
Korreleeritud andmete tekitamine 
(Mitmemõõtmelise normaaljaotuse näitel) 

 

Variant 1 – regressioonanalüüsi tüüpi lähenemine 
 
x=rnorm(1000, mean=14, sd=4) 

y=2*x + rnorm(1000, mean=0, sd=1) 

andmestik=data.frame(x,y) 

 

# Näiteid kasutusest: 

m1=lm(y~x); m1 

summary(m1);  

plot(y~x); abline(coef(m1)) 

cor(x,y); cov(x,y) 

 

Ülesanne 1 
Kuidas tuleks modifitseerida ülaltoodud programmi nii, et  

a) cov(x,y)=10; 

b) cor(x,y)=0.5. 

 

 

Variant 2 – omaväärtuseid ja omavektoreid kasutades 
 
# Defineerime soovitud kovariatsioonimaatriksi 

cov=matrix(c(1,0.2,0.4,0.2,1,0.3,0.4,0.3,1),nrow=3) 

# Leiame kovariatsioonimaatriksi omavektorid ja -väärtused 

vek=eigen(cov)$vectors 

val=eigen(cov)$values 

# Konstrueerime maatriksi, mille puhul mat*matT oleks esialgne 

kovariatsioonimaatriks 

mat=vek%*%diag(sqrt(val))%*%t(vek) 

# Kontrollime viimast väidet 

mat%*%t(mat) 

# Genereerime n (antud juhul 3) sõltumatut normaaljaotusega juhuslikku 

suurust 

juh=rnorm(3) 

# Genereerime kasutades vektorit juh soovitud mitmemõõtmelise 

normaaljaotusega juhusliku  

# suuruse (Lisame ka soovitava keskväärtusvektori): 

mitmjuh=mat%*%juh+c(3,5,-2); mitmjuh 

 

Toodud programm genereerib ühe kolmemõõtmelise normaaljaotusega keskväärtusvektoriga 

(3, 5, -2) ja dispersioonimaatriksiga 

  1.0  0.2  0.4 

  0.2  1.0  0.3 

  0.4  0.3  1.0 

juhusliku suuruse realisatsiooni. 

 



Ülesannne 2 
Mõõdetakse vererõhku alandava ravimi toimet. Igal patsiendil on teostatud kolm vererõhu 

mõõtmist, kusjuures on teada, et esimese ja teise mõõtmise vaheline korrelatsioon on 0,5, 

teise ja kolmanda vaheline korrelatsioon on 0,8 ja esimese ja kolmanda mõõtmise vaheline 

korrelatsioon on 0,5. Seega on tegemist andmestikuga, milles on 3 tunnust – mõõtmine 1, 

mõõtmine 2 ja mõõtmine 3. Genereeri andmestik, mis sisaldaks 200 inimese 

mõõtmistulemused. Eelda, et uuritava tunnuse keskväärtus on kõigi kolme mõõtmise korral 

160 (ja standardhälve 10). Kontrolli cor-käsu abil, kas tekitatud juhusliku andmestiku puhul 

on tunnustevahelised korrelatsioonid ikka sellised, nagu me soovisime.  

 

Ülesanne 3 
Oletame, et genereeritud andmestikus 100 esimest inimest said ühte vererõhku alandavat 

ravimit ja 100 järgmist teist vererõhku alandavat ravimit. Kuna nii ühed kui teised 

mõõtmistulemused on pärit ühest ja samast jaotusest, siis võib öelda, et erinevust ravimite 

vahel pole. Kontrolli seda t-testi abil (funktsioon t.test): vaata kas esimese saja inimese puhul 

tunnuse ”mõõtmine 1” keskväärtus on sama mis järgmise saja inimese puhul. Kas on nii, et 

saame statistiliselt olulise tulemuse vaid 5% genereeritud andmestike puhul? 

 

Oletame nüüd, et rumal uurija luges ka samal inimesel tehtud mõõtmised kõik erinevateks. 

Seega sai ta esimest ravi saanud inimeste seas 100*3=300 mõõtmistulemust ja 300 

mõõtmistulemust teise raviga. Katseta nüüd t-testi abil, kas raviviiside vahel on tõestatav 

erinevus? Mitmel protsendil andmestikest saad ”statistiliselt olulise” tulemuse? Kas tulemus 

on ootuspärane, miks? 

 

 


