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Lihtsa juhusliku suuruse modelleerimine  
 

Ülesanne 1 
Hajameelne professor kaotab ära oma märkmed, kus on kirjas tudengite eksamihinded. Paraku 

vajab eksamiprotokoll siiski täitmist. Koosta arvutiprogramm, mis genereeriks professorile 

tudengite hinded vastavalt selle õppeaine varasemale hinnete jaotusele. Eelmisel aastal jagunesid 

eksamihinded antud õppeaines järgmiselt: 
 

Hinne A B C D E F 

Osakaal 10% 25% 30% 10% 5% 20% 

 

Lahendus: 
 

# n _ tudengite arv, kellele eksamihinnet on vaja panna. 
n = 45 
alg = runif(n) 
hinne = rep(NA,n) 
hinne[alg<0.1] = "A" 
hinne[alg>=0.1 & alg<0.35] = "B" 
hinne[alg>=0.35 & alg<0.65] = "C" 
hinne[alg>=0.65 & alg<0.75] = "D" 
hinne[alg>=0.75 & alg<0.8] = "E" 
hinne[alg>=0.8] = "F" 
 

# Saadud hinnete vaatamine 
hinne 
barplot(table(hinne)) 
 

Ülesanne 2 
Kioskist ostetud ajakirjade jaotus on järgmine: 

45%  - Kroonika 

30%  - Naabrinaise pajatused 

20% - Imeline autoratas 

5%  - Monte-Carlo methods and applications 

Eeldades, et üksikostud on teineteisest sõltumatud, genereeri 50 järjest ostetud ajakirja nimed. 
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Jaotusfunktsiooni pööramine  
 

Ülesanne 3 
Genereeri 100 eksponentjaotusega juhuslikku suurust, Xi ~ Exp(5) 
 

Lahendus: Teooria 
Eksponentjaotuse jaotusfunktsioon on FX(x)=1-exp(-lambda x). Seega lahendame võrrandi 

y = 1-exp(-lambda x) 

x-i suhtes: 

     y - 1 = -exp(-lambda x) 

     1 - y  = exp(-lambda x) 

     ln(1 - y)  = -lambda x 

     ln(1 - y)/(-lambda) = x 

 

Eksponentjaotuse genereerimiseks genereerime ühtlasest jaotusest juhusliku suuruse ui~U(0,1) 

ning leiame eksponentjaotusega juhusliku suuruse xi valemist xi = ln(1-ui)/(-lambda). 
 

Lahendus: Programm 
 

u=runif(100) 
x=log(1-u)/(-5) 
 

# Kontrollime tulemust: 
# Väärtused ise 
x 
 

# histogramm + eksponentjaotuse tihedusfunktsioon 
abi=hist(x, freq=FALSE) 
abi2=seq(0,max(abi$breaks)+1,0.1) 
lines(abi2,dexp(abi2, rate=5))  
 

Lisaküsimus: Mis jaotusega on 1-u? Kas saaksime seda teadmist kasutada programmi edasiseks 

lihtsustamiseks? 

 

Ülesanne 4 
Genereeri 1000 juhuslikku suurust jaotusest 

F(x) = exp(x)/(1+exp(x)) 
 

Kontrolli, kas genereeritud arvude empiiriline jaotusfunktsioon langeb kokku soovituga. 

 

Ülesanne 5 
Olgu juhusliku suuruse tihedusfunktsiooniks f(x)=cos(x), kui 0<x<B/2 (mujal f(x)=0 ). Kirjuta 

programm, mis genereeriks 1000 antud tihedusfunktsiooniga pseudojuhuslikku arvu.Kontrolli, 

kas genereeritud juhuslikud suurused on ikka soovitud jaotusest. Selleks võid näiteks kõrvuti 

joonistada histogrammi ja tihedusfunktsiooni graafikud (jooni saab olemasolevale graafikule 

lisada lines-käsu abil). 
 


