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Normale dichtheidsfuncties en de standaardnormale
dichtheidsfunctie

1. Zoek een goed tekenvenster voor de normale dichtheidsfunctie met gemiddelde 50 en
standaardafwijking 10.

2. Stel de normale dichtheidsfuncties met gemiddelde 25, 50 en 75 en met standaardafwijking 10 op één
tekening voor. Welk verband bestaat er tussen deze drie grafieken?

3. Leg uit hoe je het gemiddelde van een normale dichtheidsfunctie kunt aflezen op de grafiek. Wat is
het gemiddelde van de normale dichtheidsfunctie die je hieronder ziet?
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4. Stel de normale dichtheidsfuncties met gemiddelde 50 en standaardafwijking 5, 10 en 20 op één
tekening voor. Het is nu moeil ijker om precies te beschrijven hoe je van de ene naar de andere grafiek
overgaat. Probeer toch maar eens.

We hebben er vroeger de aandacht op gevestigd dat de totale oppervlakte onder de kromme gelijk is aan 1.
Dat verklaart waarom we zowel horizontaal als verticaal moeten uitrekken/samendrukken. Horizontaal
uitrekken vergroot immers de oppervlakte onder de grafiek. Om dat te compenseren moeten we verticaal
samendrukken.

5. De onderstaande figuren tonen meer nauwkeurige (computer)grafieken van de drie dichtheidsfuncties
uit de vorige opgave. Op elk van de drie grafieken zijn drie punten aangeduid. Probeer in woorden uit
te leggen wat er speciaal is aan deze punten en geef telkens de x-coördinaat van deze punten. Welk
verband bestaat er tussen het voorschrift van de functies (zie vraag 4) en de x-coördinaten van de
punten?
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6. Probeer nu uit te leggen hoe je de standaardafwijking van een normale dichtheidsfunctie kunt aflezen
op de grafiek. Wat is de standaardafwijking van de normale dichtheidsfunctie uit de figuur bij
opdracht 3?

In de vorige opgaven hebben we je gevraagd te letten op de verschillen tussen de grafieken. Er zijn echter
ook opvallende overeenkomsten: alle grafieken liggen boven de horizontale as, ze zijn symmetrisch ten
opzichte van een verticale rechte door het hoogste punt, … Het voornaamste gemeenschappeli jke kenmerk
is dat de grafieken van alle normale dichtheidsfuncties klokvormig zijn.

De grafieken van alle normale dichtheidsfuncties li jken dus heel goed op elkaar. Bovendien kan je de ene
grafiek afleiden uit een andere door verschuiven en horizontaal/verticaal uitrekken/samendrukken.
Daarom wordt één van de normale dichtheidsfuncties de standaardnormale dichtheidsfunctie genoemd,
namelijk de normale dichtheidsfunctie met gemiddelde 0 en standaardafwijking 1. Alle andere normale
dichtheidsfuncties kunnen hiervan afgeleid worden. Als je de standaardnormale dichtheidsfunctie met je
rekenmachine tekent, hoef je geen parameters op te geven. In plaats van ‘normalpdf(X,0,1)’ kan je dus
gewoon ‘normalpdf(X)’ ingeven.

7. Teken deze dichtheidsfunctie met je rekenmachine.

8. Leg uit hoe je de grafiek van de normale dichtheidsfunctie met gemiddelde µ  en standaardafwijking
σ  kunt afleiden uit de grafiek van de standaardnormale dichtheidsfunctie.


