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Abstrakt

V příspěvku je prezentováno využití teorie copul k výběru vhodného modelu pro
dvojrozměrné náhodné veličiny se „silnou pozitivníÿ závislostí mezi složkami, kdy
tato závislost je měřena Spearmanovým koeficientem pořadové korelace. Na příkladu
z oblasti energetiky je testována shoda marginálních dat s vybranými rozděleními
pravděpodobnosti a určena jejich vzájemná korelace. Tyto dílčí výsledky a vybraná
copula jsou použity k sestrojení dvojrozměrného rozdělení. Dále jsou pro jednotlivé
náhodné veličiny stanoveny toleranční meze a diskutován jejich význam. Vybrané
výsledky jsou prezentovány graficky.

1 Úvod – motivace
V mnoha oblastech praxe hraje důležitou roli sledování doby do události (např. po-
ruchy, stavu platební neschopnosti. . . ), která se obecně týká nějakého objektu (např.
součástky, banky. . . ). V závislosti na konkrétním pojetí termínů objekt a událost lze
různě chápat i veličinu doba. Jednou z možností je sledovat fyzický čas, a to celkové
stáří nebo jen dobu provozu součástky; v případě zkoumání platební neschopnosti
pak např. počet nebo objem již poskytnutých úvěrů. Tyto příklady ukazují možné
dvojí pojetí času, kdy sledujeme skutečný čas i další fyzikální veličinu. Ve chvíli, kdy
můžeme obě veličiny měřit, má smysl zabývat se vztahem, který mezi sebou mají.
Ten je obvykle měřen pomocí vhodné míry závislosti (korelace) a může být pozi-
tivní i negativní. V této práci jsme se zaměřili na hledání modelu pro dvojrozměrnou
náhodnou veličinu, jejíž složky mají „silnou pozitivníÿ závislost.

Vycházíme z reálného problému z oblasti energetiky. Velkoodběratelé elektrické
energie v České republice platí kromě ceny za samotnou elektřinu a související dis-
tribuční náklady také cenu za tzv. rezervovanou kapacitu, což je povolená maximální
1
4hodinová spotřeba v měsíci nebo roce. Při překročení této hladiny spotřeby musí
uhradit sankční poplatek, který je stanoven ve výši pětinásobku měsíční platby.

Na základě znalosti průběhu spotřeby v rámci jednoho roku (tzv. profilu spotřeby)
je možné stanovit optimální hladinu rezervované kapacity, kterou si daný odběratel
má objednat. Také má smysl zabývat se otázkou předpovídání budoucího vývoje
možných překročení rezervované kapacity, a to jak ve smyslu kumulované energie při
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těchto překročeních, tak ve smyslu délky jejich trvání. V okamžiku, kdy překročení
hrozí, je pak možné spotřebu regulovat.

Text tohoto příspěvku vychází z diplomové práce [6].

2 Model
Popišme nyní, jaké proměnné do modelu vstupují. Na počátku je již zmíněný profil
spotřeby elektrické energie, který sestává z podrobných záznamů o spotřebě v kon-
krétním průmyslovém podniku za dobu jednoho roku (2008). Údaje o spotřebě jsou
dány průměrným příkonem měřeným za 14hodinové intervaly. Daný profil je vykreslen
na obrázku 1.

Obrázek 1: Profil spotřeby elektrické energie.

Známe-li hladinu rezervované kapacity daného odběratele, je možné zjistit objemy
elektrické energie překračující tuto hladinu a doby trvání jednotlivých překročení.
V práci byly uvažovány hladiny hi = 700, 800, . . . 1500 kW, i = 1, 2 . . . 9 a spočtená
optimální hopt = 1159 kW. Pro hladinu hi označme Ei veličinu kumulované hodnoty
energie při překročení a ti délku intervalu, ve kterém k takovému překročení došlo. Je
třeba poznamenat, že počty překročení hladiny rezervované kapacity jsou náhodné.
Náhodný vektor (ti, Ei) je pak veličina, jejíž model hledáme. Příklad pro zvolenou
hladinu h7 = 1300 kW: histogram složek tohoto náhodného vektoru je na obrázku 2a
a tzv. scatter plot na obrázku 2b.

Obě marginální náhodné veličiny ti i Ei mohou ze své podstaty nabývat pouze
nezáporných hodnot. Také podle histogramu četností by obě náhodné veličiny mohly
mít rozdělení exponenciálního typu – exponenciální, popř. Weibullovo. Jednou z mož-
ností při hledání vhodného modelu je tedy prozkoumat známá dvojrozměrná expo-
nenciální rozdělení – jedno takové popsali např. Marshall a Olkin [2]. Tato rozdělení



(a) histogram četností složek (b) bodový graf

Obrázek 2: Realizace náhodného vektoru (t7, E7) pro hladinu h7 = 1300 kW.

jsou ale převážně vhodná pouze pro specifické případy. Vhodnější variantou při hle-
dání modelu tedy bude využít aparátu copul.

3 Teorie copul
Copuly jsou významným a stále používanějším nástrojem vícerozměrné statistiky.
Velmi usnadňují rozvoj vícerozměrných rozdělení vzhledem k tomu, že při jejich pou-
žití může být modelování marginálních rozdělení odděleno od modelování závislosti.
Na začátek uveďme definici a některé potřebné vlastnosti dvojrozměrné copuly. Vhod-
ným zdrojem pro seznámení se s potřebnou teorií je článek [4], případně podrobná
monografie [3].

Definice. Dvojrozměrná copula je sdružená distribuční funkce

C (u, v) : 〈0, 1〉2 → 〈0, 1〉,

která má rovnoměrné marginály.

Velký praktický význam má následující věta, jelikož umožňuje vytvořit sdruženou
distribuční funkci na základě znalosti marginálních rozdělení a vybrané copuly.

Věta. Sklar (1959) o existenci copuly. Pro dvojrozměrnou distribuční funkci F (x, y)
s marginálními distribučními funkcemi F1 (x), F2 (y) existuje dvojrozměrná copula
C taková, že pro všechna x, y ∈ R

F (x, y) = C (F1 (x) , F2 (y)) .

Jsou-li F1 (x), F2 (y) spojité, je copula C dána jednoznačně. Naopak pro danou copulu
C je F (x, y) dvojrozměrná distribuční funkce s marginály F1 (x), F2 (y).



3.1 Některé významné copuly
Pro každou dvojrozměrnou copulu C (u, v) platí tzv. Fréchetovy-Hoeffdingovy
meze:

max (0, u+ v − 1) ≤ C (u, v) ≤ min (u, v) ,

kde

• W (u, v) = max (0, u+ v − 1) je Fréchetova dolní mez. Marginální náhodné ve-
ličiny spojené touto copulou mají mezi sebou perfektní negativní závislost.

• M (u, v) = min (u, v) je Fréchetova horní mez, modeluje perfektní pozitivní
závislost.

Dále

• Π (u, v) = u · v je tzv. součinová copula, spojuje nezávislé náhodné veličiny.

Grafické znázornění těchto copul je na obrázku 3.

Obrázek 3: Fréchetovy meze a součinová copula.

V literatuře lze najít další parametrické třídy copul i metody, jak copuly se-
strojit, např. ze známých dvojrozměrných rozdělení. Možností, kterou využijeme, je
konstrukce pomocí konvexní kombinace známých copul C =

∑n
i=1 αiCi. V této práci



používáme tzv. Fréchetovu copulu, která je kombinací Fréchetových mezí a součinové
copuly, tj.

CF1(u, v) = pM(u, v) + (1− p− q) Π(u, v) + qW (u, v), 0 ≤ p, q ≤ 1.

Tato copula může sloužit pro spojení marginálních distribučních funkcí s libovolnou
závislostí. V našem případě, kdy požadujeme pozitivní závislost, je p = 0 a model se
redukuje na

CF2(u, v) = (1− q) Π(u, v) + qW (u, v) 0 ≤ q ≤ 1. (1)

4 Závislost
Jak již bylo řečeno, copuly jsou nástrojem umožňujícím oddělit modelování margi-
nálních rozdělení a závislosti mezi nimi. Následující odstavec ukáže, jak tuto závislost
měřit.

Ukazuje se, že při modelování dvojrozměrných rozdělení pomocí copul je vhodné
používat tzv. míry pořadové korelace – v této práci konkrétně používáme Spearman-
novo ρS .

Definice. Spearmanův koeficient korelace mezi veličinami X a Y je dán jako

ρS = 12
∫ 1
0

∫ 1
0
F1 (x)F2 (y) f (x, y) dx dy − 3,

kde F1 (x), resp. F2 (y) jsou marginální distribuční funkce a f (x, y) je sdružená funkce
hustoty.

Výběrový Spearmanův koeficient korelace lze spočítat jako (Pearsonovu) korelaci
mezi pořadími realizací obou náhodných veličin, tedy

rS =

∑n
i=1 (ri − r) (si − s)√∑n

i=1 (ri − r)2
∑n

i=1 (si − s)2
,

kde ri, resp. si jsou pořadí realizací x(ri), resp. y(si) náhodné veličiny X, resp. Y
v uspořádaném výběru.

Pro Spearmanův koeficient korelace platí ρS ∈ 〈−1, 1〉. Výhodnou vlastností je,
že Spearmanovo ρS ani copula C „nezávisí na měřítkuÿ, jsou invariantní vůči ostře
rostoucím transformacím. Proto ρS lze také vyjádřit pomocí copuly, např.

ρS = 12
∫ 1
0

∫ 1
0
C (u, v) dudv − 3.

Tato vlastnost umožňuje výběr copuly „na míruÿ podle závislosti v datech. Mějme
Fréchetovu copulu, potom lze spočítat, že jí odpovídá ρS = p + q. Při požadované
kladné závislosti, tj. copule (1), tedy v daném modelu použijeme q = rS .



5 Tvorba modelu

5.1 Určení marginálních rozdělení
Podle předpokladu by obě marginální proměnné mohly pocházet z rozdělení expo-
nenciálního typu. Před samotným testováním shody bylo nejprve potřeba provést
prvotní očištění dat – vyloučit extrémní hodnoty a posunout počátek do nuly, pro
usnadnění výpočtů s funkcí hustoty neposunutého exponenciálního rozdělení. Také
histogram četností naznačuje, že bude vhodné pracovat se smíšeným typem rozdě-
lení, kde první hodnotu budeme považovat za diskrétní. Distribuční funkce pak má
tvar

F (x) = p+ (1− p)FD (x) ,

kde FD (x) je distribuční funkce zvoleného modelového rozdělení.
Ukázalo se, že i při použití směsi rozdělení shodu s exponenciálním rozdělením

zamítáme, a proto bylo nutné hledat jiný vhodný model, např. Weibullovo nebo Gama
rozdělení a dále použít distorzní transformaci distribuční funkce, tj. transformaci
rostoucí funkcí G : 〈0, 1〉 → 〈0, 1〉, která navíc splňuje G (0) = 0 a G (1) = 1.
Zdroj pro práci s distorzními funkcemi je [5]. Distorzní funkci lze také chápat jako
jednorozměrnou copulu.

5.2 Zvolený model
Popišme nyní výsledný model pro marginální veličiny t, E i pro náhodný vektor
(t, E):

• Náhodná veličina t má Weibullovo rozdělení s diskrétním počátkem a distorzí
pomocí distribuční funkce rozdělení Beta, tj. rozdělení s distribuční funkcí

Ft (t) = FB (pt + (1− pt)FW (t)) (2)

• Náhodná veličina E má Weibullovo rozdělení s diskrétním počátkem, tj. rozdě-
lení s distribuční funkcí

FE (E) = pE + (1− pE)FW (E) (3)

• Náhodný vektor (t, E) má rozdělení dané Fréchetovou copulou CF2 (1), tj.

F (t, E) = (1− rS)uv + rS min (u, v) , (4)

kde u = Ft (t) a v = FE (E).

Ve výše uvedených vztazích je FW (x) = 1 − e−(x
b )c pro nezáporné x distribuční

funkce Weibullova rozdělení a FB (x) distribuční funkce Beta rozdělení (Beta dis-
torze), 0 < pt, pE < 1 pravděpodobnost počáteční diskrétní hodnoty. Parametry
všech použitých rozdělení odhadujeme metodou maximální věrohodnosti.

Hodnoty parametru rS , tedy hodnoty výběrového Spearmanova koeficientu ko-
relace v datech, se pohybují mezi 0, 852 a 0, 977. Uveďme graficky jeden z výsled-
ných modelů pro náhodný vektor t7, E7 odpovídající hladině rezervované kapacity
h7 = 1300 kW a Spearmanově korelaci rS = 0, 975. Graf sdružené distribuční funkce
je uveden na obrázku 4.



Obrázek 4: Sdružená distribuční funkce výsledného modelu pro hladinu h7 = 1300 kW, kde
rS = 0, 975.

6 Toleranční meze
Problematika tolerančních mezí je podrobně zpracována v [1]. Rozlišujeme jednoroz-
měrný toleranční interval a vícerozměrné toleranční oblasti.

Definice. Tolerančním intervalem rozumíme statistiky L (x1, . . . , xn) a U (x1, . . . , xn)
určené na základě náhodného výběru tak, aby

P {P {L < x < U} ≥ β} = γ

Volně řečeno pravděpodobnost toho, že interval 〈L,U〉 obsahuje alespoň 100β %
rozdělení, je γ.

Budeme pracovat s mezemi symetrickými podle pravděpodobnosti, tedy předchozí
definici převedeme na dvojici podmínek

P {x < L} ≤ β1,

P {x > U} ≤ β2,

kde β1 = β2 = 1−β
2 .

Pokud pracujeme s rozdělením s distribuční funkcí monotónní ve svém (jediném)
parametru, lze toleranční interval odvodit na základě využití γ% intervalových od-
hadů tohoto parametru. U rozdělení víceparametrického se musíme omezit na bodové
odhady parametrů, při dostatečném rozsahu náhodného výběru to nemá větší vliv
na přesnost.

Určeme nejprve toleranční interval pro marginální náhodné veličiny. K tomu po-
třebujeme znát kvantilovou funkci daného rozdělení, tj. funkci, která každému číslu
α ∈ (0, 1) přiřadí hodnotu tα, resp. Eα, tak, aby platilo

Ft (tα) = α, resp. FE (Eα) = α,



kde distribuční funkce FE (E) a Ft (t) jsou dány vztahy (2) a (3). Vzhledem ke tvaru
distribuční funkce je výsledný toleranční interval proměnné t dán mezemi

tL (x1, . . . , xn) =

{
0, p ≥ B−1 (β1) ,

W−1
(
B−1(β1)−p
1−p , b̂, ĉ

)
, p < B−1 (β1) ,

tU (x1, . . . , xn) =

{
0, p ≥ B−1 (1− β2) ,
W−1

(
B−1(1−β2)−p

1−p , b̂, ĉ
)
, p < B−1 (1− β2) .

Toleranční interval proměnné E je dán mezemi

EL (x1, . . . , xn) =

{
0, p ≥ β1,
W−1

(
β1−p
1−p , b̂, ĉ

)
, p < β1,

EU (x1, . . . , xn) =

{
0, p ≥ 1− β2,
W−1

(
1−β2−p
1−p , b̂, ĉ

)
, p < 1− β2.

Ve výše uvedených vzorcích používáme značení W−1
(
α, b̂, ĉ

)
pro α% kvantil Wei-

bullova rozdělení s parametry b a c odhadnutými z dat a B−1 (α) pro α% kvantil
Beta rozdělení. Příklad tolerančních intervalů pro proměnné t7 a E7 (volba β = 5 %)
je na následujícím obrázku 5.

Obrázek 5: Toleranční intervaly marginálních proměnných pro hladinu h = 1300 kW.

Toleranční oblast Stanovení toleranční oblasti, tj. tolerančních mezí pro dvoj-
rozměrnou náhodnou veličinu, je podstatně náročnější, vzniká zde problém již při
stanovení tvaru oblasti. Pro obdélníkový tvar můžeme tuto úlohu převést na dvě
jednorozměrné úlohy, ovšem na úkor toho, že získaná oblast již není nejmenší možná.

Vztahy pro krajní body intervalů odvozené v předchozí části se nezmění, pouze
místo pravděpodobnosti βi budeme počítat s pravděpodobností βi

2 , i = 1, 2. Obdél-
níková toleranční oblast pak bude vymezena krajními body ohraničující toleranční



intervaly marginálních proměnných. Při tomto zjednodušení je tak získaná toleranční
oblast větší, než kdyby se nám podařilo vyřešit rovnou dvojrozměrnou úlohu.

6.1 Využití v praxi
Při optimalizaci plateb za elektrickou energii je nutné rezervovanou kapacitu objednat
před začátkem daného období (roku, resp. měsíce), ve kterém se bude uplatňovat.
Energetické společnosti tak získají alespoň částečnou informaci o předpokládaném
budoucím odběru. I z pozice odběratele je výhodné umět na základě modelu spotřeby
odhadnout, jak vysokou spotřebu elektrické energie (resp. překročení rezervovaných
kapacit) lze očekávat. Při znalosti modelu spotřeby ji lze pak lépe regulovat, případně
plánovat krátkodobé vypínání spotřeb, které neohrozí výrobu v okamžiku, kdy se blíží
překročení rezervované kapacity.

7 Shrnutí a náměty na další práci
V práci byl odvozen model pro dvojrozměrnou náhodnou veličinu, jejíž složky jsou
silně pozitivně korelovány ve smyslu Spearmanova koeficientu pořadové korelace.
Přestože marginální rozdělení jsou netriviální (směs spojitého rozdělení a diskrétní
počáteční hodnoty, použití distorzní transformace), ukazuje se výhodnost použitého
aparátu. Při modelování dvojrozměrných rozdělení za použití copul lze totiž snadno
oddělit rozdělení marginálů od jejich vzájemné závislosti.

Další zkoumání by mohlo být věnováno například výběru copuly spojující mar-
ginální rozdělení. V oblasti tolerančních mezí lze hledat optimální tvar toleranční
oblasti dvojrozměrné náhodné veličiny případně se zaměřit na odvození modelu pro
rozdělení s distribuční funkcí závislou na více parametrech.

Veškeré výpočty i grafy byly provedeny v prostředí Matlab.
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