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Monte-Carlo meetodid 
2. praktikum 

Lineaarne kongruentne generaator 
 
Pseudojuhuslike arvude generaator, kus i+1 pseudojuhuslik täisarv Xi+1 vahemikus 0...m saadakse kasutades 
järgmist valemit 
 
Xi+1 = (a Xi + b) mod m 
 
ning saamaks pseudojuhuslikku arvu vahemikus 0...1, jagatakse saadud tulemus m-ga: 
Yi+1 = Xi+1/m  
 
Generaatori kasutaja poolt etteantavat algväärtust X0 kutsutakse seemneks. 
 

Ülesanne 1 
Vaata generaatorit LKG(a=5, b=1, m=16). Leia esimesed 3 selle generaatori poolt genereeritud 
pseudojuhuslikku arvu. Kasuta seemet X0=2. 
 
Märkus: Kuidas leida jääki jagamisel 16-ga? Aga sellest oli ju eelmises praktikumis juttu – vaata nt. lk 2. 
 

Ülesanne 2 
Kirjuta tsükkel, mis genereeriks kasutades ülaltoodud generaatorit LKG(5,1,16) n juhuslikku suurust ja 
salvestaks need ühte vektori (näiteks vektorisse juhus). 
 
Märkus: Kui soovid tekitada tühja vektorit, kuhu hiljem hakata numbreid salvestama, võid kasutada näiteks 
käsku: juhus=rep(NA, n) 
 
Genereeri 100 juhuslikku suurust. Mida märkad? Kas nähtu on ootuspärane, miks? 
 

Ülesanne 3 
Kirjuta funktsioon LKG, millel on 5 argumenti: n (mitut pseudojuhuslikku arvu soovitakse), seeme ja 
generaatori parameetrid a, b ja m. Seega funktsioon peaks välja nägema umbes nii: 
 
LKG=function(n, seeme, a, b, m){ 
.... (arvutatakse juhuslike suuruste vektor juhus) .... 
return(juhus) 
} 
 
Proovi oma funktsiooni: 
LKG(2, 2, 5, 1, 16) 
t.test(LKG(1000, 2, 5, 1, 16), mu=0.5) 
 
Mida soovitakse saada viimase käsu abil? Kuidas interpreteerida saadud tulemust? Kuidas võiks lihtsamini 
vastuseni jõuda? 
 

Ülesanne 3a  
Kelle generaator on kiirem? Vaata, kui palju aega kulub 1 000 000 pseudojuhusliku arvu genereerimiseks? 
Proovi seda kasutades system.time – funktsiooni: 
 
system.time(LKG(1000000, 1,  12345, 1, 2**31)) 
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Ülesanne 4 
Funktsiooni argumentidele saab omistada ka vaikimisi väärtuseid – kui kasutaja ei täpsusta, mida ta just 
tahab, siis kasutatakse vaikimisi väärtuseid. Näiteks, kui soovime vaikimisi kasutada generaatorit 
LKG(5,1,16), siis võime funktsiooni päise Vaikimisi väärtuseid saab ette anda funktsioonile järgmisel 
viisil: 
LKG=function(n, a=5, b=1, m=16){ 
.... (arvutatakse juhuslike suuruste vektor juhus) .... 
return(juhus) 
} 
 
Sinu ülesanne – paku välja generaatori parameetrid a, b ja m, mis sulle mõistlikud tunduvad. 
 
 

Generaatori headuse graafilisest testimisest 
Põhjalikumalt käsitleme seda teemat järgmises praktikumis. Aga paar lihtsat graafikut võib ju siiski 
joonistada?  
 
Alustuseks – kuidas kontrollida, kas genereeritud arvud on ühtlasest jaotusest? Üks esmane joonis, mida 
võiks teha, on joonistada histogramm (kasuta käsku hist()).  
 
Teine mure – järjestikused pseudojuhuslikud arvud ei pruugi olla kuigi sõltumatud – vaata näiteks 
generaatori LKG(1,1,1000) poolt genereeritavaid pseudojuhuslikke suuruseid. Üks hea graafik selliste 
sõltuvuste avastamiseks on graafik, kus punktid (xi, xi+1) – ehk järjestikuste juhuslike suuruste paarid – 
kantakse samale graafikule. Halb generaator torkab silma, sest tekkivad punktid asuvad tasandil üsna 
mittejuhuslikult, vaata ka joonist.  
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Ülesanne 5 
Tee oma generaatori headuse kontrollimiseks ka selline joonis!  
 
 

 


