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Відкривачеві методу Монте-Карло 
Станіславові Уламу, випускникові 
 Львівської політехніки, присвячую 

ПЕРЕДМОВА 

Методи статистичного аналізу  почали інтенсивно розвиватись у кінці  
60-х років, коли складні технічні системи поширились у космосі, транспорті, біології, 
медицині, нових технологіях на виробництві тощо. Стало зрозумілим, що особливу 
роль статистичний підхід відіграє у мікросвіті, де статистика потрібна не лише для 
коректного опрацювання експериментальних результатів, але і для вивчення природи 
явищ, які у ньому спостерігаються. Так, лише статистичний аналіз явища радіоактив-
ності дав змогу встановити, що окремі розпади статистично незалежні. З’ясувавши, що 
кількість фіксованих камерою Вільсона частинок у разі послідовного розширення 
об’єму камери не підпорядковується закону Пуассона, вчені відкрили явище потоків 
космічних променів. Статистичні підходи відіграють важливу роль у статистичній 
фізиці, яка досліджує статистичні властивості системи багатьох мікрочастинок. У них 
важливим є не рух окремих частинок, а ймовірність тієї чи іншої поведінки всієї 
системи частинок: зміни кількості частинок ведуть до якісних змін. 

Важливість статистичних методів у фізиці обґрунтовано давно. Ще у 1865 р.  
Р. Клаузіус ввів важливе поняття для термодинамічної системи – поняття  ентропії та 
встановив принцип, який характеризує напрям перебігу фізичних процесів. У 1872 р.  
Л. Больцман відкрив зв’язок ентропії фізичної системи з імовірністю її стану та довів 
статистичний характер другого закону термодинаміки, Дж. Максвелл (1859–1866) і  
Л. Больцман (1866) сформували статистичний закон розподілу молекул газу за 
швидкостями (закон розподілу Максвелла–Больцмана). Завдяки цьому виникла статис-
тична теорія – статистична механіка, що обґрунтувала закони термодинаміки і вста-
новила межі її застосування. Згодом виявилось, що застосування статистичної теорії до 
теплових процесів дало змогу пояснити друге начало термодинаміки. Справжнього  
визнання статистична фізика набула після того, як на початку ХХ ст. А. Ейнштейн і  
М. Смолуховський створили теорію броунівського руху (1905–1906), в якій дали послі-
довне пояснення броунівського руху на основі молекулярно-кінетичної теорії, 
розвинувши теорію флуктуацій. Г. Лоренц поширив статистичні підходи на мікро-
скопічну електродинаміку, заклав засади електронної теорії речовини. Вирішальним 
аргументом стало створення  квантової механіки, основні положення якої закріпили 
фундаментальність статистичних закономірностей. 

Широкі можливості для вивчення статистичних закономірностей відкриває 
впровадження інформаційних технологій. Під час дослідження складних систем і їх 
підсистем виникають задачі, які потребують оцінки кількісних і якісних закономір-
ностей процесів їх функціонування, проведення структурного алгоритмічного і 
параметричного їх синтезу. Ресурси сучасних інформаційних технологій дають можли-
вість ставити і розв’язувати такої складності задачі, які в недалекому минулому 
здавалися непосильними. 
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З погляду статистики, обчислення дає нам не точні значення різних величин, 
які характеризують систему багатьох частинок, а лише їх  математичні сподівання, 
тобто середні значення. Але в системі багатьох частинок дійсні значення різних 
величин  настільки близькі  до своїх середніх, що, зважаючи на експериментальні 
можливості, немає ніякої потреби знати дійсне значення тієї або іншої величини: 
для системи багатьох частинок статистичні передбачення  такі самі точні, як і пе-
редбачення механіки для системи небагатьох тіл. Метод статистичної імітації вико-
ристовується для моделювання процесів у ядерних реакторах, турбулентних явищ в 
атмосфері, перенесення електромагнітного випромінювання неоднорідними середо-
вищами, зокрема в біологічних об’єктах, процесів газової динаміки, задач фінансо-
вої математики, закономірностей потоків масового обслуговування, виробничих і 
комп’ютерних мереж тощо. 

Теоретичною основою статистично-імітаційного моделювання є метод 
Монте-Карло, який об’єднує числові методи розв’язування алгебраїчних, диференцій-
них та інтегральних рівнянь за умови, що в процесах неможливо точно врахувати 
фактори випадковостей і шукані величини являють собою ймовірнісні характеристики 
модельованого випадкового процесу, а необхідні характеристики наближено 
визначають, статистично опрацювавши математичну модель. Створено Міжнародне 
товариство моделювання, яке розробило інтернет-портали (www.scs.org), координує 
розроблення, поширення і використання методів моделювання. Аналогічний портал 
www.eurosim.info створило Європейське товариство комп’ютерного моделювання 
EUROSIM. В Україні виник портал www.simulation.org.ua (В.М. Томашев-
ського). Статистичне моделювання – це важлива складова навчальних програм, 
у чому пересвідчуємось із ресурсів www.mathcad.com/library/Mathcad_Files.asp; 
www.mathsoft.com/books. html; http://www.unn.ru/fsn/k2/courses/borisova/sources.htm. 

Мета видання «Cтатистичні та Монте-Карло алгоритми моделювання 
випадкових процесів у макро- і мікросистемах у MathCAD» – передати магістрам, 
аспірантам та молодим науковцям практичні навички статистичного і Монте-Карло 
моделювання процесів у складних фізико-технічних макро- і мікросистемах у 
поєднанні з максимальною інформованістю про досягнення  провідних наукових шкіл. 
Задля цього сформовано додаток із авторських навчально-методичних розробок. Не 
заперечуючи широкого застосування для статистично-імітаційного моделювання інших 
пакетів прикладних програм, автор зосередився на використанні MathCAD. Цей 
математичний пакет  побудовано відповідно до принципу WYSIWYG (“What You See Is 
What You Get” – “що ви бачите, то і отримаєте”). Він простий у використанні, зокрема 
тому, що не потрібно спочатку писати програму, а потім запускати її на виконання, в 
чому автор мав можливість переконатись, виконуючи моделювання закономірностей 
поширення електромагнітних хвиль у неоднорідних оптичних системах [77]. Саме 
завдяки простоті налагодження алгоритмів сьогодні  MathCAD активно впроваджу-
ється у навчальний процес у таких провідних науково-педагогічних закладах, як  ННТУ 
“Київський політехнічний інститут”  (м. Київ), НТУ “Харківський політехнічний 
інститут” (м. Харків), Національний уріверситет «Львівська політехніка» (м. Львів), 
ЧДТУ (м. Черкаси), ДoнНУ (м. Донецьк) та інших. Сприяє цьому потужна бібліотека 
таких доступних інтернет-джерел наукових і методичних матеріалів MathCAD, як 
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Collab.mathsoft.com/ ~mathcad2000;  www.mathsoft.com/mathcad/ library/3Dplots/ – 
тривимірна графіка; www.mathsoft.com/appsindex.html (збірник прикладних файлів); 
http://www.mpei. ac.ru./homepages/mm/ (банк лабораторних робіт); http://www.keldysh.ru/ 
comma (приклади розв’язування задач); 

www.mathsoft.com/mathcad/library/world.html/ (всесвітній збірник файлів); 
www.exponenta.ru/soft/Mathcad (освітній сайт); www.mathsoft.com/books. html 

(банк книжок); www.mathcad.com/library/ Mathcad_Files.asp (тематична бібліотека 
файлів для розв’язування наукових і технологічних задач); http://twt.mpei.ac.ru/ 
ochkov/Mathcad_12/Fig_Titles.html.Yf. Корисну інформацію про програмні 
генератори випадкових чисел можна почерпнути із сайтів: 

http://www.robertnz.net/hwrng.htm;  
http://world.std.com/~reinhold/truenoise.html; 

Pseudo-randomNumberGenerators:http://random.mat.sbg.ac.at; 
http://www.math.utah.edu/~alfeld/Random/Random.html; 

http://www.mathcom.com/corpdir/techinfo.mdir/scifaq/q210.html; 
http://csep1.phy.ornl.gov/rn/rn.html; http://www.random.org;   http://www.fourmilab. 

ch/hotbits. На думку автора, інженерні можливості MathCAD найвдаліше висвітлено 
в посібниках [55 і 70]. 

Видання «Cтатистичні та Монте-Карло алгоритми моделювання випадко-
вих процесів у макро- і мікросистемах у MathCAD» складається з трьох розділів, 
списку літератури та додатків. У першому розділі наведено вступний аналіз елемен-
тів теорії ймовірностей, у другому – методика статистичного опрацювання вибірок 
генеральної сукупності значень випробувань, а у третьому – метод імітації випадко-
востей у фізико-технічних системах методом Монте-Карло. Подання матеріалу 
супроводжується численними ілюстраціями програмної реалізації імітаційного 
моделювання задач методами комп’ютерної математики MathCAD. В додатки вине-
сено методичні розробки стосовно застосування методу Монте-Карло в обчислю-
вальних технологіях, які люб’язно надали провідні фахівці, за що автор висловлює 
їм щиру подяку. Другий і третій розділи завершуються формулюванням самостій-
них наукових завдань. На думку автора, такий підхід сприятиме  активному  
залученню студентської молоді  до наукової роботи. Видання свідомо не доповнене 
необхідними в статистичному моделюванні таблицями значень широковживаних 
параметрів, оскільки більшість навчально-методичної профільної літератури їх 
містить. В основу книги покладено видання, наведені в списку літератури, тому, на 
думку автора, вона розроблена на рівні провідних університетів. 

Висловлюю подяку колективу кафедри САП Національного університету 
«Львівська політехніка», рецензентам за плідну дискусію, Ректору Національного 
університету «Львівська політехніка», доктору технічних наук, професору Ю.Я. Бо-
балу за фінансову підтримку  проекту та М. Пащак і Я. Кособуцькому за комп’ю-
терне опрацювання рукопису. 

Не сумніваюсь, що ці матеріали викличуть активну дискусію, до якої 
запрошую долучитись за електронною адресою  petkosob@gmail.com. 
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