
Naloge iz metode Monte Carlo
2005/06

Vladimir Batagelj

14. marec 2006 / 14. marec 2006

1 Navodila
Izberite eno izmed nalog in jo rešite z uporabo metode Monte Carlo.

Poskusite najti (izpeljite ali poiščite v literaturi) tudi teoretični odgovor in
primerjajte oba odgovora. Če je smiselno, rešitev slikovno prikažite.

2 Naloge

2.1 Kaplje
Različica naloge 5 (Luknje) iz leta 2003/04.

Polja pravokotne plošče n ×m so pobarvana rdeče. n je število vrstic. Neko
dogajanje (streljanje, dež, . . . ) jih slučajno (enakomerno porazdeljeno) izbira in
izbrano polje, če je še rdeče, prebarva v modro.
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Z metodo Monte Carlo ocenite pričakovano število korakov (strelov, kapelj,
. . . ) za to, se vzpostavi modra pot, ki z verigo sosednjih modrih polj povezuje
’vzhodno’ z ’zahodno’ stranico plošče. Polji sta sosednji, če imata skupno stran-
ico. Raziščite kako je to število odvisno od števila stolpcev m za n = 10 in n = 15
?
Namig: matriki, ki predstavlja ploščo in ima spočetka vse vrednosti enake 0, do-
dajte modra pomožna stolpca – ’vzhodni’ stolpec z vrednostmi −1 in ’zahodni’
stolpec z vrednostmi ’-2’. Nato slučajno dodajajte modra polja. Novo polje, ki
nima modrega soseda, dobi novo vrednost (šteti začnemo pri 1); sicer pa novo
polje in vsa polja iz delov, ki jih poveže, dobijo najmanjšo od vrednosti na njih.
Veriga med ’vzhodno’ in ’zahodno’ stranico obstaja, ko imajo tudi polja v ’vzhod-
nem’ stolpcu vrednost −2.

2.2 Mačka in miš A
Na kvadratni plošči velikosti n× n je v spodnjem levem vogalu miš, v zgornjem
desnem pa mačka. Miš in mačka delata sočasne premike na po stranici sosednja
polja. Miš slučajno, z enako verjetnostjo, izbere eno izmed sosednjih polj. Mačka
pa se premakne na sosednje polje tako, da se kar se da približa trenutnemu (pred
premikom) mestu miši. Če je mogočih več enakovrednih premikov, izbira med
njimi slučajno z enako verjetnostjo. Mačka ulovi miš, če se obe nahajata na istem
ali sosednjem (po stranici) polju.

Raziščite, kako je pričakovano število korakov do ulova odvisno od velikosti
plošče.

2.3 Mačka in miš B
Pri pogojih iz prejšnje naloge raziščite, kako je pričakovano število korakov do
ulova odvisno od velikosti plošče, če miši dodamo še možnost, da pri posameznem
premiku ostane na mestu.
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