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 أساليب المحاكاة

 :المحاكاة من اسلوبان هنالن

  Analogue Method : التناظر طريقة .1

 المطلوب الدارسة لٌد المشكلة تحوٌل ٌتم الطرٌمة هذه فً
 والمناظر سهلة معالجته تكون بحٌث لها مناظر الً محاكاتها
 بتحوٌل وذلن ٌةائالكهرب الدوائر هو استخداما االكثر التملٌدي
 تغٌٌر بعد مناظرة كهربائٌة دائرة الً محاكاتها المراد المشكله

 النماذج مع تتعامل ال الطرٌمة فهذه المرارات ولواعد معالم
 العدد الكثٌرة المتغٌرات ذات المشاكل فً تطبك لذا الرٌاضٌة

 الطرٌمة هذه .العادٌة بالطرق الحل معه ٌصعب الذي الحد الً
 .التطبٌك دةومحد



 أساليب المحاكاة
  Monte Carlo Method : كارلو مونت طريقة.2

 عشوائٌة عملٌات تتخللها التً المسائل مختلف لمعالجة الطرٌمة هذه تستخدم

 .الرٌاضٌة االسالٌب بواسطة حلها ٌصعب طبٌعٌة تجارب عمل ٌصعب حٌث
 من عٌنات تولٌدب وذلن العٌنة اسلوب بواسطة المحاكاة على الطرٌمة هذه تعتمد

 المجتمع من العٌنات اخذ من بدال الحمٌمً المجتمع ٌحاكً نظري مجتمع
 .نفسه الحمٌمً

 :كارلو مونت لمحاكاة المتبعة الخطوات

 .الدراسة لٌد للمتغٌر االحتمالً التوزٌع نوع تحدٌد .١

 .االحتمالٌة الكثافة دالة إٌجاد .٢

 .متغٌر لكل العشوائٌة االعداد فترة انشاء .٣

 .العشوائٌة االعداد تكوٌن .٤

 .المحاكاة محاوالت من سلسلة اجراء .٥



 أساليب المحاكاة
 وفقا مصنفة التوزيعات من نوعين كارلو مونت طريقة تتضمن
 :متغيراتها لطبيعة

 ٌشملو : (Contiguous Distribution) المتصل التوزيع -1
 بحٌث وغٌرها المنتظم والتوزٌع األسى والتوزٌع الطبٌعً التوزٌع

 . T1tT2 لٌمتٌن بٌن محصور  tالمتغٌر ٌكون

 هذا ٌشملو :(Discrete Distribution) المتقطع التوزيع -٢
 .اوغٌره وبواسون الحدٌن وذي برنولى توزٌع التوزٌع من النوع
 تتغٌر حٌث محددة لٌم ٌأخذ التوزٌعات من النوع هذا متغٌر عادة
 . معٌنة نمطة بممدارعند لٌمته

 لكثرة وذلن المتمطعة للحوادث تستخدم المحاكاة أنواع أكثر نجد
 .تالئمها التً الظواهر



 توليد االعداد العشوائية 

Generation of Random Numbers  
  اي ولوع ٌةالحتمال مساو ولوعه ٌةاحتمال ٌكون الذي لعددا هو :العشوائي عددال

 المٌاسً المنتظم التوزٌع العشوائٌة عداداال تتبعو اعداد مجموعة من آخر عدد
 .[ 0,1 ]  الفترة داخل تمع المولدة العشوائٌة االعداد الن هذا

 : طريك عن العشوائية االعداد توليد يتم

غٌر طرٌمة وهذه الحاسب ذاكرة فى مباشرة تحفظ العشوائٌة المٌم جداول 
 .الحاسب ذاكرة تستهلن النها مجدٌة

عملٌة كل بٌن المفاضلة تتم الحاسب، بواسطة لتنفذ تعد حسابٌة عملٌات 
 :لالتى وفما واخرى

 .U(0,1)  المنتظم التوزٌع المولدة العشوائٌة االعداد تتبع ان ٌجب  •

 . إحصائٌا مستملة العشوائٌة االعداد دورة تكون ان ٌجب  •

 . طوٌلة العشوائٌة االعداد دورة تكون ان ٌجب  •

 .العشوائٌة االعداد تولٌد عملٌة سرعة  •
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 : اساليب عدة على الحسابية العمليات طرق تشتمل

  (Mid-Square Method) : العدد مربع وسط طرٌمة .١

 (Mid-Product method) : العدد ضرب وسط طرٌمة .٢

  ) Congruential :المطابمة) المسمة بالً طرٌمة .٣

 من المعاٌنة طرٌمة تشمل: االحتمالٌة التوزٌعات من المعاٌنة طرٌمة .٤
  متتالٌة عشوائٌة عٌنات بتولٌد تموم طرق على االحتمالٌة التوزٌعات

f(t)  احتمالى توزٌع من (t1,t2 …) 

     :الطرق هذه من

 .سالمعكو طرٌمة•

 .التجمٌع طرٌمة•


