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 الثاني الفصل
 اساليب المحاكاة

Simulation Methods 
 

 (Congruential)العشوائية بطريقة المطابقة  دعدادتوليد اال
 (Linear Congruential)المطابقة الخطية . 1

 ليكن لدينا العالقة الخطية التالية:
xi=(a.xi-1+b) mod P, i=1,2,… 

 Lوهذه تمثل عدد المراتب و  k=3 or 4عدد اولي و  Pتمثل قيم ابتدائية و  x0, a , bحيث ان 
 تمثل عدد االعداد المراد توليدها. فاننا نستطيع توليد قيم عشوائية باستخدام الخوارزمية التالية:

Linear Congruential Algorithm (LCA) 

Step (1): Input: x0, a , b, P, k, L 

Step(2): Process: 

   For i=1 : L 

  xi=(a.xi-1+b) mod P. 

  Ri=xi/10
k
. 

   End. 

Step(3): Output the sequence R1,R2,…,RL. 

END. 

 

 

 (:2مثال )

 .k=3اعذاد عشوائية ووختار  3. المطلوب توليذ P=997و  a=5و  b=7و  x0=500ليكه لذيىا 

 الحل:

1. x1=(a*x0+b) mod P. 

x1=(5*500+7) mod 997=2507 mod 997, let q=2507\997=2. 

x1=2507-2*997=513. 

R1=513/1000=0.513. 

2. x2=(5*513+7) mod 997=2572 mod 997, let q=2572\997=2. 

x2=2572-2*997=578. 

R2=578/1000=0.578. 

3. x3=(5*578+7) mod 997=2897 mod 997, let q=2897\997=2. 

x3=2897-2*997=903. 

R3=903/1000=0.903. 

 .0.903 ,0.578 ,0.513وعليه فان االعذاد العشوائية هي :
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 )Congruential) Quadraticة تربيعيالمطابقة ال. 2
 ليكن لدينا العالقة التربيعية التالية:

xi=(a.x
2
i-2+ b.xi-1+c) mod P, i=1,2,… 

 Lوهذه تمثل عدد المراتب و  k=3 or 4عدد اولي و  Pتمثل قيم ابتدائية و  x0, a , bحيث ان 
 تمثل عدد االعداد المراد توليدها. فاننا نستطيع توليد قيم عشوائية باستخدام الخوارزمية التالية:

Quadratic Congruential Algorithm (QCA) 

Step (1): Input: x-1, x0, a , b, c, P, k, L 

Step(2): Process: 

   For i=1 : L 

  xi=(a.x
2
i-2+ b.xi-1+c) mod P. 

  Ri=xi/10
k
. 

   End. 

Step(3): Output the sequence R1,R2,…,RL. 

END. 

 

 :(3مثال )

اعذاد  3. المطلوب توليذ P=997و  a=13و  b=23و  c=31و  x-1=11و  x0=19ليكه لذيىا 

 .k=3عشوائية ووختار 

 الحل:

1. x1=( a.x
2

-1+ b.x0+c) mod P. 

x1=(13*11
2
+23*19+31) mod 997=2041 mod 997, q=2041\997=2. 

x1=2041-2*997=47. 

R1=47/1000=0.047. 

2. x2=(13*19
2
+23*47+31) mod 997=5805 mod 997, q=5805\997=5. 

x2=5805-5*997=820. 

R2=820/1000=0.820. 
3. x3=(13*47

2
+23*820+31) mod 997=25027 mod 997, q=25027\997=25. 

x3=25027-25*997=102. 

R3=820/1000=0.102. 

 . 0.102 ,0.820 ,0.047العشوائية هي :وعليه فان االعذاد 
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