
Sylabus
Wprowadzenie do Symulaji iMetod Monte CarloTomasz RolskiSemestr letni 2014Streszzenie Choia» Stohastyzne symulaje i teoria Monte Carlo s¡bardzo z�sto s¡ nazwami tej samej teorii my b�dziemy je rozró»nia¢. Pier-wszy termin b�dzie wi� dotyzyª teorii generatorów oraz metod generowanializb losowyh o zadanyh rozkªadah. lub bardziej wªa±iwie lizb pseudo-losowyh, bo tylko takie mog¡ by¢ generowane na komputerze. Natomi-ast teoria Monte Carlo zajmuje si� teoretyznymi podstawami opraowa-nia wyników, planowania symulaji, konstruowaniu metod pozwalaj¡yh narozwi¡zywanie konkretnyh zada«, itp.Nastepuj¡e tre±i b�d¡ omowiane podzas wykªadu:

• zarys teorii generatorów lizb losowyh,
• sposoby generowania lizb losowyh o zadanyh rozkªadah,
• podstawowe poj�ia dotyz¡e bªedów, poziomu istotno±i, lizby rep-likaji i ih zwi¡zków,
• przykªadowe zadania rozwi¡zywane metodami symulaji stohastyznej,1
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• metody zmniejszenia lizby replikaji przy zadanym poziomie bª�du ipoziomie istotno±i.Do zalizenia potrzebne b�dzie zalizenie ¢wize« teoretyznyh oraz lab-oratorium. Opróz tego b�d¡ 3 zadania projektowe, które b�d¡ obowi¡zkowe.Wykªad ko«zy si� egzaminem pisemnym.Wymagania Rahunek prawdopodobie«stwa.Literatura: Rolski, T. Symulaje Stohastyzne i Metoda Monte Carloskrypt dost�pny na http://www.math.uni.wro.pl/ rolski/indexpl.htmlRoss, S.M. (1991)A Course in Simulation.Mamillan, New York.R.Wiezorkowski i R. Zieli/nski (1997)Komputerowe genratory lizb losowyh.WNT, Warszawa.N. Madras (2002)Letures on Monte Carlo Methods.Amerian Mathematial Soiety, ProvideneBardziej ambitne referenje to:Asmussen, S. & GlynnStohasti Simulations; Algorithms and Analysis.Springer, New York, 2007.



3Szzegóªowy program wykªadu1. Wst�p:lizby losowe i quasi losowe,generatory lizb losowyh.2. Symulaja zmiennyh i wektorów losowyh o zadanyh rozkªadah:metoda dystrybuanty odwrotnej; przypadek ogólny � algorytm ITM,rozkªad wykªadnizy,rozkªad Pareto,rozkªady i�»ko i lekkoogonowe,algorytm ITM-d oraz ITR dla rozkªadów kratowyh,rozkªad dwumianowy,rozkªad Poissona,metoda eliminaji,symulowanie N(0,1) metod¡ eliminaji,symulowanie rozkªadu gamma,symulowanie wektora normalnego,metoda Boxa-Müllera, metoda biegunowa Boxa-Müllera,metoda Choleskyego,metoda ROU,symulaja rozkªadów jednostajnyh w kostkah, kulah i inyh pozbio-rah Rd oraz sferze Sd−1.3. Podstawy metod Monte Carlo� niezale»ne replikaje,estymaja nieobi¡»ona,przedziaª ufno±i, bª¡d bezwzgl�dny i wzgl�dny, fundamentalnywzór e
√

n = 1.96σ, bud»et symulaji,zgrubna metoda Monte Carlo (CMC),losowanie warstwowe (SS),losowanie istotno±iowe (IS),



4 oblizanie prawdopodobie«stwa awarii sieimetoda wykªadnizej zamiany miary (ECM),optymalna zamiana miary (OECM), (γ�ECM).symulaja prawdopodobie«stwa ruiny,efektywna i logarytmiznie efektywna symulaja zdarze« rzad-kih. twierdzenia o optymalno/si symulaji metod¡ OECM.4. Symulaje stohastyzne w badaniah operayjnyh(do wyboru), �-nansah i ubezpiezeniah (do wyboru),5. Planowanie symulaji proesów stohastyznyh(do wyboru),6. Symulaje w in»ynierii �nansowej (do wyboru),7. Symulaje proesów Markow; symulaja doskonaªa (do wyboru).


