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1. Wstęp. Istnieje szereg metod nieparametrycznej estymacji funkcji gęstości 
prawdopodobieństwa. Wśród nich można wyróżnić trzy zasadnicze typy. Są to: 

1) metoda Parzena [2], [9], [10], 
2) metoda Loftsgaardena i Quesenberry'ego [7], [8], 
3) metoda szeregów ortonormalnych [3], [5], [12], [13]. 
Przegląd tych metod zawierają prace [11], [14], [15]. 
Dotychczasowe prace z grupy trzeciej zajmują się estymacją funkcji gęstości 

jednej zmiennej. Niniejsza praca zawiera uogólnienie metody szeregów ortonormal-
nych na przypadek funkcji gęstości wielu zmiennych. 

2. Metoda. Niech f(x) będzie nie znaną funkcją gęstości prawdopodobieństwa 
p-wymiarowego wektora losowego X. Zakładamy, że funkcja f(x) jest określona 
na przestrzeni RP oraz że spełnia warunek 

(I) ~ f2.(x)dx < oo, 
RP 

tj. należy do klasy L 2 (RP) funkcji całkowalnych z kwadratem na przestrzeni RP. 
Celem pracy jest estymacja funkcji f(x) na podstawie znajomości ciągu 

{ x 1 , x 2 , •.• , Xn} niezależnych obserwacji wektora losowego X. Funkcję f(x) estymo-
wać będziemy za pomocą szeregu skończonego 

(2) 

gdzie 

(3) M=J(m 1 , •• • ,mp): tm,~N,m,E(O,l,„.,N), dla i= l,„.,p}; l l=1 

wskaźnik m, odpowiada zmiennej Xi, dla i= 1, ... , p. 

* Praca wykonana pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Calińskiego w ramach problemu 
węzłowego 06.1.1 koordynowanego przez Instytut Matematyczny PAN. 
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Przy ustalonych wartościach N oraz p szereg ten składa się z 
N 

~ e+~-l) = (p~N) wyrazów. 

Układ funkcji {<pm 1 „.mp(x), dla (m 1 , „., mp) EM} jest układem znanych p-wymia-
rowych funkcji ortonormalnych, tj. 

t4) ~ 'Pm 1 .„m/x)<pt1 „.tp(x)dx = mamy mi= th 

1

1, jeśli dla każdego i= 1, 2, .„, p 

RP O, w przeciwnym przypadku. 

Estymatory Cm
1
.„mp są uzyskiwane na podstawie ciągu niezależnych obserwacji 

{ x 1 , x 2 , ••• , Xn} wektora losowego X. Wartości tych współczynników wyznacza się 
tak, by w przestrzeni L 2 (RP) zminimalizować kwadrat odległości między funkcją 

f(x) oraz jej estymatorem }(x), tj. by zminimalizować wartość następującej całki: 

(5) ~ [f(x)- ftx)]2dx. 
RP 

Różniczkując całkę (5) względem współczynników Cml' .. mp' przyrównując pochodne 
do zera oraz korzystając z własności ( 4), otrzymujemy 

(6) Cm 1 .„mv ~ ~ f(x)<pm 1.„m/x)dx dla (m 1 , „., mp) EM. 
RP 

Z równości (6) wynika, że współczynniki Cm
1
.„mp w rOZ\finięciu (2) są równe wartoś

ciom oczekiwanym ortonormalnych funkcji <f?m
1
.„mp(x) argumentu losowego, tj. 

(7) Cm
1
„.mp = E[<pml'„mp(X)] dla (m 1, . „, mp) E M. 

' 
Za estymator wartości oczekiwanej przyjmujemy średnią obliczoną na podstawie 
obserwacji 

(8) dla 

Zauważmy, że zachodzi następujący związek: 

(9) 
n n 

E[-1,- 2-: 'l'm„ .. m,(X,)] = ~-2-: E[<pm, ... m,(X,)] = 
1=1 1=1 

= ~ f(x)<pm 1„.m/x)dx 
RP 

dla (m 1 , ••• ,mp) EM. 

Równość (9) oznacza, że estymator cml'„mp jest estymatorem nieobciążonym. 

Jednakże własność ta implikuje obciążoność estymatora f(x) funkcji f(x). Obciążenie 
to maleje wraz ze wzrostem liczby wyrazów w szeregu (2). Jednakże wszystkie 
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dotychczas znane estymatory funkcji gęstości jednej zmiennej uzyskane metodą 
szeregów ortonormalnych są również obciążone. 

Niech 

{IO) g(x; xi) = I <pm
1 

••• mp(x,)<pml" .. mp(x) dla i= 1, 2, ... , n. 
M 

Zastępując we wzorze (2) współczynniki cm
1 

••• mp ich wartościami danymi wzorem 
(8) otrzymujemy: 

(11) 
A 1 ~ 

fn(x) = - ) g(x; xi). 
n~ 

i=l 

Pozostaje jeszcze otwarta sprawa konstruowania wielowymiarowych funkcji orto-
normalnych <pml' ... ,m/x), dla (m 1 , •.. , mp) EM. Sposób konstrukcji takich funkcji 
wyjaśnia następujące twierdzenie. 

TWIERDZENIE 1. Jeśli { '!fJm
1
(x1 ) }, { 'lfJm

2
(x2)}, ... , { 'lfJmp(xp)} są ortonormalnymi 

układami zupełnymi w L 2 (R), to układ wszystkich iloczynów 

(12) <pm 1 .„m/X1, ... , Xp) = '!fJm
1
(X1) ... 'lfJmp(xp) 

jest ortonormalnym układem zupełnym w L 2 (RP). 
Dowód tego twierdzenia znaleźć można np. w [4]. 
Z twierdzenia I wynika, że do skonstruowania funkcji ortonormalnych wielu 

zmiennych wystarcza znajomość układu ortonormalnego funkcji jednej zmiennej. 
Wybór odpowiedniego układu jednowymiarowych funkcji ortonormalnych jest 
uzależniony od postaci zbioru wartości składowych wektora losowego X (patrz [1]). 

a. W przypadku gdy zbiorem wartości każdej składowej wektora losowego X 
jest przedział ( - oo, +oo) można posłużyć się układem 

(13) 
gdzie 

(14) 

jest wielomianem Hermite'a stopnia mb natomiast 
1 

(15) Am,= (mi!y2nf2, dla mE(O, 1, ... ,N), i= 1, ... ,p. 

Słuszne są następujące wzory rekurencyjne: 

(17) A = _i~=-!:_ 
m1 1- ' 

l m1 
gdzie 

dla m, E (1, 2, ... , N), i = 1 , ... , p. 

I 
Ao = j/2~, 
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b. Gdy zbiorem wartości składowych wektora losowego X są przedziały (O, oo), 
można posłużyć się układem 

(18) 

gdzie 

(19) 

jest wielomianem Laguerre'a stopnia mi, natomiast 

(20) 1 Am, = --1 dla mi E (O, 1 , ... , N), i = 1, . „, p. mi. 
Słuszny jest następujący wzór rekurencyjny: 

(21) Lm1(xt) = (xi-2mt+1)Lm,-1(Xt)-(mt-I) 2Lm,-2(xi), 

gdzie L 0 (xi) = 1, L 1 (xi) = x 1-1 dla mt E (2, 3, ... , N), i= 1, ... , p. 

c. W przypadku gdy zbiorem wartości składowych wektora losowego X są prze-
działy ( - 1 , + 1) można posłużyć się układem 

(22) 
gdzie 

(23) 

jest wielomianem Legendre'a stopnia mi, natomiast 

(24) Am,= Jlmi+ł dla mi E (O, 1, .„,N), i= 1, ... ,p. 

Słuszny jest następujący wzór rekurencyjny: 

(25) 2m.-1 mi-I 
Pm1(x1) = i X1P1111 _ 1 (x1)- Pm,-2(x,), m, m1 

gdzie P 0 (x1) = 1, P 1 (x1) = x, dla m 1 E (2, 3, .„, N), i= 1, „. ,p. 
' 3. Przykład. Metodą opisaną w pracy [6] wygenerowano n = 1000 wartości 

wektorów dwuwymiarowych zgodnie z rozkładem normalnym z wektorem wartości 
średnich µ = [O, O]' oraz macierzą kowariancji 

- [2,0 0,5] 
I - 0,5 2,5 . 

W oparciu o te wartości wyestymowano funkcję gęstości f(x) dla N= 5, tj. użyto 
21 wyrazów szeregu ortonormalnego postaci (2). Użyto funkcji ortonormalnych 
Hermite'a. Następnie wyliczono wartości funkcji gęstości rozkładu normalnego 
z wyżej podanymi parametrami oraz wartości wyestymowanej funkcji f (x) w tych 
samych 441 punktach z kwadratu { -2 ~ X1 ~ 2, -2 ~ X2 ~ 2}. Dokonano 
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porównania tych dwóch zbiorów wartości funkcji. Wartość średnia różnic wynosiła 
0,000 029, natomiast średni błąd kwadratowy wynosił 0,000 022. 

Wyrażam podziękowanie mgrowi inż. P. Stolarskiemu za ułożenie odpowied-
niego programu i wykonanie obliczeń. 
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