
Sztochasztikus anaĺızis gyakorlati bónusz feladatok # 1
2012. szeptember 28. Beadási határidő: október 26.

A feladatok 10 pontot érnek, de legfeljebb 10 pont szerezhető gyakorlati bónusz feladatok meg-
oldásával. A megoldásokat a nagyal@ math. bme. hu emailre küldjék, tartalmazza a forráskódot
és az eredményeket tartalmazó ábrá(ka)t is! Preferált nyelvek: Maple, Mathematica, MATLAB,
C/C++, de lehet bármi más is, ha jól dokumentált a megoldás. Amennyiben k darab azonos vagy
nagyon hasonló megoldás érkezne egy feladatra, akkor ez a k megoldás a pontszám k-adrészét kapja.

1. Szimuláljon standard Brown-mozgást 1-dimenziós egyszerű szimmetrikus véletlen bolyongások
seǵıtségével! Rajzolja ki az Xt =

∫ t
0
Bs ds és Mt = sup0≤s≤tBs (t ≥ 0) folyamatok tra-

jektóriáit is!

2. Szimuláljon standard Brown-mozgást a Lévy-féle konstrukció alapján a Dn rácsokon, lineáris
interpolációval, növekvő n-ekre! Rajzolja ki a kapott trajektóriákat!

3. Az 1. feladat felhasználásával gyártson le sok 2-dimenziós standard Brown-mozgás tra-
jektóriát! Álĺıtsa meg a folyamatot, amikor a horizontális koordináta ,,eléri” az egyet (az-
az nagyon közel kerül hozzá)! Nézze meg, hogy ekkor a vertikális koordináta mit mutat!
Késźıtsen hisztogramot! Mi ez az eloszlás?

4. Szimuláljon Poisson-folyamatot λ > 0 intenzitással. Növelje λ értékét, és közben rajzolja ki
az Nt−λt√

λ
folyamatot (t ≥ 0)!

5. Szimuláljon autoregressźıv AR(1) és AR(2) folyamatokat a következőképpen: vegyük az egész
rács egy nagy szeletét [−N,N ] ∩ Z (N ∈ N), majd válasszuk a Z(t) (t ∈ {−N,−N +
1, . . . , 0, . . . , N − 1, N}) független azonos eloszlású valósźınűségi változó sorozatot standard
normálisnak. Variáljuk az a1, illetve a1, a2 konstansok értékeit, majd a trajektóriákat időben
lineárisan interpolálva rajzoljuk ki!
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