
سالم، 

 

: در ایٌجا السم است چٌذ ًکتِ در راتطِ تا اداهِ ی پیطزٍی در درس آهار را هتذکز ضَین

لذا السم است تزای یادگیزی آى اًزصی ٍ توزکش السم را قزار . درس آهار جشٍ پز حجن تزیي ٍ هْن تزیي درٍس کارضٌاسی است -

 . دّیذ

لذا السم است تزای اًجام آًْا تا تَجِ تِ تزًاهِ ی درسی خَد تزًاهِ ریشی السم را اًجام . ّز سزی توزیٌات یک ّفتِ فزصت دارًذ -

 . تذّیذ

تویش ٍ هزتة ًَضتي . گزٍُ تذریسیاراى، سیز ًظز استاد درس، تواهی تالش خَد را ارائِ تا کیفیت ٍ ػویق هطالة اًجام هی دٌّذ -

  ٍ هٌگٌِ ضذ4Aُخَاّطوٌذ است توزیٌات خَد را در تزگِ ّای . توزیٌات، ًطاًِ ی احتزام ضوا تِ سحوات گزٍُ تذریس است

 . تحَیل دّیذ

السم است تزای حل ّای خَد در .  را تا آى اًجام تذّیذتٌْا قسوت ّای هحاسثاتی تٌْا کافی است MATLABدر سَاالت  -

MATLAB ًوًَِ ای اس یک پاسخ تِ یک سَال هزتَط تِ تزم . تفسیز کٌیذ گشارضی کَتاُ تٌَیسیذ ٍ خزٍجی ّای کذ خَد را

هْارت ًَضتي گشارش ّای خَب ٍ تویش، هْارتی است کِ تایذ در ضوي اًجام . ّای گذضتِ ًیش در اداهِ قزار دادُ ضذُ است

 !! ایي اٍلیي قذم در ًَضتي هقالِ ّای خَب است. پس تْتز است تزای آى سحوت تکطیذ. درٍس تِ آى دست یاتیذ

هی تَاًیذ آى را اس رٍی داهیي .  استMathType، ًزم افشار wordیکی اس اتشار ّای هفیذ تزای ًَضتي فزهَل ّای ریاضی در  -

http://download.aut.ac.ir (ُداخل داًطگا) تزداریذ ! 

 

سال ًَی خَتی داضتِ تاضیذ؛ 

گزٍُ درس آهار ٍ احتواالت هٌْذسی 

 

 

 

  



 

 

 

تزای ایي کار تایذ ًسثی ًقاط تصادفی اًتخاب ضذُ درٍى . تزًاهِ ای تٌَیسیذ کِ هساحت یک ضکل را تا استفادُ اس اًتخاب ًقاط تصادفی ، هحاسثِ ًوایذ

𝐒𝐞𝐥𝐢𝐩ضکل سیز ، ًحَُ ی ػولکزد را ًطاى هی دّذ کِ هساحت تیضی تِ صَرت  . ضکل ضوارش ضَد = 𝐒𝐫𝐞𝐜𝐭 ×
𝑵𝒆𝒍𝒊𝒑

𝐍𝐫𝐞𝐜𝐭
ایي .   تخویي سدُ ضذُ است

 .  ، هحاسثِ دقیق تز هی ضَدN اجزا کٌیذ ٍ ًطاى دّیذ تا افشایص Nتزًاهِ تزای چٌذ ضکل ٍ تِ اسای چٌذ 

 

 

 

 

 

 هساحت دایزُ (1

  ًقطِ ی تصادفی102  تا 20 هحاط در هزتغ تِ ضلغ 10هساحت دایزُ تِ ضؼاع  : 1هثال  - 

MATLAB code 
clear all; 
pointIn = 0;   %counterForNumberOfPointsInArea  
totalPoints=0; 
radius = 10; 
rndNums = 10;  %Number of random numbers  
xSqr = [ -radius, -radius, radius, radius ]; 
ySqr = [ radius, -radius, -radius, radius ]; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Random Numberss 
rndX = unifrnd(-radius, radius, rndNums); 
rndY = unifrnd(-radius, radius, rndNums); 
rndX = rndX(:); 
rndY = rndY(:); 

  
for i=1:1:(rndNums^2)  
  if( (rndX(i)^2+rndY(i)^2) < radius^2 ) 
     pointIn = pointIn + 1; 
  end  
  totalPoints  = 1 + totalPoints; 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Area:  
format long 
disp(sprintf('The area of square is %3f ', 4*radius*radius)); 
disp(sprintf('The area of circle is %.3f ', 4*radius*radius*pointIn/totalPoints) ); 

 : خزٍجی ًوًَِ 
The area of square is 400.000000  

The area of circle is 324.000  

 :تذیْی است کِ تا افشایص تؼذاد ًقاط تصادفی، دقت هحاسثات افشایص خَاّذ یافت

 : ًفطِ ی تصادفی106خزٍجی تزًاهِ ی تاال تِ اسای 
The area of square is 400.000000  

The area of circle is 314.315  

 : هقذار اس طزیق هحاسثِ 

𝑆 = 𝜋𝑟2 = 314.15926 

                                                                      
 دکتز هزادی : استاد درسآهار ٍ احتواالت هٌْذسی 

   داًیال خطاتی– ػلی قیذاری –هحوذ کزین سادُ



 

  تا استفادُ اس هحاسثِ ی هساحت دایزُ PIهحاسثِ ی ػذد  (2

هًَت "ایي رٍش هَسن تِ رٍش .  را تا چٌذیي رقن اػطار تذست آٍردπهی تَاى اس ًٌتیجِ ی تزًاهِ ی تاال هطاّذُ کزد کِ هی تَاى تا ایي رٍش ػذد 

 .  استπ تزای هحاسثِ ی ػذد "کارلَ

𝜋 ≅ 3.1431 

 

 هساحت تیضی (3

𝐱)هساحت تیضی تِ هؼادلِ ی  𝟕𝟓 )𝟐 + (
𝐲
𝟓𝟎 )𝟐 =  200 هحاط در هزتغ تِ ضلغ 𝟏

MATLAB code 
clear all; 
OvalXParam = 75; 
OvalYParam = 50; 
pointIn = 0;   %counterForNumberOfPointsInArea  
totalPoints=0; 
radius = 100; 
rndNums = 1000;  %sqrt(Number of random numbers)  
xSqr = [ -radius, -radius, radius, radius ]; 
ySqr = [ radius, -radius, -radius, radius ]; 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Random Numberss 
rndX = unifrnd(-radius, radius, rndNums); 
rndY = unifrnd(-radius, radius, rndNums); 
rndX = rndX(:); 
rndY = rndY(:); 

  
for i=1:1:(rndNums^2)  
  if (((rndX(i)/OvalXParam)^2+(rndY(i)/OvalYParam)^2) < 1.0 ) 
     pointIn = pointIn + 1; 
  end  
  totalPoints  = 1 + totalPoints; 
end 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Area:  
format long 
disp(sprintf('The area of square is %3f ', 4*radius*radius)); 
disp(sprintf('The area of oval is %.3f ', 4*radius*radius*pointIn/totalPoints) ); 

 

The area of square is 40000.000000  

The area of circle is 11784.840 

 : هقذار اس طزیق هحاسثِ 

𝑆 = 𝜋𝑎𝑏 = 1099.55 

 

  

 

                                                           

1  Monte Carlo 


