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Os exerćıcios desta lista devem ser resolvidos em Matlab. Para a criação
dos códigos, utilize o editor de texto e mantenha boas práticas de programação:
identação (recuo do texto em relação à margem), comentários sobre o que está
feito no código, etc. A lista resolvida deverá ser enviada por e-mail ao docente
e monitor da disciplina (contendo os gráficos pedidos e códigos utilizados) até o
prazo de 5 de julho de 2017. Não se esqueça de colocar o seu nome na lista
resolvida

1 Geração de Números Aleatórios

Como vimos na aula de números aleatórios, o gerador congruencial gera números
pseudo-aleatórios de acordo com a seguinte expressão

xn+1 = (axn + c)mod(m), (1)

onde a, c e m são parâmetros do gerador. Um valor arbitrário, chamado aqui
de x0, deve ser fornecido para o gerador seja inicializado. Ao fornecer o valor
x0 geramos um valor x1 que será utilizado como entrada da Eq. 1 para gerar x2
e assim sucessivamente, como demonstrado em aula.

1. Escreva uma função em Matlab que receba os parâmetros a, c e m e xn e
retorne xn+1.

2. Uma das caracteŕıstica de um bom gerador é ter um peŕıodo longo, ou
seja, gerar uma quantidade razoável de números pseudo-aleatórios sem
que exista repetição. Desenvolva um programa em Matlab que forneça o
peŕıodo do gerador aleatório congruencial para dois conjuntos de parâmetros:
(i) a = 106, c = 1283 e m = 6075 e (ii) a = 98, c = 1283 e m = 6075,
em ambos os casos considere x0 = 12. Qual o peŕıodo para o conjunto de
parâmetros (i) e para (ii) ?.

3. Faça um programa em Matlab que gere 10000 números aleatórios com
o gerador linear congruencial no intervalo [0,1), essa sequência pode ser
obtida ao dividir o conjunto de dados gerado por (m − 1). Divida esses
104 números em um histograma com n = 100 classes (estes são os valores
de Oi), crie um array de tamanho n onde cada posição guarde o valor
esperado Ei (Lembre-se que é esperada a distribuição uniforme). Faça
uma função que retorne a estat́ıstica χ2

ν baseado em Oi e Ei; utilize em seu
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programa os conjuntos de parâmetros (i) a = 106, c = 1283 e m = 6075
(ii) a = 98, c = 1283 e m = 6075. O número de graus de liberdade
é ν = n − 1 = 99 e, de acordo com a tabela do NIST1, o valor cŕıtico
considerando-se ńıvel de significância de 5% é χ2

ν,α = 123.225. Para qual
conjunto de parâmetros o valor de χ2

ν é maior (rejeita-se H0) e para qual
é menor (aceita-se H0) que χ2

ν,α. Adicionalmente, forneça o gráfico dos
histogramas. Dica: Consulte o texto da aula para uma revisão do teste
do qui-quadrado.

4. Consulte o texto da aula e procure entender como funciona a função de
autocorrelação linear (Equação 19). Desenvolva uma função em Matlab
que recebe o array de números pseudo-aleatórios e o valor k e devolva C(k).
Gere 10000 números aleatórios para (i) a = 106, c = 1283 e m = 6075 e
(ii) a = 98, c = 1283 e m = 6075 e obtenha a autocorrelação para k =
1, 2, 3, · · · 50 e faça um gráfico do valor C(k) obtido em função de k para
cada conjunto. É desejável que C(k) seja nulo, ou muito próximo de zero,
para que os dados sejam considerados descorrelacionados, o que implica em
um gerador de boa qualidade. Baseado em seus gráficos, qual conjunto
de dados fornece valores de C(k) mais próximo de zero ?. Dica: Esse
critério “mais próximo de zero” é um tanto quanto subjetivo, para avaliar
melhor a autocorrelação utilize a função autocorr do Matlab, que fornece
a autocorrelação e um intervalo de confiança onde se espera encontrar o
valor de C(k). Para qual conjunto de parâmetros o valor da autocorrelação
permanece on intervalo esperado? Forneça também os gráficos obtidos
com a função autocorr para k = 1, 2, 3, · · · , 50.

1.1 Método da Função Acumulada

O gerador linear congruencial nos fornece uma distribuição uniforme dos da-
dos, no intervalo entre [0,1), contudo há aplicações que necessitam de números
aleatórios oriundos de outras distribuições. Um método que permite gerar
números aleatórios, com outras funções densidade de probabilidade, é base-
ado no uso da função acumulada. Assim como descrito no texto da aula, esse
método segue 3 passos:

• Gerar números uniforme- e aleatoriamente distribúıdos no intervalo [0,1);

• Calcular a função acumulada de f(x) e invertê-la, obtendo então F−1(x);

• Utilizar os números aleatórios uniformemente distribúıdos como argu-
mento de F−1(x).

Utilizando o gerador de números aleatórios do Matlab obtenha dados uni-
formemente distribúıdos no intervalo [0,1). Esses dados devem ser utilizados na
obtenção da seguinte PDF por meio do método da função acumulada:

1. A PDF da distribuição exponencial é definida como

f(x) =

{
0 sex < 0
exp(−x/`) se x ≥ 0

1http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3674.htm
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Obtenha a função acumulada e a sua inversa. Crie uma função em Matlab
que recebe o parâmetro ` e um número uniformemente distribúıdo, o re-
torno deve ser um número aleatório que segue a distribuição exponencial.
Faça um programa que utilize a função que acabou de criar e que gere 104

números aleatórios exponencialmente distribúıdos. Forneça o histograma
desse conjunto de dados com 50 classes. Para ter certeza que seus dados
estão seguindo a distribuição exponencial, aplique a escala log no eixo
das ordenadas do histograma e forneça esse gráfico também. Note que o
histograma nesta escala deve comportar-se de maneira linear.

1.2 Geração da Distribuição Gaussiana

Consulte o método de Box-Muller descrito no texto da aula, com ele é posśıvel
gerar números que seguem a distribuição normal padrão. Lembre-se que utili-
zando dois números aleatórios (U1 que segue a distribuição uniforme entre 0 e 1,
U2 que é uniformemente entre 0 e 2π) é posśıvel gerar dois números aleatórios:

x1 =
√

2 ln(U1) cos(U2) (2)

x2 =
√

2 ln(U1) sin(U2) (3)

que seguem a distribuição normal padrão. Faça um função em Matlab, que re-
cebe dois números aleatórios uniformemente distribúıdos e retorna dois números
que seguem a PDF da distribuição normal padrão. Faça um programa que uti-
liza a função que foi desenvolvida anteriormente, gere 100000 números aleatórios
e obtenha os valores de média e desvio padrão para esse conjunto de dados. A
média e variância estão de acordo com o esperado para a distribuição normal
padrão ?. Faça um histograma dos dados, considere 75 classes, faça um se-
gundo histograma com a escala log no eixo das ordenadas. É esperado um perfil
parabólico para o segundo histograma, é esse perfil que você observa em seu
gráfico?

2 Estimativa de π

1 - Em um quadrado de lado 2L há um ćırculo de raio L inscrito (Figura 1
da aula sobre o método de Monte Carlo). A razão da área do ćırculo pela
área do quadrado vale π/4. Gerando as coordenadas dos pontos uniforme e
aleatoriamente ao longo dos eixos x e y é posśıvel determinar a razão das áreas
por meio da fração de pontos que cáıram no interior do ćırculo n pelo total de
pontos N (cada ponto é definido por um par de coordenada). Para estimar π
basta multiplicar essa razão por 4:

π̂ = 4
n

N
(4)

Desenvolva um programa em Matlab que estime o valor de π para N = 102, 104

e 106 e que forneça gráficos análogos à da Figura 2 da Aula. O procedimento
que seu algoritmo deve seguir é

• Gere dois números aleatórios uniformemente distribúıdos no intervalo −L <
x, y < L;
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• Se x2 + y2 < L, então o ponto gerado está interior do ćırculo;

• Repita o processo N vezes e conte o número n de pontos cáıram no interior
do ćırculo.

2 - Aproveite o programa desenvolvido no item anterior, estendendo-o para
obter um novo programa, com a adição do erro na estimativa de π. Utilize
N=1000, 2500, 5000, 10000, 25000, 50000, 75000 e 100000 para calcular o erro
na estimativa e reproduza os gráficos da Figura 3 da Aula.

3 Integração Numérica

1 - Desenvolva um programa em Matlab para o cálculo da integral da função
f(x) = exp(−x2) no intervalo [0,1] por meio da aproximação retangular descrita
em aula. Utilize N = 20000.

4 Integração pelo Método de Monte Carlo

1 - Desenvolva um programa em Matlab para o cálculo da integral da função
f(x) = exp(−x2) no intervalo [0,1] por meio do método de Monte Carlo, baseado
no teorema do valor médio, representado matematicamente pela Equação 12 do
texto da aula sobre Monte Carlo. O seu programa deve calcular a estimativa
para a área, o erro padrão da média, e ser capaz de funcionar para qualquer
valor de N (número de pontos do domı́nio) desejado.

2 - O programa desenvolvido no exerćıcio anterior deve ser estendido pela
adição da técnica de amostragem por importância. A função a ser integrada é
novamente exp(−x2), a função p(x) a ser utilizada é p(x) = A exp(−x), onde A
é uma constante arbitrária. O procedimento para chegar na resposta correta e
obter a estimativa da integral por meio da amostragem por importância deve
ser:

• A PDF p(x) = Ae−x deve estar normalizada no intervalo de integração.
Obtenha, analiticamente, o valor da constante A considerando o intervalo
de integração [a,b];

• Obtenha, analiticamente, a função de distribuição acumulada de p(x) e
calcule a sua inversa;

• A partir da função inversa, gere números aleatórios xi que seguem a dis-
tribuição p(x) e utilize-os no cálculo da integral, assim como descrito na
aula. Observe que a Equação 14 deve ser utilizada para este propósito.

Os passos descritos neste procedimento devem ser utilizados para produzir os
seguintes resultados:

1. O cálculo anaĺıtico da constante de normalização, da função de distribuição
acumulada e da função inversa da CDF. Como ficam seus resultados ao
considerar a = 0 e b = 1? Desenhe os gráficos da função f(x) e p(x), que
reproduzem o resultado da Figura 4 do texto da aula sobre Monte Carlo
(faça um código em Matlab para este último item).
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2. Desenvolva um programa em Matlab que calcula a integral, utilizando a
técnica de amostragem por importância. Seu programa deve fornecer a
estimativa da integral, o desvio padrão da estimativa e o erro padrão da
média. O programa deve funcionar para qualquer valor de N fornecido.
Com o seu programa, reproduza os resultados da Tabela 1 da aula sobre
Monte Carlo.

3 - Por meio da técnica de amostragem por importância desenvolva um
programa em Matlab que calcula a integral:

F =

∫ ∞
0

dxx3/2 exp(−x2/2) (5)

Utilize p(x) = e−x para gerar os valores de xi. Seu programa deve fornecer a
estimativa para o valor da integral, assim como o erro padrão da média. Seu
programa deve funcionar para N arbitrário.
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