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ПРЕДГОВОР
Прелложената па впиманието на читателя книга „Стохастични
числени метоли п симулацин” е свързана с едниоименния курс лек
ппли. четени от автора на студентите от специалност статистика в
Софийски хупиверситет „Св. Климент Охридски”. Факултет по ма
тематика и информатика. Това е п причината за лпиисата на уводна
глава. съдържаща осповни понятия и факти от теория па вероятпос
тите и статистиката. Изложеният материал с съобразен с практиката
па водещите световни университети и съвремениото състояние в о06
ластта. Макар и предназначена главпо за докторанти и студенти.
киипгата може да бъде интересна и полезна за всички. които се ип
тересуват от съвременните достижения в областта па. стохастичиите
числени методи и симулации.
Полготовката па книгата и нейното отпечатване са субсидира
ни от Фонд „Научнии изследвания” в рамките на договорите ДПВП
2 1 ГРазвитие на Цептър за върхови постижения „Суперкоупютър
ни приложения”) и ДО02-146 („Иновативни квази Монте Карло грил
пресмятания среда. библиотекпи. пилотяи грид приложения”).
Използвам случая да изразя благодариост па всички колеги. с
които съм работпла по време на дългогодитшната си пренодавател
ска и нахучпо-изслеловалелска дейност за чудеспата атмосфера и за
оказваното ми от тях съдействие. Специално бих искала Да спомена
ползотвориите дискусии с колегите София Пваповска. Толор Гюров
и Еманупл Атапасов (всички от Института по информационни и ко
мупикационни техпологии към БАН).
А. Караиванова
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Глава 1

Увод
Стохастичиите числени методи. известии под името методи Монте Карло.
са числени методли за решаване па математически залачи с помощта на мо
делиране на случайни величени п, или случайни функции п статистическа
оценка па техните характеристики.
Тези методи са мощеи апарат за решаване па много задачи в областта
ипа изчислителиата матема гика. физикагта. химпята п инженерните нахуки.
Монте Карло методите предлагат простота на копструкциите и често се
използват за симулация на процесп. чието поведепие може да се иптерпи
ретира само в статистически смисъл. Съществуват. обаче. широк клас за
дачи. за които Монте Карло метолите са единствените възможии числени
методи за решаване. Независимо от универсалността на Монте Карло ме
голите, техеп серпозен педостатък с слабата им сходимост. осповапа върху
грешка с порядък О(А**Ш) при статистическа извадка с размер Х, когато
в оценката на грешката це се използва информация за глалкостта на дан
ните. В резултал ог комбинацията от простота па конструкцията. ишрок
обхват па приложимоест и бавпа сходимост. за Монте Карло пресмятанията
се изиолзва твърде много комиютърпо време. Например. според дании от
мониторирансто на Европейската грид пницпатива (ммлу.ев.еи) около 80
процента от общото пропесорно време се изпо г зва от грид принложенията
с Монте Карло пресмятанимя. Сноред давип от Денартамента по енергети
ка па САЩ около 70 процеинта от компютърного време на компютрите в
департамента се използва за Монйте Карло пресмятания.
Това е едио предизвикателство за изследователите в областта на Мон
те Карло методите. Дори скролниг подобрения в тези методи имат същес г
вси принос по отпошение па ефективността и обхвата нм на приложимост.
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Всъщшост. голяма част от усилията в разработването па Монте Карло ме
тоди са пасочени къл: колструпране па методи с памалена. дисперсия. които
волят до ускоряване па сходимостта чрез намаляване на копстантата пред
О(Х71) в оценката за грешката. Един друг подход за подобряване на схо
димостта па Монте Карло метолите с да се промени вида па използваната

редица. Квази-Монте Карло методите използват квазислучайни редици
(известин също под името редици с малък дискрепанс) вместо обичайните
исевдослучайни редици. Последвалото изследване и развитнпе па тази гръу
па методи доведе ло разработването па рандомизцирани квази-Монте Кар
ло ,методи. които използват рапломизпирани (разбъркацни) редпии с малък
дискрепанс.

Елин от основните способи за построяване на методи Монте Карло е
свеждането па задачата към пякакво интегралио представяне. което се пи
териретира като математическо очакване (включително условно) на слу
чаеи слемент (случайна величина. случайна Функдия). Този слемент се
парича оценка на търсената велитина пли функция. За пресмятане на.
пеобходимата стойност се използва Закона на големите чпсла. от който
следва. че за приближена стойност па матема гическото очакване на слу
чайната величина Е се използва средпото аритметично

сс

7 т Хн
ЕЕ г
щ

за достатъчно голямо т ТтУК 531 ше .. п са пезависимпи реализации па
С.-ТУЧДЙЦ“(ГГН величина. Е

ВЪВ(З?КДПНЕТО на случаен слемент Е за числено Нрп(/)ЛН)К(),ННС па търсе

пата величина с метод Мопте Кар:то се нарича рапломизация па задачата.
Трябва. да отбележим, че попятието оцеика в теорията па методите Моите
1(.813.”10 се отличава малко от апалогичиия термин в математическата ста
тистика. Така. в горната формула случайната величина # е оценката на
търсената величина в термипите па методите Монте Карло. а средното

.б:: 51 та ЕН
е оценката на математическото очакване Е“ в термините на математичес
ката статистика. Изборът на оценката Е. като правило. е нееднозначен.
поради което осповните въпроси при използването на методите за числено
статистическо моделиране. са: избор па оптимална оценка. #Е и разработка
на алгоритми за намиране на стойностите от извадката (51) с помощта на
компютър.

Глава 1. Увод 9
Може би най-ранното документирано използване па случайна извад
ка за памиране па приближена стойност на интеграл. е това на Конт де
Бъуфон (1707-1788). През 1777 той описва следния експеримент. Игла с
дължина Г се хвърля случайно върху хоризонтална равишна с разграфе
ни прави линии на разстоянис 4.(4 > /,). Каква е вероятиостта Р иглата
да пресече едиа от тези линии? За да определи Р. Конт де Буфон извърш

:

ва мпиогократио експеримента хвърляне на игла. Математическият анализ.
който той извърщшва на. задалата. показва. че

Р.
ха

Няколко години по-късно. Лаплас предлага горната тази формула да се
използва за пресмятане на х. като се използва експерименталната опенка
за вероятността. Това с наистина метод Монте Карло за оиредедяпе па
т; скоростта на сходимост. обаче. е бавна. Ексиериментът може да бъде
направен оплайн на адрес:
ЪБЪр : / /меЪзрасе. 551р. еди/деепа1 еу/табНна1) /збас5/Ва Еоп. пЕш1.

Много открития бяха направени в теория на вероятностите и теория
та на случайпите процеси. които са използвани в теоретичната основа на
Мопте Карло. Например. Курапт. Фридрихс и Леви доказват еквивален
тността па поведението на определени случайни пронеси п решението па
частни диференциалии уравнения. През 1930 Еприко Ферми прави числе
ни експерименти. които по-късно се наричат Монте Карло пресмятания. в
изследванията сп на повооткрития нехутрон.
През Втората световна война. съвместната работа па големи учени ка
то Фон Нойман. Ферми. Улам и Метронолис и появата па съвремениите
дигитални компютри даде силен тласък на развитието па Монте Карло
теорията. Даже терминът Монте Карло е измислен от учените. работешщи
по разработването на ядрени оръжия в Лос Аламос през 1940-те. В края
на 40-те и пачалото на 50-те години на миналия век има взрив на интерес:
появяват се много статии. описващи новия метод и как той може да бъде
изнолзван за решаване па задачи в областта на статистическата мехапика,
радпиационния транспорт. икопомическите модели. и др. За съжаление. по
това време компшотрите не могат да извършват пещо повече освен пилот
ни пресмятания в много области. По-късното развитие на компютърната
техника позволява извършването на. все по-интензивни пресмятания. Пос
ледвалите успехи отговарят на оптимистичните очаквания на пионерите
от средата на 20-ти век.

Глава 2

Симулиране на случайни
величини
Компютърното симулиране на случайни величини и случайни пронеси е
евдна пай-бързо развиващите се области на изчислителната статистика.
Миюого статистически процедури. методи и алгоритми се оспцовават на си
мулация па случайни величипи. Една традиционна област е изнолзването
на случайни числа за получаване на извадка от популация. По-повите при
ложения включват симулиране на миогомерни сложни стохастични систе

ми, които пе могат Да бъдат апализирапи апалитично. В много реални
ситуации вероятностипте разпределения са твърде сложни и изслеловале

лите апализират извадки от тяхната коунотърна симулация. При нали
чие па все но-бърза изчислителна п визуализационна среда напослелък.
все повече разпределения стават достъпнии посредством симулация.
Тази глава е посветена на методите за симулация на известпи разпре
деления. Гепсриранпето па случайна величина има две стъпки:

1. Генерирапе на извадки от стандартно равномерно разиределенне.
папример в (0.11

2. Трансформпране на извадките по подходящ начин за симулпране на
желаното разпределение.

п
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21 Симулиране на равномерно разпределена слу
чайна величина
Да приномним основиите характеристики на равномерно разпределена

случайна величина а в интервала (0.1): за 0 < и < Т плътността и е
Ра Е 1. фунпнкиията па разпределение е Е «- и, математическото очакване
се Еа +е 1/2 и дисперията се Га : 1/12.
ИПма три основни пачина за компютърно симулиране на равиомерно
пазпределена случайна величина: таблици със случайни цифри. датчици
на случайни числа (физически датчици) и геператори на псевдослучайни
числа. Изборът па един или друг начип се основава па следпиите критерии:
е статистическите свойства па. получавзаната извадка: тезн свойства. се
изучават чрез проверка с опредселени статистически тестове:
е бЪЪ)ЗННЕГГН. с която се получава извадката с коумпиотър. п икопомич

пото изпо.лзване па ресурсите на компютъра.

Съществуват лва принципа за построяване на случайни числа: отдел
по да се моделират случайпи цифри (обикновено двоични) п от тях да
се съставя стандартно случайно число (по този начин получаваме а с по
моппа пна таблици и датчици на случайни числа). или да получим цялото
случайно число (както при генераторите на псевдослучайни числа). След
ващото твърдение показва. че тезп два пачина са равносилни. Резултатът е
получен за лесегични случайни цифри <,. които с еднахва вероятност 1/10
приемат цели стойности от 0 до 9 Гдоказателството за двоични случайни
цифри е аналогично?.

Твърдение 211 Тесетичните цифри 51.....5.... на случайното чаис
ла

а че 0. 5 Ер.ае. (21.1)

са независиа чи случайни цифри. Обратно. ако 51....бр.... са независими
случайни цифри, тоа в 1241) е стандартно случайно число.
Доказателство. Ако случайпата величина (2.1.1) е равномерно разпре
делепа в (0.1). то #. -- 7 тогава и само тогава. когато

0„Еу
р1ба<
051
0.0...01
(2.1.2)
.. Броа
Ха157
< 05)12ь
+0,0...
(212
А.

21. Симулшране на равномерно разпрелолена случайна величина 183
при което 51.... Еюъ В (2.1.2) могат да прпиемат произволоп цели стой
пости от 0 до 9. Дължината на иптерва. та (21.2) е равпа па 107”. й оин
тервалите (2.1.2) за различит! набори 51....:бр-1 пе се пресичат, поради
което

9

(;1„--1.)-+ ш у 4.< Це
Ае
Р(2ь
а) < 1075 < 10871107Е
0.1 (21.:3)
ЕЕл 0

гта на . й .. където 155 < Д. За тази цел

Х “ега ще докажем независимост

Б

разглеждаме верожт иостта Р(ер е .. -- |). Очевидно. таси вероятност
чюже да се разглежда като условцата вероят ност. че е изпълнено (2.1.2)
ва. по аналогия с (2.1.3) имаме
при условие. че ; е фиксирано. Тог:
9

Р(ар е КЕ 2 3) 2 ъ,
107 < 1087210 -
1
ам

с

,1

н

о,

у01 - Р(ер е НР(5. - .
Аналогично

Р еше “щ 2 2(!) ш 1079 Г.к м Е 2 ; ) х Р(Е;д” с 2(]).
чоесто означава пезависимост на слу чайпите ЦР(ЪТ)Н пна числото ( 24. 1
ШЕ" докажем обра“гного гвърдение. С(А а пре; шолагаме. че слу Цд.ННЧТО

пифри па пислото (2.1.1) са пезависими п ще покажем, че В(а < +) - т
за ВСЯКО

гсе О0. а;аз. .. йе
т полуинтервала (0. 13. Акаа < т. то в разложението (2.1.1) пли 5) 5 а1
ц Е. < аз. ИЛИ Е 2 (11.52 -изи 23 < аз. и Т.н. По този пачин
>

Р(а < 1) < Е Рузу е ае Еро #5 йр-аебв < ар) 2
К1

2
Е Е Р(51 - Си) х...Хх Р(Е]С-1 ш (Ц:-ч[) х Р(“Е;„ < щ„.)
ЕК1

. поради иечдтзишхюггш ца случайните цифри 51.....б5 . Десио е да се

зиди. пе а < +) < а 1071. Тогава

)>Ее |
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А--1 А-1

Ра < а) - Уарш7 1107071) - У а107“ -,
194 ТВЪЕ),"Т,СНИ(-?ТО е доказанес.

,;18. 1)?1;51“.“1(%,”1;1319 ГЦ)С*ДНМ(?”ГВН"]“Н н недостатъците на ”ГРПТО начина за рб“*

ализация па (”ЛУЧНЙНО число:

е Таблици: изнодзват се големи масиви предварително получели слу
чайни 1111(1)1)11. Оот които по опредслен алгоритъм се ИЗбНР“дТ ЦН(ьрН

за запцис на пореднпото СЛУЧНЙН() число. ПГ)Н съвременните компо
търпи пресмятания ТНбЗНП[ИТе не се използват по следипте причини.
ПЪРВО. чисто технически изготвянето пна такава таблица с сложна за
дача, ВТОРО. има огранпичецие За бЪЗОЯ па получените (”."Т)”“ГдйНН числа.

и възпикват перподически повторения на С.ЙЦ”ЧНЙННТС числа. (макар

п с голям Н(*РП()Д]„). Освен това. таблицата заема зпачителпо място
в паметта па изчислителната система и получаването на С.,"!.Х/”Ч[(ЦИННТ

те числа е твърде бавно. Към предимствата на таблиците се отпнася
сдиократната статистическа проверка па качествата им. както и въз
ипроизводимостта на числатТа.

е Датчици: използват сс техпически устройства (например. радпо
електропни прибори с шум). копто изработват случайна последова
телцост от двоични длфри. Тяхното предимегво е пеограниченият
брой случайни числа. които могат да произведат. Недостатъците (ос
веги скоростта в някоп случан) включват необходимостла периоди
чески Да се прави статистическа проверка па произведените числа
(даже свръхнадеж.шо хустройство може да има отклонения в работа
Та си). Освеп това. пяма възпроизводимост. Трябва да се отбележи.
обаче. че има изследлователи. които преднпочитат получени по този

пачин случайни числа. и работата по конструпране на такива хст
ройства продължава. Например. устройството Опашгшш Вападот Ви
Ссепегагог |60| е разработено в последпите голини и случайността се
основава на вътрешната случайност на квантов физически пронпес на
фотонна еунисия в полупроводници. За дистапционното му използва
не е разработена уеб услуга Оцашиит Вапдош ВИи СепегаХог бегусе

(овва5).
е« Генератори на псевдослучайни числа: Монте Карло пресмята
пията използват най-често числата. произведени от генератори на
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НСЕВЦО(”С[)“ШНЙНН числа. копто представляват комиютърни програми.
1ХРГУМЕНТНТ(-* в полза на тези геператори са възможността Да се въз
произвсдат пресмятанията. 6"1;1)”3Ъ11[а,1“г1. с която се получават числата.
отсъствието па външни )”(”ТРОЙСТВЕ!.. линса на НСОбХЮДИМОСТ за мно

гократна проверка на качеството на числата,. незвачително патовар
вапе па паметта. Обаче. и ТУК НЗбО])ЪТ на 11("()13,10С.”13"“Тг111!НГГС “исла ес

ограничен. и сс проявяват (“(ь(“*КТНТС. свързани с периодичността.

2.1.1 Генератори на псевдослучайни числа. Основни свойс
тва
Разглеждаме следния общ вид на геператор на псевдослучайни числа
ГПСЧ)):

ааа - Ф(ан). (2.1.4)

кълето пачалината стойност ар с зададеца. Областта па стойностите на Ф(.)

е полуиптервала (0.1). Освен тоза. от съображения. че. от едпа страна.
точките

(от.аз -- Ф(а1|), (аз. ал -- Ф(а51), (0з5.а6)....

лежат върху кривата /у - Ф(т). а от друга - тези точки грябва да бълат
равпомерно разиределени з квадрала ((г.у):0 < т < 1.0< у < 1). следва
че графиката на тазп функция трябва плътно да запълва този квадрат.
Едпи пример за такава функция Ф(.) е функцията

Зза голям множител АГ. където ( А) означава лробната част ца числото 4.
Длгорителм на фон Нойман. Друг пример па Ф(.) е:

Фо(а) < 1071026 ОЕ (2.1.6)
където | А) озпачава цялата част на числого . Тази функция служи за мо
делиране па ЗА-зпачни случайни чисела по метода на средата на квадрата
на Докон фон Нойман. чиято интерпретация е следната: ако
С 2 П: а1а2...4а2р.
то

ала 7 О, О0. ба.
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където %)1 са съответците ЦН(Ъ)рН от числото

02 : 0. 8402 ... Бу
Това с първият генератор па нсевдослучайни чпела. предложен от фон
Нойман в средата на мппалия век. По-късно. при изследването му се оказ
ва. че той произвежда голям брой прекалено малки числа.

Твърдение 2.1.2 Случайната величина 3 : (АГа) е равномерно разпре
делена върад) полуинтервала 10. 1) за всяко цяло положително число АГ.

Доказателство. Ако г Е 10. 1). то вероятпостта

АТ1
А
Е-0 К-0
Ме1

Р(3 <а) « У Р(Е < Ма < Е+а)
А--0

У Р(ЕМЕ <а < (ЕеаММ7) - УП аМо .

косто й "ГрЯбВ“(ЦНС да се докаже.

От последиото твърдение следва. че разглежданвият метод нанстина
произвежда релица от (”Г[УЧ“(НЧХНН числа. ()ЧОВНЦНО е. обаче,. че съседните

члепове на редицата са взанмнозависими. Възипква въпросът: колко го
ляма е тази зависимост”?

Твърдение 2.1.3 Коефициентет на корелация на случайните величини

а и 3 - (3Га|) е равен на 1/У за произволно положителна .
Доказателство. От предишното твърдение следва. че случайната вели
чипа 3 е също стандартна случайна величина и коефициентът на корела
ния е

- 1/2 а-1/2
М/2 8-1/2
.) - Е алилае
ллНЕ))Ма-мИл
лл ))
(Ате4| + (Ма)-(М/2-1/2)- 12 (/8-1/2

м.ЛЛ2 „1/12
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ще + Е

в ( (а-АК/1/12
(м/2-У/ЯА
(3-1/2
а-1/2(/3-1/2
М1/12
М/1/12
„/1/12

/Р
1
1
А/ Х/т М М

кълето т ПГа)|. Случайните величини т и са независими (следва от
хпървото ”ГВЪРДЕЧ*НЮ). и от косто следва. че

а 3) н У (л 3) + <-0(3.3) <.
хоето и Трябваше да се докаже.
От последното твърдепие следва. че за голямо А/. коефициентът па
хорелация между съседии членове на редицата, не е голям.

21.2 Тестване на генераторите
Зелнага ше отбележим. че никаква система тестове пе е достатъчина. за да
.с обяви едиин или друг генератор за безупречен. Процесът па проверка на
хсонкретен геператор е безкраен. Нещо повече. всяка задача. при численото
пешаване па която се използва генератор на случайни (псевдослучайти)
писла. може да се разглежда като тест За този генератор. Някои от най
газипрострапените тестове са следните:
Най-често употребяван е критерия . чиято същност се състон в след
нето: Нека в резултат на провеждането па У независими експеримепта (в
кашшя случай. един експеримент с един такт на генератора) сме получили

гойнпости #1..... бу и трябва да се изясни дали те са извадка от стой
въстите па случайната величипа Е със зададеп закон за разпределение п
“Оласт на стойпости (в нашия случай Е - а. където а е стандартно слу
пайно число. п Х < 110.1)). Разделяме множеството Х ца т пепресичащи
е по двойки множества Х - Х)р+... + Я (в паишя случай може да раз
делим А - |(0.1) на полуиитервали Х, < 51-31 71)) п по зададения закон
на разпределение пресмятаме вероятностите р; - В(Е е Х)) (в нашия слу
чай. р; - 1/1)). След което се прави групиране па стойностите: за всяко
ПЕе .. г пресмятане броя и; на стойностите Е,;. попалдащи в ЖХ).
Ако ТЕ,) напстипа са стойпости на извадка па <. то Ем - Хр; иев
сила следното твърдение:

Твърдение 2.1.4 (Теорема на К. Пирсон). Каквито и да се величината


Т и разбивката Х - Х 12 Ху (такава, че всички р; > 0), за всяко
е> 0

;2

1Я “ Стохастични числепи методи п спмулации А. Караиванова

.Х-зс
и «6

“л

Шл Ре(ху < т) К. ци)ди.

квдето

Ку () е плетността на разпределението х“” с т степени на свобода

ЮЗ--и/

ип/2-1 р и!/2

Кт(:)Е2-/3Г(т/2)”
Я удА
а Г) е гама-функцията

с

Г(и) < / ме аш. и > 0.
г

Последиото твърденвие дава следната процедура за проверка на стой
ностите 51..... Еу за достатъчно голямо ХУ. Задаваме доверителна веро
ятност (коефициелт на доверпе) 3 (обикновено -- 0.95, 0.99. 0.999) и от
хуравнението
..е

/ ееае
А.-Ци)йи-1- 3
х

определяме (обичайно с помотщта па съотзетните таблици) величината
УЦе - 1(1 - 2). която се нарича ловерителна грапица с ниво на зиачи
мост (1 - „). Отчитайки получените стойпости на р, и м;. пресмятаме х%
по формулата от теоремата на Пирсон. и ако

2,
82 Зе

ХхАх3 А( -1.1- 3).
то изследвацпата извалка (6,) се прпема за удовлетворителна. а ако

ХЗХ > Хвкг -1-32.
за пеудовлетворителна. Ако 3 -: (0.95. то стойността. на х%г се нарича почти

звачима. при 3 + 0.99 -- зцачима. а при 3 - 0.999 - силпо значима.
Тъй като Мопте Карчо методите са много ефективни За оценка на
интерали, важипо значение има проверката на свойството А-равномерност.
смисълътг на която се състои в гова. че векторите
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2.->”

(а1. .. ,П].д). (СЪ;(+1 ..... 612;„1). ека (а;ъ.(-х;д)„т„ъ еа (1дхгд)

ТрЯбВ"д с нарастването на Хе вероятпост 1 да запълват едипичния ;Ч-МЕ[)СН
К.Хб ПрОВСЕЛЧ“дТИ па това свойство може също да се осъществи с помощта па
хритерия у”: в този случап ооластта от стопности Хе единичция АТ»МСРОН

куб. който може да се разбие на п - 5 Е еднакви К)“бЧеТН “(КЕГГО се въведе
равпомерна мрежа със стъпка 1/(я-1) но всяка координата). пресметие сс
честотата на попалане па векторите от гораия вид в тезп малки кубчета и
съответната стойност па Х(ЗХ ипо формулата от теоремата па Пирсон. п т.п.

За проверка па качествата на случайните числа се използват п други
коплтерии - например. критерий на Смпрнов, корелационии критерии. и
т.н.

21.3 Най-често използваните съвременни генератори на
псевдослучайни числа
Основниите видове генератори на исевдослучайни числа. които се използват
в съвремепниите пресмятания са: линейни конгруептни геператори. генера

тори с изместени регистри. адитивни и мултинликативни генератори на
Фибоначи. комбинирапци генератори п конгруентни геператори. използв
шиг обратна функция.

е Конгруентни генератори
Кош*руехп*нпте генератори използват модулна аритметика. ЦЕЪ при
помпиим озпаченията в модулната аритметика. За положително цяло

число т п дадено число б. а се парича остатък на 6 по модул т. ако

ТЪ/т!! т.
а -- Б6-- Ю/т
където 1- !Ъ озпачава най-голямото цяло число. по-малко от аргумецнта.


Например. ако т - 5 и ф - 13. тогава остатъкът на 6 по модул т е
3. Ше използваме означението. чеа ве 6 штой т. Може да се провери.

че голям брой числа ипмат същия остатък. В действителност. ако
дефинираме. че две числа са сквивалентии. ако имат един п същ
остатък, то тази релация създава един клас на еквпвалентност върху
множеството на числата. Ограпичаваме се с неотрицателните цели
числа и в този случай класът на еквивалентност за това множество
е

СТОХ“(М“ГНЧНП числени методи и симулации А. Карашзанова
Модулната аритметика се използва за гепериране на пнсевдослучайни
лисла ио следния начин. Дефишграмс следващия слемент от редипа
та като

Фъ 5 (алу ке) (тойа т)
където а се нарича множите,т. а « пова. и с - адитивна константа.
Генераторите. основани на тя формула, се наричат линейни кона
руеитнци генератори.

Ако в < 0, геператоръл се нарича мултипликативен геператор. Избо
ръТт па а п ! определя свойствата на редицата. Започваме с начална

стойност. го 6 1.2.....т - 1. паричана ядро на генератора. Следва
шите елемецти на редицата се определят от релацията:

Хуъ 2 (ат;) (шоа т)
Трябва да се отбележи. че тази релация е напълно детермипцистична.
1.6.. ако едно число се повтаря в редицата, то следващата след него
редица също се повтаря. По-нататък, тъй като елементите на. реди
цата лежат в миожеството тр Е (1,2..... т -- 1), числата се иовтарят.
ако генерпраме достатъчно дълга редица. Това води до дефиницията
на период.

Дефиниция 2.1.5 Периодет на редица се дефичира като броя на
влементите от редицата. преди редицата да повтори себе си.
За оспова п Максималниият период нпна редицата е т - 1Т. За едно и
също гп. но за различни множители а, резултантната редица може
да има съвсем различни периоди.

Генератори с изместени регистри
Този клас от геператори се осповава на бързо изпълнение от устройс
тво с крайна памет, косто използва претеглена сума от последните
п елемента па реда за пресмитане на следващия елемент. Общата
форма може да бъде описана чрез хуравнението:

2щ 55 АТ « изааеар ж.. + ПЕ
Предимството ца този метод е. е може да се изпълнява хардуерно
сравиително бързо.
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е» Генератори на Фибоначи (Газве4 ЕШопасе! Сепстаог5)
Общата форма на тези генератори с:
Дур 55 Туе ец
кълсто . е двоична операция (събиране или умножение), дефипиранег
върху множеството. ог което т, взема стойности.

Формулата. задаваща адитивният гепнератор на Фибоначи. е:

2а 25 Виоя Т Хи-а (00а 0 р
а мултипликативпият генератор се дефинира от:

. , лойа 967у » ,

Ха 25 Ту Х Ти-е (тоа 25)16 п > е.
Изслелванията върху геператорите са довели до следиите изводи ча
тяхната изчислителна сложност и качество:
1. Р(:“"КУРСИИТС по чмодул две-на-степен са изчислителнпо евзтипи. но имат

твърде проста структура, която влошава качеството на произвежда
пите числа.

2. Рекурсиите по модул просто число са по-скъпи изчислителино, по
имат по-високо качество. Напоследък се използват прости числа на
Мерсен от вида 2” - 1. където ре просто число.
3. Генераторите с измесстени регистри (пнапример. Мегзелие Тжелътету )
са изчислително ефективии и имат добро качество.
нНе

Геператорите на Фибоначи са изчислително ефективни. по пмат струк
турии педостатъци.

5. За комбипираните генералори (обикповено генератор с изместеини ре
гистри се комбинпира с геператор на Фиоопали) може да се докаже,
че са добрти.
6. 3”10,3„,7511111”1"8 ицверсини са изчислително скъпи.

 Максималиите периоди на основпите генератори са:
Динеен копгруентен (ту 2 атноа + с (шойт)) : Ако т е просто

Щ . | ай-?2

число, то макспмалният период на редицата е Рег(т.) < т - 1. Ако
т се 2Е. то Рек(аа) < 26 при с # 0. н Рец(та) < 2772 прис- 0.
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Периодът на генералтор с изместени регистри (уя - Уа-«“Ип-е (шоай 2):

г > 8)е Рег(у. ) < 27 -1.

Периодът па адитивния геператор на Фибоначи (2а -- Фи-а + Фа-+
(шоа 2#);7" > а)е Репмоа А 9” - 1у ЗК П.
Периодът на мултипликатиециея генератор на Фибоначи (я - Хи- х

Ти-е (шоай 28) г» а)е Рентн) < (2" - 11(2673).

Перподът на комбитттратптя генератор (у - у + а (шой р)) е

Рег(че, ) < |сющ(Рег(уи). Рен4)). където е1 означава най-малкия
общ мнпожител.

В гориите формули членовете на редините, формирани от различ
ците генератори. са означени с различии букви. за да е ясно коп
генератори формират комбинирания генератор.

Р!(Е -- га)е
РЕ(5 - та) < ра

Р1(5 < а) “ ра

ре 019
-АЖ

2.2. Симулиране па дискретни случайни величини

вс

За биномна случайна величина с параметри (п.р). функцията на ве
геятностно разпределение е

Предрт да разгледаме различни алгоритми за симулкране на дискретни
слу чайни величини. ще Дефинпраью понятието симулация.

Дефиниция 2.2.1 За дадена случайна величина с определена вероятнос
зча функция на разпределение
%(1".;.1);). с 0.1.2... Ъ

1,.К

по.оцевсът на П.ЗбОр на стойноест ау с всроятнцост ; се нарича силгулация.

Ако този избор е направен многократчо. геперира се редина (Х;). за
хоято:

-Е]Х)([:1*;)) --> . (22.2)
където ]Х, е пиидикаторната фуилкция за редицата. С други думи. ипе
правим избор от множеството с допустимите стойности с асоцииранпата
>ероятност. Съществуват различни стандартии техники за симулация па
дискретни случайни величини.
Отналало ще разгледаме стапдартния алгорит ьу за симулация на слу
аНната величина 5. същността на който се състои в избор па помер т и
„ТтойчостТ Ту На оспование на съотношението

/:72-1 “т

г0 150) /

Ру К ; р, «а < Е р, | < руе
където а е стандартио случайно число. т.е.. реализация на равномерно
разпределепа случайна величена в плтервала (0. .

Алгоритъм 1. Симулираме () :-- а и полагаме 71 :-- . Присвояваме

О:-0 - ря
Ако новото () не е положително. то за тп избираме текущата стойност. в
противен случай присвояваме т :1-- 15 + Т ( :1-- () - ра и отпово правим
проверха за положителност па (2.
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Лесно се вижда. че в случая. когато Е -- Г.,. се правят т + 1 провер
ки за положителност па (ОО. и само при Е -- г. се правят п проверки. В
общия брой аритметични операции 6 на горипя алгоритъм (д е случайна
величина) влизат операциите за молелпране па сднва стапдартна. случайна
величина (щше и означнаАг с а) и операциите по сравненията на () с нвула
(ще ги озпачим с 04 ). Тогава средната трудоемкост на алгоритъма е
п- 1

5 - Е -а- Е (- ПЦр. + поя | А. (2.2.2)

10
Не е трудио да се покаже. че оптималното разиределение на вероят
постите. при които трудоемкостта 5 е мицималина. е

р2мщ >... 2 ра.
поради което при моделиране на дискретна случайна величина с краен
брой стойпости е целесъобразно да се разполагат вероятностите р; по реда
па тяхпото памалявансе.
Симу.ирането па случайпа величина # с краен брой стойности знпа

чителцо сс опростява. когато всички стойности Тр.ат... ..у са развнове
роятип. т.е. вспчки р; са равни на +у (такова разиределешие се нарича
дискретно равномерно). В този случай за избора цна т има проста форму
ла

т е оаа(н + 1)1
където | АТ (както винаги) е цялата част па А.

Алгоритъм 2. Избор „без връщане“. Задаваме масив А с размер
ност ХУ и иолагаме

АТ) А Х -1..... А.
Избираме първия помер та. За тази пел по формулата за т от дис
кретното равпомерио разпределепие симулпраме случаен помер от А по
мера:

А ааа ХУ . (2.2.:3)

Полагаме т < АТ4)| - д1т. Извършваме присвояването А (44 | :-- АТ(ТА).

Избираме втори номер то. За тази цел отначало генерираме случаен
помер измежду (Х - 1) помера:

4о < 5-02(.Х” - 1)3 + 1 (2.2.4)

2.2. СИА[УЦНЦ)“(З.Н(З на дискретни СЛУЧЗЙ]*!И величини

ье

1 полагаме те -- А (45);: присвояваме А (45| :-- АТХУ - .

„1збираме т-ти номер т;. За целта, нърво генерпраме случаен помер из

пежду (Х - Е 1) номера:

4 -- |ацА -2+Ъ)1|+1 (2.2.5)
голагаме ту -- А(4;): извършваме присвояването АТ4;) -- А(А - # + П.

-:збираме п-ти помер ту. За целта генерираме случаен номер измежду
Х - п + 1) номера по формулата (2.2.5) за + -- п. и полагаме те - АТал).
Трудоемкостта па Алгоритъм 2 е пропорлионална па величипата.
51 +- п(а + 09).

тодлето а е средното време за компютърното геперпране па една стапдлдар

п с:цчайна величина а.,. [)2 е средиото време за пресмятане па 1-тия
мер (умпожепие па а; с (А -- 1). вземале на цялата част от резултата п
: ибавяне на единица) и присвояване.
За случая п « А алгоритъм 2 ипма следпата модификация:

Алгоритъм 3. Модифициран метод „без връщане“,. Задаваме
гив В с размерност (п - 1). Полагаме В(А) :-- (0. А - 1,.... п - 1. По

« - ВЕ- На - ВЕ-2).....4 е ВЩ. (2.2.6)
ка кое да е от равенствата. (2.2.6) да е изпълнено, т.е., намерен е номер
тякъв. че ад; -- ВК - Л. Тогава полагаме В - #Я :- 0 и обявяваме 1-тия
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избран номер ту - Х - #+ + 1. Ако нито едио от равепствата (2.2.6) не

е изпълнено. то пь - 4; Полагаме В :- 4.
Избираме случасн номер д. от (Х -п + 1) номера по формулата (2.2.5)
за Е <- п. Проверяваме последователно равенствата (2.2.6) за ( <- П. Ако

намерим 7 : Фя е Вт с Л то та - Х -по7-+ П ако няма такова ). то

а

Ю 2 ба.
Ако А е случайна величина. равна на времето. което е необходимо
за проверка па равепствала (2.2.6). то трудоемкостта па Алгоритъм 3 се

п 1-1

определя от:

ЕА - (УЗЕ6БИ « р) У р < в 7 еа р ПУАъе
2
251

където с» са средните разходи за проверка па елпо равенство от типа 4; <

В Л.

Алгоритъм 4. Избор с „връщане“. Тук. както и в Алгоритъм 3.
чекларираме масив В с размерност (п - П. За избор на печеливт номер
ту се генерира случаси помер ад, от Х помера по формулата

фе аА А Т. (2.2.7)

По-нататък се проверяват равепствата (2.2.61:. при което елементите па
масива ВПТ..... ВПО - 11 съдържат печелившите номера 1711;.... та-т. по
лучени на предишиите стъпки. но-специално. В) :-- т1 <- . Ако някое
от равенствата (2.2.6) е изпълнено, то номерът 4 се отхвърля и се моде
лгра нова стойност 4; по формулата (2.2.Т) дотогава, докато не се получи
помер. различен от всики прешшини (т.с.. проверката на всички равенства

12.2.6) дава отрицателен резултат?. и тогава 1 - 4 и В < ту.
П],)Н„Ч!М("ПЗОТО палози алгоритъм в срависние с алгоритъма 2 ев това.

че тук. както п в алгоритъм 3З. не се изпсква опериране с големи пелц
числа п масиви с голяма размериост. по туУКк ”З"РЯбВЦ да се моделират повече
С"„Ш)”“18511111 чисча. отколкото в алгоритунтте 2иа3.

След известни пресмятания. за трудоемкостта на алгоритъм 4 се по
лдучава:

м СПА[)"ЛН]З”АНЕ на дпискретни С.ЩУЧНЙНН величини

ь -1

| | п АГ(Н - ]72 - (1 -- 1)(32)
а“+Ъ2ТЕ
Х НЕ
12
Не е трудно да се провери.че при големи Х ип « А алгоритъм + с
“ лизък по трудоемкост до алгоритми 2 и 3.

2.2.1 Моделиране на събития
щ моделиране па дискретни СЛУ“ЩЙНН величини с краен брой стойности е
гвързан и въпросът за моделиране на едно пли пняколко (СЧ)ВЗ1ВСТ!1!1 или
кесъвместни. зависими иля ПОЗНВИСНМИ) С.ТУЧЗЙНН събития.

В случая. когато сс моделпра едно събитие А. което настъпва със За

хапечена индикатор на събитието А. която е равна на | при настъпвапе
2а събитието А (с вероятпаст р). и равна па О нри настъпване на про
гевоположното събитие А (с вероятност Т - р)). Тогава алгоритъмът За
пално число а и проверка на неравенството а < р. Ако това неравенство
- изпълнено. то събитието А е настъпило в този опит. а ако с 2 р.топсе
паглтъпило.

В случая. когато се моделира пълна група пезависими по двойки сЪ

А (т.е.. А) +е + Ал е достоверно събитие и 4,4; < й пра
г Л. знакът за умножение обозначава пресичане на събитията) н са зада
а: вероятностите Р(А;) <-- р, (очевидно. ра .. + ра с 1). разглеждаме
пучайна величина Е - номер на настъпилото събитие (прпема стойпост ге
-ероятиност р;). За осъществявапето на всеки оппит. генерираме стаплартно
тучайно число а и по алгоритъм 1 определяме стойността па <. Ако 6 - 1т.

те настъпило събитието 4;.
В случая. когато се моделпра двойка независими съвместии събития
ЛЕеВ (АВ # й) със зададени вероятности РЩИА) - ранп РКВ) - рр. те
- поделират последователно (поради тяхната независимост): по случайно
ло а определяме настъпило лие събитието А. след което по С.”Т)”Ч“дЙНО
лпо аз определяме дали е настъпнло събитието В. По-икопомичен е един
дъчг начин. Ра:31*„"1еждаь1е пълната група взаимно пезависими събития:

А) - АВ, А - АВ. А - АВ. А; - АВ. (2.2.8)
21 < раАрв. Ра -- рРА(Т - Рв). рз “ (1- рРА)рв. Ра - (1- рАа)(1- Рв).
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Описаният по-горе метол За моделиране на пълна група взапмно незави
сими събития позволява опрелелянето кой от четирите изхода на (12.2.8) е
настъпил при поредпия опит.
В случая. когато се моделира двойка зависими съвместпи събития 4
и В и са заладени вероятностите рд. рв и рар. може отново да се разгледа
пълпата група събития (2.2.8). само че вероятностите на тези събития са:

21 < рРдав. Ро с ра - ВлВв. Ра - Рво- РрРаворре 1 - ра -рв + Рав.

Да отбележим. че и в този случай е възможно последователното моде
шране на събитията А и В. като се изнолзват две стандартни случайни
числа. Отпачало по случайното число а) и вероятността рл определяме
дали е настъпнило събитието А (проверка на перавепството а < ра). Ако
Д е настънило. то проверката за събитието В се осъществява чрез слу
чайно число ао и вероятпостта РЕ(В/А) -- рав/Рд (проверка на неравен
ството ао < РАВ/А)). Ако събитиесто 4 не е настъпило. то проверката
за В се осъществява п.; случайно число а» и вероятността РИВ/А) <
(рв - РАВМИТ - вА).

2.2.2 Моделирапе на целочислени случайнви величини
Разглеждаме алгоритъм за моделиране па дискретна случайна величина #

с безкрайно много стойности 1.Т < 0.1.2..... и разпределепие РЕ(Е - т;)
2. Някоп особености на този алгоритъм ще дискутираме върху примера
на целочислени случайни величини. за които .С) < Т и вероятностите р, са
свързани с рекхуреитни формули от вида ру < р! (9).

Алгоритъм 6. Стойностите на случайната величина # симулираме
по следната проста схема: Геперираме стойност па стандартна случайна
величина () :-- а и нолагаме 1 1-- (0 и Р :-- ру. Извършваме присвоявапнето

О :- О0-Р (2.2.9)

Ако новото ( не е положително, то за стойност па # избираме текушото
т: в противен случай преизчиесляваме вероятността Р :-- Р.з(п) и извър

шваме присвояване т :е тп- Ги (2.2.9). и отиово правим проверка за
положителност па (.“ и т.пй.
Ца пресметнем излаислителната сложипост на горпия алгоритъм - включ
ваме операциите а за моделиранпе па елна стандартцна СЛУЧ“д.ЙН*сЪ величина,
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-равнепията па () с О (оцперациите за едно сравнение означаваме с #3) п
юее
поресмятането па вероятиостите (Геа). Получаваме

/М0
ж. Х[
2с
/ 10

5:(1-(:34* ( Е ([*1)])„/ ([)3-1-("3) -а-а( т1 4 Е Й[); (?)3-3-(33).
За целочислени случайни величини

.

Е Ди те Е и 5 -а-еазч (1-- ЕЕ (Ба + еа).
(0

р2

Пример 2.2.1 Геометрично разиределение с параметър р (тук и но-нататък.
П«<р<1)

руе Щ - р) Р 0.1,2.....

с8 този случай.

;):Ц-Ъ:1-]).5:Ц-С3+1
И . (р+ 1)(63 ,((3
- сз)
К)).

Пример 2.2.2 Бицомно разпределение с параметрири п (по- естествецос
гиело)

р. е СЪр(1 рИ Ре 0129 а СП о

.]7(2)п7 ! К х , : 

и в този случай.

аЩ НЕ ТИ СИО Те ро 1 11- #
”

Пример 2.2.3 Разпределение на Поасон с параметър А (А - положагтелн
оевалпо чпело)

и в този случай.

ОН

-,

5 -а-ез+(1 + А)(63 + сз).
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Пример 2.2.4 Отрицателно бипомно разпределение с параметри ри т
(т естествено числа)

(-(

ще Стя
ЦАР"(1-р)П 1 0,1.3,....
и в този случай.

“() < (т+ 90 -2) бла-ат (1 + Щ)Р (63 + сз).
Пример 2.2.5 Разпределение на Паскал с нараметри р и 7 (т - естест
вепо число)

ре СПЬ ру Ее тт + т + ..
1

и в този случай.

(1-р) / рт
+1-т

Г(Й) --.-,*-,1( Р „б-яа- ( + К1 -ь--1> (2)3-3-(33).
Пример 2.2.6 Логаритмично разпреде.ление с параметър р

1-- р)
р;:-(„
Р 1.3.....
Пиар

| 159 1-р „

и в този случай

].(2) ш -(1,:1 Д -а- С т (1 -- ])111])) (1)3 Г Сд)
Да отбележим. че шестте примера на дискретип разпределения са
свързани с опитите на Берчули. т.е. с реализация на стойностите на слу
чайна величина “ с разпределение на Бернули:

Ру(о - 1) ер. Рщо - 0) < 1-р.
Събитието ( - 1) се нарича успет. а събитието (е < 0) - неуспе+.
Стойпостта + па случайна величина с геометрично разипиределение е
броя опити на Бернули до появата па първия успех. Стойността 1 на слу
чайна величина с бинвомно разпределение е броят на успехите в л незави
спми опита на Бернули. Тази случайна величина може да се разглежда
като сума па п независими опита на Бернули. Разпределението на Поа
сон с параметър А е гранична форма на биномното разпределение при
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по-е 06.р -- 0.пр о->- А. Отрицателното биномпо разпределение с параме
гър т описва броя па пеуспехите. прожвили се преди тп-тия успех в серия
сиити на Бернули. Разпределението на Паскал с параметър т оплсва броя
опити па Бернули. необходими. За да получим те успеха. Догаритмично
тъ разпределение се гранично за отрицателното бипомпо разпъоеделение с
Гараметър п в смисъл. че

.т0(1-.)
ар

Шта Ръе(пу 2511 ту > О) ше ееее
й

където и 6 случайнца величина с отрицателно бипомно разпиределение: па
метърът ти се разглежда като положително реално число. а величпаната
с пуе )р С0 определя по следиия начин:

чЕ
те И7 (т еР Н(те Е 2)
#

Тези разсъждения дават още един пначия За молелиране на случайните
зесличини от първите пет примера - чрез реализация на съответината серия
пиги на Берпули. Този лачин. обаче, е числено пеефективен. поради не
“ходимостта от симулация на голям брой стапдартии случайни вечичини
и.е.. равиомерно разиределени в интервала 0. 1:).
Съществуваг различни техники за намаляване на трулоемкостта (из
гислителната сложиност). като подреждане па вероятностите по реда на
гяхното намаляванце и използване на специалпи техники за моделиране.

2.3 Симулиране на непрекъснати случайни вели
чини

гсА

2.31 Симулиране на непрекъснати случайни величини по
метода на обратната функция
Алгоритъм . Стацларгният метол за моделпране па непрекъсната слу
пайна величина < е методът на обралтната функиия на разпределепие. кой
ге сс изразява чтрез:;

Е е: Р (”Х, (2.3.1)

--1,;
хъдето Ъс -К) е мопотсино растящала (1)),]1!(.!1517,( ца разпределешие па слу

гайпата величина Е. а а е стандартно случайно число.
Обосновавалето па горпия алгорптъм е елементарно:

РГ(РЕЧ((Ъ) <е) - Рца < Е(1)) - Р.(т). 23.2
/
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Ако функшията ЕЛ) не е строго растяша. то може да се дефинира фу
кцията

С (и)еи<-Ее(2))
п4

п вместо (2.3.1) разглеждаме моделирашата функция

Е - С«(а): (2.3.3)

обоснованието за този алгоритъм съвпада с (2.3.2) с точност да замяната
на функцията РЕ-1(”) със С.(.).
В разглеждапите по-нататък иримери случайната величина Е се задава
обикновено с плътността на разпрелелеппето р#(.). Формулата. (2.3.1) се
получава. като се реши уравнението

/ р.(и)йи -а (2.3.4)
с

“„-22

относно Е. Това не винаги е възможно да се направи аналитично, което
ограничава приложимостта на този метод.

Пример 2.3.1 Симулиране на движението на малки инертни частици
в среда. састоялща се от по-големи частици. които могат да се разсейвалп

или да поглещат малките частици.
За случая па едиородна срела. дължината па свободипя пробег на малката
частица е случайна. воличина 5. разпределена по експоненциален закон с
плътност. |33)|:

ре(и) < Ае и > 0:

където ПараМСТЪРЪТ /Х е положителен. ФУНКЦИЯТЕЪ пна раТЗПРЕДЕЦЮНИе е

< , а ш -Ат
.Т

РЕ ш0 / рд(и)а?и -1-е .
п за да се получи формулата за симулация (2.3.2). трябва да се реши
уравнението

1-67 -а

относно Е. Получаваме

Е--- Щ(1 -а:). (2.3.5)
1

А

Да отбележим. че величините а и 1-а: са еднакво разпределени. Наистина.

Р.(1-а < +) - РЩа > 1-1)-1-(1-)- .
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По тази причина. формулата (2.3.5) е по-удобно да се запише във вида
1

Е Б -ХП].О.

Пример 2.3.2 Симулиране движението на малка частица в ограничена
област без изтод от областта (т.нар. блуждаене без изход).
Движението се свежда до реализация на случайна величина с плътност
ка разпределение

1,
Ае

рп 1 т, 0 5 и 5 1, (236)
където ( е фиксирано положително число. Разпределението (2.3.6) се на

Твърдение 2.3.1 Случайната величина с плетност на разпределение
2.3.6) може да се симулира с помощта на коя да е от следните четири
Гормули:

1

Т) < -Х1п(1 -а(1-е725); (2.3.7)

пеу Щ(а + (1- а)е7“): (2.3.8)
1

7) < Ка:) < -ХШ а, ако 0 < Ца) < Е (2.3.9)

<ш
2Ф
Т,
А[ (2.3.10)
а “ -.м. й

„Доказателство. Формулата (2.3.7) е решение на уравненцието (2.3.4), а
Тюрмулата. (2.3.8) се получава при замяна на а с 1-а в (2.3.7).
Да намерим функцията на разпределение на случайната величина
2.3.9):

Ре(т < т) - Р.(Ца) < «1|0< а) <(
при 0 < т < (. Съгласно дефиницията на условна вероятност,

| „ Ру(Ща)<«)П(0 < Ца) < /!) ( Ру(Ца) <е) +
Рцп< +)я РКО < ца) < 0) 7 РЦЩО < ца) <“

Ри(-Ат < ша) 1 Рще-“ <а) (1-е- Е
РЕ(-А < а < 0) Рщ(е-М <а< 1) 1-е-!
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последният израз представлява функцията на разпределение на случай
ната величана с плътност (2.3.6).
Да получим и фупкипята па разпределение на случайната величина

1+21т

> 22

м ) 5 и ее еее в -- 1 м /7(-- 2 ]С -- ш

Ре(п < «) Р1(2[ МШ(ЪЪ( [)К--0Е Ру (А- МШО( + [)

-Д/А- -.

-- Е Ре(-КА - А < Ша < -К(А) - ЕРг(е НА-ЕА а «е ]”Ц) 2

СНА
МА-ЕА .ФА
ЗНА А 1 е7
щА
ПАК
--АЧА--тА
п аНАТу

- КО
УЦе че
)е УЕ( че )- ллещ
К--0
Тук се използва обстоятелството. че сумата на членовете на безкрай
на геометрична прогресия с първи член Г и знаменател Е-А[ е равнпа на
1/(1 -- ехр(-А!)).

2.3.2 Симулираненанепрекъсната случайна величина с ме
тод на селекцията
Този метод се използва. когато не може да се приложи метода на обрат
пата функция. Пскаме да симулираме случайна величина с плътност /.
Предполагаме. пе разполагаме с метод За симулиране па случайна вели
чина с плътност д. при което задачата ни се свежда до използване на
извадки от д за симулиране с дадената плътност /. Функцията 4 може да
бъле произволна. освен изспскването да изпълнява едно условие,. косто е
сиоменато по-долм. Основпата идея на метода на селекцията е да се симу
лира разпределецие с плътност 4 и получените реализации да се приемат
за реализации на желаното разпределение с всроятност. пропорционална
на съотношението //д. Нека С е константа. такава че

< С. за всяко ТУ.
Тогава. процелурата за симулация е:
(а) Симулираме сл. в. У с плътиост 4 и симулпраме СЛ равпомерпо

й
;
Ку)
(5) Ако П < 5%-( то Х + У. инпаче отивахме па стъпка (а).
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Твърдение 2.3.2 Х е случайна величина с плетност /
Доказателство. Нека Х е получената стойност и п е броят па птераци
гпте. необходими за достигане нпа тази стойност. Тогава

т“т„
Рг (у < ай < Щ)
к

където К - Рт (С < Д (;1))). Тъй като У и (Л са пезавписими случайни

зеличини. то тяхната съвместна плътностна (1))7НКЦНЯ е произведение от
маргиналите

9(у) < 1.

гъй като (Л е равномерна разпределена случайна величина в (0. 1|. Следо
зателно.

Р(Х < сеУзахай
жа

.. Я

ПСагУу

а Ау
Г /*“(“ш
-2с 103 , айау

Р
а к)
Г С;](У)у(у)
ЛУ)
д(Узау
олай

За т -> ос лявата страна клони към Т и интеграла от дясната страна също
клони към 1. Следователно. СК - Т и

Р(Х <) - / Ра
СЧЗДОВЗТВ„Ч[ЖО. Х е СЛУЧЗЙНЗ величина с вероятностна плътност ]с
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Д5 Д

За дадена стойност на У пие приемаме У чрез генериране на СЛ и
,

).. Казваме също. че приемаме У с вероятност д-;-(%.
сравпение на (/ с су

Всяка птерация на този цикъл включва независими реализации, и ние
пресмятаме вероятността за приемапе на У като Х в съответствие с

У
1
Рт ( С9(У)
и Ю ак
с

Ако Се голямо. то процесът па генериране на извадки от ] с използЗ
ване на този метод ще бъде бавен.
Сега. ше илюстрираме използванпето на метода. на селекцията за гене
риране на извалка па СЛУЧЯЙНЗ величина със стандартно нормално разп
ределение. Като първа стъпка ще симулираме с плътностната. СЪ)УНКЦНЯЗ

|()2- к -12
0
ехр | < >

а:) яе --дея ехр | ще |. т >0.

а
нА2

Да отбележим, че това с плътност. асоциирана с т < |21. където зе

стандартна нпормална. СЛУЧЗЙНЕХ величина. Освен това, предиолагаме, че

имаме средства за получаване на извадка със стандартна експоненциална.
плътност. която се използва като 4 от горния алгоритъм (9(+) - ехр(-:)).
,]„Н ограничим отношението на ]( и д с константа:

еуе5ех(Р
-
9(2)
Л()
( -22))

-ш /%
(“- НА
Х/ ;- схрур- я
Зе(С
<)
а Х,/ д

Използваме следния алгоритъм за генериранпе нпа СЛУЧЗ.Й1*18 величина

с плътност :

Пуе 4я я 4

1. Гепериране на У. ексиопенциална случайна величина с очакване 1,
и . равиомерно разпределена в . 11 случайна величина.

Х < У. ипаче се връщаме на (1)
2. Ако (Л < ехр5625)
( 5 цолагаме
/
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Сега.,,
2

-194(2) >

-(К-а)2
2

Тъй като - 108(Г/) е експоненциална със скорост 1, реформулираме по
следния начин:
1. Генерираме Ири Т5, извадки от експопенциална случайна величина

с очакване 1. |

2. Ако У5з > :-(322;1)2 полагаме Х + И. иначе се връщаме на (1).
След като сме геперирали случайна величина, която е абсолютна стой
ност на стандартно нормално разпределена. можем да генерираме извадка.
от стандартно нормално разпределение съгласно следния алгоритъм.
1. Генерираме (/. равномерно разпределена в (0, 1) случайна величина.
и генсрираме Х по гореописания алгоритъм.

2. Ако (/ < (0, 13] полагаме 7 ш Х. иначе полагаме 7 - -А.
Полярен метод: Известен е един друг метод за генериране на извад
ки от стандартното нормално разпределение. Нарича сс метод па Бокс
Мюлер (Вох-МиПег). Принципът зад този метод е:
Ако Х и У са независими и стандартни нормалниин случайни величини.
то за

-3 У ,2 72

0 - Занп””7
Ф ре |). #- А(А + У)

8 е равпомерна в 10. 21 и В2 е експоненциална с очакване 2.
Обръщайки този резултат. ако (Л н (/5 са равномерни в (0. 11), то за

Х - Всо5(9), У - Взш(9)
Х и У са незавпсими извадки с плътност на стандартно нормално разпре
делепие. Недостатък е използването на тригонометрични функции. които
випаги са изчислително скъпи. Този метод може да се модифицира по
следиия начии, за да ссе избегпат сипусите п косинусите.
Ако Су п () са равиомерни в (0, 11. то

Г] ш 2[171 - . Уд < 2(]2 -- .
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са равномерни в |--1, П. Те могат да лежат или да не лежат в кръга с
радиус + и център в (0.0). Геперираме двойката (И.15) докато тя лежи
в кръга и пека (В.0) са поляриите координати па тази двойка. Може да
се нокаже. че Я2 е равномерна в (0. Ц и бе равномергна. в 10. 2я). За тези
стойности
5111(5) а

со5(0) <

Следователно, ако (Л
А е равномерно разпределена в |0. 1) случайна. ве
личина, независима от й8, то

„И

Х - (-2103((/))1“2

У (-21ов(0)7? Ю
са независима извадка от стандартната нормална плътност. Тъй като БВ2
с равномерна в (0. | и пезависима от й0. то тя може да се използва вместо
(Л. Следователно. Х и У могат да бъдат генерпрани съответно на уравне

АИ

нията,,

Х (-321о8(В2)1
( ОФК )) Е3

у - (2юе(Аз12
Ето един алгоритъхм за използване па тези уравниения за генериране
на независими извалки от стандартно нормалпно разпределение:
1. Генериране па независима равномерна сл. в. в (0.1.

2. Полагаме И - 2/л -1. Ю 25 -1и 5 - 1712 + У22.
3. Ако 5 > 1, връщаме се към (1). Иначе полагаме Т - 4/ ;2125(3.
Х - ТИ. У - ТТ5.
За да генерираме У. пормална случайна величина със средно п и стан
дартно отклонение й. генерпраме стандартна нормална случайна величина
Х и полагаме:

УеахХ +и.

2.3.3 Интерполация на вероятностна плътност на разпре
деление
Разглеждаме задачата за апроксимиране на неизвестна функция на плът

наст р(т), дефинирана в (а,), по дадени ХУ реализации ( у Е (а, | на.
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случайната величина 6 с илътност р(т). В работата (19| е представен Монте
Карло метод за решаване па тази задача.
Предполагаме. че р(х) Е С“а.0), където К > Ое цяло число. Интерва

лът (а, 6) се разделя на т подинтервали и се въвежда следната мрежа от
точки:

ен 5 Ха : 20 < р <е < ка с 0)
със стъпка Я -- ь,“-па. Към мпожеството члу Се добавят 2А нови възли. в
резултат на което се получава множеството:

Т„ЗН1(Й2(---(Й;„.+1=.“Г0(-.-(:г772=г,1-д.(25п-1д+1(---(Й„).
при което п - 26 +ул + 1.
Разглеждаме следната апроксимация на неизвестната плътност р(Е) с
В-сплайни от степен :

а) < Е «В) ТЕ а 5. ЕБел-Е-1

ч. . .

с грешка О(А“). където с,. # < 1..... +, са апроксимационните коефициенти.
+-тият В-сплайн от степен А с възли #.. .,+;„.+1 се ;1е(131н-н1ра. като
разделена разлика на отсечената степепиа фУНКЦНЯ (Т -:(*): по отношение
ча # #,.... -Ъ1+/г+”13

В(а) . (6- а П. Ее) 55 1 .
където т е фиксирана точка и (Е- 1)5 - (Е-3 за Е > «. ((--а)Е + (Е--2)“

ЕЕ .

при Е < +. Следователно. В; (:) се представя в следния вплд:

Ра П ];„

ра

Въщ () < Е щ,(-г-))
хъдето ш”Ъ".д.(Й) щ (Т е В)е (Й - Йд+д-+1).

Пре.![П!ЦСТВОТО пири прилагането па сплайни за апроксимация на неиз
вестипа ЧЗУНКЦИЯ ев използването па аЛГЕбрРШНИ полиноми от ниска степенп.
ПОВЦ]ПЗВЕ].Н(ЗТО на точността при ПрНб.Тшжаване”ГО на (1)5”,!"11(1.[1“15171.21 може да

се постигие чрез разделяце па малки подинтервали.

40 Стохастични числени методи и симулации А. Караиванова
За да нолучим коефициентите су ( < 1.... ,ГА, нрилагаме метода. на
най-малките квадрати. т.е.. коефициентите на апроксимацията. се избират
така, че да се минимизира стойността на. иптеграла от квадрата на греш
ката. т.е., функцията

ьТ

2

а 113

(/ < / ра) - ЕСдВ,".А.(Ш) ат
да. приема. най-малка стойност. Фупкцията С/ е функция на 1, променливи:

ь
Е
Б
/
Е
7
а #1 а 1
Б

И - Ще ....аср) < / (р(а) - ф(Ет: се ,сг))ат

2

(Л < / 22(+«)а - 22 с«(р. В.к(2)) + / Е с,В;..)(т) | ат.
Функцията (Л - Л(е,....;ср) има непрекъснати частни производни по
всеинчки променпнливи. НеОбХОДИМОТО условие фУНКЦИЯТЗ да притежава ми

нияЯ:дади/
в
а
дсо дег,

нимум се изразява със следната система. от линейни алгебрични уравне
/

ди
14
Н а ]21

Получаваме

ЗСТ ц-2(р ВЪА)+2/ ЕСЗВ“”(Ш) В11С(Т)(1Т-О
Г

а (В.«(+), В(2))с; - (9(2), 8;«(2)). 11 Е-1,

4

където скаларното произведение се ДВ(ЪИНИРЗ по следния начин:
ь

(7.9) =/ Да)9(2)ат.
Търсените апроксимационни коефициенти с) се получават като решение
на системата с /, уравнепия. Да отбележим. че в дясната страна на сис
темата. са скаларните произведения на неизвестната функция (5(+)) с из
вестни функции (8-сплайните). От друга страна, скаларното произведение

2.3. Симулиране на непрекъснати случайни величини 4
:р(+), Ве (х)) е математическото очакване на случайната величина. В ()
с пцлътност па разпределение р(т):
ф

(Р(1), В,4(«)) <«а/ Р(а)В;(1)ат - ЕВ; „(<).
където случайната точка Е има плъност р(т). Скаларното произведение
.0(т). В;+(«)) се оценява като се използва Монте Карло метод за пресмя
тане на иптеграли (виж Глава 4 от кингата):

щс

((«). В)) « 25 В(5,))
< бу.
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хъдето (6,) . е дадената извадка. Всяка В-сплайн функция от степен А
се дефинира единствено в красн брой възли А + 2. Така първият и пос
ледният възел могат да бъдат разглеждани като гранини на подинтервал.
съответстващ на подиптервал. получен чрез разделяне па областта.

2.3.4 Оценяване на вероятностна плътност с хистограми
Хистограмите представляват графичен начин за сумпране или описване на
данни. Хистограмите показват визуално разпределението на. дадено мно
жество от данни и дават ипформация за относителните честотни на наблю
денията. Хистограмите са най-старият и шипроко използван пепараметри
чен метол за оценка на плътността. Обикновено хистограмата се формира

през разделяне па реалната права на интервали с равни дължини. чес
то наричани стълбове. и като се използва случайна извадка 61.65о..... ЕА.
Първо се избира началото + на стълбовете и ширината Я на стълба. Пи
рината А па стълба обикновено се нарича изглаждащ параметър. тъй като
контролира изглаждането. приложено към данните. Целта е да се оцепи

функцията на вероятностна плътност. т.е.. да се получи функция р(т).
която е неотрицателна и удовлетворява следното условие:

еи

/аьр/(Е)ага: 1.

ЩП

Оценката на едномерната хистограма ДВнг.(Е) в точка т се дефинира със
следния израз:
А

и
рНъ”зг(Ш) 2 т 1 т Е[з] (51")„ 1Е65;,
1:21
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а е АТ Ре . - т-1 И 7 <. А ке 5

където 5, - Ге) е 7-тият стълб ( - 0..... т - 1). а м) с броят на
реализациите (опитите) в )-тия стълб (Е].:О мур А) и 1Г, (51) е характе
ристичната (1))”НКЦИЯ на стълба З]

Глава 3

Квазислучайни редици
Монте Карло методите се основаваг на псевдослучайни числа. а квази
Лонте Карло методите се основават на детерминистични редици с малък
лискрепанс (наричани квазислучайни редици). Докато псевдослучайните
генератори са копструирани така. че да имитират поведениесто па истин
ски случайните числа. квазислучайните редици са построени така. че да
"а толкова равпомерпо разпределени. колкото е математически възможно
Фигура 3.1). При използване на квазислучайни релици. сходимостта на
хвази-Монте Карло метолите е О(Х7Чов” Х) (Фигура 3.2).
Фигури 3.1 прелставя една от двумерните проекили на 25-мерна ква
гислучайна редица па Собол а Фигура 3.2 визуализира 2-мерно разпреде
сепие па ипсевдослучайни числа. получени чрез генератор от библиотека

ЗРВХС (Ъъър: //вруне. сз.зи.еди/)
Квазислучайните редици. наричани понякога редици с малък дискре
санс. обикновено е геперирапа. в единичния 5-мереп хиперкуб. /. < 10. И“
Първопачалното конструпране на квазислучайните редидци е свързано с
челицата на ван дер Корпут (хап дег Согри). която се едномериа квазислу
:гайна редица. основана на цифрова инверсия. Понастоящем. съществуват
учого квазислучайни рединци с различни основи и размерности, основани
ча метода на инверсията. папример. редиците на Холтън (1960 г.), кой
то генерализира редицата на ван дер Корпут до произволна размерност,
и редиците па Собол (1967. 1976 г.). Съществено обобщение на метода
ха пнверсията прави Фор (Еапге) и през 1982 г. конструпра редица. коя
то диес носи неговото име. По-късно. Нидерайтер (М1едеггенег) обобщава
известните конструкции на Собол и Фор и създава редици с произвол
ки основи, известни като редиците на Нидерайтер (1992 г.). По-нататък.
43
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Тезука 1993 г.) обобщава редиците па Нидерайтер чрез използване на по
линомиален аналог на редиците пна Холтън. Нови редяци се свързват с
имената на Хше п Медекепек (19951., Ожен (1995. 1997. 1998). Наскегтей
(1996). Всички тези редици удовлетворяват опенката от дефиниция 3.1.2
(дадена по-долу). но по-късно съзладените редици имат по-малка конс
тапта, От фигхурите 3.1 и 3.2 се вижда. че псевдослучайните тисла клонят
към групираве в клъстерпи. докато квазислучайните са равиомерно рази
ределени.

Мярката за липиса на равномерност (или елпаква разиределеност) на
точки разположени в едно мпожество. най-често елиничния хиперкуб, Г <
10.1“. се парича дискрепанс. Най-тшироко изследваните мерки за дпек

репансе се основават па Б порма: при р 2 дискрепанса се парича До
дискрепанс. при р е 2с се нарича дискрепапс-звезда и има следната Де
финиция |+61).

„() [2) КЗХУ н н и й

Дефиниция 3.0.1 За асяка редица ж.) Е 0.1)4 с Х елемента. 1у 55

( г ) при Ди) < (0.л)ж О0. м) ж.. Х 0. и) дискрепанс-звезда
на редицата. .. се дефинира като

1ш

1

|1

Руе 0<и,<1
вир ХЕ[- (у Е Ди))- П”Г . (3.01)
където 0 < им) < 1.
1(ОНСТГ)УИ1)”С1Н(ЗТО па КВ“дЗНС."Ц*!НЙННТР редици се осповава на миними

запия на техния дискрепанс. Дефпнпцнята на КВ”дЗНС[Ц”Ч“дЙНН редица. оС

нована на звезда-дискрепанса е следната:

Дефиниция 3.0.2 За всяко Х > Т означаваме с (Т) «:<у порвите М
точки от редицата (+т.). Казваме, че редицата (1т;) е редица с малок
дискрепанс. ако е изпоълнено

еОК

*7(Счч

(10о9Х)“

квдето константата Сз зависи само от размерностпщ .

(3.0.2)

3.1; КвазислучайЙни генератори

>



3.1 Квазислучайни генератори
3.11 Редици, основани на ирационални числа
Един от най-старите класове от редици с малък дискрепанс се получава
при разглеждане па кратни на подходящи пирационални вектори по модул
1, Заи в К нека Ди) - и-1и| е дробната част на и. Очевидно. Ти) « 10, 1).
Дефипираме дробната част на и - (ит..... и) Е К“ трез

Ги) - Ци: .. Ги, +) Е (0.1).
Тогава, ако а :- (ат..... а.) Е К“ е такова. че 1.ат,....а; са динейни
независими върху мпножеството на рационалиите числа. редипата

Та : (ла), за всяко п >0
ал

е равномерно разпределена в (0. Б съгласно класическия резултат на Меу!
(1916 г.).

Дефинираната по-горе редица е известна в литературата под много
имена. Някоп изследователи я свързват с един от първите учени. изслед
вали такъв тип редица. и я наричат .редица на Кронекер“. други използват
името „редица на Вейл“ или „редица на Ричмаер”.

3.1.2 Редица на Холтън
Нека 6 > ? е цяло число. тогава всяко цяло п > 0 има единствено предс
тавяне:

пе/0 З а (31.1)
е

при основа Р, където 4д, в #) за всички ) > Ои 9) - 0 за достаъчнао
голямо ).

Дефиниция 3.1.1 За всяко цяло число В > 2. обръщащата (тайса-плпегзе)
функция Ф, при основа Б се дефинира като
ое

Фу(п)
< УП а! п>0, (3.1.2)
70
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където п в дадено чрез цифрово представяне (3.17 : .чова .
Така Фу(1) се получава от л чрез симетрично Ззавъртап- 1 представянето
(3.1.1) около „десетичната точка”, Да отбележим. че Ф г иптервала 0.1)
за всяко п > О. По-долу е представеп алгоритъм за 11е .мятане на Фр: в
него 11: връща цялата част па . /"ХЛГ()РНТЪМЪТ има апитеетична сложнпост

О(ов. п) за пресмятане на п-тата точка.
Алгоритъм за пресмятане на Ф.,

Фу - 0. А-тп, К - 1

хе А > 0 до

ь - /6
а - # тоайф
Ф, - Ф + аб/

К 1861
епа ж«НПе

За цяло число В > 2 редпцата на Ван дер Корпът при основа й е
едномерната редица . Т1..... със пу < Фу(п) за всякоп > 0.
Да отбележим. че редицата на Ван дер Корпут при основа Ре (0.13
редица ири основа 6 съгласно дефиницията на Нилерайтер. дадена нпо
пататък. Случаят. когато й -- ? е редицата. която Ван дер Корпут публи
кува през 1937 г.

Холтън разширява дефиницията ца редицата на Ван дер Корпут до
редица с малък дискрепанс в произволпа размерност. За дадена размер
ност 5 > 1 нека Я....0. са пели числа по-големи от Т и взаимно прости.
Тогава, редица на Холтън при основи #1....6,;. в > Те редицата Хо.Е)....
за коятоа:

Еа - (Фу(т),.... Фь (п)) 6 (0,1)” богайт >0.
Използвайки горния алгоритъм. изчислителната стойност за генери
ране на Х точки от редицата на Холтън в размерност в е О(8Мюог, „)

(където Фщ > а 61,....0,1.

3.1. Квазислучайни генератори 4
3.1.3 Точково множество на Хамерсли

пп ,.К. .

Чрез избор пна равноотдалечени точки за първата коорлината. Хамерсли
дефпнира крайно точково множество от релицата на Холтън. За избора
на първата координата има пяколко прелложенция.
Например. Нидерайтер и Шох предлагат при > 2. за цедлди числа ХУ >

ТиЩ..... 6.а > 2. ХУ-тият елемент на точково множество на Хамерели
при оспови 61...., б.-1 да бъде дефиниран като:

жа т (-т.Фьд(72)....,(131,5-](71)) < 10.1)” зап -0,1.... А -1. (8.1:3
Друга дефиниция с много малка разлика е дадена от Холтън:

На (;-Х:.Ф[”Ш) ..... Ф;,„1(п,)) Е 0. 1) зал - 1.....2 А”.,

Да отбележим. че тук п се променя от Т до Х вместо от (0 до Х - 1. като
точковото множество се различава от (3.1.3) само с една точка.
Накрая. Фанг и Уанг използват

2 - 1 , , , НА ,

Ха 5е | ете Фь, (П)..... Фь „() | Е 0.1)” Фокт - 1.....2 У.
А

„

като ;ьефншщпя пна точково множество на ХНМРРСЦН!.

3.1.4 (5,т,в)-мрежи и (, з)-редици
Един друг клас от квазислучайни редици се формира от (6,т. 5)-мрежи
и (Е.в)-редици. Конструкцията на (Е.т.)-мрежи и (Е. )-редици е тясно
свързана с попятието елементарен интервал при основа :

Дефиниция 3.1.2 Елементарен интервал при основа В е интервал Е от
10.1)“ вов вида:

2 а: я #1
в [ш
Т)
121

квдето а, . 6 #. а, > (0. 0 <а; < Ь за1 <.

. +.
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По тозп начин един елементарен пнтервал Е е подинтервал на 10.1)“ чиято

-та ос има хължина 1/067.

Дефиниция 3.1.3 Нека (0 > т > т га цели числа. Една (Е.т. в)-мрежа
при основа й е крайно точково множество Ре ф“ точки в (|0. 11”. такова
че всеки влементарен интервал при аснова Б с обем (67” свдвроеса точно

К точки от Р.
По-малка стойпост на Е води до мрежа с по-добра равномерност (по

малък дискрепанс). Всяка (#.тп. в)-мрежа е (55,т. з-мрежа за Е) < Б и
тривиално може да се провери. че всяко точково мниожество е (т.”т.4)
мрежа.

Дефиниция 3.1.4 Нека ? > Ое идло число. Безкрайната редица от точ
ки го. ..е 6 10. 1) е (Е. 8)-редица при иснова 0, ако за всички цели числа
А > бит > Е крайното точково множсество, състоящо се От точките
.. за които К0” < п «< Е 110”. в (Е,тт, в)-мрежа при оскова б.
Грубо казано. една (#. #)-редица при основа 6 има свойството. че после
лователиите точки се разполагат еднакво в елементарните интервали при
оспова 6. определени от кордажа (разделяшите прави) на 6”.

3.1.5 Редица на Собол

В;:

ПРИ представяне по битове на п

; аА Б /

където 6) 5 0.1. то )-тата коордипата па п-тата точка от редицата на
Собол сс геперира чрез:

където 1777 с двоична дроб. наричана #10 направляващо число на /-тата
размерност. и където # означава побитова ехсщтетуе-ог операция напри

мер. 7:8 5 11 16 - 0.1110 2 0.1011 - 0. 0101 - 5:16), За получазането
п
цна 102]), за всяка. размерност се НЗбНрд различен примитивен полином 1 тТ.е.,
полином. чиито КОССХ)НЦПСНТН имат за ОбПД делител само 1)
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Ру-(:г):щф»д 1]3:14-14 та((,) 1
от степен 4; над полето СЕ(2). Да отбележим. че свободният члеп е равен
на 1. защото Р, е примитивен полином: броят на примитивните полино
ми от стенен 4е Ф(24 - 1)/а. където Ф е тотиентната функция на Ойлер
(тотмент на положително цяло число п се дефинира като броя на положи
телните цели числа. по-малки или равни на п. конто са взапмио прости
с п. Например, тотиента на 9 е б. защото има шест цели числа. конто са
взаимно прости с 9).
След като е избран полипом за определена размерност. то неговите
коефициенти се използват за дефиниране на 4)-тия член на рекурептната
релация:

т0 А0О) А А А Я аЩ) А 279
(

С о-ар “раша и .. ааа ааа 6 Сга, 2

Е> (1]".

Последиият член е 0:7),2 . преместен налясцо с а; позиции. Ако дефинираме

О( а!
иОе
т9

където т; е нечетно цяло число и 0 < т, < 2! рекурсията може да се
представи еквивалентно в термините на т; като

):2(1%])771(]) ”2) Ш 25.

„е2
9а)-ааа
(]) О)а1

Формата на рекурсията е много подхоляща за. програмно изпълнение,
защото лесно може да се нрогрдмира с използване на целочислена аритме
тика. Стойностите на 7711 ТП;]). Н (]) могат да оъдат ИЗОРЗНИ СВОООДЪ!О

при сназване на изискването т; е нечетно и тЕ*” < 2.
Освен горната процедура. съществува и по-бърз начин за конструнра
не на редицата на Собол. В |6) Антонов и Салеев доказват. че представя

нето

() (1)

“

1“53) - фъ Ф 9215

където ...939291 е двоичното представяне на п с код на Грей. не променя

асимптотично дискрепанса на редината. За Е - 2.3,.,. кодът на Грей
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просто размества всеки начален сегмент с дължина 2 о:
редица на Собол. Двоичният код па Грей има следните свой
1. Дволчният код на Грей за п се получава от двоичното пиелставяне
па » посредством:
.. 9392911 -...0836564 .. . б4040о.

2. Двоичният код на Грей за п и двоичипя код на Грей за п - | се
различават само в една позиция. За да се намери тази позипия. трябва
да. се търси най-деспия нулесв бит в двоичиото прелставяне на п "лобавяне
водеща пула към п. ако пияма възможност за друго). Ако наречем този бит

.. то тогава бита. чиято стойност се променя е ф..
Използвайки тези свойства. А)ЗЧ може Да се представи тпрез кгн) по
следния начин:
“

Е Вт5
КВ.
п
Е

къдсто й с най-деспия нулев бит в двоичното представянес на п. Това пра
ви вариапта па Антонов-Салеев миого по-бърз от оригиналната схема на
Собол. За да започне рекурсията. полагаме 147 ) < О за 1 <1<8.

Собол е доказал. че ако за горната конструкция всички примитивин
полиноми Р,(а3 са различни. то получената редица е ((, 8)-редица. със

1

г- У (4ев(Р))- 1)
при Р(у) - ги Р; ) озпачава )-тия примитивен полином над Яъ нареден
ио степента.

Игнорирайки работата. необходима за пресмятане на пачалните пап
равляващи числа. изчислителната сложност за генериране на 5-мерни точ
ки на Собол изисква първо да се определи с. най-десния пулев бит на п.
последвано от побитова ехсщ51е-ог операция. Определяпето на с изисква
ОПовтп) операции, и при използване на побитова ехси51уе-ог операция. то
генсрирането па 8-мереп вектор изисква време О(п - 05 п). Изчислител
пата сложиост при генериране на п точки е О(п(8 + ЮюЕп)).

31.6 Редица на Фор
Фор създава копструкция на (0.т.)-мрежа и (0. в)-редица при основа
просто число по-голямо или равно на з8, където в е размерността на реди
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цата. Нека Р 2 2е цяло пеотрицателно число,. със следното представяне

п < по + п|0 .. пу6”“ при основа . Дефинираме функцията:

й п6 трПъ
ф

Фу(п.) те у е Ф тт
където й - (.П1..... паГ. За п-тия елемент от редицата на Форе в
сила следиото представяне:

та - (Ф(Реп).ФАРа)..... (Ф(Р"7а)).
където В с просто чпсло по-голямо или равно па в и Р са степените на
матрицата па Паскал Р по модул #. Да отбележим. пе елементът (и, 2) на
Р е равен на (:;1,) и че елемента (и. г) на Р? е равен па .]Г““(Е:З).
Може да се покаже. че изчислителната сложност за генериране на една

точка на Фор е О(5(ов(т))2).

3.1.7 Точкови множества от тип решетка
Точковите множества тип решетка са семейство от множества точки с ни
сък дискрепанс традиционно използвани за анроксимеция на пятеграли
от периодични фупнкции с определена стелен на гладкост. В последните
години се използва следният вил решетка, наречена решетка с ранг 1. с
точки във вида:

;1:„:(%9]3. пей У -1.
Тук д - ((1-.... 9.). паречен генериращ вектор, е 5-мерен целочислен
вектор,. който няма общ множител с Х. Скобите около вектора в горната
формула озпачават. че всяка компонента на вектора се замества с лробна га

си част.

Изборът па добър генерираш вектор, който води до малки грешки
при интегриране. не е тривиален. Използват се сложни методи от теория
на числата, основани на различип критерпи като индекс па Заремба пли
грешка на най-лошата фупкция. Корабов ограничава търсенето чрез раз
глеждане на. вектори във вида:

а < (ТП.а.а2,... .а””-]) тоаХ, 1<а< ХУ -1, вс4(а,п) - 1.
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3.2 Опенки на дискрепанса
Редипите на Собол. Холтън н Фор имат следната форма на опценката на
дискренанс-звезда:

к«< ме
(о5 АХ)“

РАу < Се 0(

Х”

(102 АГ)*“-]

Да означим с СЪН. СЗР. СЕ коефициентите в оценките на дискрепанса
съответно в редиците на Холтън. Фор и Собол. Тогава

където основите 6, за различните размерности са взаимно прости. В ра
ботата на Атанпасов |8) за дискрепанса па редицата на Холтън е доказана
по-добра оценка с константа:

Ъ 6,
-1|
СН:27
и 35П Що;
11

За редицата на. Фор съответният КОе(ьНЦНЕ?НТ е

ак ЕА

КВА 2106 6, /)

където . е основата на редицата на Фор. Известно е. че коефициентът на
Фор притежава. свойството 11"777,5ЧХС.5 -- (), За редицата на Собол
25

#08 2)5

си

Оценката за #Е,
може да се намери в |59| и тя е следната:
к

8 102 +
8 5106
5 102 5).
ИА
О
2
102 108 8 1042 | (в 1908108 2),
което показва. че #, расте експоненциално с размерността на релдипата #.
както и при редицата на Холтън. От друга страна, Фор доказва 2 „221. че
СТ е по-малка от С?.
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с

Фе

Този факт. обаче. не означава. че редицата на Фор превъзхожда ре
диците на Холтън п Собол. На практика. асимптотичната оценка на дис
крепанса не е много полезпа при реални пресмятация. Нешо повече, екс
перимепталините оценки на дискрепанса при практически пресмятания са
ско-малки от теоретичните.

Освен редиците в оригиналния им вид. има много модификации. на
ложили ссе в практиката. Например. известка е модификацията на Хол
тъп. конструпрана от Атанасов. |9). за която е доказано. че дава по-добра
сходимост от оригицаллата редица на Холтън в терупшите на оцешка на
дискрепанса.

3.3 Разбъркани редици
С цел подобряване характеристиките и използваемостта на редиците. се
извъргшва модифициране на релиците. известно като разбъркване (зсгата 
Нпие). Подходите за разбъплкване се разделят в две основни категории.
Едчата се основава на рандомизпрано изместване (тапдошихе4 58 1л8)
|7. 16. 411. което има вида:

2а 25 Та тт (той 1).
където хь е квазпслучайно число в иптервала (0.1)”. и ге едно 8-мерно
ипсевдослучайно число. Използвайки различни псевдослучайти числа. ”.
иолучаваме различни разбъркани версии (2а| на оригиналната квазислу
чайна редица Те |.
Другият подход се основава на цифрови пермутации 139. 54). Нека

1 (2) (зх) “ Н 1

Хл 2 (1„) га )е едно квазислучайно число в 10.1)”, а га (2( )
37(1) ..... 2А ) е Оазбъръанд (встахм еа) версия на »Ъп Ца предположим, че
всяко + се представя в система при основа # като 0) - 0.2 ,*51”1*5/,) . "с„]),
и К е броят на цифрите. които ще се разместват. Дефинираме

20) - а(20)). за ф 1,2,....8
където 4;,]) - Ф;(“[Ж/) за Ге 12....,К. 9 - То,Фо.....Фк). и всяко о;
е пермутация на целите числа 40....,6- 1). Има различни варпанти на
метода за разбъркване чрез цифрова нермутация. които се основават на
различните лефиниции на Ф;. папример предложените от Омеп |52. 53. 54]
ТехиКа 163, 6.Н. и Мабопяек.
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3.3.1 Разбъркване на редицата на Холтън
За съжаление. координатите па точки от редипата на Холтън. за която ос
повите ; са големи прости числа. показват корелации. Този проблем може
да се преодолее с леко разместване Тразбърквапе па точките от редицата
по начин. който съхранява ниския дискрепанс на редицата. За първи път
този процес формално е описан от Втаатен и МеЙег 110!. които дефипират
разбъркана обратна фъункция 5)(п) по аналогия с (3.1.2) като

а „ . . - 5*”х аге - и а .)х,

кГ
пь(до)
.
бъ(п)
1КА
феярг
А()Съ)
3.31

Тук пр е пермутация на цифрите (0.1Т..... 6 -- 1). която оставя фикспирана
цифрата 0. Има (6 - 11! възможни пермутации. Разбъркапата редица на
Холтъп се дефинира чрез:

а 2 (5ъ,(п).....А 5ь (п)). п 0.1.... (3.3.2)
Да отбележим. че разбъркването. дефинипрано чрез (3.3.1) и (3.3.2) е де
терминистично разбъркване: всеки набор от пермутании (една пермута
ция за всяка размерност) винаги води до сътата разбъркана версия на
редицата на Холтън. Този вид разбъркванс е въведен. за да подобри про
екциипте в ниските размерности на редипцата пна Холтънп.

Редиците с малък дпскрепанс намаляват грешката при численото пи
тегриране. по определянето па практически худобна оценка на грешката
изобщо не е тривпално. поради твърде грубите граници на грешката. оп
ределени от неравепството па Коксма-Х лавка. които са и практически не
използвасми. Действително. практиката в Монте Карло методите да се
използва определен критерий за грешка като детерминистично условие за
край. е почти певъзможно да се приложи при квази-Монте Карло методите
без използване на допълнителна технология. За да се осигури динамична
оценка на грешката. и в същото време да се изнолзват квазислучайни ре
дици. се прилагат рандомизирани квази-Монте Карло методи. при които
случайността се постига чрез разбъркване на квазислучайните редици или
други рандомизпращи техники. Може да се докаже. че при сравнително
слаби условия всяко от рандомизираните квази-Монте Карло правила е
статистически независимо и може да се използва за формиране на тради
ционната Монте Карло оценка пна грешката, като се използват доверителни

интервали. основани на дисперсията на извадката. Най-важният елемент
за рандомизираните квази-Монте Карло методи е бърз п ефективен алго
ритъм за рандомизиране на квазпслучайните редици.
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Рандомизираните редици на Холтъп са първите редици. които се из
ползват за изясияване па процеса на получаване на практическа оценка на
грешката. Това се постига чрез различно рандомизпрани редици на Хол
тън. които след това се използват за опепка на грешката. Различни методи
за рапдомизиране на редицата па Холтън могат да се намерят в работите
на Сташеу ала Райгегвоп (17), Мапе апа Н!сКкетне |68) апа Могоко# апа
Сайзи |47). Важно е да се отбележи. че единично рандомизпираната ре

дипа па Холтън. получена по метода па Кранли-Патерсън и метода за
случаен старт на Уанг и Хикернел имат същата корелацдия на двумерните
проекции. както и оригиналната редица. Всъщност. метолът на Кранли
Патерсоп води до отместване на точките на едно и също разстояние. Из
ползването на различна стойност на па.маге Зза всяка размерност също не
променя корелацията.
Освен това. за много рандомизпращи методи не е възможно да се на
пише вида на действителните пермутации трь. поради което съответните
рандомизпранти версии на редицата на Холтън не могат да се изразят чрез

формулата 3.3.1. Ако по пякакъв критерий се търси най-добрия възмо
жен тип разбъркване. то очевидно пространството на търсенето трябва
да включва само пермутации. които ясно дефинират стойности за #(Фа).
7Г1,((11). .. П[,((Ъ") в 3.31.

Методи за разбъркване на редицата на Холтън
Тук ше разгледаме хронологически известните методи за детерминис
тично разбъркване.

Метод на Уорнок
Уорнок |69) използва сегментирана. обратна функция:

Чъ(п.) : А : 3 Щ Т

(45 + 0) мтоа Ъ+ (а +1) шой Ъ+ й () + 27) шоаб

(3.3.3)

вместо (3.3.1), за да дефинира разбъркана. версия на редицата на Холтън.
Например. 5(11) - 0.2100Т12з «: 551/702, където горната черта означава
безкрайно повтаряща се група цифри. Да отбележим, че това разбъркване
не е точно от вида (3.3.1). тъй като пермутацията. за всяка цифра е раз
лична. Версията на Уорнок на редицата на Холтън изглежда по следния
начин:

жа < (Фъ(т).... . Фъ(н)). пе 0,1...
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Пермутации на Братен и Уелър
Братен и Уелър |10| използват един алгоритъм (изложен по-долу), за
ла дефинират тр от разбърканата обратна функция (3.3.1). Те са табули
ралди техните пермутации до първите 16 прости числа. при което колкото е
по-висока размерността на редицата, толкова е по-добра тяхната версия на
редицата (в сравнение с оригиналната редица). Те. обаче. нямат коментар
какво се случва при размернпост по-голяма от 16.

Алгоритъм на Братен и Уелър: Търсене на пермутации

Е 482 Р Т

ТГь(О) - 0

СТоссебев - (1..... Б- 1)
РГога-1ТЪ05-1 до

Избор на пь() от СпогсебеЕ така че да минимизпра едномерния диск

зга е Те С . /пь(“ пъ)

речанс на точките КТ ..... -ъ7)
СпогсебеЕ -- Спотсебей Тлъ()).
епа до
По-къспо. през 2008 Барт Ванлевоестин разширява търсенето и публи
кува таблица на пермутациите до размерност 64. Трябва да се отбележи.
че методът на Братен и Уелър изисква значителни изчислителни усилия
Зза определяне па пермутациите поради пресмятането на мпого едномерни
дискрепанси. Например. за пресмятане на пермутация за просто число .
максималиият брой умножепния А/ и събпрания 4 е
Б--1

УЕ( - К)) шах +ЦВ - Е) + 4) + (В < 6)2 + Ь - К) - ЦА).
К--2

Разбира се. това не е проблем. ако размерността в на задачата за интегри
ране е известна предварително. В този случай е възможно пермутациите
да се пресметнат едпократно и да се съхранят за по-късна употреба.

Модификация на Атанасов на редицата на Холтън
За да копструинра неговата т.пар. мюдифицирана редица на Холтен
Атанасов |8) използва. 5 различни прости числа 01....,6, за оспови и избира
пр, 2Е с[ц,-/д]. тоа Б,. Целите числа Й, са степени на примитивния корен на
а той 0;. Те трябва ла бъдат „допустими” към простите числа Ф;. което
озпачава. че те трябва да изпълняват определено условие, за да бъдат
използваеми. Метод за конструпране нпа допустими пели числа К; е описан

в |8), а самите числа могат да бълат намерени на
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БЪБЪр: / /раха)1е1 ,Ъаз.ЪЕ/ ешапоц11 /зедиепсез .Ъю
във файла На1боп.(даб. В работата |0) авторите предлагат да се умножава
с /СЗТ] вместо с Х7.

Оптимално разбъркване на Маскани и Чи
Маскани и Чи разглеждат линейно разбъркване. |411
7Г171(а13") 15 щс[]- (1110(1 Ъд).

при «л цяло число. Използвайки критерий от теория на числата, те търсят
оптимални од и емпирично проверяват резултатите чрез апроксимация на
един определен интеграл. За първите 40 размерности съответните ш/; са
табулирани в |411.

3.3.2 Разбъркване на редицата на Фор

( 0 1 Д з-1

Да припомиим. че п-тата точка на редицата па ФОЪ) се изразява калто

Фа 25 (фЪ(Р П), ,ОЪ(Р П), а ,ФЪ(Рч П))

където матрично-векторните произведения Р/п за # - 0,...,8 - 1 се прес
мятат по модул . при 60 просто число по-голямо или равно на размерността

з. а Р е матрицата на Паскал по модул . чийто елемент (7, )) е равен на
(3:11) тойа БВ. Както при редицата на Холтън. тази конструкция води до
корелация между отделните координати. което се изразява в корелира
ни точки в проекциите на редицата в ниските размерности. Решението па

: у4 ;

този проблем се състонп в случайно разбъркване на редицата на Фор.

Схема на Оуен за разбъркване

125128

Оуен предлага схема за рандомизиране на произволни квазислучайни ре
дици и точкови мнжества. основани на цифрови пермутации. Нека хл -
(1*(„).:1:51) ..... 937(1)) е (0, 1) и га (251 ),г,(ь ).....2,(Ъ)) е разбърканата вер
сия на т.. Предполагаме. че всяко 10 може да се представи при основа 0
като #0) - ;;?Т ш;)]б 2, след което за рандомизираната точка 202) пола
4

() ( ожпеннос (Вуе щ () а
нап.

гаме 2” т Зе 2872 със #; дефинирани като случайни пермутации

а
()
Па . И Е

ц(
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п.3 1*--7:;1.)1-1“5: „2( 11..3)

А ш РА

аА Т. ЕЕЕ
2ъ)нне
(„[ащ5 ФЕ
у ребд

е.
.
К
.
щ
щ
.
РИТ
ТС
Н Н ..) . 1 ЩА

Всяка пермутация т е равномерно разпределепа измежду Ф1 кетимутации
на 10.1..... Б-- П и пермуталиите са взаимио независими. Пълзвета цифра
ф
в представяцето на .](”;,) при оспова Б се пермутира чрез я, За всяко п.
ВТОРЕ[ТН Ц!КЧ)ЪЗЕЖ се пермутира "грез пермутацията т ее която зазвиси от
стойността на първата Цпфра .Г” К. ;ХНЙ„ХОГНЧНО. П(”РМУТ ацията. .11)11.1()/!(911“(1

цеае
Д

към к-тата Ш:фра .13/,;;1“„ зависи от стойностите па първите »Д" - 1 ЦЦЧ)РН .Г”п1

Този метод за разбърхване няма лесна и ефек гивна практическа ре
ализация. порали пеобходимостта от много проверки и памет. Известни
са много опростепи верии па метода па Охуен за разбъркване. Най-широко
разиространени са методите за липейно разбъркване. Те са лесин за изпъл
пение п позволяват бърза генерация па разбъркани редици. Формулите за
липейно разбъркване са подобни на рекурепциите, използвапи в линейните
копгруеитли геператори па исевлослучайните числа.

Обобшена редица на Фор
Обобщената редица на Фор. известпа като СГашге в литературата. с
предложена от Тезука. като за размерност ) генераторната матрица има

вила (СТ2) < АЧ Р/ където АЧ? за фе .. « са нроизРролни несангу
лярии долии триъгълки матрици. Програмният кол на езика С за релинпцата
СЕаиге може да се памери в |62).

Специален случай на СРапке с разгледа в |24|. при който релиците
използват за 47 долина триъгълна матрица с елементи. равни на 1 за всяко

. Ака А е само диагонална. гогава тази редица ще бъде оригиналната
редица па Фор.

Случайно линейно (цифрово) разбъркване
Няколко опростенпи версии на разбъркването на Оуен, в които се из
ползват матрици и изместващи вектори, са дискутирани от Матушек в 12).
Точките от редица, конструпрана по методите на Матушек. има формата
х

Ту 2 (ф;,(А“*ПРОн -ф). с)ь(.4К2>Р1п + да).... .Ф[,(А(З)Рз-1п + ун)) .
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Матриците А(1).....4 4(5) са различни случайно разбъркващи матрици от
определен вил. Векторите д;. ...4; са различни вектори за случайно от
местване. За случайно динсйно разбъркване имаме

3.3.3 Разбъркване на редицата на Собол
Общите методли за разбъркване (напричер. методът па Омен? са приложи
ми за редицата на Собол. цо има пяконп ограчичения. Например. липейната

! 3 А А #А
ш2) чА

пермутация пе е подлдхоляшща за редицата па СТОбОТШ по следните причини:

а, 2 (

Нека а -- (ба „ЖТи ееае сь) е квазислучайно число в 01) и за <
ЕИ АКВ 25) е пазбърканата версия на точката .. Да предиоложим.
че всяко 4:7” има представяне при основа й като 07 те 0.1-„:11 .9„3.2 й .сп]к

където К дефипира броя на цифрите за разбъпкване във всика топка.
Дефинираме

42 у

У е Щ А е. )е 1.3....,65.

кълето е1 Е 11.2.....6-1) ие Е 11.2.....68-1). Тъй като релината на

.

Собол е построепа над ЕУ. то трябва да присвонум Г на с й 0 п.зи Г па е.
Тъй като изборът па ет е коънтично важен за качеството на разбърканата
редица на Собол. този метод за ликейно разбъркване не е полходящ за
редицата на Собоч дали коя лда с друга редипа над #5.
Да припомпим. че качлеството па редицата пна Собол силно зависи от
избора на паправлявашите вехтори. Корелациите между различните раз
мерпности са породени 21 неподходящ избор на направляващите вектори.
Има методи. които подобряват редицата на Собол чрез внасяне на пове
че равномерност в напалпите направляващи вектори. но няма адекватен
пачлин за проверка на това полобрение. Тук ще разгледаме един пачин За.
разбъркване па редицата на. Собол независим от началните паправляващи
вектори, Методът е предложен от Маскани и Чи.
Идеята на този метод е да се паправи разбъркване па А бита от редица
та па Собол вместо па едча цифра. в даден момент. Нека т. е л-тата точка
на Собол и Х бита от ху ще бъдат разбъркани. Пека га с разбърканата.
версия на .с,. Процедурата с следната:

1 Ма 1л # 2]“1 са 6 пай-значещи бита на ..
2. у ауа (шоа т) ит > 2Е -1, е линейното разбъркване, приложено
към това цяло число.

З. а 2 %% + (я - 31-) е обратното вмъкване па разбъркалпте битове в
точката иа Собол.
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Ключовият момент в този подход е използването на подходяшщ лине
ен конгруентен генератор. Тези генератори се използват с модул просто
число или степен на две. Когато модулът е степен на две, изпълпението
е изчислително евтино и бързо. Недостатък е, че трудно се постига же
ланото качество на числата. По-добро качество се постига с модул просто
число. Процедурата е тествана числено с прости числа на Мерсен и Софи
2Жермен.

Глава 4

Монте Карло методи
В тази глава ще разгледаме Монте Карло методите за приближено прес
мятане на икнтеграли. Те се основават на факта. че интеграл ст функция
Да). интегуема по Лебег. може да се разглежда като математическото
очакване на функцията /. оценецна в случайна точка от областта, в която
интегрираме.
Разглеждаме интеграл върху едномерпия единичен питервал:

“

Дя0 | Хза-7. (4.0.)
.Н:ОКЗ. те с.тучайна величина. равномерно разпределена в единичния
интервал. ТГогава

ДЛ- ЕЩ(2)). (4.0.2)

За интеграл върху единичния куб Г - 10, 19 с размерност а.

ДЯ - ЕП (2)| « | Даза. (4.0.3)
където т е равномерно разпределен вектор в единичния куб.
Квадратурната формула от тип Монте Карло се основава на вероят
нпостната интерпретация па интеграла. Разглеждаме редица Те +, извалка
от стандартното равномерно разпределение в интервала (0. 1), и следпата
емпирична апроксимация на математическото очакване:
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Съгласно усилепия закон за големите числа (ЕеПег 1971 тази апрок
симация е сходяща с вероятност елно. т.е..

БЛА -- ДЛ. (4.0.5)

При това. опенката е пеизместена. което озпачава. че математическото

Ге- -ТГ#7
/
ЕИ
ЦА.
(1.0.6)

очакване на Лу с точно ПУ за всяко Х. т.е.,

където усредняването е върху избраните точки Гл ).
Дефинираме грешката на интегриране по метод Монте Карло като

ех - ЦЯ - БДА (4.0.7)

Ееу /? (4.0.8)

така че отклонението е Елеу ! и средно-квадратичната грешка е
«

4.1 Точност на обикновения Монте Карло метод
Грешката при приближеното пресмятапе на иптеграли по метод Монте
Карло се определя от Цептралната гранична теорема (Еейег 1971).

Теорема 4.1.1 За големи Х

ву () е: аЗИ (312)

хъдето и е стандартна нормална (Х(0.1)) случайна величина и констан

тата а - 0|Д| е хвадратен корен от дисперсията на . т.е..
1/2

«л- (Гало- лле) (+1:2)

В
;
ХУ-еос е4 а
СЛСДНОТО твърдение е по-препизно:
А

щ/

ХЦП] Рща < ---вх < 0) - Рца < и<) :/ (2#)-1/23“.32/261:10. (4.1.:3)
Това твърдение показва. че грешката при Монте Кар до интегрирането

има порядък О( 2) с константа. която е точно корен квадратен от дис
персията на случайната. величина / (+«). Нешо повече. статистическото раз
пределение на грешката е приблизително нормална случайна величина. За
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разлика от обичайните резултати в числените методи. това е вероятностен
резултат. Той не дава абсолютна. горна граница на грешката: вместо то
ва показва, че грешката. има определен порядък с определена вероятност.
От друга страна, този резултат е равенство, така че границите, които той
определя са. тесни.
Сега ще дадем частично доказателство на Централната гранична тео
рема, което доказва, че порядъкът на грешката ев О(ХУ 71/2), Извеждането
на Гаусовото разпределение на грешката е по-трудно (ЕеПег 1971). Пър

во дефинираме #; - а7 ( (а4) - /), където +; е равномерно разпределена.
случайна величина. Тогава.

Е-0

ЕЕ2) < /[й а ((ач) - Р)ах < 1

ЕЕ -0 #2. (4.1.4)

Последното равенство е вярно поради независимостта на 14. 4 - 1,...,К.
Сега. да разгледаме сумата
м

Зу е МПЪУГ
Е < алТел (4.1.5)
41
Нейната дисперсия е:

Следователно,

Ее) < аи3 (4.1.6)

което показва, че грешката. има порядък О(4А1/?).
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Обратното твърдение на Централната гранична теорема е удобно за
определяне на размера ХУ на извадката. Тъй като границата на грешката в
ЦГТ е вероятностна. точността на Монте Карло метода за интегриране мо
же да се осигури само за определено доверително ниво. За да се гарантира
грешка по-малка от дадено число Е при ниво на доверие с, е необходимо
извадката да има Х точки. където

А - 272428(с), (4.1.7)
където 5 е функцията на доверие за нормална променлива, т.е.,

#(с) 2,

С < / в а„Зя -- ее в(6/М3).
Например. 95 процента доверие в размера на грешката изисква приблизи

телно 8 2.

За дадено приложение. точната стойност на дписперсията е неизвестна
(трудно е пресмятането на самия интеграл). така че формулата (4.1.7) не

може да се използва директно. Има лесен начин за преодоляване на то
ва чрез определяне на емпиричната грешка и дисперсия (Нобе апа Ста
1995). Извършваме А пресмятания използвайки независими точки +, за
1<5< АГХ. За всяко ) получаваме стойности ](,(х],-) за1< < М. Емпи
ричната грешка е вху:

м 1/2

А

уе АПТ УЩР <А) | . (4.1.8)
кълето
М

Туе м
УП П. (4.1.9)
21

й Е (4.1.10)

Емпиричното стандартно отклонение Я е:

Тази стойност може да. се използва за с в (4.1.7), за да се определи Х
при дадена точност в и дадено ниво на доверие с.
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4.2 Сравнение с мрежовите методи
Да сравним скоростта на сходимост на метод Монте Карло с тази на ;
терминистичен мрежов метод за приближено интегриране. например пу
вилото на Симпсон. Скоростта на сходимост на мрежова квадратура
О(М-/9) за метод от ред К и размерност 4, тъй като мрежа с Х точки ь
единичния куб има стъпка Л -1/“. От друга страна, скоростта на сходимост
на Монте Карло е О(П“” 2) независимо от размерността. Така че Монте
Карло методът е по-добър (по отношение на скоростта на сходимост) от
мрежов метод при висока размерност, ако

к/а < 1/2.
От друга страна, за аналитична функция в периодична област стой
ността на К е безкрайна. така че това просто обяснение пропада. Едно
по-реалистично обяснение на робастността на Монте Карло е това. че
практически е невъзможно да. се построи мрежа при голяма. размерност.
Най-простата кубична мрежа в размерност а изисква 24 точки. За 4 - 20,
което не е особено голяма размерност, това са повече от милион точки.
Нещо повече, практически невъзможно е да се направи рафиниране на
мрежа. при висока размерност, тъй като рафинирането изисква нараства
не на броя на точките с множител 29. В противовес на тези трудности за
мрежа при висока размерност, точността. на квадратурна формула Монте
Карло е почти независима. от размерността и всяка допълнителна. точка,
добавена в Монте Карло квадратурата, дава последващо подобряване на
точността. Всъшщност, стойността на М, при която оценката на грешката
О(П-1/2) става вярна. е трудно да бъде предсказана, но опитът показва,
че за средна размерност (например, а - 20), грешка с размер О(Л-1/2) се
достига за разумни стойности на Х.
Две други интерпретации на Монте Карло квадратурите са смислени
и полезни. Да разгледаме реда на Фурие за периодична функция с пернод
едно

Да)е З Да)е
Кл -- 0С

Интегралът ДЛ е точно /(0), т.е., приносите към интеграла. са ( от
всички вълнови числа А # (). За мрежа. със стъпка 1/п, мрежовата квад
ратурна формула е
109) - 71 Еп: 20/пт).
121
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Приносите към тази сума са ( (както трябва да бъде; от вълнови числа

Е Е тп за цяло число т. и /(Е) за вълнови числа К < тп. Следователно
точността на мрежовата. квадратура е 100 Я прп А + тп. но 0 Ф при
Е - тп (и т # 0). Монте Карло квадратурата използва случаен масив
п е частично точна за всички Х, което е по-добър резултат от този на
мрежовия метод. ако коефициентите на Фурие намаляват бавно.
Накрая. при сравнение на изпълнението на мрежовите и Монте Карло
методите трябва да се вземе пред вид и генерирането на точките при ви
сока размерност. За регулярна мрежа. преходът от една към друга точка
става с промяна на една. координата Във всеки определен момент. За много
задачи. това е неефесктивен начин за използване на непроменените коор
дипати. От друга страна. в случаен масив всички компоненти се променят
за всяка точка и пространството се покрива по-пълно. Това е в съгласие с
общата природа на Монте Карло - всяка точка в Монте Карло формулата
за интегриране е оценка на интеграла върху цялата област.

4.3 Намаляване на дисперсията
При приближено интегриране по метод Монте Карло грешката в и размера
на извадката Х са свързани чрез:

« + О(аА7 3)
Х - О(о/в)?
Изчислителното време. което методът изисква. е пропорционално на
броя на реализациите Х” и следователно има порядък О(о/ <) т.е.. изчис
лителното време нараства много бързо, ако се изисква по-добра точност.
Има две възможности за ускоряване на сходимостта (намаляване на. греш
ката) на Монте Карло методите. Първата е намаляване на дясперсията.
при която подинтегралната функция се трансформира по такъв начин, че
да се намали дисперсията о“. Втората възможност е да се модифицира
използваната случайна редица. т.е.. да се замени чрез алтернативна. ре
дица, която подобрявг степенния показател -1/2 във втория множител
на израза за грешката. Основните методи за намаляване на дисперсията.
са симетризация на подинтегралната функция; групиране на извадките:
метод на сеществената извадка: интегриране по части.
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4.3.1 Симетризация на подинтегралната функция
Този метод работи по следния начин: освен всяка точка (многомерна) +.
участваща в квадратурната формула. използваме също -:т. В резултат
получаваме следното Монте Карло квадратурно правило:
1

].ХГ []Г] 1

2А

Х

У ( (та) + Д(-аЙ. ч43)
пъ 1

Мотивацията за този метод е представянето на подинтегралната фун
кция в ред на Тейлор за малки стойности на дисперсията. Да разгледаме
очакването на ЕТЙ ( +)|. където г е случайна величина А(0. 42) и ве малка.
Полагаме

Ф 0.

Представянето на / - #() в ред на Тейлор за малки с е:

7 20) + /(019 + 0(02),
Тъй като разпределението на Т е симетрично относно О0. очакването
Е) на линейния член е нула. В обикновения Монте Карло този член не
се нулира, така че грешката е пропорционал на а. При симетризацията.
линейния член се нулира. така че грешката е пропорционална на о2.

4.3.2 Отделяне на главната част
Илеята. па този метод е да се използва функция 4, която е близка до Г и
за която Д9| -- ГПра 9(+т) е известен. Интегралът Д/) се записва по следния
начин:

/[([ Де)айх ./1"8(]0(:[) - 9(2))ат + (/]4 а(2)ах.
Обикновеният Монте Карло метод се прилага за приближено пресмя
тане на интеграл от / - 4 в разглежданата област. при което се получава
следната квадратурна формула:
М

Грешката при интегрирането 2л) - Д| - ГАЦ/)| има порядък:
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където дисперсията е

0;-9 - -/1([(]?(33) - 9(1)) ат
при използване на означението

.2

ТОВЗ. показва. че методът на отделяне на главната част е ефективен,
ако

Оу « ау.

За оптималното използване на този метод въвеждаме множител А. За
дадена функция 4 записваме интеграла от / като

()е а лаеае А | аезве.

Грешката в Монте Карло квадратурата за първия интеграл е пропор
ционална. на лдисперсията:

“ < | (е) - ма)ав

Оптималната стойност на А се получава при минимизиране на О-?-/Ху:

кеят- (е) ()

4.3.3 Метод на съответстващите моменти
Грешката при интегрирането по метод Монте Карло частично се поражда
от статистическата грешка. свързана с извадката, т.е.. разликата между
желаната. плътност р(+а) и емпиричната плътност на точките от извадката
[ш„„]3;1. Част от тази разлика може да. се види директно чрез сравнение на
моментите на двете разпределения. Дефинираме първия и втория момент

та и то на р като

Г га

т1:/ хр(а)ат, т2=/ 225(23)ат.
Първият и вторият моменти щ и по на извадката [Ш„]%=1 С“
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Грешката се поражда. от неравенството на тези моменти. т.е..

И1 # Та:; й # то.
[18.СТИЧНО КОЪ)НГНРЗ.НЕ на статистническата. Гр*ЗШКЕЪ ца извадкалта може
да. се ИЗВ>Ъ1)1Ц11 ЧреЗ ТраНС(ьОРЪ1а111131. която води до съответствие на момен

тите. Това може да бъде направено чрез проста трансформация на точките
от извадката. За съответствие на ПЪРВИЯ момент на извалката с този на
р. заместваме ха чрез

Уя 5 (372 - /[11) та.
То удовлетворява

АЕиа т
А

така че първият момепт е точно същия. За съответствие на първите два
момента, заместваме т. чрез

/-пь 21- т
й
уя 5 (Шп - и1)/с+ та, Сиз/.щ.-2
т

-12

Кл Е ийа ет ЛМ Е ил 2 то.
Тези трансформирани редици с правилни моменти трябва да се из
ползват с повишено внимание. Тъй като трансформацията включва й и
из; точките от повата извадка вече не са независими. поради което Мон
те Карло грешката не е вепе дефинираната по-рано. Например, ЦГТ не е
директно приложима и оценката може да е изместена. В действителност,
това е пример на втория подход за ускоряване на сходимостта на Монте
Карло метода - носредством модификация на свойствата на. случайната
редица. Той е представен тук заедно с методите за намаляване на дис
персията. защото подобрението в сходимостта, което този подхол дава, е
сравнимо с подобрението. получено чрез намаляване на дисперсията.
РуаШи (1979) е формулирал метод, в който точките от извалката са
независими, и имат предписаното емирично очакване и дисперсия, но про
излизат от гаусово разпределение със случайно избрани очакване и дис
персия.
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4.3.4 Стратификация
Стратификацията комбинира предимствата от използването на регулярна
мрежа (грид) и предимствата от използването на случайни точки. В най
простия случай, стратификацията се основава на регулярен грид и едно
мерна равномерна плътност. Разделяме областта на интегриране () - (|0.
на ЛМ части О). дефинирани чрез:

В-1 Е
Така. всяко подмножество има една и съща мярка, || <-- 1/АГ. Дефи
нираме средните върху всяко () чрез

тК

а) - й 07 /9 Да 4е ТГог х е П.
За всяко Х, генерираме А) - К/М точки СЕЕ ), равномерно разпре
делени в ()).. Тогава, стратифицираната квадратура е просто сумата от
квадратурите върху всяко подмновество, а именно,

м /м
]М 2 .М-1 Е Е ](ШЕА)
Е-1 21
Монте Карло квадратурната. грешка. за тази стратифицирана сума. е:
с ля М7МЗа,
М

2- 17-"-.73 2Т: Ш*“- 213.

аз-/п(/() ())2а ];Ак(г() 7.)га

За това стратифицирано квадратурно правило има прост резултат.
Стратифицираната Монте Карло квадратура винаги е по-добра от нест
ратифицираната, защото:
о., < ай.

Доказателството на. това неравенство е директно. За всяко Х, с - Г
минимизира интеграла:

/О () < 3а
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В частност.

ЗО

/ (#(«)- .) а < / (2(2) - #)2а«.
Сумираме по Х и получаваме

Стратификацията може да се обобщи по следния начин. Разделяме
областта О на М части ()) със
М

О - Ц ОЕ
АК1

Вземаме Х). случайни променливи във всяка част (?).. при

К

Във всяко подмножество .О]с избираме точки 1";1 ), разпределени с плът
ност рЕЩЦ(+), която

А - /9 р(а)ах.
Стратифицираната квадратурна формула е следната сума по К:

м МЕ
ЪуК1
фацси
(4:3.2)
пе
Грешката при интегрирането е:
М

“М(Я - ДЯ - БДЯ - УПЯ
К1
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Компонентите на тази грешка са:

< (въ/лумвот,

- ( /О ()- 7,„21,(„)4„;)1/2 „
и очакванията. са:

п й Ла)р(+т)а+/Ру.
СТРЕЪТИфИКдЦИЯ”Га винаги намалява гремшката при интегриране. ако
разпределението на точките е ба„-тансирано. Условието за балансираност е.

че за всички Д да е изпълпено:

Т /Ме е /А,
т.е.. броят на точките в множеството ()) е пропорционален на неговия
претеглен размер ).. Грешката на стратифинцираната квадратура е:

АТ м

ву в АПТ а 0.5 < Еа(]с) .

Е

Тъй като дисперсията върхъу подмножество винаги е по-малка от дис

перспята върху иялото множество, т.е.. а, < а, стратификацията винаги
понижава грешката. В дейс гвителност. по-добър избор от условието за ба
лапсираност може да бъде да се генерират повече точки. където ХУ има
голяма дисперсия.
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4.3.5 Метод на съществената извадка (Г(трогъапсе затр!И пе)
Този метод е най-често използвания Монте Карло метод с намаляване на
дисперсията. Разглеждаме интеграла ] Д) и, въвеждайки плътност р, го
записваме в следния вид:

пя | кае « | р(адав
Р(Е)
Сега. да разгледаме този интеграл като интеграл от случайната вели

чина / (1)/р(2) с плътност р(т). Генерираме точки жа с плътност р() и
формираме Монте Карло оценката

Резултантната грешка “А (Л - ДЯ - Г) има порядък

в) : б6АИЯ.
в която дисперсията д е:

6 + / (%(% - 1)2р(1*)(123.
По този начин грешката на Монте Карло квадратурата се намалява,
ако

6«.
Методът на съществената извадка е ефективен, когато //р е прибли
зително константа, така че д, е малко число. Трудността при този метод
е. че се изисква генериране на извадка от случайна. величина с плътност
на разпределение р, но за това може да се приложи метода на селекцията,
ако е необходимо.

Методът на съществената извадка, първоначално предложен от Кан
|81), вероятно е най-широко използваният Монте Карло метод с намалена
дисперсия. При използването на този метод се акцентира върху редки, но
важни събития, т.е., малки подобласти, в които абсолютната стойност на
подинтегралната функция е голяма. Една от трудностите в този метод е, че
се изисква моделиране на случайна величина с плътност. пропорционална.
на подинтегралната функция, което не винаги е възможно - в такъв случай
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се използва метода на селекцията. Известно е също така, че при този метод
е възможно рязко увеличаване на дисперсията в някои случаин.
В работата |28| е предложен метод на защитена съществена извадка 
когато е комбиниран с подходящи управляваши променливи, този метод
винаги има по-добра (или равна) дисперсия с обикновения Монте Карло
метод. Грешката на този метод, обаче, може да бъде много по-голяма от

грешката на метода на съществената извадка. Оуен и Зу |55)| предлагат
съществена извадка. при която случайната величина се генерира със сума
от т илътности при т управляваши променливи (по една за всеки елемент
от сумата). Доказано е. че грешката при този метод никога не е по-лоша
от грешката на метола на съществепата извадка с плътност кой да е от
компонентите на. сумата от плътности.
Друг вариант. многомерна съществена извадка. е представен в 166) и
|67). Идеята е. че в някоп подобласти подинтегралната функция може да
бъде пропорционална на една от плътностите, докато други плътности са.
полходяши за други подобласти. Целта е да се поставят по-големи тегла
па локално най-подходящите плътности.

4.3.6 Метод на разделяне по важност (ПГпрокбапсе зерага
501)
В работите |34. 35) е описан метод, наречен разделяне по важност, кой
то комбинира идеята на метода на съществената извадка с разделяне на
областта. на подобласти. Този метод има най-добра скорост на сходимост
за определен клас функции, но негов недостатък е нарастващата изчисли
телна. сложност при увеличаване на размерността на задачата.
Нека И/(”)(А[; С) е класът от функции /(+). непрекъснати върху С и
с непрекъснати г-ти частни производни. такива че 19” Я(2)| < АТ, където

р рП .. р! е т-тата производна. г - (71.72.... ,„та). | < Пуе ае
гу а ; - д% Първо разглеждаме едномерната задача за пресмятане на
интеграли. Разделяме интервала (0, И на ХУ подинтервала ( предполагаме,

че #(2) #Ов (0. ):

ае Зуе
еА -1, (4.3.3)
ХъеЦУ 51)
където
Сй 1 1/,2[][.(731-1) - ]СП»Х)](]» т 22-1)7 ф 1: .. :]Ч -1.
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Тази схема дефинира едно разделяне по важност на областта Р <
(0.4).

1ВЕ

Изпълнено е:

Ако (т) Е Я(1. . То съществуват константи Г;, такива че
97
Г!Мдт

за всяко т Е О). (4.3.4)

ПРРШ това. за горната схема съществуват константи с), со.. такива че

рр сер, / р(е)ат < а,/ХУ, 1-1....Х (4.3.5)
и

зио |2 - т) <е /ИКХ, 11 А,. (4.3.63
21, .:1;-3161),

Теорема 4,3.1 Нека Н(2) «Е Н(1,ГЛол). Тогава грешката на метода на
разделяне по важност. на областта Р е:
1/2

суе У (Дуеце ) ХСЗЯ, (43.7)
Сега да разгледаме случая на многомерни иптеграли:

Д

„д://ишищдшерснй
р

където / Е И (Г. Р).
Нека /(т) 6 ИО (Гла: 4;) за всяко « 6 4; (Е:-1, 24). Предполагаме, че
има разделяне по важност на областта по аналогия с едномерния случай
(на подобласти, които са равномерно малки по обем и по вероятност). Нека.

съществуват вектори ; - (Га;...,.#4), # 1,...,Х, такива че

д-!
Е. > |-]-|, Се 1,....а, « < (31;...,2а) Е ф.
ч д.??;[
Н
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Освеин това, нека съществуват константи с1, и вектори со, < (Са,1, С2,2; .. + 2а)
такива че

ще /а,р(е)4т <е /М, 1е ПА
и

да- вър #а - 24)65рс/МИ се1....,М, 1-1....4а.
Тъ Е 9,

к 1/2

в многомерния СЛУЧЗЙ аналогично е в сила следното твърдение:
1

ЕК # Х/ЕС[ е Е([/1С1 С21)2 АГ-1/2*1/(1.
Недостатък на гореописания метод е повишаването на изчислителната
сложност. Точността е подобрена (в действителност, метода дава теоретич

но оптималната точност). но за сметка на увеличения брой на допълни
телните пресмятания, което прави този метод практически неефективен
при голяма размерност.

4.3.7 Руска рулетка
Някои Монте Карло пресмятания включват безкрайни суми, например при
итериране на интегрални уравнения. Методът на. руската рулетка превръ
ща безкрайна. сума в сума с крайна дължина за всяка извадка. Разглеж
даме сумата.
2о

5 < Е ап
пъ--О

и предполагаме. че членовете а са експоненциално намаляващи, т.е..

1|ал <1СА”,
п
където 0 < А < 1. Избираме А < й < 1, и нека М да бъде избрано в
съответствие с дискретното експоненциално разпределение, така. че:

РЕММ > п) - ”.
Дефинираме случайната сума
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М

5 - Е К”ад.
п--б

Тъй като |К “ан| < (А/Е)" и (А/К| < 1, то тази сума е равномерино ограни
чена за всички АТ. Тогава

Е5)| < У0РЕМ > п)Е7 ал - 6.
Тази формула води до следпия Монте Карло метод за пресмятане на.
безкрайната сума:
м мМ,

Зл Х7 Е Е В7Пан,
1:50 по--О0

в който стойностите Л/; са избрани в съответствие с горното разпределе
ние. При този метод стойностите а, могат също да бъдат пресметнати с
Монте Карло метод.

4.3.8 Адаптивни алгоритми
Друга група алгоритми. широко изнолзвани за числено интегриране. са.
адаптивните алгоритми. Повечето от адаптивните алгоритми използват
редица от подобласти с намаляващ обехм на дадената област, избрани та
ка. че да се концентрират пресмятанията на подинтегралната функция в
подобластите. в които има особености. Най-общо. използват се два вида
стратегии за разделяне: локално и глобално разделяне. Основният недос
татък на локалното разделяне е. че се изисква локална абсолютна. точност.
която може да се определи след удовлетворяването на глобалната абсолют

на точност. Основното предимство на стратегията за локално разделяне
е лесната процедура на обработка ма подобластите (не се съхранява ин
формация за неактивните подобласти). Обикновено глобалните адаптивни
алгоритми използват повече работна памет. отколкото локалните, и опре
делянето на извадката става по-бавно. Тези алгоритми целят минимизи
ране на глобалната грешка, колкото е възможно по-бързо, независимо от
определеното изискване за точност.
При обикновения адаптивен Монпте Карло метод не се изисква допъл
нителна гладкост па подинтегралната функция. При този метод се гене
рират Х равномерно разпределени случайни точки в з-мерния единичен
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куб. За генерирането на всяка. точка, както обикновено. се генерират в рав

номерно разпределени случайни числа в интервала 10.1. Алгоритъмът е
адаптивен: започва се с някакво сравнително малко число Х. което се за
дава като входна данна. В процеса на пресмятането се оценява вариацията
по всяка от координатните оси и тази информация се използва за увелича
ване на плътността на новогенерираните случайни точки. При този метод
вместо стандартната. оценка. за вероятната грешка. < < 0.67450(8)-:/-%. ще
имаме в < сх/-%. където очевидно с < 0.67450(0) поради адаптивността на
алгоритъма.
При ускорения адаптивен метод областта на интегриране първоначал
но се разделя на еднакви по обем подобласти. За всяка от подобластите
се пресмята приближено интеграла и се прави апостериорна оценка. на
дисперсията. След това се получава едно приближение на интеграла в
цялата област и за тоталната дисперсия. Последната. се сравнява с локал
ните апостериорни оценки за дисперсията във всяка от подобластите и
тази информация се използва за по-нататъшно разделяне на областта и
увеличаване плътността. на случайните точки. При този метод вероятната.
грешка. има вида е < еу -1/2-1/6,
Очевидно е, че при големи размерности 8 сходимостта асимптотично
клони към О(У 71/2) а поради по-високата изчислителна трудоемкост на.
този метод, при големи 4 той дава по-лоши резултати.

Глава 5

Квази-Монте Карло методи
5.1 Неравенство на Коксма-Хлавка.
Монте Карло методите се основават на използването на псевдослучайни
числа. а квази-Монте Карло методите се основават на детерминистични
редини с малък дискрепанс (наричани квазислучайни редици). |14). До
като псевдослучайните генератори са конструирани, така че да имитират
повелението на истински случайните числа. квазислучайните редици са
построени така, че да са толкова равномерно разпределени, колкото е ма
тематически възможно.
Разглеждаме задачата за приближено пресмятане на 5-мерен интег
рал:

[(])=/]Ъ]”(Ш)а!а:=/01.../01[(1(1).....32(3))(.13(1)...:г.(з)
чрез сумата.
Х

О() У ал
(ачл).
#1
където т; Е (0.1)” и ил са тегла. Ако (11,...,Тл) са избрани случайно,
и ш) < % то Олм(7) е стандартното Монте Карло приближение. чиято
статистическа грешка. се оценява с използване на Пентралната гранична.
теорема. Ако Т1т,....2л) е множество от квазислучайни числа. то Ол(/)
е квази-Монте Карло оценка. В този случай, точността се опенява от не
равенството на Коксма-Хлавка:
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в

Теорема 5.1.1 (Коксма-Хлавка) За всяка редица «) «<:<у и всяка фун
кция (+х) с ограничена в смисел на Харди-Краус вариация У(), е изпел
гено:

където РХ. е дискрепанс-звезда на точковото множество (24 Н <<А
За този фундаментален резултат в теорията на квази-Монте Карло ме
тодите, Кафлит (14) предлага изненадващо просто и елегантно доказател
ство на неравенството (за случая на функции с ограничени з производни).
което игюстрира изключителната му важност в теорията на квази-Монте
Карло методите. Доказателството. изложено по-долу, се базира на стати

ята на Кафлиш (14.
Да дефинираме вариация на функция на една променлива, / (т), като

ме 18

ат.

За размерност з. вариация в смисъл иа Харди-Краус (за функции с
ограничени з-ти производни) се дефинира като:

хд!):/ |а а) + УИ)
Юлу ;83(1) ... дт(з) |

11

()

където ]1( е рестрикцията на Г върху границата +) # 1.
Ако използваме означението В(Ли)). въведено от Кафлиш. за редици
с Х точки (1;) в единичния хиперкуб Г - |0, 1) може да се дефинпра

вА(2(е) - Пе) - %#.[щ < Лау (5.1:1)
и

Да отбележим, че в единичния хиперкуб, Г - |0, 1/”,
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1
1
!
П1 Р 701

където съгласно 5 ията в равенство (5.1.1). В(«) - ВАл(Ле)), и да
. която приема нулеви стойцости по границата па

единичния куб Г“. Тогава

1Х1

1„:„-?2;(%) !) Д(а)ах - КЕ;(;„).

- / 138е) /(1)(11*

- О()
За функции /,. които са ненулеви върху границата на. единичния куб.
членовете при интегрирането по части са ограничени от граничните чле
нове У (/).
Трябва да се отбележи, че неравенството на Коксма-Х лавка дава те
оретична оценка, която е трудно да се използва при реални пресмятания.
поради трудпостите при изчисляване на вариацията на функцията и на
дискрепанс-звезда на редицата.
Да сравним грешката при интегриране с Монте Карло и квази-Монте
Карло метод:
е И в двата случая грешката представлява произведение от два множи
теля, първият от които зависи само от подинтегралната функция, а
вторият - само от редицата. При това, порядъка на грешката е А/71/?
при интегриране с Монте Карло метод, и Пов Х) ХУ с квази-Монте
Карло метод.
е« При Монте Карло грешката има вероятностен характер. докато квази
Монте Карло дава грешка в най-лошия случай (неравенство).

Класическото обобщение на интегриране чрез квази- Монте Карло ме
М

тод е да се разгледа сумата а 3а Дап), където редицата а - Та) е
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извадка от не-равномерно разпределение. Нека 9(+т) е функцията на веро
ятностна плътност и С(т) е функцията на разпределение. Тогава С-звезда
дискрепанс на точките Сл....ал се дефинира калто:

ен) - е1 ;Кпе3ае се
<

Редицата а се нарича д-разпределена, ако РУ(ан; С) -> (0 при Х - ос.
В сила е следното твърдение (15):
Теорема 5.1.2 Нека Г е функция с ограничена вариация в смисел на Хар
ди и Краус вврту (0,1/ ча - Т(Та) Е |0.1)“. Нека д е вероятностна плет
ност с функция на разпределение С верту (0. 11“”. Тогава за всяко У > 0
Х

Ъ/ЪЕДО„
//„т)ас )
1 тъе

< УНК(]С)В?Ч(ЦМ С)

Друг начин за обобщаване на квази-Монте Карло правилото за интег

риране е да се определят "тегла"на възлите ал,...ал и да се разгледат
формули за иптегриране с тегла

ЕРп]с
Оп)
П„

Х:

1%

за оценка на Г На #(1)ах. Нека р -- (р.)е редица от реални числа и Р(ХУ) <
5 а Рн . Дискрепансът на редицата ал,...ал по отношение на тегловната.
редица р се дефинира като

г;

РАКан:р) - 511р

Р("ХУ ЕРО1ОП ап)-ш1 .Гд%.
Н

Неравенство от типа на Коксма-Хлавка за претеглени усреднени суми,
когато теглата са положителни. е дадено в Нидерайтер и Тихи |1491:

Теорема 5.1.3 Нека Г е фукция с ограничена вариация в смисол на Харди

и Краус варту (0. Ц“. а - (а,) Е 10.1)” ир - (ра) е тегловната редица.
Тогава за всяко Х > 0

тъ З веНви- | ем| < кКе)
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Доказателствата на горните две теореми предствляват обобщение на
доказателството на Заремба в |70).
Двете обобщения на класическата квази-Монте Карло квадратура мо
гат да се комбинират. за да се получат „претеглени не-равномерни квази
Монте Карло квадратури“, т.е.. квази-МК правило за интегриране с тегла:

: Дал)
ееауе
а;п
Р(А/Ъ
Ра
ХУ

” пе

ке Й

където редицата а - (Оп) е извадка от неравномерно разпределение. Съ
ответинят дискрепанс е:

Нае ю (а.)- Е(#.
р(:х/*)1151р71150.1)(аТЪ) !“,)!

5.2 АМОМУА декомпозиция и ефективна размер
ност

Да отбележим. че порядъкът на грешката на квази-Монте Карло метод
е асимптотически по-добър от този на съответния Монте Карло метод.
Така, за фиксирано в и достатъчно голямо А, квази-Монте Карло квадра
турата превъзхожда Монте Карло квадратурата. Обаче, когато в е голямо,
факторът М”7!(Пов А) е съществено по-голяъм от МП1/83 освен ако Х е ог

ромно число. Освен това, да забележим. че функцията АХ ” ! (ов А) при
А произволна константа има максимум за Х - е“”. Със сигурност. асимито
тичилят режим не е достигнат преди тази стойност на ХУ. По тази причи
на дълго време беше широко разпространено схващането. че квази-АМГонте

Карло методът не бива да се използва за интегриране при висока раз
мерпост. например в > 15. Копцепцията ефектиена размерност, която ще
разглеламе по-долу. помага за обяснението защо квзази-МК продължават
да. са ефективни и за задачли с голяма. размерност.
И така, ефективната размерност е важна концеиния при квази-МК ин
тегрирането. За да я дефинираме. първо ще разгледаме АХОУА (апаме15
оЕ-хапапсе) хдекомпозиция на функция.
Декомпозицията АХОУМА е начин за декомпозиция на функция като

сума от по-прости функции. Нека 5 - (1,....8). За всяко подмножест
вои С 5, нока | е кардиналното му число, а 5ЛУи е неговото допълва
що (сотр щтешату) множество в 5. Нека хъ е |и-мерният вектор. съдър
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жаш коордипатите на + с индекси в и. По-нататък. нека (0.1)“ означава
и-мерният единичен куб. включващ координатите на ч.
Да предположиьм. че #()е функция с интегруем квадрат. Можем да
запишем / (т) като сума от 2“ функции (наричани „АХОМУА членове”). един

за всяко подмножество на 5, а именно

Да) У Ра(). (521)
ис5

АКОУМА членовете Л/((2) се дефинират рекурсивно чрез:

ме |„1е) - 36) |ае (5:2:2)
еСи

<а” еак)
а - Р.(«).
У

АКОУА членът ()е тази част от функцията. която зависи само от
променливите т; при / Е и. От тази дефиниция следва. че констапнтният
АМОУМА член за и -- Й е точно интегралът от тази функция.

аА :1ат.

я /Ю„Й(“) г

АМОМА членовете имат следните интересни свойства:

е от декомпозицията в (5.2.2) може да се покаже по индукция по |
че
1

/ 0А(т)ах; - О задЕи.
е Различните членове на АКОМУА декомпозицията са ортогонални в
смисъл, че

/ 1041)
А() А(2)ат - О0. за и»жи.
е Ако а2(/) е дисперсията на /. то от ортогоналността на АМОМА
членовете и използването на декомпозицията (5.2.1), тази дисперсия
може да се представи като

й

сладкост и намаляване на размерността.

со -1

с2() « [[0.1)5(]„(:10))241* за || > О е диснерсията на Й, и
-з сравняване на дисперсията на функцията / със сумата от вари
зърху специално избрени подмножества на 5 от АХОМА декомпо
зицията 7.
ефективната размерност може да се дефинира по два начина..
“

Дефиниция 5.2.1 Ефективната размерност на Г в смисвл на суперпо
зицуя сили суперпозиционна размерност/ е най-малкото цяло число 4..

У ч«а(7) > р62(7).
0<нщ<а.

квдето 0 < р < 1 (обикновено р е близо до 1).
Суцерпозиционната размерност е ипдикатор дали членовете от нисък
ред доминират функцията. Това е особено полезно в случая. когато всички
променливи са еднакво важни или почти едпакво важни.

Дефиниция 5.2.2 Ефехтивната размерност на Г в смисъл на отсече
ност Пгипсайоп зепзе) (или „отсечена размерност”“) в най-малкото число

Ф. такова че

Грубо казано, отсечената размерност е броя на „важните“” променливи

и индикира на колко и кои променливи ние трябва да обърнем внима
ние. Тя е особено подходяща за характеризация ча „тегловпите” функции.
където някои променливи са по-важни от други.
Ефективната размерност зависи от р. За едно и също р винаги имаме
а. < 4) < в. Да отбележим. че обратното не е вярно. Например, функцията

ДЕ) Ф)е + т., има суперпозигионна размериност 1, но може да има
много по-голяма. отсечена размерност. Освен това. а, не зависи от реда. по
който са индексирани входните променливи, но 4; зависи.

5.3 Гладкост и намаляване на размерността.
Загубата на теоретично очакваната точност при интегриране по квази
Монте В:ЕЪГ)ЛО метод се дължи на две главни причини:
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« Прекъснатост или липса на гладкост на подинтегралцата фупкния.
Опенката нпа грешката О(Х7 ю А) се определя от неравенството
на Коксма-Х лавка. което е в сила за функции с ограничена вариация
У(7). Но за да бъде У (/) крайна. / трябва да бъде гладка. От друга
страна, на практика Монте Карло методите често се използват за.
пресмятане на интеграли от прекъснати функции. Например. много
методи включват процес на вземане на решения. при което компо
непт на подинтегралнпата функция е Т или О0. съответно ако решени

ето е „да“ или „не“. За такава прекъсната подинтегрална функция
не може да се приложи неравенството на Коксма-Хлавка и редица
числени експерименти показват грешка с порядък О( 7"1/12).

« Висока размерност. За големи в дискрепансът на квазислучайна
та редица се доближава до О(М“/ 2) при средно големи стойности
на Х. но остава О(У” 08 А) за достатъчно големи АХ. Преходът
от О(Х71/2) към О(М” Пов“ Х) се осъществява приблизително при

Х -е”.

Целта на този раздел е да се покаже как тези две основни ограничения
за приложимостта. на квази-Монте Карло методите могат да бъдат прео
долени. Това се постига чрез модификации на съответните Монте Карло

методи - изглаждане на прекъснатостта и намаляване на ефективната
размерност.

Стандартният метод на селекцията. използван за получаване на из
вадка с плътност. пропорционална. на подинтегралната функция, в метода
на съществената извадка. може да се перефразира като интегриране на
прекъсната функция (прекъсването се дължи на решението да се прие
ме или отхвърли генерираната точка). Това води до по-голяма грешка в
съответния квази-Монте Карло метод. За да се преодолее този проблеъг,
ще формулираме метод на селекция с изглаждане, при който се запазва.
порядъка на сходимост О(ГС"1 1967 А).

Да припомним, че в метода на съществената извадка за оценка на
интеграла Г - |) (1)ат въвеждаме функция Я, която имитира поведе
нието на / върху . и която е лесно интегруема аналитино или числено.
Процедурата. за генериране на извадка се променя, като се генерират точ
ки, разпределени с плътност Л. вместо равномерно разпределени точки.

Съответно, вместо да оценяваме /(г) във всяка точка от извадката, ние
оценяяваме Р (21/#(т), което води до неизместена оценка на интеграла, тъй
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като

А р Я(т) р

Е, (1) - | 82) щазак < ( Дазак - Г
Съответната Моинте Карло оцепка модлее да бъдле записана като:

(

Тл - Е ]Сх1 Хрее А(л) (5.3.1)
където « « Я(т) означава. че точките от извалката 14.....: тл имат веро
ятностна иплътност Я (А трябва да е нормализирана). Дисперсията на тази
оценка е съществепо по-малка. ако Й(+2)/п(т) има но-малка лисперсия от
Г.

За ограничен клас от плътности точките от извадката могат ла се гене
рират чрез метода на обратната функция. В общия случай. обаче. трябва
да се използва по-обща процедура. каквато е методът на селекпията.

Стандартен метод на селекцията. По-долу следва аалгоритъма па
селекцията. записан във вид. удобен за влагане в метода па съществената
извадка. Добавена е допълнителна размерност (променливата у. която се
използва за вземане на решенисе).

“ - “ -> чц “

1. Избираме ,, > вируер Я(т).
НПовтаряме. докато получим Х точки:

(а) Геперираме (11. у) от стандартно равпомерно разпределенцие.

(6) Ако у < 57 Я(а) приемаме точка Та иначе я отхвърляме.
Алгоритъмът произвежда редица от точки в размерност в Гредицата
съдържа приетите точки). които са разпределени съответно на плътпостта
. както се изисква в метода на съществената извадка.
Сумата (5.3.1). в която точките + са избрани по метода. на селекцията.
може да се интерпретира като Монте Карло оценка па следния интеграл:

-„// 7; (и< а (2))дуат (5:3.2)

<
1(11)
Де)
.
ТА -А,Е % . Ъь(а:[) (5.3.3)

Директната Монте Карло оценка на този интеграл е
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Дисипиерсията На този интеграл е редуцирана чрез заместване на общия
брой на точките. ХУ. със приетите точки, За да се получи следната Монте
Карло оценка:

Х> х(;]“ Х .. |
ж
1
4
/?(11”д
в м ка а ци ет ) ;(„[) (5.3.4)
21.21 Х) (.2/1 < ”%ДЪ 1221 ! .[7)

Еднпа разлика между сумата (5.3.1 и пряката Молте Карло оценка в (5.3.2)
е. че в (5.3.41 броят ХУ е броят па приетите точки, а не броят на всички
опити. Това се отразява в миожителя “ в (5.3.3).

Квазп-Монте Карло метолът пе може да се приложи сфективно за
ипресмятане на интегралЛа (5.3.3). защото подинтегралната функция съдър
жа характгеристична функция. отпасяща се до ретенпието за приемане пли
отхвърляне.
Уетой ца сслекиията ” изгламждане. Методът на селекцията води до
прекъсване на полинте: ралиата функция в резултат на самата природа па
двоцчното решелие: приемане п.ли отхвърляне. Това може да се преодолев,

като се разреши точките от извалката да имат асоципрани тегла за при
емане: Ще формулираме метод на селекцията с изглаждане. който има
предимставата на метода па селекцията. по пе предизвиква прекъсване.
Първо. заместваме интеграла от (5.3.2) с есквивалептен интеграл:

” и) 7/.-(/-„*. 1 е ш
р
ш // / : )д,;(у. А() ауал (5.3.5)

в който гладката (Ъ)Ъ“НКЦХНТ ха Умдовлетворява
1

/) Ха ае 3)фу < А Щ(а3). (5.3.6)

ВА

Фупкипята уа. КОЯТО ше паричаме още тегловна фупкнция е. 1ще избе
рем Да бъде частичино ; п:пейна.
Съответната Мопти Карло алрокспмациля съответства на следната про
цпцедура па селекция с изглаждаца:

1. Избираме т > зирараатин «а « 1.
2. Повтариме. докато теглото па приетите точки е Х (а) Геперираме
Сгр. е) от станлартно равномепо разиределение в 10,1)#71. (6) Ако

ПЕ ч

Щ ЕН 1-,д то теглото па нриемане с ш е 1, ако у > Ве) . Тто
:е . В противен селучла

е ЪЕ 6е)
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Е2

Плътността па приетите точки те ]”„,“.С[:рд( +). дадсна чрез (пири ле < хе)

Тасгер Е) < Г1 Ду е(Т Лди В /1(.7*/)/7

: П. |3 Ш иг(б,у)фи]д а у
.Трассер!, (Г) 2 ]?/(.Г)

което показва. че сме генерпирали точки с плътност Л.
При този метод има допълнителна работа в сравнение с оригиналния
метол на селекцията. Първс, това са операциите. свързани с присвояване
то на тегло на всяка точка и съхраняванесто и използването на тези тегла.
Обикновено обаче. тези разходи са твърде малки и могат да се разглеждат
като несъществени. Второ. има допълиителна работа. свързана с приема
пето на точките с тегла. по-малки от 1: т.е., за да постигнем общо тегло на
приемапнпе с размер ХУ. пеобходими са повече от Х оценявания. Тазп донъл
пителна работа може да се минимизира чрез определяне на копстантата д
Да бъде сравиително малка. От друга страна. ако д е прекалено малка. ше
се загубят предимствата па непрекъснатостта.
Претеглена равномерна извадка. Друга алтернатива ца метода па се
лекцията може да се формулира като изцяло се елимипира ретението при
смане отхвърляне. и вместо това. на всяка точка се присвоява тегло. равно
па пейната вероятност за приемане. дадепна чрез т“1/г,(г[ .
Новата Монте Карло оценка се получава, както следва:

ХУ Дуе #(л) А
ахУХ
/;(.Т»:)
и И7Е;;
А(уе)
К #(«)
С

Е[=1 “ 2221 (“Г1)

Тази сума. всъщност е отношение па две оценки от обикновения Монте

Карло метод за интегриране - оценка на оригиналната фупкция Г в чие
лителя. и оценка па функцията. за съществената извадка Я в знамепателя.
Получената в резултат оценка е изместена, но е доказапо (Рожей и Зхапи
през 1996. както и Зратегт. Маме през 1994). че измествалето е незначи
телно в сравпепие с грешката при Х - 2с. Нещо повече. положителната
корелация между Г и Л. когато Я е добре избрана да имитира поведението
на . води до съществено намаляване на дисперсията.
Отклонението п средноквадратичната грешка са следните:

се
1
гат
]
)
Д
Л.
/
маз(Ту) < “1:.( п (( А) О( (5:3.7)
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< „/уак(Г) + ГЗуак () - 2Тсом(.) -0:х733) (5.3.8)
глазе(
Г;)<5
Едно от предимствата па метода па претеглената равномерна извадка,,
споменато още от Роме! и Бужалп (1966). е че не трябва Да се генерира
извадка за плътността Я. Другото предимство е. че опепката пцо метода
на претеглената извадка с пепрекъсната (при прелположение. че Т и Л
са пепрекъснати), така че квазислучайните числа могат ефективно да се
използват в сумирането.
От друга страна. недостатък на метода па претеглената извадка е че
за задачи с големи области с малко значение. много повече пресмятания
па фуншшята те бъдат извършени в такива области. отколкото ако се из
ползва метода па съществената извадка. Това се отразява на по-голямото
памаленпис на дисперсията при сътцествената извадка: за такива задачи е
по-полходятщ метода на сътествената извадка с изглаждане.

Глава 6

Паралелни пресмятания

Алтерпативен пачин да се подобри опенката на решението. получена с
Монте Карло нли квази-Монте Карло методите. са паралелните пресмя
тания. Ако п процссора изпълняват п независими еднакви копия на дале
но приложение. акумулпраният резултат ще притежава п пъти по-малка
дисперсия. Поради естеството нпа тези методи. за някои задачи е подходя
що да се пресметпат. колкото с възможино повече копия. От друга страна.
след стартирането па една разпределена задача. тя обикновено се изпъл
иява почти без нилкакви комупикации между отделпите подзадачи. По тази
причинца широко разпростралено е схващането. че Монте Карло и квази
Мопнте Карло метолите са изчислително сложни. но естествено паралелпи.
Появата на все по-мощни компютри. особено па паралелни п разпределени
спстеми. паправи възможно извършването на все по-амбициозви пресмя
тания с разпределени Мопте Карло приложепия. Едиа друга възможпост
за пресмятания в разпределепа среда са грид техинологиите. Изчислител

пият грид е сравнително пов тий изчислителна инфраструктура. която
оспгурява достъп до изчислителни ресурси. разпределепи по цял свят. В
резултат на високия си капацитет. тази мошне междупародна ипяфФраст
руктура значително превъзхожда възможиостите на локални клъстери и
отделни изчислителни центрове. като предоставя уникална възможност
за пнаучни изследвания. изпскваши големи изчислителип ресурси. Монте
Карло приложенпията са едни от първите и пай-разпространени грид при
ложения.
ГГРЯ(/)ВН да сс отбележи, че пеобходимо условие за усиешщипата рабо*га на
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паралелиите п грид Мопте Карло приложешия е подходяшото разпарале
ляване на използваните случайни числа. Библиотеката З5РЕХОаС 5е Юе
РагаЙе! Вандош Хишфег Сепегао0гу) е специално съзладена за генериране
па независими случайни потоци чрез параметризация на псевдослучайни
геператори.
Техпиките, използваци от паралелицте генератори на случайни пписла
за разпределяне на последователно генерпрани редипи между различните
процесори. вк:почват
е разделяне на б;[()КОВО: редицата се раЗДО.ЧЯ ([Р():З рдГЗЕЩЕНВНН(З па пенре
сичащи се Н(*ЧЦ)ОКЪСНЮТН отрязъци. .АК() дължината па всеки ОтрЯ”ЗЪК

е Г. в случайпата редица Х ). то пропесорът Р, получава случайна
редица с числа:;

Хиа Хал Хилаща.
е „жабетки скок”: раздаваийс на числата на отделните процесори. както
се раздава тесте карти между играчите при игра на карти: ако скокът

е Г и редицата е Ху |. то процесор Р; получава числата
.ХГ,. .Х1+[1. АХ,"-.„:З]Ц .....

е параметризация: пачалното ядро или други параметри на нзбрашш
генератор се 11*збх[ра*г внимателно така. че да се генерират пезависиу!
редиди с голям период за всеки процесор. ННПРНМЕЧ). за линейния
конгруептец геператор. който се представя с СЪ)ОГ)М)ТНПИ

Хаъ -аХ, +65 (тойр).
има два начина за параметризация па този генератор. ЕДИННЯТ е из
бО]) пна разпичии адпитивии константи 6 за фО[)МНРННС на различни
редици по модул степекн на две. другият е избор па различни множи
телпи. а. за редици по модул просто число.

Основният палин за генериране на паралелни редици от случайни чис
ла е конструпрането на независими редици чрез подходящо параметризи
ране на псевдослучайните геператори. Другите два начина за разпарале
ляване понякога имат корелации. Този факт трябва да се има пред вид.
когато се избира размера на блоковете или скока. Освен това, периодът
па началния геператор трябва да бъле достатъчно дълъг, така че да има
достатъчно много случайни числа. които да бъдат разпределени към от
делните процесори.
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а ПЪъшлииици. трудио е да се намерят 21061)11 генератори на псевдослу
да. а отще по-трудпо с да се памеряг е -(Ъ)С“КТЦВНН алгоритми за

ка исевдослучайни числа върху паралелна колмиютри. Само ия
Ккално а шастънците софтуерии пакети за генератори на псевдослучайни
: ипва като библиотеката Б5РВХУС. Мегчелие Тжл5Тег. и пелипейния

сб1. г конгруентен геператор от ЪГар.
че” по-сложен се въпросът с наралелизайнята на квазис. ХУ(ЮЙНИТС“ ре
Хакто ирия мегодите за павзипиаралеляване на псевдос. !)”ЧНЙНН редици,

> три осиовини пачина за разпаралеляваце на квазис
редици. Г[РН първия п вгория педход ссе произвеждат числа от
вазислучайпа релица. Третият полхол изисква фамилия от квазис
ги редици. Такава фамилия може да се генерира като се приложат
оокваши техники - с използване па перзмутации вли с изнолзване на
.ДА,)ССЕ)"“ПЦ“ПП1 числа. Различни пермутации ще доведат до различиин ре

. Всеки разбъркан вариант па изхолната редици може да се разглежда
кал л друг паралелеп поток от квазислучайни числа.
И:га лва основии пначина за конструпране на разбъркаци ква*зпс:хучай

пи « пщ Първият метод се основава на оандомизирано измествапе във
(.х)к)*“,»:хгг:”й"ьч:

п е. т г (шоа1).
къдего гу е квазисвлучайно число в г(,- 1)7 аге 5-мерно псевдослучайно
чиесло. Използвайктг раз.лични псовлослучайни числа г полулаваме пазлич

ни разбъркани верспп 4 :„] па оригипалиата квазислучайна релица а[:,Ъ
Вторият метод се основава на циФфоови пермутации. Сътщестгвуват различ

пи метоли за разбъркване. осповани па цифрови пермутации, като разли
ките в методите се оесноБаваТ на различци ,”[СЧ)ИЦН;ДНИ па пермутациите.
цпапример методите пна Охуен. Тезука и Матошек. Важно е да се гю,:*шр*га(з.
че при всички методи се използват исевдослучай ия числа за разбърквалте

то. т.г.. важно с да се използва добър гсиерат" г на исевдослучайни числа.
Освен това. тъЙ като осповчното приложение на разбърканите редици са.
паралелините пресмятания. използваният гепсратор с желателно да бъде
от блблиотека паралелни геператори.
П(цшхшлннто кзази-Мопте 1Х*(1р:ю методи изискват квазпелучайнци ре

дици. разпределени между отлелинте процесори. За разлика от изследва
пията на приложепията па нарале писте иесевлослуча 8#ни геператори. нуд
ликациите относино използвапето па квазцелулайни редици в алгоритми за
чаралеллие пресмятания са сравпително малко. Идеята при първите два
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подхода с: съответните подредици. с копто работят отделните процесори,
да имат същата равномернпост. както изходиата редица. Й„ГРСТНЯТ подходе
НО-)СДОБОН за работа и в някои случан може да ссе докаже. че съответиите

разбърканн редипи пмат същата равпомерност. както редицата. от която
са получени.
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