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 الثاني الفصل
 اساليب المحاكاة

Simulation Methods 
 

  Generation of Random Numbers العشوائيةدعداد اال توليد
 المختمفة الطرق سنتناول لذا العشوائیةعداد اال عمي تعتمد كارلو مونت محاكاة أن بما

 مساو وقوعو احتمال یكون الذي الرقم ىو العشوائي والرقم العشوائیةعداد اال تولید بيا یتم التي
 العشوائیةعداد اال تتبع حیث عشوائیةاعداد  مجموعة من آخر عشوائي رقم اي وقوع الحتمال
 اإللكترونیة اآلالت بواسطة المولدة العشوائیةعداد اال الن ىذا [ 0,1 ] القیاسي المنتظم التوزیع

 تنفذ التي العشوائیةعداد اال عمى المعتمدة المحاكاة نماذج حیث  [ 0,1 ]  الفترة داخل تقع
 . الحاسب بواسطة

 : طریق عن العشوائیةعداد اال تولید یتم
 مجدیة غیر طریقة وىذه الحاسب ذاكرة فى مباشرة تخزینيا یتم التي العشوائیة القیم جداول 

 . الحاسب ذاكرة فى كبیر حیز لحجز نسبة
 وفقا واخرى عممیة كل بین المفاضمة تتم الحاسب، بواسطة لتنفذ تعد حسابیة عممیات 

 لالتى:
 .U(0,1)  المنتظم التوزیع المولدة العشوائیةعداد اال تتبع ان یجب  •
 . إحصائیا مستقمة العشوائیةعداد اال دورة تكون ان یجب  •
 . طویمة العشوائیةعداد اال دورة تكون ان یجب  •
 العشوائیةعداد اال تولید عممیة سرعة  •

 :تشتمل طرق العمميات الحسابية دعمى دعدة اساليب 
  (Mid-Square Method) : العدد مربع وسط طریقة .١
 (Mid-Product method) : العدد ضرب وسط طریقة .٢
  ) Congenital :)المطابقة القسمة باقي طریقة .٣
 Sampling From Probability االحتمالیة التوزیعات من المعاینة طریقة .٤

Distributions Method: 
 متتالیة عشوائیة عینات بتولید تقوم طرق عمى االحتمالیة التوزیعات من المعاینة طریقة تشمل
f(t) احتمالى توزیع من (t1,t2 …) 
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 Independent قیاسي منتظم توزیع ذات عشوائیةاعداد  استخدام عمى أسست الطرق ىذه كل •

and identically distributed uniform (0,1) .. 
  : الطرق ىذه من
  Inverse Method  المعكوس طریقة -١
  Convolution Method التجمیع طریقة -٢
 

  Inverse Method  المعكوس طريقة
 عشوائیة اعداد لتولید معینا توزیعاً  یتبع عشوائي متغیر عمى الحصول بموجبيا یتم طریقة ىي •

 المنتظم االحتمالي التوزیع تتبع التي العشوائیةعداد اال عمى باالعتماد وذلك التوزیع ذلك تتبع
 . القیاسي

 كان سواء  f(x) احتمالیة توزیع دالة من عشوائیة عینة عمى نحصل ان نرید أننا افترض •
 التراكمیة الكثافة دالة بإیجاد أوال تقوم المعكوس فطریقة . متقطع او متصل التوزیع

F(x)=P{yx} 0 حیثF(x)1 قیم لكل y التالیة بالخطوات نقوم ثم المعرفة : 
 .U(0,1) القیاس المنتظم التوزیع من R عشوائیةاعداد  تولید -١
x = F من المرادة x قیمة أیجاد او حساب -٢

-1
 (R). 

 
 :المعكوس طريقة باستعمال متقطع احتمالي لتوزيع قيم إيجاد زمية خوار
عمى التوالي، بحیث ان  p1,p2,…,pnباحتمالیة  x1,x2,…,xnالقیم: من  n لتكن لدینا .1

0pi1  وان∑     
 
   . 

 من خالل: Fiنوجد الدالة التراكمیة  .2
F1=p1; 

F2=p1+p2; 

 

Fn=p1+p2+…+pn=∑     
 
   . 

التي یقع فیيا بحیث ان  [Fi-1,Fi]ونبحث عن الفترة  Ri[0,1]نختار عدد عشوائي  .3
Fi-1<RiFi. 

 نالحظ ان : .4
x1 if 0<R1F1 

x2 if F1<R2F2 

 

xn if Fn-1<RnFn. 

 :1مثال 
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لیكن لدینا التوزیع المعبر عن الفترة الزمنیة الفاصمة بین تعطیل االالت في مصنع ما ل 
n=1,2,3,4 :كما یمي 

n p(ti) ti 

1 0.12 4 

2 0.48 5 

3 0.22 6 

4 0.18 7 

 :tiاعداد عشوائیة من نوع  10اوجد 
 :الحل
 :التالیة االعداد فكاوت Ri عشوائیة اعذاد (وختار) وولذ

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.4764 0.8416 0.9434 0.3420 0.6827 0.8521 0.1129 0.5806 0.9285 0.6955 

 القیمةبصورة متتابعة ووىظز في فتزة يقع لكي وحذد  Ri العشوائیة االعذاد مه رقم وأخذ

 ، حیث ان:المطلوبة العشوائیة

n p(ti) Fi Fi-1-Fi 

1 0.12 0.12 0.0000-0.1200 

2 0.48 0.60 0.1201-0.6000 

3 0.22 0.82 0.6001-0.8200 

4 0.18 1.00 0.8201-1.0000 

 

وعمیو فاننا  R10.6>0.1201نالحظ انيا تقع  R1=0.4764فمثال اول قیمة عشوائیة ىي 
 . وعمیو فاننا نحصل عمى الجدول التالي:ti=5نختار 

i Ri Fi-1-Fi ti 

1 0.4764 0.2021-0.6000 5 

2 0.8416 0.8201-1.0000 7 

3 0.9434 0.8201-1.0000 7 

4 0.3420 0.2021-0.6000 5 

5 0.6827 0.6001-0.8200 6 

6 0.8521 0.8201-1.0000 7 

7 0.1129 0.2021-0.6000 5 

8 0.5806 0.2021-0.6000 5 

9 0.9285 0.8201-1.0000 7 

10 0.6955 0.6001-0.8200 6 

 
 


