:

           

Napjainkban majdnem minden számítógép (programozási nyelv, programcsomag) az előző példákhoz hasonló
beépített kongruenciális generátort használ. Az  számok generálására ilyen a lineáris kongruencia vagy

hatványmaradék módszer, ekkor a következő rekurzív kapcsolat adott:

ahol  konstans szorzó,  a növekmény és  a modulus. Az  kezdő érték az ún. "seed". Ha megoldjuk a 

 egyenletet, akkor azt kapjuk, hogy

Nyilván a paraméterek határozzák meg a generátor "jóságát". A szokásos követelmények egy
véletlenszámgenerátorral szemben:



1. jó statisztikai tulajdonságok. Tehát legyenek függetlenek (korrelálatlanok) és azonos eloszlásúak.
 

2. az ismétlődési periódus legyen hosszú, hogy sok és változatos problémánál legyen alkalmazható.
 

3. ismételhető legyen. Tehát ugyanazokra a paraméterekre ugyanazt a sorozatot adja.
 

4. a szimulációk többsége sok véletlen számot igényel, ezért legyen gyors és könnyen számolható.
 

5. legyen könnyű a szeparált sorozatok készítése.

Megjegyzés: Diszkrét egyenletes (klasszikus valószínűségi mező) eloszlást közelítenek a megadott rekurzív
algoritmusok. Az  példa még számítógép nélkül is jól használható.

A számítógépi algoritmusok legtöbbször (valójában mindig diszkrétet, hiszen véges a számábrázolásuk) a 

 intervallumon egyenletes eloszlást próbálják közelíteni, mert ebből különböző módszerek segítségével – a tanult
eloszlások tulajdonságainak felhasználásával – más eloszlású véletlen számokat tudunk előállítani.

Megjegyzés: Legyen a generátor a következő:

Kongruenciális generátorok

A legtöbb lineáris kongruenciális generátor a következő három típus valamelyikébe esik (  a periódust jelöli):

A típus: maximális periódusú, multiplikatív, ahol

B típus: teljes periódusú, multiplikatív, ahol

C típus: maximális periódusú, multiplikatív, ahol

Néhány javasolt generátor

1.   

2.    páratlan szám.

3.    páratlan szám.

4.   

5.   

6.   

Az inverzfüggvény módszer

Ha   szigorúan monoton növő eloszlásfüggvény és      eloszlású, akkor   egyenletes eloszlású a

  intervallumon. Fordítva, ha   akkor   éppen   eloszlású.

Következmény:

1. Ha   akkor   



2. Ha   akkor   

3. Ha   akkor   standard Cauchy eloszlású.

4. Ha   akkor   standard normális eloszlású.

Az elfogadás-elvetés módszere

  

 

Legyen az   valószínűségi változó sűrűségfüggvénye   amelyhez létezik egy olyan 

 sűrűségfüggvény, hogy   (minden  -re és   egy véges konstans) és a   könnyen

generálható eloszlású. Legyen az   valószínűségi változó   sűrűségfüggvényű és   amely

független  -tól, ekkor 
             

azaz a feltételes valószínűségi változó éppen megfelel az   eloszlásának.

Bizonyítás: Valójában

és

Tehát

Megjegyzés: Ez a módszer akkor praktikus, ha  könnyen generálható és  nem nagyon nagy (tehát az elutasítás
nem gyakori). Ha lehetséges, akkor az optimális választás a  konstansra
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Példa: Ha  akkor  Továbbá, ha  és  akkor 

 Tehát elegendő csak olyan  eloszlású véletlen számokat generálni, ahol 

 ekkor a sűrűségfüggvény



 

ahol

amikor is

míg

Ekkor  és  is sűrűségfüggvény és mind a kettő szimulálható az inverzfüggvény módszerrel.  pedig a

kettő keveréke, ahol a súlyok

Generálunk egy egyenletest a  intervallumon ez eldönti, hogy melyik függvénnyel folytatjuk felhasználva

az inverzfüggvény módszert és utána az elfogadás-elvetés módszerével kapjuk az  értékét. Tehát három 
 típusú véletlen számot használunk fel.

2. NORMÁLIS ELOSZLÁS GENERÁLÁSA

A normális eloszlás eloszlásfüggvénye nehezen kezelhető, ezért számos generátort találtak ki a tulajdonságai alapján.
Néhány példa.
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Példa: Ha  akkor

közelítőleg standard normális eloszlású. Ez a centrális határeloszlás-tétel egy véges alkalmazása. Nem
hatékony, mert sok véletlen számot használ.
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Példa: A legtöbb statisztikai programcsomag a következő ún. Box-Müller módszert használja. Legyen

ekkor

közelítőleg standard normális eloszlásúak.

Legyen  és  ekkor az  feltételes eloszlása adott  esetén



ahol  Ha egy ilyen két dimenziós normális eloszlású vektort akarunk generálni, akkor legyen 

 Legyen

és

Mátrix alakban

Hasonló az -dimenziós eset generálása is, ahol az előbbi képlet alsó háromszög mátrixának a szerepét a
szórásmátrix Cholesky-felbontás szerinti négyzetgyöke veszi át.

3. A BROWN-MOZGÁS GENERÁLÁSA

Definíció: A Brown-mozgás olyan

véletlen folyamat, ahol

1.  .

 
2.   folytonos.

 
3.   folyamat független növekményű.

 
4. 

 megfigyelt a  intervallumon és  Tudjuk, hogy a kovariancia függvény

A sajátfüggvényekre

azaz

Tehát megadható a Karhunen-Loeve sorfejtés :



ahol    azaz standard Gauss-eloszlású.

4. A közelítő INTEGRÁLÁS HIBÁJA

Definíció: Monte-Carlo módszereknek nevezzük matematikai feladatok megoldásának véletlen mennyiségek
modellezését felhasználó numerikus módszereit.

Az egyszerű Monte-Carlo módszer esetén a hibabecslés jellemzésére általában a szórást használjuk.

Legyen   egy tetszőleges valós függvény, amely esetén az

létezik. Ez szükséges és elégséges feltétele, hogy az   valószínűségi változó, ahol    

 eloszlásfüggvényű, szórásnégyzete létezzen. Továbbá legyen 

akkor az   minta esetén      eloszlású) a hibabecslés szórásnégyzete

Ebből leolvashatjuk a Monte-Carlo módszer egy igen lényeges tulajdonságát: ha a mintaelemek számát növeljük a
hiba illetve a jellemzését adó szórás csak  arányában csökken. Látszólag ez azt jelenti, hogy azok a jó becslések,

amelyeknek kicsi a szórása. De azzal, hogy a robusztus tulajdonságok nem változnak meg egy konstans tényező
hatására az következik, hogy más szempontból kell összehasonlítani az integrálási tulajdonságokat, illetve
érzékenységeket. Ezeket a további vizsgálatokat célszerű úgy elvégezni, hogy a szórások legyenek egyenlőek a
becsléseknél. Legyen ez a közös érték  s az ilyen egyenletet nevezzük kanonikus egyenletnek.
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Példa: A véletlenszámgenerálást felhasználva készítsünk -os konfidenciaintervallumot a következő
integrálra:

Megoldás: Ha  akkor az integrál

ahol  és  függetlenek. Készítve egy 500 elemű mintarealizációt a várható értéket

közelíthetjük az átlaggal, amely pl.

míg a szórás (tapasztalati)

Tehát az intervallum
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