
JOHDATUS RIIPPUMATTOMIEN KOMPONENTTIENANALYYSIINDEMO 6, 2.12.2010 klo 12.15-14 salissa MaD20511. Tarkastellaan ympyräsymmetristä jakaumaa (esimerkiksi standardoitunormaalijakauma on ympyräsymmetrinen jakauma). Tällöin satunnais-muuttuja x voidaan kirjoittaa muodossa x = Ru, missä R ja u ovatriippumattomia, R:n jakauma tunnetaan, ja u on tasaisesti jakautunut
d-dimensioisen pallon kehällä. Pallon säde on 1.(a) Normaalijakauman tapauksessa R2

∼ χ2

d
. Osoita, että tällöin

Σ1(x) = Id ja Σ2(x) = Id,missä Σ2(x) on FOBI-menetelmän huipukkuusmatriisi. (Voit käyttääapuna tulosta E[uu
T ] = 1

d
Id).(b) Osoita, että sama tulos pätee tehtävän 2 M-estimaattorille.R-demoja:2. Kirjoita R-funktio, joka laskee kahteen hajontamatriisin (FOBIn yleis-tys) avulla riippumattomat komponentit. Olkoon ensimmäinen kova-rianssimatriisi otoskovarianssimatriisi

Σ1(x) = E[(x − µ)(x − µ)T ]ja toinen 1-step M-estimaattori
Σ2(x) = d E

[

1

r2
(x − µ)(x − µ)T

]

,missä r2 = (x − µ)T Σ−1

1
(x − µ).3. (a) Lue data speeh.dat R:ään. Sekoita signaalit satunnaisella 4×4 mat-riisilla. Erottele komponentit tavallisella FOBI-menetelmällä sekä edelli-sen tehtävän robustilla menetelmällä.(b) Tutki aikasarja-tyyppisen kuvan avulla, kumpi menetelmistä erot-telee signaalit paremmin. Laske myös ISR-indeksit kyseisen esimerkintapauksessa.1Demohyvitykset: 6 tehtävää � 1 piste; 3 tehtävää � 1/2 pistettä.



4. (a) Vertaile simulointikokeen avulla FOBI-menetelmää ja tehtävän 2 ro-bustia menetelmää. Generoi riippumattomat komponentit tasa- ekspo-nentti- ja normaalijakaumasta ja käytä vertailuun ISR-ideksiä. Käytäesimerkiksi otoskokoa n = 500 ja toistojen määrää 500.(b) Generoi riippumattomat komponentit t-jakaumista vapausasteilla
1, 3 ja 5, ja toimi kuten edellä.5. Vertaile FastICA- ja FOBI- menetelmien laskemiseen käytettäviä aiko-ja eri dimension d arvoilla (ks. luentomonisteen esimerkki 7.6). Käytäkiinteää otoskoon n arvoa (esim. n = 1000) ja vaihtele d:n arvoja (esim.
d = 10, 20, 30, 40, 50).6. Vertaile FastICA- ja FOBI- menetelmien laskemiseen käytettäviä aikojaeri otoskoon n arvoilla (esim. n = 50, 100, 200, 500, 1000), kun dimensio
d on suuri (esim. d = 30).7. Lue data MEG.dat R:ään. Aineisto koostuu 40 MEG-datan pääkom-ponenttimuuttujasta, joiden perusteella on tarkoitus löytää artifakteja(häiriötekijöitä) alkuperäisestä datasta. Testaa FastICA-, FOBI- ja ro-bustia menetelmää aineistoon. Mikä menetelmä erottelee komponentitparhaiten?


