
Laboratorium z rachunku prawdopodobie«stwa

Zadanie domowe nr 4

Wygeneruj po sto obserwacji z ka»dego z trzech dwuwymiarowych rozkªadów normalnych:

a) N(( 1
1 ), ( 1 0.5

0.5 1 )), b) N(( 2
1 ), ( 4 −1.6

−1.6 4 )), c) N(( 3
1 ), ( 1 0.3

0.3 4 )).

Za ka»dym razem uczy« to na trzy sposoby: losuj¡c wprost z rozkªadu dwuwymiarowego,

losuj¡c najpierw z rozkªadu brzegowego jednej wspóªrz¦dnej, a potem z rozkªadu warunkowego

drugiej wspóªrz¦dnej wzgl¦dem pierwszej, oraz losuj¡c najpierw pary niezale»nych zmiennych

losowych o standardowym rozkªadzie normalnym, a nast¦pnie stosuj¡c odpowiednie przeksztaª-

cenie a�niczne.

Dla ka»dej przeprowadzonej symulacji narysuj na tle mapy hipsometrycznej obrazuj¡cej

g¦sto±¢ rozkªadu dwuwymiarowego wykres rozrzutu wygenerowanych danych. Opisz otrzymane

wyniki i spróbuj sformuªowa¢ ogólne wnioski.

Wskazówki:

Je±li wektor losowy (XY ) ma rozkªad N(( µ1µ2 ), ( σ2 ρστ
ρστ τ2

)), to rozkªad X pod warunkiem Y = y

mo»na okre±li¢ jako jednowymiarowy rozkªad N(µ1+ σ
τ
ρ(y−µ2), σ

2(1−ρ2)). Podobnie rozkªad Y

pod warunkiem X = x mo»na okre±li¢ jako jednowymiarowy rozkªad N(µ2 + τ
σ
ρ(x− µ1), τ

2(1 − ρ2)).

Je±li wektor losowy Z ma wielowymiarowy rozkªad normalny N(µ,Σ), to wektor losowy

AZ + b ma wielowymiarowy rozkªad normalny N(Aµ + b, AΣA′) (zakªadaj¡c, »e odpowiednie

dziaªania na macierzach s¡ wykonalne). W zwi¡zku z tym je±li Z jest wektorem niezale»nych

zmiennych losowych o standardowych rozkªadach normalnych N(0, 1) (tzn. je±li wektor losowy

Z ma wielowymiarowy rozkªad normalny N(0, I)), natomiast A jest tak¡ macierz¡, »e A′A = Σ,

to wektor losowy A′Z + µ ma wielowymiarowy rozkªad normalny N(µ,Σ).

Je±li Σ jest macierz¡ symetryczn¡ i ±ci±le dodatnio okre±lon¡, to macierz A taka »e A′A = Σ

istnieje. Jedn¡ z metod wyznaczenia takiej macierzy A jest oparta o diagonalizacj¦. T¦ operacj¦

w R przeprowadza funkcja eigen. Innym sposobem na uzyskanie macierzy A jest rozkªad Cho-

leskiego. Macierz A otrzymana przy jego u»yciu jest górnotrójk¡tna. W R rozkªad Choleskiego

realizuje funkcja chol.

W R do obsªugi wielowymiarowego rozkªadu normalnego sªu»y pakiet mvtnorm. W szczegól-

no±ci funkcje dmvnorm i rmvnorm sªu»¡ odpowiednio do obliczania g¦sto±ci wielowymiarowego

rozkªadu normalnego i generowania wektorów losowych z tego» rozkªadu. Ich argumentami mean

i sigma s¡ odpowiednio wektor warto±ci oczekiwanych i macierz kowariancji »¡danego wielowy-

miarowego rozkªadu normalnego. W wyniku dziaªania funkcji rmvnorm otrzymujemy macierz,

której ka»dy wiersz jest jedn¡ wylosowan¡ realizacj¡ wektora losowego o »¡danym wielowymia-

rowym rozkªadzie normalnym.

Do sporz¡dzenia mapy hipsometrycznej mo»e posªu»y¢ funkcja filled.contour. Jej argu-

menty x i y to pierwsze i drugie wspóªrz¦dne punktów z dziedziny funkcji, której map¦ hipso-

metryczn¡ chcemy narysowa¢, a z to jej warto±ci uªo»one w macierz odpowiadaj¡c¡ wektorom

x i y. Wobec tego aby narysowa¢ map¦ hipsometryczn¡, najwygodniej jest utworzy¢ wektory x

i y, które b¦d¡ zawieraªy równo odlegªe punkty na osiach OX i OY , a nast¦pnie z ich pomoc¡

utworzy¢ macierz z z warto±ciami g¦sto±ci wielowymiarowego rozkªadu normalnego odpowiada-

j¡cymi parom wspóªrz¦dnych z wektorów x i y. Dla tak przygotowanych x, y i z korzystamy z

funkcji filled.contour. Jako palet¦ kolorów (argument color.palette) polecam cm.colors.

List¦ dost¦pnych palet mo»emy uzyska¢ np. poprzez ?cm.colors.



Do wykresu nale»y dorysowa¢ punkty wylosowane z odpowiedniego rozkªadu dwuwymiaro-

wego. Robimy to, w umieszczaj¡c w argumencie plot.axes funkcji filled.contour w nawia-

sie klamrowym polecenie points. Wywoªanie points na macierzy liczbowej skªadaj¡cej si¦ z

dwóch kolumn spowoduje zaznaczenie na wykresie punktów o wspóªrz¦dnych b¦d¡cych kolejnymi

wierszami tej macierzy. Warto jeszcze zwróci¢ uwag¦ na argumenty pch i cex funkcji points:

pierwszy z nich steruje znacznikiem sªu»¡cym do zaznaczania punktów na wykresie (wypeªnione

kóªeczko to pch=16), drugi za± steruje rozmiarem znacznika (domy±lnie cex=1).


