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Normaaljaotuse simuleerimine 
Kirjuta funktsioon normaal, mille abil saad tekitada soovitud arvu standartse normaaljaotusega 

pseudojuhuslikke arve. Kontrolli, kas genereaator töötab, kasutades histogrammi ja Kolmogorov-

Smirnovi testi (KS-testi puhul võid kasutada normaaljaotuse jaotusfunktsiooni pnorm).  

 

Kes suudab kirjutada kõige kiiremini töötava generaatori? 

Proovi oma generaatori kiirust, kasutades käsku 
 

system.time(normaal(100000)) 
 

Mitu sekundikümnendikku kulus sinu generaatoril 100000 normaaljaotusega juhusliku suuruse 

simuleerimiseks? 

 

 

Segumeetod  
 

1. Kaheaastastest lastest on 51,4% poisid ja 48,6% tüdrukud. Kaheaastaste poiste kaal on 

ligikaudu normaaljaotusega, keskmisega 13kg ja standardhälve 1,25kg. Kaheaastaste tüdrukute 

kaal on samuti ligikaudu normaaljaotusega suurus, keskmine tüdruklapse kaal on 12kg, 

standradhälve 1,25kg. Kirjuta programm, mis genereeriks kaheaastast laste kehakaale. 

 

Lahendus: 

 
n = 10000 

kaal = rep(NA,n) 

segu = runif(n) 

# normaal - normaaljaotusega juhuslike arvude genereerimine 

tydruk = normaal(n)*1.25+12 

poiss = normaal(n)*1.25+13 

kaal[segu<0.514] = poiss[segu<0.514] 

kaal[segu>=0.514] = tydruk[segu>=0.514] 

# print(kaal) 

plot(density(kaal)) 

# attributes(density(poiss)) 

poissy = density(poiss)$y*0.514 

tydruky = density(tydruk)$y*(1-0.514) 

lines(density(poiss)$x, poissy,lty=2) 

lines(density(tydruk)$x,tydruky ,lty=3) 

legend(locator(1), c("koos", "poisid", "tüdrukud"), lty=1:3) 

# Vastus vektoris kaal 

 

Vaata ka, milline näeks välja segujaotus siis, kui poiste keskmine kaal oleks 16 kg.  
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2. Talvepalitute müügiguru väidab oma teoses, et elanikkonna rikkaim 10% ostab endale 

talvepalitu keskmise hinnaga 30000EEK, 40% keskklassi kuuluvatest ostjatest hangivad endale 

talvepalitu keskmise hinnaga 6000EEK ja 50% kõige vaesemaid ostjaid (tudengid ja kodutud) 

lubavad endale (enamasti kasutatud) talvepalitu, mille keskmine hind on 600EEK. Hoolega 

raamatut lugedes selgub, et iga rikkuseklassi puhul võiks standardhälve olla 30% keskmisest. 

Oletades, et müüdud palitu hind igas ostjate rikkuseklassis on ligikaudu normaaljaotusega, 

genereeri 1000 müüdud talvepalitu hinnad ja vaata talvepalitute hinna jaotust. Kas usaldad 

maailmakuulsa autori väiteid? 

 

3. Tööealistest elanikest on 4% töötud (igakuine palgasissetulek 0 krooni), 8% saavad 

miinimumpalka (3600 krooni), tavaliste palgatöötajate (86%) palku iseloomustab järgmine 

jaotus: 

 

f(x) = 0,00014333294 exp(- x/10000),  kui x>3600 

f(x) = 0     ,  mujal 

 

ja viimase (2%) palgasaajate (firmajuhid ja vabakutselised statistikud) palgajaotuseks on 

normaaljaotus, keskväärtusega 28000 ja standardhälbega 6000.  

 

Genereeri 10000 inimese palgad, hinda palganumbrite keskmist, mediaani ja standardhälvet! 

 


