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Spis ważniejszych oznaczeń.

E - operator wartości oczekiwanej,

D1 - operator wariancji,

9 < » ♦ f

{st»t=1 »•••»}

- ciąg czasowy, T - chwila bieżąca,

- ciąg nieskorelowanych zmiennych losowych
o rozkładach normalnych N (0, 5^ ) - proces 
szumu białego,

- proces stochastyczny nazywany składową 
odcinkowo-liniową,

\p(t) - funkcja przedziałami liniowa,

- y -ty punkt zmiany nachylenia funkcji ^(t),

jB = Q

Kj

- zbiór współczynników kątowych funkcji ip(t),

- zmienna losowa określająca czas trwania 
odcinka o nachyleniu

cj
c . mm
£ - [Pij]

- minimalna wartość zmiennej K•,
V .

- najmnięsza z wartości C., j=1,.,.,n,d
- macierz przejść łańcucha Markowa^,określająca 

zmiany nachyleń składowej odcinkowo-liniowej,

XT+h’ XT+h* xT+h - predyktory procesu zawierającego składową 
odcinkowo-liniową, dla wskaźników jakości 
w postaci błędu średnio-kwadratowego,

H - horyzont prognozy,

N - czas trwania bieżącego odcinka funkcji

L - wartość opóźnienia z jakim jest obserwowana 
realizacja składowej odcinkowo-liniowej,

eT+h» eT+h» eT+h - błędy predyktorów odpowiednio: xT+h’

xT+h»
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^2
St,n- ft

>= Cbi.........M

( V )

ftt)

9

■ ffta!

’ ft

- estymatory (oceny) parametrów : n, <St ,

Pi'
- estymator (ocena) macierzy przejść P,

- estymatory (oceny) stałej oraz nachylenia 
bieżącego odcinka funkcji ^(t),

- zbiór ocen kolejnych odcinków funkcji ^(t), 
t £ T; m - liczba odcinków,

- estymator (ocena) v - tego punktu zraiany 
nachylenia funkcji ^’(t),

- czas trwania y -tego odcinka funkcji tj>(t),

- ocena funkcji i|?(t),

- reszty modelu, tzn. różnice: x^ - tf(t).
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Wstęp.

V/ literaturze statystycznej opisano wiele różnorodnych metod 
prognozowania ciągów czasowych. Jednakże w praktyce występują zja
wiska, dla których istniejące metody nie prowadzą do pozytywnych 
wyników. Przykładem takich zjawisk są m.fn. krótkookresowe wahania 
cen na międzynarodowych rynkach towarowych. Przebiegi ciągów cza
sowych tych cen charakteryzują się wysokim poziomem wahań losowych 
jak również występowaniem nagłych skokowych zmian kierunku trendu, 
w związku z czym trudno jest dostrzec prawidłowości umożliwiające 
ich prognozowanie. Modele takich ciągów otrzymane za pomocą ist
niejących metod nie mają dobrych własności statystycznych, co po
woduje, że również prognozy są obarczone dużymi błędami. Żadna 
z tych metod nie pozwala ponadto prognozować zmian kierunku tren
du, charakteryzujących się wymienionymi wyżej cechami.

Celem tej pracy jest przedstawienie metody pozwalającej pro
gnozować ciągi omówionego typu w sposób bardziej adekwatny do pot
rzeb, tzn. prognozować chwile zmiany trendu (punkty zwrotne) jak 
również kierunki jego zmian.

W proponowanej metodzie zakłada się, że prognozowany ciąg 
czasowy jest realizacją procesu będącego sumą: szumu białego 
oraz pewnego procesu gałązkowego, nazywanego składową odcinkowo- 
liniową. Jej realizacje przyjmują wartości równe wartościom 
funkcji przedziałami liniowej o zmieniającym się losowo współ» 
czynniku kątowym (nachyleniu) oraz o losowych czasach trwania 
odcinków.

W przyjętej koncepcji, zasadnicze znaczenie mają dwa zało
żenia :

- zbiór nachyleń funkcji przedziałami liniowej zawiera 
skończoną liczbę elementów;

- zmiany nachylenia funkcji przedziałami liniowej dokonują 
się wg schematu jednorodnego łańcucha Markowa, przy czym 
zbiór nachyleń tworzy zbiór stanów łańcucha.
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Założenia te pozwalają efektywnie rozwiązać podstawowe prob
lemy związane z estymacją parametrów procesu oraz jego prognozo
waniem, a mianowicie:

- określić estymatory parametrów oparte tylko na ciągu 
czasowym x^,...,xT (T - chwila bieżąca), bez żadnych 
informacji ubocznych;

- określić predyktory optymalne dla różnych postaci wskaź
nika jakości oraz przy różnych założeniach o znajomości 
parametrów składowej odcinkowo-liniowej,

Do potrzeb obliczeniowych, związanych z estymacją oraz 
prognozowaniem jest wystarczający dowolny współczesny komputer 
osobisty.

Metodę przedstawioną w pracy można uznać za rozwinięcie oraz 
syntezę metody regresyjnej, metody prognozowania punktów zwrot
nych trendu przedstawionej w pracy K. Zadory [lOOj oraz metody 
prognozowania zmiennej zero- jedynkowej podanej w pracy [51J •

Praca składa się z czterech rozdziałów oraz wniosków końco
wych i dodatków.

Rozdział pierwszy zawiera przegląd literatury dotyczącej 
prognozowania ciągów czasowych. Podano też porównanie znanych 
z literatury metod, scharakteryzowano przyczyny ich małej przy
datności do prognozowania zjawisk omówionego wyżej typu oraz 
przedstawiono koncepcję procesu zawierającego składową odcin
kowo -liniową.

W rozdziale drugim przedstawiono definicję procesu zawiera
jącego składową odcinkowo-liniową oraz określono optymalne pre
dyktory tego procesu, dla wybranych postaci wskaźnika jakości
m.in. błędu średnio-kwadratowego (trzy predyktory otrzymane przy 
różnych założeniach o znajomości parametrów składowej odcinkowo- 
liniowej); modułu błędu prognozy, prawdopodobieństwa realizacji 
(wiarogodności) prognozy, minimaksowej funkcji kwadratu błędu 
prognozy.

W rozdziale trzecim przedstawiono i omówiono oryginalne 
metody estymacji parametrów procesu zawierającego składową od
cinkowo-liniową. Niektóre wyniki przedstawione w tym rozdziale
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mogą być przydatne w innych zastosowaniach; dotyczy to zwłaszcza 
estymacji punktów zmiany nachylenia funkcji przedziałami liniowej 
wariancji szumu oraz grupowania ocen nachyleń o identycznej war
tości oczekiwanej.

Rozdział czwarty zawiera analizę wyników wykorzystania pro
ponowanej metody do krótkookresowego prognozowania cen ziarna 
kakaowego na giełdzie w Nowym Yorku. Do obliczania prognoz wy
korzystano najogólniejszą postać predyktora średnio-kwadratowego. 
Dokonano też porównań z prognozami otrzymanymi na podstawie me
tody Harrisona-Stevensa [47] • Przeprowadzona analiza potwierdza 
praktyczną przydatność metody, jak również wskazuje na jej znacz
ną przewagę nad metodą Harrisona-Stevensa, dla dużych wyprzedzeń.

Dla potrzeb estymacji parametrów modelu oraz obliczania 
prognoz opracowano ra.in. następujące programy komputerowe 
(w języku FORTRAN IV na komputer Mera 400):

- program SESZ - przeznaczony ido estymacji wstępnych ocen 
punktów zwrotnych trendu;

- program TRES - przeznaczony do. obliczania prognoz na 
podstawie predyktora średnio-kwadratowego przedstawio
nego w punkcie II.2.2 oraz predyktora z pkt. II.3.3;

- program GALA - przeznaczony do obliczania prognoz na 
podstawie predyktora przedstawionego w punkcie II.2.3.

We wnioskach końcowych przedstawiono propozycje rozwinięcia 
oraz uogólnienia metody, wynikające z przedstawionych wyrików 
oraz innych zebranych dotychczas doświadczeń.

Dodatki zawierają dowody twierdzeń.

Pragnę w tym miejscu wyrazić wdzięczność wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do powstania tej pracy - przede wszystkim 
promotorowi prof. Jakubowi Gutenbaumowi oaaz kierownikowi Pra
cowni Metod Prognozowania mgr inż. Dariuszowi Wagnerowi, a także 
Koleżankom i Kolegom z Pracowni Metod Prognozowania ZTS IBS PAN.



8

Rozdział I. Przegląd metod prognozowania ciągów czasowych.

Niniejszy rozdział zawiera przegląd literatury dotyczącej pro
gnozowania ciągów czasowych. W rozdziale tym przedstawiono podsta
wowe metody prognozowania ciągów czasowych, ich porównanie

a także przykłady zjawisk, których prognozowanie za pomocą ist- 
nięjących metod napotyka na trudności. Podano przyczyny tych trud
ności oraz koncepcję metody, która pozwala ich uniknąć.

1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące prognozowania ciągów czasowych.

Ciągiem czasowym 'nazywa się ciąg liczb otrzymanych
w wyniku T kolejnych, równoodległych w czasie 508 ^obserwacji badanego 

zjawiska.

Prognozowaniem, ciągu czasowego jest przewidywanie .. ' '/• 
wartości przyszłych elementów ciągu h .1, tzn. wartości
w chwilach T+h.

W prognozowaniu ciągów czasowych zakłada się, że dany ciąg 
jest uciętą realizacją pewnego, procesu stochastycznego. Proces 
ten jest nazywany procesem generującym obserwacje. Nie zakłada się 
apriorycznej znajomości postaci tego procesu - jest ona określana 
na podstawie analizy ciągu. Proces, który w wyniku analizy ciągu 
czasowego może być uznany za proces generujący obserwacje,jest 
nazywany modelem ciągu.

Określenie postaci modelu oraz oszacowanie jego parametrów 
jest dokonywane za pomocą metod statystycznych na podstawie ciągu 
czasowego oraz - ewentualnie - innych informacji. Postać modelu 
uzyskaną w wyniku estymacji nazywa się oceną modelu. Prognozowanie 
ciągu polega na odpowiedniej ekstrapolacji oceny modelu. Funkcję 
służącą do ekstrapolacji modelu nazywa się predyktorem lub funko ją 
prognozującą, wartość predyktora obliczoną w chwili (bieżącej) T 
na chwile T + h, h 1 - prognozą, natomiast największe wyprze
dzenie prognozy H - horyzontem prognozy.

m)Termin ftiąg czasowy” jest równoznaczny z określeniem "szereg 
czasowy” używanym w statystyce i ekonometrii.
Parametr będący indeksem elementów ciągu, nazywa się zwyczajowo 
czasem, ale może on oznaczać inną wielkość, np, odległość.
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Zespół czynności związanych z prognozowaniem ciągu czasowego 
można podzielić na cztery etapy:

- identyfikację modelu;
- estymację parametrów modelu;
- weryfikację modelu;
- ekstrapolację modelu.

Przez identyfikację modelu rozumie się taką analizę ciągu cza
sowego, w wyniku której można określić typ procesu generującego 
obserwacje (np. rząd autoregresji oraz średniej ruchomej w klasie 
procesów autoregresji średniej ruchomej).

Zadaniem. estymacji jest oszacowanie wartości nieznanych parametrów 
modelu otrzymanego w wyniku identyfikacji.

Zadaniem weryfikacji jest stwierdzenie, czy postać modelu uzys
kaną w poprzednich etapach, można uznać za dobre przybliżenie pro
cesu generującego obserwacje. Określenie ’’dobre przybliżenie" oz
nacza, iż reszty modelu, tzn. różnice pomiędzy elementami danego 
ciągu oraz odpowiadającymi im elementami uzyskanymi na podstawie 
modelu;powinny być procesem czysto losowym o malej '
wariancji. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji należy model 
zmodyfikować, tzn. powrócić do etapu identyfikacji. W przypadku przędą 
nym model może być wykorzystany do obliczania prognoz. Y/yróżnia 
się dwa rodzaje weryfikacji; ex ante oraz ex post. Y/eryfikacja 
ex ante opiera się na resztach modelu, natomiast weryfikacja ex post 
- na błędach prognoz.

Ekstrapolacja modelu polega na ‘ określeniu optymalnego 
predyktora, tzn. predyktora minimalizującego przyjęty wskaźnik 
jakości prognoz, oraz obliczenia wartości predyktora w punktach 
T + h, 1 h < H. Najczęściej stosuje się wskaźnik jakości w posta
ci błędu średnio kwadratowego, będącego pierwiastkiem z wartości 
oczekiwanej kwadratu błędu prognozy,

1.2. Metoda regresyjna.

Metodą regresyjną nazywana będzie metoda oparta na modelu 
regresyjnym? w którym rolę zmiennych egzogenicznych pełnią funkcje •

?ę) Procesem czysto losowym nazywa się ciąg niezależnych zmiennych 
losowych o identycznych rozkładach, mających zerową wartość 
oczekiwaną oraz skończoną wariancję.
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czasu*} W metodzie tej przyjmuje się model ciągu czasowego o posta 

ci:

jYt y/(t; OC0 f *»»f j j (1.1)

gdie:
y, (t $ ci, t • . . j

H* ’ł = u---)

(X. ) - funkcja czasu zależna od parametrów
<V’Ai

- dyskretny, stacjonarny w szerszym 
sensie proces stochastyczny.

Funkcję y(t; ot >«••» ot ) nazywa się składową systematyczną lub 
trendem, natomiast proces {t - 4 }} - składową stochastycz
ną lub składnikiem losowym modelu. 0 składowej systematycznej za
kłada się, że jest funkcją, ńielosową oraz, że'ma-stałe parametry, natc 
miast o składowej stochastycznej - że jest nie obserwowałna, nie 
skorelowana ze składową systematyczną, oraz ma zerową.wartość ocze
kiwaną.

Podstawę teoretyczną, metody regresyjnej stanowi twierdzenie 
Cramera o istnieniu jednoznacznego rozkładu dyskretnego procesu 
stochastycznego na dwie składowe: ńielosową oraz stochastyczną [33]

W praktyce wykorzystuje się najczęściej przypadek liniowej 
postaci modelu (1.1.):

k
k = ZZ t ii (U + ą ; t --

i=0

gdzie:
oC , i=1,...,k - parametry strukturalne modelu; 
yj(t), i=1,...,k - elementy składowej systematycznej, przy

czym tfz/t) = 1 ;
- ciąg ni e skorelowanych zmiennych losowych o iden
tycznych rozkładach normalnych N (0, )
( szum biały), ',

\‘ł literaturze ekonoraetrycznej modele tego typu są nazywane 
modelami trendu lub modelami tendencji rozwojowej [79] .
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Ze względu na duże znaczenie teoretyczne i praktyczne .model. (1.2 

zostanie omówiony szerzej.

Identyfikacja modelu (1.2) obejmuje określenie postaci funkcji 
(t), i=1,,..,k. Identyfikacja może być dokonana za pomocą, metod

statystycznych tylko w przypadku, gdy składowa systematyczna jest 
wielomianem lub funkcją okresową. W pierwszym przypadku można ok
reślić stopień wielomianu za pomocą tzw. testów detekcji trendu
PM , \f drugim - określić parametry funkcji za pomocą ana

lizy spektralnej fóo] . W . innych przypadkach identyfikacja 
jest dokonywana heurystycznie - na podstawie wykresu ciągu lub 
metodą prób i błędów. Jako elementy składowej systematycznej przyj
muje się zwykle proste funkcje elementarne o znanych kształtach 
np. liniową, wykładniczą, potęgową, logarytmiczną, funkcje trygo
nometryczne. Znalezienie poprawnej (ze statystycznego punktu widze
nia) postaci składowej systematycznej wymaga pewnego doświadczenia 
oraz intuicji. Często zachodzi konieczność sprawdzenia killeu pos
taci modelu. Najlepszą z nich wybiera się wówczas w trakcie wery
fikacji.

Estymacja modelu (1.2) obejmuje określenie wartości paramet- 
rów strukturalnych oraz wariancji Gć . Do estymacji para
metrów strukturalnych wykorzystuje się najczęściej zwykłą metodę 
najmniejszych kwadratów. Przy przyjętych założeniach estymatory 
uzyskane tą metodą są równoważne estymatorom uzyskanym metodą 
największej wiarogodności, które z kolei są nieobciążone, zgodne 
i najefektywniejsze . Nieobciążony oraz zgodny estymator
wariancji otrzymuje się na podstawie reszt modelu.

Weryfikacja ex ante modelu (1.2) obejmuje:

- sprawdzenie założeń dotyczących składowej stochastycznej;
- sprawdzenie istotności całego zespołu uzyskanych ocen paramet

rów od, i=1,...,k;
- sprawdzenie istotności poszczególnych ocen parametrów

i=1,•••,k;
- ocenę poziomu zgodności modelu z ciągiem czasowym.

Sprawdzenie założeń dotyczących składowej stochastycznej 
obejmuje z kolei:

- weryfikację hipotezy o nie skorelowaniu reszt modelu;
- weryfikację hipotezy o normalności rozkładów reszt modelu.
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Do weryfikacji pierwszej hipotezy służą testy: Durbina-Watso- 
na oraz von Neymanna, natomiast do weryfikacji drugiej - testy 
normalności [22] . Należy zaznaczyć, że testy Durbina-Watsona
oraz von Neymanna wymagają założenia o normalności rozkładów, to
też można je stosować w przypadku długich ciągów (działają wówczas 
graniczne twierdzenia rachunku prawdopobieństwa) lub po uprzedniej 
weryfikacji hipotezy o normalności rozkładów reszt. Przed weryfi
kacją normalności należy wówczas zweryfikować nieskorelowanie za 
pomocą testu nieparametrycznego.

Sprawdzenie istotności ocen całego zespołu parametrów struktu
ralnych sprowadza się do weryfikacji hipotezy orzekającej, że war
tości wszystkich ocen są równe zeru. Do weryfikacji tej hipotezy 
służy test istotności oparty na statystyce o rozkładzie F - Snede- 
cora. Odrzucenie weryfikowanej hipotezy oznacza, że badany zespół 
parametrów różni się od zera, tzn. jest istotny.

Sprawdzenie, istotności poszczególnych ocen parametrów polega 
na weryfikacji hipotezy orzekającej, że wartość określonej oceny 
parametru jest równa zeru. Odrzucenie hipotezy oznacza, że wartość 
parametru różni się od zera. Test ten opiera się na statystyce o 
rozkładzie t-Studenta« Oba wymienione testy speł
nienia założeń o normalności oraz . nieskorelowaniu reszt.

Należy zaznaczyć, że weryfikacja ocen całego zespołu paramet
rów nie jest równoważna weryfikacji każdej z ocen oddzielnie. Może 
zaistnieć - if'gdy każda z ocen jest istotna a cały zespół nie jest 
istotny, jak również przypadek gdy zespół istotny jako całość za
wiera oceny nieistotne.

Do oceny stopnia zgodności modelu z ciągiem czasowym wykorzys- 
tuje się głownie dwie wielkości: ocenę wariancji oraz współ
czynnik korelacji wielowymiarowej, tzw. współczynnik określoności. 
Ocena wariancji określa poziom wahań losowych modelu, natomiast 
współczynnik określoności wskazuje jaka część zmienności ciągu jest
''wyjaśniana” przez składową systematyczną modelu. Należy zatem oposzukiwać modelu o jak najmniejszej ocenie wariancji S' i jak 
największej wartości współczynnika określoności.

W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, otrzymana postać 
modelu może być wykorzystana do obliczania prognoz. Prognozy obli
cza się na podstawie predyktora , 1 i h < H o postaci:
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k

k+h= Z2 “i
i-0

gdzie:
A

• i=O,...,k - oceny parametrów CC.
Jeśli są spełnione założenia przyjęte w określeniu modelu (1.2) to
predyktor (1.5) ma następujące własności:

- jest nieobciążony, tzn, wartość oczekiwana błędu prognozy 
jest równa zeru;

- minimalizuje wskaźnik jakości w postaci błędu średnio-kwa
dratowego, przy czym możliwe jest obliczenie ex ante nieob- 
ciążonej oceny tego wskaźnika.

V,r praktyce nie zawsze jest możliwe znalezienie modelu progno
zowanego ciągu o postaci (1.2). Najczęściej mają miejsce przypadki 
odstępstw od następujących założeń przyjętych w modelu (1.2):

a) zmienne losowe składowej stochastycznej nie mają rozkładów 
normalnych;

b) zmienne losowe składowej stochastycznej nie są nieskorelo-
wane;

c) składowa systematyczna nie jest funkcją liniową (’względem 
parametrów ec} i=O,..»,k) i nie można jej sprowadzić do 
postaci liniowej za pomocą ’’prostych” transformacji (np. 
poprzez logarytmowanie).

W przypadku a)' estymatory parametrów oc^, i=1,...,k 
uzyskane zwykłą metodą najmniejszych kwadratów oraz predyktor 
(1.3) przestają być najefektywniejsze, natomiast stają się liniowo- 
najefektywniejsze. Ponadto testy: Durbina-Watsona (lub von Neyman- 
na), P - Snedecora oraz t - Studenta, stosowane w trakcie weryfi
kacji modelu należy wówczas zastąpić testami nieparametrycznymi,

W ‘przypadku b) estymatory parametrów ot,, 
oraz predyktor (1.3) przestają być najefektywniejsze nawet linio
wo, natomiast estymator wariancji jest obciążony. W tym przypadku 
należy stosować metodę estymacji uwzględniającą korelację ["3"] 
oraz odpowiednio zmodyfikowany predyktor ^3śJ

3” przypadku c) zachodzi konieczność stosowania nielinio
wych metod estymacji [łój .
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1,3. Wyrównywanie wykładnicze.

’.7yrówny\'zaniem vzykładniczym nazywa się grupę metod prognozo
wania ciagovz czasowych, której wspólną cechą jest nadawanie vzag 
elementom ciągu w trakcie estymacji parametrów modelu. Wagi te 
maleją wykładniczo wraz ze wzrostem oddalenia w czasie od chwili 
bieżącej. Prognozy na chwile T + h są obliczane na podstawie pos
taci modelu, której parametry oszacowano dla chwili bieżącej T.
W odróżnieniu od metody regresyjnej w wyrównywaniu wykładniczym 
nie zakłada się stałośpi parametrów modelu w czasie. Ponadto pre- 
dyktor ma charakter adaptacyjny, tzn. jego postać zależy od błę
dów poprzednich prognoz.

Metody z omawianej grupy były stosowane początkowo w sposób 
heurystyczny, bez podstaw teoretycznych. Podstawy te stworzyli 
Brown oraz Mayer pod koniec lat pięćdziesiątych M •

Wśród metod z grupy vzyrownania wykładniczego najbardziej ogólny 
charakter ma metoda nazywana wyrównywaniem bezpośrednim (direct 
smoothing). Z tego względu zostanie ona omówiona szerzej. Z innych 
metod z tej grupy najszersze zastosowanie znajduje metoda Holta- 
Wintersa [l2,9S] , która jest szczególnie polecana, w przypadku

ciągów przejawiających wahania cykliczne.

W wyrównywaniu bezpośrednim przyjmuje się model ciągu czaso
wego o postaci:

k
w - Z ht h - 7-t hyw-u

i=0

gdzie:
*it, i=O,...,k - parametry strukturalne modelu;

(t) - funkcje czasu, przy czym ^(t) = 1 ;
bt it=1 >•••} - proces stochastyczny będący ciągiem

identycznych zmiennych losowych o zerowej 
wattości oczekiwanej oraz o wariancji

Analogicznie jak w metodzie regresyjnej wyrażenie ZZ 
będzie nazywane składową systematyczną, natomiast proces tąt3=>I>-Z 
składową stochastyczną modelu. 0 składowej systematycznej zakłada 
się, że jest kombinacją funkcji czterech typów: wielomianu, funkcji 
sinus i cosinus oraz funkcji wykładniczej. 0 składowej stochastycz-
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nej zakłada się natomiast, że jest nie obserwowalna oraz nieskore- 
lowana ze składową systematyczną.

Identyfikacja modelu (1.4) obejmuje określenie typów funkcji 
wchodzących w skład składowej systematycznej. Jest dokonywana w za
sadzie w sposób heurystyczny - na podstawie wykresu ciągu "me
todą prób i błędów. Za pomocą metod statystycznych (analizy spekt
ralnej) można określić tylko parametry występujące w argumentach 
funkcji trygonometrycznych. W praktyce najczęściej stosuje się mo
dele wielomianowe, przy czym stopień wielomianu nie przekracza 
zwykle dwóch. ■

Estymacja modelu (1.4) obejmuje określenie wartości paramet
rów ^iT’ i=O,...,k oraz wariancji . Estymatory paramet
rów strukturalnych mają postać rekurencyjną, każdy z nich jest 
funkcją estymatora w chwili T-1 oraz błędu prognozy na jeden krok 
dokonanej w chwili T-1. Estymatory te są zbieżne, dla T —► <>= 
do estymatorów uzyskanych tzw. dyskontowaną metodą najmniejszych 
kwadratów z czynnikiem dyskontującym T s (0,1) j7l”J .
Estymator wariancji ma postać identyczną jak w metodzie re
gresyjnej.

Obliczanie ocen parametrów strukturalnych wymaga określenia
A

wartości początkowych eC^ ? i=0,...,k oraz współczynnika wy-
równywahia T” . Wartości początkowe ustala się przeważnie ar
bitralnie, natomiast wartość dobiera metodą prób i błędów w 
taki sposób aby.zminimalizować ocenę wariancji 3^ .

Weryfikacja modelu (1.4) za pomocą metod statystycznych natra
fia na trudności. Zasadniczym źródłem tych trudności jest dopusz
czenie możliwości zmian wartości parametrów strukturalnych . modelu . 
w czasie. W konsekwencji trudno jest określić rozkłady statystykmcgącyi 
stanowić podstawę zarówno do weryfikacji ex.ante jak i ex post.

W praktyce weryfikacja ex ante sprowadza się do wyboru takiej 
postaci modelu, która zapewnia najmniejszą ocenę wariancji .
Weryfikacja ex post opiera się natomiast na procedurach "śledzą
cych” błędy prognoz [|6,66,46j . Procedury te wykrywają obcią
żenie prognoz, wskazujące na nieadekwatnośó modelu. Dla modeli 
wielomianowych istnieją ponadto procedury, które w przypadku wy- 
krycia obciążenia prognoz modyfikują wartość parametru wyrównywania

• Oba typy procedur opierają się na przybliżonych roz-
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loz na chwire T + h, 1 ś h s H wykorzys-
o postaci:

k

IZ h b) , (1.5)
i=0

kładach błędów prognoz oraz na wielkościach ustalonych arbitralnie.

Do obliczania próg: 
tuje się predyktor xrj-,+^

A
xT+h =

gdzie:
- oceny parametrów uwzględniające

przesunięcie argumentu w składowej 
systematycznej,

7/łasności predyktora (1.5) są słabo zbadane. Dotychczas uzys
kano wyniki dotyczące optymalności (średnio-kwadratowej) tego pre
dyktora tylko dla przypadku gdy składowa systematyczna jest wielo
mianem [l6,55] lub kombinacją wielomianu i funkcji trygonomet
rycznych [00] . Wyniki te wskazują, że predyktor (1.5) dostarcza

prognoz' optymalnych w dość wąskiej klasie procesów generujących ob
serwacje "^oraz, że w praktyce możliwe jest otrzymanie co najwy

żej suboptymalnej postaci predyktora (m.in, ze względu na arbit
ralny dobór parametru ^ ).

1.4. Metoda Boxa-Jenkinsa.

W metodzie Boxa-Jenkinsa przyjmuje się, że modelem ciągu cza
sowego jest tzw. zsumowany proces autoregresji - średniej ruchomej. 
Metoda ta została opisana kompleksowo po raz pierwszy w pracy G.
Boxa oraz G. Jenkinsa [7 ] - stąd jej nazwa. W metodzie' tej zakła

da się, że model ciągu rna postać:

(1- 043 - ... - Ą3'')(1-B)d(Xt-g) = (1- ęs- ... - ©,3b, (1.6)

gdzie:
B - operator przesunięcia określony zależnością

B' X^. = ^t—k ’ k 3 1,.. .

«)Np. w przypadku modelu, w którym składowa systematyczna jest wie
lomianem rzędu k proced generujący obserwacje musi być sumą wielo
mianu rzędu k oraz procesu średniej ruchomej rzędu k.



17

(1-B) - operator różnicowania określony zależnością:
(1-B) m r — At-1

(l-B)d-

ó^o ’ * • • ’

d-krotne złożenie

PJ

operatora różnicov?ania: 

parametry strukturalne modelu;

- proces szumu białego o wariancji . 

’akłada się ponadto, że proces:

0 5 » • G'q ~

L
f T * 7 >

jest stacjonarny w szerszym sensie oraz odwracalny. Założenia te' 
są spełnione jeżeli pierwiastki równań:

1 - 0^B - ... - 0pBP = 0 

i - - ... - eo3q - 0
(l-S)

leżą na zewnątrz okręgu o promieniu jednostkowym.

Proces o postaci (1.5) jest określony przez wartości para
metrów: 0 #.,.,0 , -O.,».., 0 , d oraz . Parametry p,d,q
nazywa się odpowiedniorzędem autoregresji» rzędem różnicowania 
oraz rzędem średniej ruchomej. Proces (1.6) o parametrach p,d,'q 
oznacza się symbolem ARII-IA (p»d,q).

Identyfikacja modelu (1.6) obejmuje określenie wartości para
metrów p,d?q. Początkowo określa się wartość rzędu różnicowania. 
Podstawą do identyfikacji tego parametru jest ocena tzw. funkcji 
autokorelacji [? ] obliczom na podstawie ciągu czasowego. Jeżeli 

otrzymana ocena ma własności funkcji autokorelacji procesu stacjo
narnego, tzn. maleje do zera w sposób wykładniczy, sinusoidalny 
lub wykładniczo-sinusoidalny, przyjmuje się d - 0, VI przeciwnym 
przypadku należy dokonać zróżnicowania ciągu, obliczyć ocenę 
funkcji autokorelacji dla ciągu zróżnicowanego i powtórzyć anali
zę jej przebiegu. Jeżeli ciąg zróżnicowany można uznać za realiza
cję procesu stacjonarnego przyjmuje się d = 1. W przeciwnym przy
padku należy kontynuować różnicowanie ciągu aż do uzyskania oceny 
funkcji autokorelacji procesu stacjonarnego. Liczba dokonanych 
różnicowań wyznacza wartość parametru d.
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Do określenia wartości parametrów p, q. opracowano wiele me
tod. Część z nich opiera się, analogicznie jak identyfikacja para-1 
metru d;na ocenie funkcji korelacji oraz tzw. częściowej funkcji 
korelacji [5,15] , natomiast inne na ocenie funkcji wiaro

godności [2,90j . Problem, która z metod zapewnia najlepsze wy
niki nie został dotychczas rozstrzygnięty - temat ten jest poru
szany w pracach [75,39,91,24,54] . V praktyce zachodzi często
konieczność oszacowania kilku wariantów modelu, z których najlep
szy vrybiera się w trakcie weryfikacji.

Estymacja modelu (1.6) obejmuje określenie wartości parametrów 
stukturałnych oraz wariancji . Do estymacji tych parametrów można
wykorzystać kilka metod. Estymatory o największej efektywności ot
rzymuje się za pomocą metody największej wiarogodności. Ponieważ 
funkcję wiarogodności procesu ARMA można maksymalizować tylko nu
merycznie, zatem estymatory mają postać rekurencyjną.

Metodą estymacji prostszą numerycznie, ale mniej efektywną 
jest tzw. iteracyjna metoda najmniejszych kwadratów [7 ] .

W przypadku procesów ARIMA (p,0,0), p 4 1 można wykorzysty
wać zwykłą metodą najmniejszych kwadratów.

Estymatory uzyskane za pomocą każdej z wymienionych metod 
są zgodne.

W przypadku gdy znany jest rozkład a priori parametrów 
0 można również estymować model (1.6)
za pomocą estymatorów bayesowskich.

Weryfikacja ex ante modelu (1.6) obejmuje:

- sprawdzenie wyników identyfikacji;
- ocenę zgodności modelu z ciągiem czasowym.

Podstawowym narzędziem do sprawdzenia wyników identyfikacji 
są testy istotności (tzw.portmanteau test).oparte na statystykach 
będących funkcjami reszt modelu XI . Statystyki te mają grani

czne rozkłady typu chi-kwadrat, natomiast obszar krytyczny testów 
jest prawostronny, tzn. odrzuca się weryfikowaną postać modelu 
w przypadku gdy wartość statystyki przekracza wartość krytyczną 
testu.
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Ocenę zgodności modelu z ciągiem czasowym przeprowadza się 
analogicznie jak w metodzie regresyjnej na podstawie współczynni 
ka określoności oraz oceny wariancji <5?

d literaturze podano także testy służące do weryfikacji modelu 
ex post [9 J

V przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji otrzymana postać 
modelu może być wykorzystana do prognozowania. Istnieją trzy pos
tacie predyktora procesu (1.6), z których najprostszą jest nastę
pująca:

A
y-

T+h
A p*

e.

gdzie:
■&

j=0
^T+h-j ’ (1.9)

p = p + d

& j=1,...,P - wartości określone zależnością:
1- B - Gp*Bp*= 0“ V -•••" ®pBP)(l-B)d,

przy czym: ó, © - oceny parametrów struktural-
° p i u

nych;

x'T+h-j “ wartości określone zależnością :

x'T+h-j

A

T+h-j

XT+h-j J h * j * 0

xT+h-j ; h - i > °;
u

wartości określone zależnością:

T+h-j

przy czym:

ST+h-

T+h-j " xT+h-j ” XT+h-j ’

z: z.-j 
>1

e

j

A
c

0

h - j $ 0

h - j > 0
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Predyktor (1.9) ma następujące własności:

- jest nieobciążony;
- minimalizuje wskaźnik jakości w postaci błędu średnio-kwadrato 

wego, przy czym możliwe jest obliczenie oceny tego wskaźnika 
ex ante; w pracy [7] podano wzory na 'ocenę błędu średnio-kwa 

dratowego, przy założeniu, że znane są dokładne wartości para
metrów strukturalnych, w pracy [99] uwzględniono natomiast 
przypadek, gdy są tylko znane oceny, tych parametrów.

W ciągu ostatnich lat uzyskano wiele nowych wyników doty
czących omawianej metody, Z praktycznego punktu widzenia najbar
dziej istotne wydają się następujące kierunki rozwoju metody:

- prognozowanie ciągów, które uległy w określonych okresach 
zaburzeniom nielosowym [s,ó9j ;

- prognozowanie ciągów poddanych transformacjom [s,37] ;

- estymacja parametrów modeli, których parametry strukturalne
ulegają zmianom w czasie [70] »

- estymacja nieliniowych modeli ARMA [o1,82] ;

- aktualizacja parametrów strukturalnych modelu na podstawie .
błędów prognoz [77] ; '

- komputeryzacja budowy modelu oraz prognozowania [S5] .

1.9. Metoda Harrisona-Stevensa.

Metoda Harrisona-Stevensa jest oparta na koncepcji filtru 
Kalmana, Została ona opublikovzana w roku 1970 w pracy [47] ,
a następnie uogólniona i rozwinięta w pracach [40,92,99,97] . 
Metoda ta jest warta uwagi ze względu na wykorzystanie nowoczes
nego aparatu matematycznego (filtru Kalmana) oraz możliwość mo
delowania ciągów charakteryzujących się mało regularnym przebie
giem.

Postać modelu w omawianej metodzie różni się od dotychczas 
przedstawionych - model jest kombinacją liniową czterech modeli 
cząstkowych. Poszczególne modele cząstkowe opisują:

- wzrost liniowy;
- zmianę stałej;
- zmianę współczynnika kątowego;
- wystąpienie nietypowej obserwacji (outlier),
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natomiast współczynnikami kombinacji są prawdopodobieństwa v/ystą
pienia każdego z modeli cząstkowych.

Forraalizując powyższą koncepcję można przedstawić model ciągu 
w postaci:

X Py- ą- , (I.io)
k=1

kt

gdzie:

Jt
(u 'S

PI”', k=1,...,4 - liczby nieujemne spełniające dla każdego i 
, x—> ' kwarunez: / , nł'-' - 1 ;

;=1,..,~^ , k=1,.*.,4 - proces stochastyczny określony

układem zależności:

przy czym: £

(k) _ M(k) , c(k)

/.U)

bć (k)

(k) o(k)J. , Aj_

4-

(k)
t-1

x-1

Jk)

•h

(k)

' są dla ustalonego t niezależnymi
zmiennymi losowymi o rozkładach odpowiednio: ii(O,V.
K(o,k:'i. n(otkt

O zmiennych d

(k)>

zakłada się, że są nieobserwo-
walne oraz, że ich wariancje spełniają warunki:

(2)

v(3)

(1)

(2)

(3)

v(2) =

(1,12)

t

t

= /y

V>1> ~

+ £> xo<:

L

i >

* O ,

O , v?

i O , V.

't(1) = o

O O

O , vp5 4 O

(z')>> v(i), 1=1,2,3; vy4' = = O

Każda z

Z warunków (1.12) wynika, że kolejne procesy {zló', t=1,...j

są modelami:wzrostu liniowego, zmiany stałej, zmiany współczynnika
kątowego oraz nietypowej obserwacji procesu (X., t=1,... ( .

fu) cliczb- p.^ , k=1,...,4 jest prawdopodobieństwem tego,
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że element t=1,...,T był realizacją procesu {z£k\ t=1,... j .

Proces określony układem równań (1.11) jest szczególnym przy
padkiem dynamicznego modelu liniowego analizowanego przez Kalmana. 
Przyjmując oznaczenia:

F = [i 0 ]

L t J

G =
’ 1 1 ’ ’415 =

r,\p<) + ziMi
t t

_ 0 1 £ (k)
*

można przedstawić każdy z procesów (1.11) w postaci:

T(k)

(1.13)

u.

Ł(k)
t

'k\= G + w'k>
(1.14)

:<k) = p 7- +

Proces t=1,... j będący kombinacją procesów (1.11) jest
również przypadkiem dynamicznego modelu liniowego i można go przed
stawić w postaci analogicznej:

Xt=FUt+ h
(1.15)

ut = G Ut-1 + Wt . J

Parametry procesu (1.15) są określone przez parametry procesów 
(1.14) oraz prawdopodobieństwa P+k\ Z zależności (1.11), (1.15) 
wynika, że każdy ż ciągów Ut, u£K', t=1,..., K=1,... ,4 ? jest dys
kretnym dwuwymiarowym normalnym procesem stochastycznym. Każdy z 
tych procesów jest zatem określony przez momenty rzędu nie wyż
szego niż drugi. Momenty określające proces £ U^., t=1,... } będą 
oznaczone symbolami:
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m.

V.

Y/”/*, t

E( /-t)

E ( .xt)

- d2( «t) 

= c2( x-t)

> (1.16)

X' ■ cov < /f «t> ■ J

Etap identyfikacji modelu nie występuje w omawianej metodzie. 
Należy zaznaczyć, że ’'sztywność'1 modelu jest kompensowana przez 
zmienność w czasie parametrów modelu, w szczególności prawdopodobień 
stw? p^k\

Estymacja modelu (1.10) obejmuje określenie wartości paramet
rów (1.16) dla t = T. Określenie tych wartości wymaga z kolei ob
liczenia prawdopodobieństw pik^ oraz określenia wartości momen

tów każdego z procesów t=1,... } , k=1,... ,4. Prawdopo
dobieństwa p.^ oblicza się przy użyciu wzoru na prawdopodobieństwo 

a posteriori, natomiast wartości momentów procesów , t=1,...]
estymuje się wykorzystując filtr Kalmana. Estymatory momentów 
(1.16) są średnimi ważonymi odpowiednich estymatorów momentów 
i U^; t=1,...} , przy czym wagami są prawdopodobieństwa a pos- 
teriori '. Własności estymatorów momentów (1.16) nie są jak 
dotychczas dobrze zbadane, mimo, że można określić własności es
tymatorów procesów { t=1,... ^ . Uwagi na ten temat podano
w pracy [32] .

Oceny parametrów (1.16) są obliczane rekurencyjnie, w związku 
z czym konieczna jest znajomość wartości początkowych momentów 
procesów [u^k\ t=1,...J oraz prawdopodobieństw p^k\ Ponadto 
muszą być znane wartości wariancji v/k\ V^k\ V^k\ Wartości 

wymienionych parametrów ustala się arbitralnie, przy czym w pracy
[47] podano wskazówki ułatwiające te ustalenia.

Weryfikacja modelu (1.10) za pomocą metod statystycznych nie 
jest możliwa, ze względu na fakt, iż nie są znane własności esty
matorów parametrów (1.16). W konsekwencji nie jest możliwe okreś
lenie rozkładów statystyk będących funkcjami reszt modelu.
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Prognozy na chwile T+h, 1 < h ■< H oblicza się na podstawie 
predyktora o postaci:

xT+h = ®T + haT ’ (1.17)

gdzie:
m,p, slp - oceny momentów odpowiednio ra^ oraz a,p.

Własności predyktora (1.17) są trudne do określenia, również 
ze względu na nieznajomość własności estymatorów m^ oraz a^,.
Jedyny jak dotychczas wynik dotyczący własności predyktora (1.17) 
przedstawiono w pracy [08] . Wykazano tam, że proces (1.10) ma 
funkcję autokorelacji identyczną jak proces ARIMA (0,2,2), którego 
parametry są funkcją czasu.

1.6. Porównanie przedstawionych metod.

Poniższe porównanie obejmuje własności teoretyczne oraz zak
res stosowalności poszczególnych metod. Podano także uwagi dotyczą
ce wyników prognozowania określonych zjawisk,przedstawione w li- • 
teraturze.

Literatura dotycząca porównywania metod prognozowania ciągów 
czasowych jest dość obszerna, jednakże większość prac ogranicza 
się do porównania błędów prognoz dla konkretnych zjawisk (m.in.

[58,76 ), dotyczy niektórych tylko aspektów prognozowania
(m.in. 33,68] ) lub też wybranych metod (m.in. [12 ] ). Ogólniej
sze podejście do tej problematyki zawierają prace [27,3] .

Porównanie własności teoretycznych dotyczy własności narzę
dzi stosowanych w poszczególnych etapach budowy modelu oraz włas
ności predyktorów.

Z teoretycznego punktu widzenia najkorzystniejszymi własnoś
ciami charakteryzują się metody: Boxa-Jenkinsa oraz regresyjna.
W metodzie Boxa-Jenkinsa wszystkie etapy budowy modelu są reali
zowane za pomocą metod statystycznych. Prognozy uzyskane tą meto
dą minimalizują błąd średnio-kwadratowy, który można określić 
ex ante. W metodzie regresyjnej ograniczony jest zakres identyfi
kacji modelu, ponieważ statystyczne metody identyfikacji istnieją 
tylko dla składowej systematycznej w postaci wielomianu lub funkcji
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sinusoidalnej. W metodzie tej istnieją natomiast skuteczne metody 
weryfikacji modelu. Stanowią one, w pewnym stopniu, uzupełnienie 
identyfikacji, ponieważ wnioski z weryfikacji wskazują zwykle 
kierunek modyfikacji modelu.

W wyrównywaniu wykładniczym oraz w metodzie Harrisona-Ste
vensa nie istnieją w zasadzie statystyczne metody identyfikacji 
oraz weryfikacji modelu. Stanowi to, zdaniem autora, poważną wa
dę zwłaszcza w'przypadku wyrównywania wykładniczego, ponieważ 
uniemożliwia stwierdzenie czy uzyskany model adekwatnie (ze sta
tystycznego punktu widzenia) opisuje prognozowane zjawisko. W kon 
sekwencji prawdopodobieństwo popełnienia błędu w trakcie identy
fikacji może być duże, zwłaszcza w przypadku złożonej postaci 
składowej systematycznej. W metodzie Harrisona-Stevensa brak me
tod identyfikacji oraz weryfikacji stanowi mniejszą wadę, ponie
waż jest kompensowany "elastyczną*’ postacią modelu (w szczegól
ności zmiennymi w czasie prawdopodobieństwami wystąpienia modeli 
cząstkowych) oraz estymacją adaptacyjną.

V/ tych dwu metodach powstają również trudności w określeniu 
własności predyktorów. W wyrównywaniu wykładniczym są określone 
warunki optymalności predyktora tylko dla przypadku składowej 
systematycznej będącej ,kombinacją wielomianu oraz funkcji sinus 
i cosinus. Jednakże sprawdzenie czy warunki te są spełnione nie 
jest możliwe w ramach metody.

Z powyższego wynika, że nawet w przypadku bezbłędnej identy
fikacji prognozy uzyskane za pomocą wyrównywania wykładniczego 
mogą być co najwyżej - suboptymalne.

W metodzie Harrisona-Stevensa własności predyktora nie są 
jak dotychczas zbadane. Istnieją przesłanki pozwalające sądzić, 
że prognozy uzyskane tą metodą są również suboptymalne w pewnej 
klasie procesów generujących obserwacje.

Podsumowując należy stwierdzić, iż pod względem własności 
teoretycznych metody: Boxa-Jenkinsa oraz regresyjna przewyższają 
wyrównywanie wykładnicze oraz metodę Harrisona-Stevensa. Na prze
wagę tę składają się następujące czynniki:

- możliwość określenia właściwej postaci modelu w trakcie 
identyfikacji oraz weryfikacji;
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- istnienie optymalnych predyktorów;
- istnienie mierników dokładności prognoz.”(ex ante)”.

Podstawowymi czynnikami określającymi zakres stosowalności 
poszczególnych metod są:

- niezbędna liczba elementów (długość) ciągu;
'- nakład obliczeń;
- poziom "ogólności” modelu;
- złożoność procesu prognozowania.

Niezbędna długość ciągu zależy, wfe .wszystkich metodach'z wyjątkiem-mt 
tody Harrisona-Stevensa od liczby parametrów strukturalnych modelu, 
które należy oszacować. Dlatego też niezbędne jest dla dalszych 
rozważań założenie, że liczba ta jest w przybliżeniu taka sama w 
każdej z metod.

Największe wymagania odnośnie długości ciągu stawia metoda 
Boxa-Jenkinsa. V/ metodzie tej są konieczne ciągi o liczebności 
rzędu 100 elementów. Jest to spowodowane koniecznością zapewnie
nia odpowiedniej dokładności estymatorów stosowanych w trakcie 
budowy modelu. Estymatory te mają własności określone asymptotycz
nie - wymagają zatem dużych prób.

Wymagania stawiane przez metodę regresyjną oraz wyrównywanie 
wykładnicze są podobne. W przypadku prostych modeli} stosowanych 
najczęściej w praktyce (ok. 2-4 parametry strukturalne)^ należy 
dysponować co najmniej kilkunastoma obserwacjami.

Metoda Harrisona-Stevensa nie stawia w zasadzie wymagań od
nośnie długości ciągu, ponieważ znajomość wartości początkowych 
oraz rozkładów a priori pozwala obliczyć prognozę nawet przed 
otrzymaniem pierwszego elementu ciągu. Wyniki symulacyjne [39] 
wskazują natomiast, iż dla osiągnięcia stabilnych ocen paramet
rów modelu potrzeba od kilku do kilkunastu obserwacji.

Pod względem nakładu obliczeń największe wymagania stawia 
również metoda Boxa-Jenkinsa (por. [62 ] ). Nakład obliczeń niez
będny w trakcie budowy modelu jest w tej metodzie większy o rząd 
wielkości niż w pozostałych. Dla zrealizowania obliczeń w pozosta
łych metodach wystarczający jest każdy komputer osobisty.

Najwyższy poziom ogólności modelu zapewnia także metoda 
Boxa-Jenkinsa. Biorąc pod uwagę wyniki dotyczące: prognozowania
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ciągów transformowanych [6,37] , modeli o zmiennych w czasie para
metrach [70] , modeli nieliniowych [*61,82] , jak również, wyniki 
dotyczące własności metody Harrisona-Stevensa [68,32] i wyrówny
wania wykładniczego [16,65] można traktować modele stosowane w po
zostałych metodach jako szczególne przypadki procesu ARIMA lub 
jego uogólnień. Oczywiście nie wynika stąd, że cały proces pro
gnozowania w każdej z pozostałych metod zawiera się w metodzie 
Boxa-Jenkinsa. Czynnikiem mającym istotny wpływ na ogólność mo
delu są m.in. założenia dotyczące stałości struktury oraz para
metrów procesu generującego obserwacje. Z tego punktu widzenia 
największą elastycznością charakteryzuje się metoda Harrisona- 
Stevensa, w której dopuszcza się możliwość zmian struktury (w 
zakresie udziału modeli cząstkowych w modelu ogólnym) jak rów
nież parametrów strukturalnych (stałej oraz przyrostu). V/ meto- 
dzie Boxa-Jenkinsa oraz)wyrównywaniu wykładniczym dopusza się mo
żliwość powolnych, inercyjnych zmian parametrów strukturalnych 
(por. [37 ] str 38).

Największe ograniczenia w tym zakresie stwarza metoda regre
syjna, w której zakłada się stałość zarówno struktury jak i para
metrów. Ponadto metoda ta jest, w odróżnieniu od pozostałych, nie 
adaptacyjna, tzn. znajomość błędów prognoz dokonanych w chwili 
T na chwile T + 1, 1 £ 1 H. nie powoduje modyfikacji prognoz 
na chwile T +1 + 1,..., T + H. i€X)

Przez złożoność procesu prognozowania rozumie się niezbęd
ny nakład pracy (nie związany z obliczeniami) oraz wymagania do
tyczące kwalifikacji dokonującego prognoz.

Największą złożonością procesu prognozowania charakteryzuje 
się metoda Boxa-Jenkinsa. Yfymaga ona od prognozującego relatywnie 
dużego nakładu pracy oraz wiedzy w zakresie statystyki oraz ekstra
polacji procesów stochastycznych. Y/ praktyce nie jest też możliwa 
pełna komputeryzacja procesu prognozowania, w związku z czym nie
zbędne jest pewne doświadczenie dokonującego prognoz.

m)Szybkie, gwałtowne zmiany można uwzględnić w pewnym zakresie 
w metodzie Boxa-Jenkinsa w ramach tzw. intervention analysis 
[8] ; konieczna jest wówczas znajomość chwili wystąpienia zmiany.

jfj«)Nie dotyczy to modeli, w których występuje autokorelacja 
składowej stochastycznej.
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Największą prostotą charakteryzuje się proces prognozowania 
w przypadku wyrównywania wykładniczego, zwłaszcza w przypadku 
prostych modeli, których składowa systematyczna jest kombinacją 
wielomianu i funkcji trygonometrycznych. W przypadku tym można 
w pełni skomputeryzować proces prognozowania.

W metodzie Harrisona-Stevensa proces prognozowania również 
nie jest złożony, z wyjątkiem etapu określania wartości początko
wych oraz innych niezbędnych parametrów modelu.

Metoda regresyjna charakteryzuje się pośrednią złożonością 
procesu prognozowania - pomiędzy wyrównywaniem wykładniczym a me
todą Boxa-Jenkinsa. Wymaga ona wiedzy z zakresu statystyki mate
matycznej jak również pewnego doświadczenia, ale w stopniu niż
szym niż metoda Boxa-Jenkinsa.

Omawiane metody prognozowania z wyjątkiem metody regresyjnej 
były również porównywane od strony empirycznej. Porównania te do
tyczyły błędów średnio-kwadratowych obliczonych ex post na podsta
wie ciągów rzeczywistych [27,76,12) oraz uzyskanych symulacyjnie
[w ]. Z porównań tych nie wynikają jednoznaczne wnioski. Wyniki 

przedstawione w pracach [76,27] wskazują na przewagę metody Boxa- 
Jenkinsa -nad wyrównywaniem wykładniczym. W pracy [76j zanalizowano 
wyniki prognozowania 106 ciągów rzeczywistych, przy czym wykorzys
tano metodę Boxa-Jenkinsa oraz Holta-Wintersa (jest to jedna z me
tod z grupy wyrównywania wykładniczego). Dla wyprzedzenia h=1 
metoda Boxa-Jenkinsa przewyższała metodę Holta-Wintersa w 73%. 
Przewaga ta malała dla większych wyprzedzeń, np. dla h=8 wynosi
ła 58%.

W pracy [27] zanalizowano prognozy dokonane za pomocą trzech 
spośród omówionych metod (z wyjątkiem regresyjnej) na 12 ciągach 
rzeczywistych. Przedstawione wyniki wskazują na przewagę metody 
Harrisona-Stevensa nad pozostałymi oraz Boxa-Jenkinsa nad wyrów
nywaniem wykładniczym.

Z kolei w pracy [i2] stwierdzono, iż autorzy artykułu [76] 
stosowali metodę Holta-Wintersa w sposób nie optymalny. Wprowadze
nie ulepszeń wskazanych w [12] sprawiło, iż przewaga metody Boxa- 
Jenkinsa nie była taka duża jak podano w [76] .
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Innego typu wnioski wynikają z pracy ] , w której anali
zowano prognozy dokonane na 63 ciągach rzeczywistych oraz 5 ciągach 
uzyskanych symulacyjnie, wygenerowanych. za pomocą'-procesów ARIMA. 
Obiektem porównania była metoda Boxa-Jenkinsa oraz wyrównywanie 
wykładnicze, przy czym dla każdej metody badano kilka wariantów 
modelu. W większości przypadków najlepsze wyniki uzyskano za po
mocą jednego z modeli wyrównywania wykładniczego. Równocześnie 
najmniej dokładne prognozy otrzymywano także za pomocą modelu z 
tej grupy. Metoda Boxa-Jenkinsa dawała, natomiast wyniki przecięt
ne - nie najlepsze, ale też nie najgorsze.

Powyższe ’wyniki wskazują, iż porównania dokonane na materia
le empirycznym nie mogą być podstawą do uogólnień. Jest tak dlate
go, że analizowane ciągi czasowe nie stanowią próby, w sensie sta
tystycznym, a ponadto wyniki prognozowania zależą nie tylko od 
własności metody, ale też od kwalifikacji prognozującego. Wyniki 
te można natomiast wykorzystać dokonując wyboru metody do okreś
lonych zastosowań.

Rozważania, przedstawione w tym paragrafie, wskazują, iż pod 
względem własności teoretycznych najkorzystniej prezentuje się me
toda Boxa-Jenkinsa, a następnie metoda regresyjna. Wyniki empirycz
ne '’dowartościowują'* natomiast pozostałe metody, a zwłaszcza me
todę Harrisona-Stevensa. Podsumowując powyższe rozważania-można 
stwierdzić, że:

- metodą najbardziej ogólną oraz najlepiej opracowana, statys
tycznie jest metoda Boxa-Jenkinsa; znajduje ona zastosowa
nie w przypadku prognozowania zjawisk charakteryzujących się 
stabilnym (w czasie) mechanizmem rozwojowym, przy czym wy
maga relatywnie długich ciągów (rzędu 100 elementów);

- stosowanie metody Harrisona-Stevensa jest wskazane w przy
padku prognozowania zjawisk o zmieniającym się w czasie 
mechanizmie rozwojowym; metoda nie stawia wymagań odnośnie 
długości ciągu, natomiast wymaga znajomości wartości po
czątkowych oraz rozkładów a priori parametrów modelu;

- sfera zastosowań wyrównywania wykładniczego ogranicza się 
do przypadków, gdy nie jest możliwe lub celowe stosowanie 
metody Boxa-Jenkinsa lub Harrisona-Stevensa (np. ze wzglę
du na ograniczenia w zakresie kwalifikacji użytkownika lub
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w przypadku zjawisk "łatwych” do prognozowania);

- sfera zastosowań metody regresyjnej ogranicza się do zja
wisk charakteryzujących się stałym w czasie mechanizmem 
rozwojowym; jest to spowodowane sztywnymi założeniami do
tyczącymi obu składowych modelu oraz wynikającym stąd bra
kiem adaptacyjności.

1.7. Koncepcja modelu zawierającego składową odcinkowo-liniową.

Klasą zjawisk, których prognozowanie za pomocą istniejących 
metod napotyka na trudności są jak zaznaczono na wstępie, zjawis
ka koniunkturalne, m.in. krótkookresowe (dzienne, tygodniowe) wahanie 
cen na giełdach towarowych. Typowy ciąg czasowy cen giełdowych 
przedstawia rysundcl.1, zawierający średnie tygodniowe ceny ziar
na kakaowego na giełdzie w Nowym Jorku. Przedstawiony na wykresie 
ciąg czasovzy, jak i inne ciągi tego typu, charakteryzują się nas
tępującymi cechami:

- hipotetyczny trend ciągu można aproksymować funkcją prze
działami liniową ;

- kolejne odcinki tej funkcji różnią się nachyleniami (występują 
okresy wzrostu i spadku o zróżnicowanym tempie, jak również 
okresy stabilizacji); zmiany nachylenia dokonują, się w sposób 
gwałtowny (tzw. punkty zwrotne trendu są "ostre"); czas 
trwania poszczególnych odcinków jest zróżnicowany;

- nachylenia kolejnych odcinków funkcji przedziałami liniowej
tworzą zróżnicowane konfiguracje, np, po okresach wzrostu
(spadku) występują zarówno okresy spadku (wzrostu) jak i 
stabilizacji;

- rozrzut elementów ciągu wokół wykresu funkcji jest relatywnie 
duży, tzn. składowa .stochastyczna ciągu ma' dużą wariancję?•
(w stosunku do wielfesścł zmian nachylenia).

Mała przydatność istniejących metod do prognozowania scharak
teryzowanych wyżej zjawisk jest spowodowana dwoma zasadniczymi 
przyczynami:

- żadna z tych metod nie pozwala prognozować nieregularnych 
skokowych zmian kierunku trendu;

- wyniki jakich dostarczają te metody (prognozy przyszłych 
elementów ciągu oraz oceny ich błędów) nie są wystarczają
ce dla potrzeb praktycznych.
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Odnośnie drugiej przyczyny należy dodać, iż w prognozowaniu 
ciągów omawianego typu istotne znaczenie ma odpowiedź na dwa py
tania :

- jaki jest aktualny kierunek trendu?

- jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej zmiany 
kierunku trendu w okresie objętym prognozą oraz w jaki 
sposób zmieni się trend?

Pierwsze pytanie jest konsekwencją występowania wahań loso
wych? które zaciemniają przebieg trendu. Określenie aktualnego 
kierunku trendu ma podstawowe znaczenie dla odpowiedzi na drugie 
pytanie.

Empirycznego potwierdzenia tezy o małej przydatności istnie
jących metod do prognozowania zjawisk koniunkturalnych dostarcza 
praca [58 ] . Wyniki zawarte w tej pracy zostaną omówione w § IV,1.

Metodą przedstawioną w niniejszej pracy opracowano w celu 
stworzenia narzędzia do prognozowania ciągów czasowych charakte
ryzujących się wymienionymi wyżej własnościami. Idea proponowanej 
metody sprowadza się do syntezy metody regresyjnej, metod progno
zowania punktów zwrotnych trendu [lOO] oraz metody prognozowania 
zmiennej zero-jedynkowej [51] • Dokładniej - proponuje się zas
tąpienie nielosowej składowej systematycznej - procesem stochas
tycznym, będącym szczególnym przypadkiem procesu gałązkowego. 
Realizacja tego procesu, nazywanego składową odcinkowo-liniową, 
przyjmuje wartości równe wartościom funkcji przedziałami liniowej 
o losowo zmieniającym się nachyleniu oraz o losowych czasach trwa
nia odcinków. Zakłada się ponadto, że:

- zbiór nachyleń funkcji przedziałami liniowej jest skończony;

- zmiany nachylenia dokonują się jak w jednorodnym łańcuchu 
Markowa, tzn. zbiór nachyleń tworzy zbiór stanów łańcucha.

Pierwsze założenie ma charakter upraszczający - przyjęto je
m.in. w celu umożliwienia estymacji parametrów składowej odcinko
wo-liniowe j, Drugie założenie nie stanowi natomiast istotnego 
ograniczenia, ponieważ każdy łańcuch o ’’głębszych" zależnościach 
można sprowadzić do pastaci łańcucha Markowa po odpowiedniej mo
dyfikacji zbioru stanów.
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Rozdział II. Optymalne predyktory modelu odcinkowo-liniowego

W niniejszym rozdziale przedstawiono metody prognozowania 
procesu zawierającego składową odcinkowo-liniową, traktowanego, 
w dalszym ciągu pracy, jako model analizwanego ciągu czasowego. 
Najwięcej uwagi poświęcono wskaźnikowi jakości prognoz w postaci 
błędu średnio-kwadratowego. Dla tego wskaźnika określono trzy 
predyktory, przy różnych założeniach o znajomości realizacji skła
dowej odcinkowo-liniowej. Ponieważ dla potrzeb praktycznych kwad
ratowy wskaźnik jakości nie zawsze jest wystarczający rozważono 
też. inne postacie tego wskaźnika.

II.1. Podstawowe definicje, założenia i oznaczenia.

Składowa odcinkowo-liniową będzie nazywany proces stochas
tyczny {y^., t=1,... j , którego każda realizacja y^,...,yT 
przyjmuje wartości równe wartościom ciągłej funkcji przedziałami 
liniowej ^(t), dla całkowitych wartości argumentu t postaci:

% + < ‘t t^

ai + /^j » o / 1 ; t^1)< t << t^2)

(t)T bam-1 + /% t<m’1>< t < t<m)

ąm + Mr; t(m)< t ft T

(II.1)

gdzie:

( v )
- tx ' ; V= 1,..., m ? liczby całkowite;

- współczynniki kątowe (nychylenia) należą do zbioru

n - skończone, przy czym ft t ft

gdy j / i;

- czas trwania każdego z odcinków o nachyleniu /3., 1 ft j ft n, z J
jest realizacją zmiennej losowej K^, przyjmującej wartości ze 
zbioru liczb naturalnych oraz spełniającej warunki:
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p (Kj >, c.) = 1 -l
(II.2)

4 - J

- zmienne losowe K., j = 1,...,n tworzą zbiór wzajemnieV
niezależnych zmiennych losowych

- zmiany współczynników kątowych występują dla całkowitych 
wartości t i są realizacją jednorodnego łańcucha Markowa, 
o macierzy przejść P = (P44] » i,j = 1,...,n, w którym 
zbiorem stanów jest zbiór S ; o prawdopodobieństwach
p - • zakłada się, że:

0 < $ 1
(11,3)

Wartości t^ v występujące we wzorze (II.1) będą nazywane 

punktami zmiany nachylenia funkcji <j>(t) lub krótko - punktami 

zwrotnymi.

Wielkości C. występujące we wzorze (II.2) będą nazywanetj
minimalnymi czasami trwania odcinków; najmniejsza z nich będzie 

oznaczona symbolem C . , tzn:

'mm ’ nln (11,4)

Procesem zawierającym składową odcinkowo-liniową 

będzie nazywany proces stochastyczny t = 1,... o postaci

Xt ’ Yt + (II.5)

gdzie:

- ciąg nie skorelowanych zmiennych losowych 
o rozkładach normalnych N (0, ).

Ponadto zakłada się, że zmienne losowe procesów t=1,..
oraz { £ t t=1,...j są niezależne en bloc.
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Rys, II.1, Wykres funkcji ^>(t); n = 3, cm|n = 2.

W dalszym ciągu pracy zakłada się również, że dany ciąg 
czasowy x^,...jX^, T - chwila bieżącajest realizacją procesu 

Ut, t = 1 ,...}.

Dla uproszczenia zapisu procesy { X^_, t = 1 

t = 1 ,...] oraz t=1,... | będą oznaczone, odpo

wiednio symbolami X, Y oraz £ o ile nie spowoduje to nie
porozumień.
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Zakładać się również będzie, że horyzont prognozy H spełnia 
warunek:

H < C . mm - (II.6)

’Proces X będzie też nazywany krótko modelem odcinkowo-linio-
wym.

II.2. Optymalne predyktory dla wskaźnika jakości w postaci błędu 
średnio-kwadratowego.

V niniejszym paragrafie 
w trzech przypadkach:

określono predyktory procesu X,

- w chwili T są znane wartości wszystkich parametrów procesu 
X oraz dana jest realizacja y^,...,yT?

- w chwili T są znane wartości wszystkich parametrów procesu 
X oraz dana jest realizacja y,j,... ,yT-L, przy czym
1 .$ L $ G_mm'

- w chwili T nie są znane wartości nachyleń Ą , . . . ?
a tylko ich oceny , . , . oraz dana jest reali
zacja zmian nachylenia funkcji (t) dla t £ T - L.

Ponadto we wszystkich przypadkach zakłada się znajomość rea
lizacji procesu X, tzn. ciągu czasowego ,...,x^.

Pierwszy przypadek ma znaczenie głównie teoretyczne. Osłabie
nie założeń w przypadku drugim i trzecim jest podyktowane względa
mi praktycznymi. Założenie, że proces Y jest obserwowany z opóźnię 
niem L wynika z faktu, iż w praktyce można obserwować przeważnie 
tylko realizację procesu X i na tej podstawie estymować realiza
cję procesu Y. Jednakże wskutek występowania procesu zakłócającego 
£. j ocena ta jest opóźniona względem chwili bieżącej (ponieważ 
zmianę nachylenia funkcji przedziałami liniowej, na której znajdu
je się realizacja procesu Y można wykryć dopiero po otrzymaniu 
pewnej liczby obserwacji "rozrzuconych” wokół "nowego” odcinka 
funkcji <^(t)).

Założenie o nieznajomości nachyleń $ } r stanowi dal
sze przybliżenie do potrzeb praktyki. Pozwala ono uwzględnić fakt, 
iż wartości nachyleń otrzymano w wyniku estymacji, co - jak zosta-
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nie wykazane,istotnie wpływa na własności prognoz. Ponadto założe
nie to zmniejsza "wrażliwość” prognoz na przybliżone spełnienie 
założenia o skończonej liczbie elementów zbioru IB (w przypadku, 
gdy wartości nachyleń należą do pewnego przedziału). Należy pod
kreślić, iż w przypadku tym nie zakłada się znajomości realizacji 
procesu Y (nawet z opóźnieniem), natomiast zakłada się znajomość 
punktów zmiany nachylenia oraz indeksów nachyleń kolejnych odcin
ków dla t ń T - L.

II.2.1. Przypadek znanej realizacji składowej odcinkowo-liniowej.

Zadanie prognozy można sformułować, w rozważanym przypadku 
w następujący sposób:
Określić predyktor *T+h ,1 $ h H minimalizujący wskaźnik
jakości o postaci:

^xp+h^ = ^xT+h ~ XT-tł/x1 * * * * ’XT’ Yl’”*’^ » (II.7)

tzn. warunkową wartość oczekiwaną kwadratu błędu prognozy, przy 
założeniu, że realizacje procesów X oraz Y są równe odpowiednio:

X1 ’•••»xp» Yl’•••»Yp*
Rozwiązanie powyższego zadania uzyskuje się na podstawie twier

dzenia orzekającego, że dla wskaźnika jakości w postaci (II.7) 
optymalnym predyktorem jest warunkowa wartość’ oczekiwana próg- ; 
nozowanej zmiennej losowej względem realizacji x^,...,xT - ../■
Y>] > • • • >Yrp [38,5lJ . Twierdzenie to wymaga,aby każda z prognozowa
nych zmiennych losowych miała skończoną wariancję. Warunek ten jest 
spełniony w przypadku zmiennych procesu X, ponieważ przy przyjętych 
założeniach wariancję zmiennej losowej X^^, 1 h ń H można 
przedstawić w postaci sumy wariancji zmiennych :Yfp+h oraz £p+k» 
z których każda jest skończona. Skończoność wariancji zmiennej 
Yl+h vzYnika z faktu, że jej zbiór wartości zawiera skończoną 
liczbę elementów (ponieważ liczba trajektorii procesu Y w ograni
czonym przedziale czasu jest skończona).

Z wymienionego twierdzenia wynika, że optymalny predyktor 
*T+h ma P03^3^:

xT+h ~ ^T+h / Y'j»• • •» Yp» »• • • »x<p) « (II.8)
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W celu określenia postaci analitycznej predyktora (II.3) 
zostanie wykazane, że jest spełniona zależność:

E(XT+h ł Y1 ’ * * * ,yT’ (YT+h YT-N+1’ ,yT) ? (II.9)

gdzie:
N - czas trwania ostatniego odcinka funkcji przedziałami 

liniowej dla t ■< T, tzn. M - T - t .

Zależność (II.9) jest z kolei równoważna układowi zależności:

E^^T+h / ’ * * * >yy» »»• • ~ / Y-J»•

i(YT+h / Y-j »• • • jY^) ~ ^T-N—1 * * * * »Yij) *

yT)

? (11.10)

/

V cdu udowodnienia pierwszej zależności w (II. 10) , przek
ształcamy warunkową wartość oczekiwaną zmiennej x 'p+|1 w następujący 
sposób:

^^'’T+h y^ > • • • »Yg>» x>]»• • • »xip) — + £t+i/ Yv*’Yt’

x^,»..,Xg-,) = E( Yrp+1^/y^ ,... ,y,ji, x^,...,x,-,) + E( fc-rp^^/y^ , • *. »Yrp,

X^ , . . . , Xrp ). (II. 11)

Pierwszy składnik prawej .strony (11.11) jest w runko wą. wartością oczekiwań 
zmiennej YT+h» względem realizacji y>j,...,yT oraz x(j,...,xtp.
Jednakże każda z wartości x^, t = 1,...,T jest?z definicji proce
su X^sumą wartości y^ oraz realizacji zmiennej . Ponadto 
zmienne losowe procesów Y oraz Ł są niezależne en bloc.
W związku z tym warunkowa wartość oczekiwana zmiennej Y,p+^ 
zależy tylko od realizacji y^,...,yT, tzn.:

Yrp_^^/y/|,. • • ,yrp, x^, ■.. ,Xij,) = E( Y^+-^/y^ ,.. • ,y,j,) . (11.12)
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Drugi składnik sumy (II.11) jest warunkową wartością oczekiwaną 
zmiennej -T+h W2Slęńem realizacji y1,...,yT oraz x^,...^. 
Wykorzystując ponownie fakt, że każda z wartości x^ jest sumą 
wartości y^ oraz realizacji zmiennej a ponadto założenie
o niezależności zmiennych losowych procesów Y oraz £ otrzymuje 
się:

E( (II.13)£T+h f x1»“,,; , • • • , Yrn ) ~ 0

Na podstawie równości (II.11), (II.13) otrzymuje się natychmiast 
pieiwzszą z zależności w (11.10).

Prawdziwość drugiej zależności w (11.10) wynika z dwóch założeń 
dotyczących procesu Y:

- zmiany nachylenia funkcji przedziałami liniowej są określo
ne przez jednorodny łańcuch Markowa;

- rozkłady zmiennych losowych określających czas trwania 
odcinków są niezależnymi zmiennymi losowymi.

Z założeń tych wynika, że rozkłady zmiennych losowych 
> • • •»Yr^są niezależne od rozkładów zmiennych Y^ ,...,

tzn. cała historia procesu Y jest zawarta w wartościach
yT-fłH znaJdujących si(2 na ostatnim (bieżącym) odcinku
funkcji ^(t), Warunkowe wartości oczekiwane zmiennych Y^+^ są 
zatem w pełni określone przez realizację procesu Y w przedziale
[T - N + 1, T] .

Z zależności (11.10) wynika, że predyktor (II.8) można przed
stawić w postaci:

xT+h ” E ^T+h ł ^T—N+1’* * *• (II.14) .

Aby wyznaczyć postać analityczną predyktora (II.14) należy 
określić warunkową wartość oczekiwaną dla każdej ze zmiennych 
Yf+h* w ’ty™ celu należy wyznaczyć dla każdej z nich zbiór wartoś
ci ^T+h (zawlera on skończoną liczbę elementów) oraz określić 
na nim funkcję prawdopodobieństwa.

Elementy zbioru wartości można wyrazić jako funkcje paramet
rów określających ostatni (bieżący) odcinek ^(t). Parametrami 
tymi są: stała a, nachylenie (i-dowolne ale ustalone) oraz 
bieżący czas trwania N /v?- oznaczeniu stałej pominięto, dla 
uproszczenia, indeks ”mM/.
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Ponadto będzie się zakładać, że wielkość N jest nie raniej 
sza niż minimalny czas trwania odcinka o nachyleniu , tzn. 34

N 4 C± (11.15)

Przy powyższych oznaczeniach 
zbiorów wartości 1 4 h -<

można przedstawić każdy ze 
H w postaci:

’T+h j^i 1 » 1,...,hj z (11.16)
i

gdzie:
4°h

yda)
yT+h

a + (N + h) ^i

a + (N+h-1) £. +1 X ; j/i, 1=1,...,h.
i X , J

Wartość odpowiada przypadkowi, gdy w przedziale [T,T + h)

nie wystąpi zmiana nachylenia funkcji ^(t), natomiast każda z 
wartości y-j+jP - przypadkowi, gdy w chwili T + h - 1 wystąpi 

zmiana nachylenia z na (rys. H.2.).

Liczba elementów zbioru jest równa:

gdzie: n^ - liczba dodatnich prawdopodobieństw

Jest tak dlatego, że proces Y może się "rozgałęziać” 
w h punktach, w każdym na n.. sposobów lub przebiegać**“ V
bez zmiany nachylenia

Aby określić funkcję prawdopodobieństwa na zbiorze 
należy zauważyć, że prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa 
Yrp+h Przyjmie wartość y^,°^ jest równe prawdopodobieństwu braku 

zmiany nachylenia w przedziale fT, T+h), tzn.:

«) Jeżeli założenie to nie .jest spełnione, to rozkłady zmiennych 
losowych yt+i , 1 = 1,..., C^-N są jednbpunktowe.
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Rys. II.2. Wykres wartości■ y^*^ » n = 2; h = 3

P(YT+h = y(O) / yT-N+V"’?!’) = p<KpN+h / Ki>K HU-17)

Prawdopodobieństwo tego, że zmienna YT+1 przyjmie wartość y^Y^ 

jest natomiast równe prawdopodobieństwu zmiany nachylenia z 
//Si na Ą-, j / i w chwili T + h - 1, 1 = 1,...,h, tzn. :

P(YT+h - yT-H+1’-"’yT) “ pij Pd^N+h-l / X± >, N). (11.18)

Prawdopobieństwo (1.17) będzie oznaczone vz dalszym ciągu pracy
symbolem p$?2 , natomiast prawdopodobieństwa (1.18) - symbolem
Ddi) i+n
pT+h *'

Przy powyższych oznaczeniach warunkowa wartość oczekiwana 
każdej ze zmiennych 1 ś b < H przyjmie postać:

E( ^T+h^yT-N+1 ’ * ’ * ,yT^ = pT+h yT+h + C pT+łP yT+łP .(11.19)
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Upraszczając zapis można przedstawić predyktor (II.8) w postaci;

(11.20)xT+h " X.) J.)
pT+h yT+h

T+h

Błąd predyktora (II.20) wyraża się wzorem:

A nr
eT+h = AT+h “ xT+h (11.21)

Ponieważ ptedyktor ^rp+h Óes^ warunkową 'wartością oczekiwaną 
zmiennej losowej - zatem jest on warunkowo nieobciążony, tzn.:

( eT+h / yT-N+1’"” yT' ~ 0 (11.22)

Wariancję predyktora (il.20) można przedstawić w postaci:

2. 2 D ( eT+h//yT-K+1 ’ * * ’ ,yT^ = E (XT+h “ XT+h yT-N+1 ’ * * * ,yT^ =

Z \ UE^YT+h + ^T+h “ XT+h / yT-N+1*‘’yT} ‘ (11.23)

Korzystając z niezależności zmiennych losowych procesów Y oraz s 
można przekształcić wariancję (11.23) w następujący sposób:

D (f'T+t/ * ) - E ((yT-t-h “ + S'T+h / • ) -T+h T+h' 'T+h (11.24)

E(YT+h “ XT+hz/. )2 + E ( *T+h/ . )2 + 2E ((Y^ -
T+h vT+h' "T+l/^

(Dla skrócenia zapisu wartości występujące w warunku zastąpiono kropką 
Z zależności (II.19), (II.20) wynika, że pierwszy składnik prawej 
strony (11.24) jest warunkową wariancją zmiennej Y^+n’ "tzn*

S(YI+h - xT+h/.)2 = D2 (YT+h/ . ) . (11.25)

Drugi składnik sumy (11.24) jest równy wariancji , ponieważ
rozkłady zmiennych procesu £ są niezależne od zmiennych procesu 
Y oraz mają zerowe wartości oczekiwane. Trzeci składnik sumy można 
przedstawić w postaci:
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E ((Y,T+h xT+bP "T+l/ • ) - E (Y,T+h "T+h - E(xT+h £ T+h/ . ) 

(11.26)

Y/ykorzystując ponownie niezależność zmiennych losowych procesów 
Y oraz i ? jak również fakt, że predyktor xT+łi jest warunkową 
wartością oczekiwaną zmiennej YT+1p (a więc również nie zależy od
sT+h) otrzymuje się:

E^YT+h ^T+ł/* ) " S(fT+h/ * ) E ( ST+h/ • ) = 0
(11.27)

E(xT+h CT+l/ * = E(xT+ł/ * 5 E ( ^T+k/1 ) = 0 '

Z zależności, (11.27) wynika, że trzeci składnik sumy (11.24) 
jest równy zeru, YT konsekwencji wariancja błędu predyktora (11.20) 
jest równa sumie warunkowej wariancji zmiennej losowej Yrp^ oraz 
wariancji procesu c :

j-,2 / AD (e,T+h'
2 2 /•) = o (»♦ • • »y<p) + =

5 -x s2 •; pT+h iyT+h XT+h )‘

T-

+
(11.23)

T+h

Z postaci wzoru (11.28) wynika, że dokładność prognoz z wyprzedze
niem h, obliczanych w różnych chwilach T*, T~ nie jest w ogólnym 
przypadku identyczna, jak to ma miejsce w innych metodach prognozo
wania ciągów czasowych. Porównanie wariancji aktualnej prognozy 
z obliczonymi poprzednio pozwala zatem ocenić jej relatywną dok
ładność.

Wzory (II.16) - (11.19) oraz (11.28) wskazują ponadto, że 
znajomość realizacji y<p„.N+-,»• •• »y-p jest równoznaczna znajomości 
parametrów a , N ostatniego odcinka funkcji ij’(t). Jeżeli 
zatem są znane wartości tych parametrów to można obliczyć progno
zy oraz ich wariancje nie dysponując realizacją procesu Y.

Istotny jest także fakt, że warunkowe wartości oczekiwane 
zmiennych oraz h+h nie są identyczne w przypadku, gdy zmien
ne procesu £ są skorelowane. W przypadku tym wahtość oczekiwana 
E ( £ T+h/* ) we wzorze (II-11) nie jest równa zeru, w związku 
z czym predyktory procesów Y oraz X nie są równoważne.
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Należy dodać, iż wzory (II.20) oraz (II.23)«określające optymal 
ny predyktor oraz jego wariancję^pozostają również słuszne w przy
padku, gdy nie jest spełnione założenie: H $ . Ulega natomiast
zmianie postać wzoru (11.16) określającego zbiór oraz pos
tać funkcji prawdopodobieństwa, ponieważ zachodzi konieczność 
uwzględnienia większej niż 1 liczby zmian nachylenia funkcji

tp(t) w przedziale [T + 1, T + H).

II.2.2. Przypadek obserwowanej z opóźnieniem realizacji składowej 
odcinkowo-liniowej.

W tym ' punkcie zakłada się, że w L ostatnich chwilach,
L 1 , tzn.: T - L + 1,...,T nie jest znana realizacja procesu Y. 
Dla uproszczenia wzorów zakładać się będzie, że jest spełniony 
wa runek:

L < o" "'min (11.29)

Parametry ostatniego odcinka funkcji ^(t) (stała, nachylenie, 
czas trwania) dla t ś T - L będą oznaczone, analogicznie jak w
punkcie II.2.1, symbolami: a, 
Ponadto zakłada się, że:

(i dowolne ale ustalone) oraz N.6

N + L > C.
1

(11.30)

ponieważ przypadek, gdy N + L 
w poprzednim punkcie.

4 C. redukuje się do opisanego

rozważanym obecnie przypadku nie można wykorzystać predyk
ponieważ w chwili T nie można określić zbiorówtora kT+h’ / \ T+hjak również prawdopodobieństw P^^ wg wzorów (II. 16) - (II. 18). 

Jakkolwiek można skonstruować predyktor analogiczny do na pod
stawie realizacji y^ ,... ,y^^, to jednak nie wykorzystywałby on 
informacji zawartych w obserwacjach ,... ,xfp. W związku z
tym uzasadnione jest przypuszczenie, iż predyktor wykorzystujący 
te obserwacje będzie się charakteryzował większą dokładnością.

Założenia tu przyjęte pozwalają natomiast . 
wyznaczyć dla każdej zmiennej Yrp^ zbiór wartości analogiczny do 
zbioru ■^-T+hł a-!-e °Par^Y na realizacji procesu Y do chwili T - L 

M )Uwagi na ten temat znajdują się w końcowej części ninięszego punktu-
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oraz określić na nim warunkowy rozkład a posteriori, który wykorzys 
tuje observzac je . ,Xrp. Rozkład a priori określa w tym
przypadku funkcja prawdopodobieństwa analogiczna do określonej 
wzorami (11.17) - (11.13), ale obliczona dla chwili T ~ L, nato
miast rozkład warunkowy - łączny rozkład zmiennych loso
wych . ,2<rp. Możliwość określania rozkładu a posteriori
oraz wyniki z pkt. ±1.2.1 dotyczące równości warunkowych wartości 
oczekiwanych zmiennych oraz Y^+-^ pozwalają wykorzystać twier
dzenie |_4o]' : dla wskaźnika jakości w postaci błędu ’ - • -

średnio-kwadratowego optymalnym predyktorem zmiennej losowej 
YT , Óest wartość oczekiwana w warunkowym rozkładzie w poste
riori, względem danej realizacji xT-L+1,...,xT.

Formalizując powyższe rozważania można sformułować zadanie 
prognozy w następujący sposób: określić predyktor x*+^,
1 $ h $ H minimalizujący wskaźnik jakości o postaci:

■'^(xg+k) — “ xT-i-h f y1ł * * * ,^T—L’ -Xą,»..,x,p) e (II. 31)

Z wymienionego wyżej twierdzenia wynika, że optymalny predyktor 
ma postać:

•^T+h E ^YT+h y1 * * * * ’yT-L’ »• •.,Xtp) , (II.o2)

Podobnie jak w pkt. II.2.1 wykazuje się, że:

E(YT+h f ^i ’ • • * >yT-L’ x>| > • • • »Xrn) - E (YT+^/yT-N^L+<|,yT^L,

x,T-L+1 ,*••,Xm) ,

w związku z czym:

xT+h = E(YT+h yT-N-L+1»* • * »yT-L’ XT-L+1’* * *,XT^ » (TI,.34)

Aby określić postać analityczną predyktora (11.34) należy dla 
każdej ze zmiennych Y^+lQ wyznaczyć zbiór wartości -^T+h oraz 
określić na nim funkcję prawdopodobieństwa warunkowego rozkładu 
a posteriori.



46

Wyznaczenie zbioru wartości przebiega analogicznie jak w po
przednim punkcie, przy czym należy uwzględnić fakt, że w przedziale
[T - L, T + Ii) mogą wystąpić (co najwyżej) dwie zmiany nachylenia

funkcji przedziałami liniowej: pierwsza z na 
tomiast druga z na r^j. Każdy ze zbiorów -£p+y,
przedstawić w postaci:

,5., jjfei, na-
można

a* _ gW \
T+h LyT+h,L J

Lj} • • • t L+h-1; j

1, • •«, L+h; j ? i j
(11.35)

i; m=1,...,L+h-1; j ?

gazie:
y (o) 
yT+h,IL

yyT+h,L

v(ljmr)
yT+h,L

1 = 0.,

a + (N +

a + (N +

a + (N +

.,L+h-1;

L + h) £.I i

L+h-1) + 1 1=1,,..,L+h;

L + h - 1 - m) + 1 + m

j i; m = 1,.,.,L+h-1; r / m.

j^i

Wartość y£°^ l odpowiada przypadkowi, gdy w przedziale (T-L,T+h) 
nie wystąpi zmiana nachylenia, każda z wartości y^+^L “ Przy

padkowi jednej zmiany nachylenia, natomiast każda z wartości 
yT+hmr^ ~ Przypadkowi dwóch zmian nachylenia funkcji \p(t)

(■ rys. II.J5).

Funkcję prawdopodobieństwa warunkowego rozkładu a posteriori 
określa się, dla każdej ze zmiennych na podstawie rozkładu
a priori oraz warunkowego rozkładu zmiennych: ...,XT.
Rozkład a priori określa się na zbiorze '£<p+h analogicznie 
jak funkcję prawdopodobieństwa (II.17), (11.18), z tą różnicą, 
że każde z prawdopodobieństw , oblicza się dla chwili T - L a nie T.
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Prawdopodobieństwo tego, że zmienna YT+h przyjmie wartość 
yT+h,l r°wne prawdopodobieństwu braku zamiany nachylenia

funkcji przedziałami liniowej w przedziale [T - L, T+h), tzn.:

^(yT+h B yT+h,L / • ) “ N + L + b/K^ N) . (11.36)

Prawdopodobieństwo tego, że zmienna YT+h przyjmie wartość 
yT+h^L r°wne prawdopodobieństwu zmiany nachylenia z

na ą. w chwili T+h-1, 1=1,,,,, L+h, tzn,:

P(Y,T+h
yT+h^L / pij P(Ri « N+h-l/K. N) P(Kd >x 1) . (11.37)
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Prawdopodobieństwo tego, że zmienna Y^+Ja przyjmie wartość y^k1^

jest równe prawdopodobieństwu zmiany nachylenia z c. na p.i + I j
w chwili T+h-l-m, 1 = L+h-1 a następnie z

w chwili T+h-m, m=1,..., L+h-1, tzn.:

p na

P(YT+h=y(ljmr)/ •) = Pid Pjr P(KrN+h-l»ra/Kp N)P(K.=l)P(Kr.> m) .

(11.38)

Prawdopodobieństwa (11.36) - (11.38) będą oznaczone odpowiednio 
symbolami: P^,L » pT+h^L * pT+h™L^* Określają one rozkład 

a priori na zbiorze ^^+h*

Dla określenia warunkowego rozkładu zmiennych losowych 
XT-I+1 *•••»&£ P°^s^awowe znaczenie ma fakt, że zmienne losowe 
procesu £ są nieskorelowane oraz, że mają rozkłady normalne 
N(0, ) niezależne od rozkładów zmiennych procesu Y. W związ
ku z tym łączny rozkład zmiennych: X<p-L+1 »• •*jest L-wymia- 

rowym rozkładem normalnym )» w którym wektor war
tości oczekiwanych jest określony przez wartość y^,^

W przypadku, gdy zmienna YT+h przyjmie wartość y^,®^ funkcja 

gęstości łącznego rozkładu wektora zmiennych

ma postać:

/YT+h - y^>L) = (2TC)"L/2 e;’L/2 exp {- J(xw - X

* - /o))J, „(11.39)

gdzie - wektor o składowych:

'+h

Z a + (N + s) , s = 4...... L .!
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Wzór (11.39) wynika z .faktu, że wartość y^°^ ^odpowiada przypadkowi 

braku zmiany nachylenia funkcji przedziałami liniowej w całym prze

dziale [t-L, T+h). Zmienne losowe Y^^^,... ,YT przyjmą wówczas 

wartości: a + (I'U1) .,a (N+L) które są wartościami

oczekiwanymi w warunkowym rozkładzie wektora Xw ,

V/ przypadku, gdy zmienna losowa Y^^ przyjmie jedną z war

tości * rozkład warunkowy wektora X.v/ będzie miał postać
analogiczną jak (11.39), z tą różnicą, że wektor należy

zastąpić wektorem ,Md»j) , którego składowe są określone za

leżnością:
r
a + (N + s) s < L + h - 1

a+(N+L+h-l) > (s-L-h+1) ;
/ 4

L + h - 1 < s 4 L (11.40)

s = 1,...,L; l,j - jak we wzorze (11.35).

Funkcje gęstości odpowiadające wartościom oznaczone
symbolami f^) (xy/ /YT+h « Yt+^I^

Wzór (II.40) odpowiada przypadkowi, gdy zmiana nachylenia 

z na wystąpiła w chwili T + h - 1; 1=1,..., L + h,

tzn. gdy wartości zmiannych YT_L+^,...,.YT_L+h+1 znajdowały się 

na odcinku o nachyleniu natomiast wartości zmiennych

^T-L+h+1+1 * * • • * YT+h “ na °^c^nku 0 nachyleniu (Sj. Wynika stąd, 

że jeżeli 1 h, to ponieważ wartości procesu

Y, w przedziale [t-L+1,t) są wtedy w obu przypadkach (tzn.
YT+h ■ 4+h.L oraz YT+h “ y^L > identyczne.

W przypadku, gdy zmienna Y,p+h przyjmie jedną z wartości

rozkład warunkowy wektora będzie miał postać ana-
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logiczną jak (11.39), przy czym wektor należy zastąpić

wektorem którego składowe są określone wzorem:

a + (N + s) s <L + h- l- m
M (Ijmr) 

/ -

Z

(11.41)
a + (N+L+h-l-m) + (s-L-h+l+m)

L + h- l- m<s^L

s = 1,...,L ; l,j,m,r - jak we wzorze (11.35).

Funkcje gęstości odpowiadające wartościom y^+h113^ ^ędą 

oznaczone symbolem f(1ómr) (xw /YT+h - YT+h^L^*

Uzasadnienie wzoru (11.41) jest podobne jak wzoru (11.40). 
Należy zwrócić uwagę, że żaden z wektorów ^^jmr) nie nioże 

być równy wektorowi ponieważ w przypadku dwóch zmian

nachylenia w przedziale [T-L, T+h), pierwsza z nich musi wys

tąpić w przedziale [T-L, T). Mogą być natomiast równe wektory
oraz ^(ijmr)* Równość zachodzi w przypadku, gdy irideks 

1 wektora jest równy sumie indeksów: 1 + m wektora
^(ijmr). jggt tak dlatego, że wartości procesu Y w przedzia

le [T-L+1, T) są wówczas, w obu przypadkach identyczne, nato

miast rozkład wektora nie zależy od wartości procesu Y

w przedziale [T+1, T+h ) .

Na podstawie rozkładu a priori oraz rozkładu warunkowego 

można określić na każdym ze zbiorów -^T+h warunkowy rozkład 

a posteriori. Funkcja prawdopodobieństwa tego rozkładu jest 

określona, w rozważanym przypadku wzorami [5l] :
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P^YT+h = yT+h,L / yT-N-L+1»‘’ yT-L» XT-L+1»* • *»XT^ =

P(0)
pT-rh,L /YT+h,L ,(o) <

T+h/Ł'
(11.42)

Q-

P<YT+h = yT+h»L / yT-N-L+1’'‘•» yT~L» XT-L+1* *’*»XT^ =

pT+h»L 1 k-v/ ZIT+h yT+h,L '
(11.43)

G

P(YT+h = v(l>r)
yT+h,L / yT_■N-L+1» yT-L» XT-L+V• • • > Km ~

(ljmr) ~(ljmr) , /Y „ (Ijmr) (11.44)
pT+h,L 1 /xT+h ~ yT+h,L }

<r <
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gdzie:

>Q- =
T+h

J.) f(.)
pT+h,L x T+h

yU s 
yT+h,L)

Prawdopobieństwa (11.42) - (11.44) będą oznaczone symbolami odpo-
4;) , , ńiń,. 61Jur)-h,Ł’ xT+h,L *

Przy powyższych oznaczeniach predyktor xf* można przedsta
wić w posraci:

Ixr(T+h
T+h

0(.) y(<) 
qT+h,L yT+h,: (11.45)

Błąd predyktora (li.45) ma postać:

-^>rn ,'T+h “ AT+h AT+h (11.46)

Analogicznie jak w pkt. II.2.1 wykazuje się, że predyktor (11.45) 
jest warunkowo nieohiążony, tzn.:

E( eT+h f yT—L+1’* * *’yT—L’ XT-L+1’* * *,XT^ — (11.47)

natomiast jego wariancja jest równa: .

D (eT+h ł D2 (Y,
T+h / .) +

T+h

(y(J
J<łT+h * ^2 XT+Tp +

(11.48)
= Z

T+h, L £4

(Dla uproszczenia zapisu wartości występujące w warunku zastąpiono" 
kropką)•

Ze wzorów (11.42) - (11.44) wynika, że dokładność prognoz 
z wyprzedzeniem h, obliczonych w różnych chwilach T', T*' jest 
różna z prawdopobieństwem 1. Wynika to z faktu, że zmienne loso
we procesu X mają rozkłady ciągłe, w związku z czym prawdopodo
bieństwo uzyskania dwóch identycznych rozkładów a posteriori równe 
jest zeru.
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Porównując wzory (11.28) oraz (11.48) można zauważyć, że wa
riancja predyktora x* , jest nie mniejsza niż wariancja predyktora 
* x+n
X,T+h’ Jest tak dlatego, że wartości elementów zbioru 3£
mniej zróżnicowane niż zbioru

T+h są me 
a ponadto rozkład określonyf T+hJ -

prawdopobienstwami q^+h ma waraancd? nie mniejszą niż rozkład ok
reślony prawdopodobieństwami

Należy dodać, że predyktor oparty tylko na rozkładzie a priori
tzn.

xT+h
T+h

pT+h,L ^T+h,Ly

nie ma własności warunkowej nieobciążoności (11,47). Jest on wa
runkowo nieobciążony tylko względem wielkości yT_j\T_j ,.. • 
zatem prognozy obliczone na podstawie tego predyktora są, w ogól
nym przypadku, obciążone względem wektora x^ .

II. 2.3. Przypadek obserwowanej z opóźnieniem realizacji zmian 
nachylenia składowej odcinkowo-liniowej; . nieznane 
wartości nachyleń oraz stałej.

W niniejszym punkcie zakłada się, że:

- nie są znane wartości nachyleń j = 1,...,n, : w
a tylko ich oceny

- nie jest znana realizacja procesu Y dla t > T-L, 1 4: L £ ^niin’

- dla t 4 T-L obserwowana jest tylko realizacja zmian nachylenia 
składowej odcinkowo-liniowej, tzn. są znane chwile zmiany na
chylenia oraz indeksy nachyleń kolejnych odcinków funkcji prze
działami liniowej;

- czas trwania ostatniego odcinka dla t * T-L jest równy N;
N J 3J N + L > CL , natomiast oceny stałej oraz nachylenia są 
odpowiednio równe: a, (i - dowolne ale ustalone).

A A
0 ocenach a oraz zakłada się, że zostały obliczone na

podstawie obserwacji ‘,XT-L za P°moc^ estymatorów
uzyskanych metodą najmniejszych kwadratów. Estymatory te mają 
w rozważanym przypadku rozkłady normalne, odpowiednio N(a,D^(a)),
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N( , D2( 3i)) o wariancjach [71 ] :

D^(a) = _2j2Nj_Jl 
N (N - 1)

■p.2 / a \ _____j2____
' N (N2- 1 )

oraz o kowariancji:

Cov (a, = -
N(N - 1)

(11.49)

(11.50)

(11.51)

V2 ,

S 2

6

0 estymatorach na podstawie których uzyskano oceny ^2., i 
zakłada się, że:

O A
- mają rozkłady normalne N( D ( /^j)) 0 znanych wariancjach;

- są parami niezależne oraz są niezależne od estymatorów a,
A

V/ rozważanym obecnie przypadku nie jest możliwe wykorzysta
nie predyktora (11.45), ponieważ nieznajomość nachyleń oraz
stałej a nie pozwala określić zbiorów 'wartości oraz
rozkładów warunkowych wektora X . Nie ulega natomiast zmianie 
postać rozkładów a priori.

Naturalnym rozwiązaniem jest, w rozważanym przypadku, skonstruo 
wanie predyktora analogicznego do x^,+^, w którym wartości y$^ T 
zastępuje się ich ocenami y^^ uzyskanymi na podstawie ocen: 

a oraz j=1,... ,n.

Przy powyższych założeniach zadanie prognozy można sformuło
wać w sposób następujący : określić predyktor Xrp minimalizujący 
wskaźnik jakości o postaci:

= 2(X,T+h T+h/K.5> N; x a, ,..., (II.52)-

¥ dalszym ciągu niniejszego punktu zostanie wykazane, że optymalnym 
rozwiązaniem tego zadania jest predyktor x^,+^, 1 h ń H o postaci:

xT+h (11.55)i
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gdzie:

T+h zbiór analogiczny do zbioru , którego ele-
a f *] 14- Q

mendami są oceny 74/^ j , uzyskane na podstawie 
wzorów:

n+h,L ~ a O’+L+n)

^T+h^L = ^ + (N+L+h-l)+l py 1=1,...,L+h; jri 

^T+h?L) = * + (W+L+h-l-m)+l ^+m

1=C.,...,L+h-1; j^i ; m=1,...,L+h-l; r^m;0

przy czym estymatory parametrów a oraz p.., 
j=1,...,n są nieobciążone oraz najefektywniejsze;

n+h L “ prawdopodobieństwa warunkowego rozkładu a posteriori 
określone na zbiorze 3^^, uzyskane przy założeniu, 
że wartości parametrów:a, j=1,...,n zastąpiono
ocenami a,

Aby określić postać analityczną predyktora (11.53) należy 
wyznaczyć zbiory ^yp+b oraz określić na każdym z nich funkcję 
prawdopodobieństwa warunkowego rozkładu a posteriori.

Wyznaczenie zbiorów y+h oraz określenie na nich rozkładów 
a priori nie nastręcza problemów. Zbiory wyznacza się analo
gicznie jak zbiory natomiast rozkłady a priori określa
się identycznie jak na zbiorach <£^, tzn. wg wzorów (11.36) - 

(11.33).

Określenie rozkładu warunkowego wg wzorów (11.39) - (11.41) 
nie jest natomiast możliwe, ponieważ nieznajomość stałej a oraz 
nachyleń j=1,...,n nie pozwala wyznaczyć wartości oczekiwa-

’ V
nych zmiennych losowych Hp_L+-|»• • • »-4p* Wektor XVv należy zatem 
zastąpić takim wektorem zmiennych losowych, którego rozkład warun
kowy zależy od wartości jaką przyjmie zmienna losowa i jest
możliwy do określenia. Jedynym wektorem zmiennych losowych speł
nia jącyra-.powyższe warunki jest wektor o postaci:

U (.) _ Y a(.) 
p? ł (11.54)
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gdzie:
/£/(•)-wektor określony w sposób analogiczny do wektora 
/w(*) (wzory 11.39 - 11.41), przy czym wartości a, yS •

należy zast9Łpic estymatorami a, j=1,...,n.

Składowe wektora są zmiennymi losowymi jako funkcje esty-
raatorów a, /£..

' u }
Rozkład warunkowy wektora U/*7 zależy od tego, którą z war

tości przyjmie zmienna losowa V, . W przypadku, gdy zmienna YT , 
przyjmie wartość y^^£ j , tzn. w przypadku braku zmiany nachyle
nia funkcji przedziałami liniowej w przedziale [T-L, T), zmienne 
losowe:

U (o) _= T-L-
a(o)

1
(11.55)

gdzie:
, (o) _ g 

.A " a + (W + s) , s = 1, ...,L ,

można traktować jako błędy prognoz, dokonanych w chwili T-L 
na chwile T - L + s, s = 1,...,L, metodą regresji liniowej. Mają 
one przy przyjętych założeniach rozkłady normalne o zerowych war
tościach oczekiwanych [71] oraz o wariancjach D^(U^°b określo

nych wzorem:

D (Ug0)) - D^(a) + (K-i-s)1- D^( + 2(N+s) Cov (a, , (11.56)

Rozkłady zmiennych U^°\.,.,U^°^ nie są niezależne, ponieważ nie 
są niezależne zmienne losowe ,..., /^l°^ (wszystkie są

funkcjami estymatorów a, 13/). Zależności pomiędzy zmiennymi
U^, s V s" określają kowariancje:

Cov (U^\ = E (U^), u^)) =

(o)= E«XT-L+s- /^^T-L+s- <IZ‘57)

V/ celu otrzymania kowariancji (11.57) jako funkcji znanych wielkości 
należy dokonać następujących przekształceń:
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= s ((a4-(N+s') + ZI-L-j-s
A- a 4

+ (N+sj ^S±) (a-KlUs*) p± + £t_l+s - a - (M+su) p^) =

S(((a-a) + (N+s')( {5 ±- ^±) 4- £T_L+SJ ((a~a) + . (N+s) ( /s ±- ^±)+ £ ?_L+£

Po wymnożeniu vzyrazeii w nawiasach oraz uwzględnieniu niezależności 
zmiennych ^r-._T+sv , ^T-L+s* ’estymatorów a, p^ otrzymuje się
ostatecznie:

Cov(U^O; ,U^,?b = D2(a) 4- (N+s‘)(K+s‘*) D2( p/) 4- (2N4-s'+s’O Cov(a, p/) 

(11.53)
Łączny rozkład wektora U^°) jest zatem L-wymiarowym rozkładem 

normalnym o zerowych wartościach oczekiwanych oraz o macierzy 
wariancji i kawariancji ~ CWs's"] » s> s" - 1»...,Ł,
której elementy są określone zależnością:

z X | D2(l/°b ; s'= s" = s
5 9 ** - fnl (11.59)

Cov(U^) , U >J) ; s7 s" .
CcA > ' z# =s s

Funkcja gęstości warunkowego rozkładu wektora U^°) ma zatem pos

tać:

(oMo)AT+h = 4:ł,i > pi> = rL/2 in(o) r1/2 *

* exp [ - § u'(°) ( ,5?^°))*"^ u(o) 1 , (11.60)

gdzie:
u (o> _ - M(a)

,(lj)
przypadku, gdy zmienna losowa przyjmie jedną z wartości

^T+h L rozkłady zmiennych losowych:

j(tj) _ yU„^d/ - XT . - /^sJlj) (11.61)

W



58

gdzie:
(lj)

A

r

a + (N + s) ; s ś L + h - 1

a + (k+L+h-l) + (s—L—h+l)

L + h-1 < s < L

jak we vzzorze (11.55) ?

zależą od tego, w której chwili nastąpiła zmiana nachylenia 
funkcji przedziałami liniowej. Jeżeli miała ona miejsce w prze
dziale T + h) wówczas funkcje gęstości (- ^^/^T+h ~
yl^\ . ; a, &.) przyjmą postać identyczną jak funkcja (11.60) 

(jest to analogia do przypadku gdy = /p' we wzoracłl
(11.59) - (11.40)). Jeżeli natomiast zmiana nachylenia miała 
miejsce w przedziale [T - L, T), tzn. gdy 1 > h, to rozkład 
wektora y^j) będzie różny od rozkładu U Przeprowadzając

podobne rozumowanie jak w przypadku wektora można wykazać,
że rozkład każdego z wektorów jest L-wymiarowym rozkładem
normalnym o zerowej wartości oczekiwanej oraz o macierzy warian
cji i kawariancji = L^s^''] 5 s,' s "= w

której elementy głównej przekątnej mają postać:

r

=

Wsslj) = 1)2 =

D2(a) + (N+s)2D‘~( + 2(N+s) Cov (a, + §_2;

s ś L + h - 1
D2(a) + (N+L+h-1)2 D2( + 2(N+L+h-l) Cov (a, fip +

+ (s-L-h+1)2 D2( ^) + SŁ2; L + h- l<sśL
7 (11.62)

natomiast elementy poza główną przekątną wyrażają się wzorem:
=(- s s

D2(a)+(N+sJ(N+s")D2( pp + (2N+s'+ s") Cov (a, ^)»

s, s % L+h-1
D2(a)+(N+s*)(N+L+h-1) D2( Ą) + (2N+s'+L+h-l) Cov(a, (Ł); 

s 7 L + h - 1 < s" lub s"pL + h-l<s'
D2(a) + (N+L+h-l)2 D2( + 2(N+L+h-l) Cov (a, ^) +
+ (s'- L-h+l)(s"-L-h+l) D2 ( A.) ; s,' s"> L+h-1;
s7 s" . ’ (11.65)
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Pierwszy wiersz wzoru (11.63) odpowiada przypadkowi, gdy wartości 
oczekiwane obu zmiennych oraz znajdują się na
odcinku o nachyleniu (3. drugi wiersz - przypadkowi, gdy wartoś
ci te znajdują się na różnych odcinkach (pierwsza na p.~, druga 
na /S^), natomiast trzeci wiersz - przypadkowi, gdy obie wartości 
oczekiwane znajdują się na odcinku o nachyleniu p_y.

\i rozważanym obecnie przypadku każdy z wektorów ma za
tem rozkład określony funkcją gęstości:

.(lj), (lj)z _ v(lj) . a
‘ i+h “ ZT+h,L ’ d» AV

(2.-J-Ł/2 |C2 (o) | -1/2

(2jC)-L/2_ |p(U)|-1/2 exp p 1

I 1 exp [ - £

h < 1 s L + h ,

i(o) (sj05)-1 l0)}i 1 < h

(II.S4)

W przypadku, gdy zmienna YTjV, przyjmie jedną z wartości 
f 1 imp) . ,^T+h L muS2-t wystąpić dwie zmiany nachylenia w przedziale

[ T - L, T+h). Z założenia: L,H 1 ^rnpn wynika, że pierwsza 
zmiana nachylenia musi mieć miejsce w przedziale [T - L, T). 
Łączmy rozkład zmiennych.losowych:

U (Ijmr) C _ m (l>r)
T-L+s /"s (11.65)

gdzie:

A(1>r) = <
a + (N + s) ji s Y L+h-l-m

a + (N+L+h-l-m) p. + (s-L-h+l+m) ;

VL + h-1-m <s $ L

l»jim»r - Óak we wzorze (11.35) ?

jest zatem analogiczny jak w przypadku jednej zmiany nachylenia, 
przy założeniu, że miała ona miejsce w przedziale [T - L, T). 
Rozkład każdego z wektorów jest więc L-wymiarowym rozkła
dem normalnym, o zerowej wartości oczekiwanej oraz o maciei’zy wa
riancji i kawariancji ^(ijnir) = T (ljmr)l . s~=

Ł- o « S
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w której elementy głównej przekątnej mają postać: 

^(ljrar) = D2zLI(ljmr)x =
C? O \ o Jss

(a) + (N+s) D2( Aą) + (N+s) Cov (a, ;

’ s^L + h- l-m

—k 2 / A ! > ( }(a) + (N+L+h-l-m)2 D2 ( ai) + 2 (N+L+h-l-m) Gov (a, £. )

+ (s-L—h+l+rn) D1- ( 4.J + ©i2 ; L + h — 1 — m < s L,

(11.66)

natomiast elementy poza główną przekątną są określone wzorem:

Pyt . Cov v<Wfflr>).C3'

D (a) + (N+s')(N+s") Er( ) + (2N+s'+ s") Cov(a,

s ,* s ' * 4 L + b - 1 - rn

D2(a) + (N+s ') (N+L+h-l) D£~( ^5) + (2N+s'+ L+h-l) Cov (a, ^p) >

s < L + h - 1 lub s 4 L + h - 1 <

D^(a) + (N+L+h-l)2 D2 ( + 2(N+L+h-l) Cov (a, p..)

+ (s '-L-h+l)(s"-L»h+l)Q2( s', > L + h - 1.

(11.67)

Funkcja gęstości każdego z wektorów u(ljmr) ma zatem postać:

p. r (ijmr) / y _ (ijrnr) . - a -
o kh / Xrp - yT+|ljL ’ a’ ^n'“

= (2 ft)-L/2 l^1^! -1/2 exp [ - 1 u'^>r> ( ,imr

(11.68)

można obecnie określić wartości prawdopodobieństw warunkowego 
rozkładu a posteriori : L , ^y+h\ ’ 1 = + h»
jć i oraz q^21^ ; 1 = c L + h - 1 ; j / i; m = 1,...,L+h-1

r 7= j. Prawdopobieństwa te mają postać analogiczną jak prawdopodo
bieństwa t (wzory II.’42 - 11,44)j przy czym funkcje gęstości
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określone wzorami (11.39) - (II.41) należy zastąpić funkcjami :
(II.60), (11.64), (II.63)$ Tym samym zostały 'wyznaczone wszystkie
wielkości niezbędne do obliczenia wartości predyktora xP1 , okres- i -b U.
lonego wzorem (11.53).

Poniżej zostaną określone warunki, przy których .predyktor ten jest 
niaobciątony oraz minimalizuje wskaźnik jakości o postaci (11.52).

Błąd predyktora x^^^ wyraża się 'wzorem:

j+h T+h ’T+h (11.69)

Warunkową 'wartość oczekiwaną tego błędu można przekształcić w nas
tępujący sposób:

E (£r+h / K. h N; x, ) =; a,

Ł ^YT+h + ^T+h “ xT+h / K. >z N; x 3 ) =ir

E (yT+h / • ) + E ( £T+h / • ) ” E (xT+h / • ) =

y—'au /•)
—1 qT+h,L yT+h,L

T+h
3TqT+h,Ł yT+h,L . 

T+h
(11.70)

Z ostatniego wiersza zależności (11.70) wynika, że predyktor x„ 
nie jest warunkowo nieobciążony, ponieważ . w ogólnym przypadku 
yT+h L Y yT+h L * Ere(^yEtor ten jest natomiast nieobciążony w 
zwykłym sensie. Jest tak dlatego, że:

) = E (E "T+h
su $(•) ja , _^T+h qT+h»L yT+h,L } ~

4,------ 1
XT+h

.)
•h,L » (11.71)

a ponadto:
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(yi!h,L)= E + (N+L+h) pO =

E (s.) -h (N-bL-f-ll) IL ( , ) =

a + (N+L+h) = yi°h,L

^yT+h^L ) = E (a + (i'H-L+h-1) + 1 ) =

E (a) + (N+L+h-1) E ( ,«.) + 1E( =

a + (N+L+h-1) + 1

= S (a + (N+L+h-l-m) + 1 + m p?) =

E (a) + (N+L+h-l-m) E ( ^±) + 1E( + mE(

a + (^L+h-l-m) p± + 1 + in pr - .

zależności (11,71) - (11.72) wynika zatem równość:

)
i—1 £(•) -• ry
GC ^Tj-H t. •Lj W'

,t(.)
T+h ^T+h,L - ^T+h,L

w konsekwencji:

E ( eT j_W ) “ E (Yrp^v, + £

,(•) JO
T+h7 “ ~ kiT+h T "T+h " AT+h

(11.72)

fi'' ‘ py

a -
n jT+h,L

) =

Z

Z
X*

T+h,L
q<’> y^ 
qT+h,L yT+h,L 

(11.73)

(.) J.)
XT+h qT+h>L yT+h,L " qT+h,L yT+h,L = 0 .

T+h

(11.74)

zależności (II.70) - (11.74) wynikają dwa istotne wniosski :

- warunkiem dostatecznym nieobciążoności predyktora 
jest nieobciążoność estymatorów a, ^,..., pn',

- zastąpienie założenia o znajomości parametrów:a, fi.,..., f

założeniem o znajomości ocen a, powoduje, że
predyktor zmiennych losowych 1 +' h S H przestaje być
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warunkowo nieobciążony, natomiast zachowuje własność., nieob 
ciążoności w zwykłym sensie.

Wariancja błędu predyktora %-p ma postać:

13 (eT+h.) " B ^’YC+h ~ xT+h ł Ki^

(Y,u uT+h + £T+h ~ XT+h / . )

’-Z- • ó
« Gł. « -----W t *

2

' '.ipnJ -

(11.75)

Korzystając z niezależności zmiennych losowych: YT £T+h* 
xT+h m°żna przekształcić ostatnią wartość oczekiwaną w (11.75) 
w następujący sposób:

(YT+h ‘'T+h x;T+# = Y <W- ’ + “2( 'T+h/. ) D2(x,
T+h/

(11.76)

Z wielkości występujących po prawej stronie zależności (11.76) 
wymaga określenia wariancja D“ (xrp+^/. ), ponieważ wariancja 
zmiennej YT+^ wyraża się wzorem analogicznym do (11.48), tzn,:

ID2(Y,
T+h ^T+h qT+h,L

(y(J
°T+h,L E (Yt+J‘))2, (11.77)/- ) =

2natomiast wariancja zmiennej jest równa . Wariancja
predyktora wyraża się wzorem:

1)2 (xT+ł/’ = E (xT+h " E (xT+ł/’® (11.78)

Korzystając z zależności (11.72) wariancję tę można przekształcić 
w następujący sposób:

I YZ 3(.) v(.)
'X* , qT+h,L yT+h,L ) "D <W’=E ( <j(.) yO)

+Vh,L yT+h,L

E (

T+h ^T+h
1E~E ^T+h,L (yT+h,L ~ yT+lą!p2- (n*79)

Wyrażenie będące pod operatorem wartości oczekiwanej jest sumą 
składników o postaci:
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(h(°) _ Y(o) ))2
kqT+h,L kyT+h,L yT+h,LJ'

(ykqT+h,L
(U) _ (ij) n2
T+h,L yT+h,L'7

(g(1 jrnr)ra(ljmr)_ (1jmr)x!
kqT+h,L d+h,L yT+h,L }'

2ra(°) aUj) (Y(?)
^qT+h,L qT+h,L kyT+h,L

2(6^°^ qC1^*1) d°) _ d) wdjmr)
^kqT4-h,JL qT+h,L d,L yT+h,L nyT+h,L

yT+b,L^yT+hd ~ yT+dL

<’»
?/dj) d>r) /da) _ v(ij) wdami 
“vqT+’n,L qT+h,L kyT+h,L yT+h,LayT+h,I

(11.80)

d.jmr) 
yT+h,L )) -

mr)

Wykorzystując wzory (11.35), (II.53) oraz dokonując przekształceń 
analogicznych jak w (11.58) można wykazać, że wartość oczekiwana 
każdego z tych składników jest funkcją wariancji D^(a), D^( (5^),
j = 1,...,n oraz kowariancji Cov (a , ^). Funkcja ta zależy
od parametrów K, L, h oraz jest funkcją niemałejącą względem wa-. 
riancji D (a), D ( A.), j = 1,..., n. Ponieważ wariancje D<(a)
D ( /Si) oraz kowariancja Gw(a, są, przy przyjętych założe
niach, stałymi (określają je wzory (11.49) - (II.50))zatem warian
cja D^(x q) przyjmuje wartość minimalną, gdy estymatory . 

j jt i mają minimalne wariancje. Z zależności (11.76) - (11.77) 
■wynika ponadto, że jedynym składnikiem 'wariancji .błędu predyktora

(wz°r Hd5) zależnym od wariancji D2( ^), j £ i jest 
^^T+h^* związku z tym minimalizacja wariancji )
jest .równoważna minimalizacji wariancji D2(e^+^/. ).

Podsumowując dotychczasowe rozważania można zatem stwierdzić, 
że warunkiem dostatecznym optymalności predyktora o postaci
(11.53),dla wskaźnika jakości będącego błędem średnio-kwadratowym 
prognozy jest nieobciążoność oraz optymalność (średnio-kwadrato- 
wa) estymatorów . j £ i.

Porównując wzory (11.48) oraz (11.76) można zauważać, że wa
riancja błędu predyktora Xrp+^ jest większa niż wariancja^predyktora 

xT+h* bóżnica jest przy tym nie mniejsza niż wartość wariancji

Ponadto nakład obliczeń jest dla predyktora ;<T znacznie 
większy niż dla predyktora ponieważ zachodzi konieczność
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obliczania wyznaczników oraz macierzy odwrotnych do macierzy wa
riancji i kowariancji \

2 p
lależy dodać, że jeżeli wariancje D (a), D ( 3^), D (

są bliskie zeru, to predyktory xńora prowadzą do zbli-xT+h2.-kii Xi’ii
żonych wyników (to samo dotyczy ich wariancji). Można wówczas sto
sować predyktor zamiast xT_^, co powoduje, że prognozy mają
przybliżony charakter, ale - uzysku jemy - zmniejszenie nakładu ob- "■ 

liczeń.

11.5. inne sformułowania zadania prognozy,

Predyktory określone w § II.2., otrzymane dla kwadratowego 
wskaźnika jakości,nie zawsze są wystarczające dla potrzeb prak
tycznych. Konieczność uwzględnienia innych postaci wskaźnika ja
kości prognoz wynika z następujących przesłanek:

- prognoza na poziomie wartości oczekiwanej nie pokrywa się 
z żadną z możliwych trajektorii procesu T ,

- wartość oczekiwana oraz wariancja 'błędu prognozy nie ; 
dostarczają informacji o -■"kształcie” rozkładu tego błędu}

- wartość'" oczekiwana, prognozowanej zmiennej losowej nie dos
tarcza informacji o prawdopodobieństwie wystąpienia ko
lejnego punktu zwrotnego, co ma podstawowe znaczenie w 
prognozowaniu zjawisk scharakteryzowanych w § 1.6;

- błąd średnio-kwadratowy nie jest adekwatnym wskaźnikiem 
jakości w przypadku, gdy konsekwencje dodatniego oraz 
ujemnego błędu prognozy są różne, jak również w przypadku, 
gdy zachodzi potrzeba znalezienia prognozy ’'najostrożniej
szej" - minimalizującej maksymalny a nie przeciętny błąd.

Ponieważ nie jest możliwe określenie jednego predyktora, 
czyniącego zadość powyższym postulatom, zatem zachodzi potrzeba 
stosowania kilku predyktorów, otrzymanych dla różnych wskaźników 
jakości.

«) Z wyjątkiem przypadku, gdy rozkłady zmiennych procesu Y są 
w prognozowanym okresie jednopunktowe.



66

W tym paragrafie podano optymalne predyktory dla następujących 
postaci wskaźnika jakości:

- błędu bezwzględnego prognozy;
- prawdopodobieństwa realizacji (wiarogodności) prognozy;
- sumy błędu średnio-kwadratowego: estymacji trajektorii 

oraz prognozy;
- minimaksowej funkcji kwadratu błędu prognozy.
Wymienione wskaźniki jakości są najczęściej stosowane w prak

tyce [79,80,4c] jak również uzupełniają podane wyżej niedostatki 
określonych dotychczas predyktorów.

Predyktory dalej przedstawione otrzymano przy założeniach 
przyjętych w punkcie II.2.2, tzn. zakłada się, że są znane war
tości nachyleń j = 1,...,n, natomiast realizacja procesu Y
jest obserwowana z opóźnieniem L » 1. Trzy spośród tych predyk- 
torów dotyczą procesu Y ('wyjątek stanowi przypadek sumy błędu 
średnio-kwadratowego). Rozwiązanie takie przyjęto kierując się 
następującymi przesłankami:

- założenia przyjęte w punkcie II.2.2 stanowią kompromis
pomiędzy wymaganiami stawianymi przez praktykę a komp
likacjami teoretycznymi i obliczeniowymi wynikającymi 
z założenia o nieznajomości nachyleń j=1,...,n ;

- predyktory procesu Y mają prostszą postać niż predyk
tory procesu X (ponieważ rozkłady zmiennych YT+h są 
dyskretne); ma to szczególne znaczenie w przypadku wskaź
nika jakości w postaci prawdopodobieństwa realizacji 
prognozy oraz prognoz minimaksowych.

II.3.1. Wskaźnik jakości w postaci błędu bezwzględnego prognozy.

Przy przyjętych założeniach zadanie prognozy można sformułować 
w następujący sposób: znaleźć predyktor yT+h 1 - h H minimalizu
jący wskaźnik jakości o postaci:

W4 (yT+łP = E I YT+h * yT+i/ yT-N-L+1 * * * * »yT-Lr XT-L+1 * * ‘ * ,xt) •

(11.81)
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Rozwiązanie zadania prognozy otrzymuje się na podstawie twierdzenia 
orzekającego, że optymalnym predyktorem, dla wskaźnika jakości \>r 
postaci błędu bezwzględnego prognozy jest mediana w warunkowym 
rozkładzie a posteriori zmiennej losowej Y^ [4o] , tzn. każda
wartość y.j+j1 spełniająca warunek:

^T+h^yT-}-h/yT-I''j-L+1 ’ * * * ,yT-L’ XT-L+1 ’ ‘ = "V2 (11.32)

gdzie:
A ) dystrybuanta warunkowego rozkładu a posteriori 

określonego przez prawdopodobieństwa T
(wzory 11.42 - 11.44).

Warunek (li.32) jest równoważny układowi warunków:

P (YT+h $ yT+ł/’ ) > 1/2 

P ^T+h yT+ł/* ) 1/2 ,
(11.83)

Ponieważ zmienne Ypmają rozkłady dyskretne, zatem optymalną 
prognozą może być pojedyncza wartość lub każda wartość z pewnego 
przedziału Yt+Ii] , którego oba końce spełniają warunki
(11.35) (w zależności od "kształtu” dystrybuanty Gp )
w otoczeniu punktu 1/2).

Aby otrzymać prognozę w omawianym przypadku należy:

- określić zbiór wartości Xp+ln, h=1,...,H dla każdej ze zmiennych 
losowych YTj.h, wg wzoru (11.35);

- określić na każdym ze zbiorów OEp^, funkcję prawdo
podobieństwa warunkowego rozkładu a posteriori, wg wzorów (11.42) 
(11.44), a następnie dystrybuantę Gp+h (yT+h, A A

- znaleźć dla każdej ze zmiennych Yp+^, h=1,...,H medianę na podsta
wie dystrybuanty GT+h(yT+h /. )«

Parowanie prognoz uzyskanych na podstawie predyktorów w pos
taci warunkowej ’wartości oczekiwanej Xp+^ oraz mediany yp , 
pozwala ocenić asymetrię rozkładu zmiennej YT Jest to celowe 
dlatego, że rozkłady te mogą charakteryzować się znaczną asymetrią, 
natomiast obliczenie mediany wymaga określenia tych samych wiel
kości co obliczenie wartości oczekiwanej, a więc nie zwiększa na
kładu obliczeń.
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Sformułowane wyżej zadanie prognozy można łatwo uogólnić na 
przypadek, gdy konsekwencje dodatniego oraz ujemnego błędu prognozy 
są różne. Wskaźnik jakości jest, wówczas niesymetryczną funkcją 
błędu prognozy tzn. ma postać:

:V'E lYl+h “ yT+h^’ I ; YT+h < yT+h£V‘ E 1 Yf+h

Ce"E |Ym ■,i T+h

7 <y" .

yT+h/’ I ’ YT+h yT+h
(11.84)V^yT+łP

gdzie:
0,

Optymalnym predyktorem yT+h jest w tym przypadku kwantyl rzędu, 
<x'/( + a") w warunkowym rozkładzie a posteriori zmiennej lo

sowej Yrp^ [4o] , tzn. każda wartość spełniająca. warunek:

GT+h'yłW- > = ^7(«*' +• 0<-“) , (11.85)

Obliczanie prognozy na podstawie predyktora yT+h przebiega analo
gicznie jak w przypadku predyktora yT+h.

II.5.2. Wskaźnik jakości w postaci pravzdopodobienstwa realizacji 
( wiarogodności) prognozy.

Ogólną postać zadania prognozy można w tym przypadku sformuło
wać w następujący sposób: dla każdego ze zbiorów 'X ’̂+h, h=1,...,H, 
znaleźć podzbiór Ap+h maksymalizujący wskaźnik jakości o postaci:

" p(yT+h C V^h/yT-N-L+1 ,.. <, yą.-k > L+1 ’ * * * * ^t1'

(11.86)

przy warunkach:
^T+h % ^T+h 

J^AT+h^ ' *T+h

G "^I+h 00

(11.87)

J
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gdzie: średnica zbioru ^p4b L^O] 
nością:

określona, zalcż-

f ( AT ) - y?+!' T+h yT+h , oo;

natomiast y^^y, oraz y^+|7 oznaczają odpowiednio największą

oraz najmniejszą wartość w zbiorze . Liczba •#„, , określa± 4~ L1 It- Q
zatem różnicę pomiędzy największym oraz najmniejszym elementem
każdego ze zbiorów Am , .1+ n

Ze względów praktycznych można wyróżnić dwa przypadki szcze
gólne powyższego zadania:

- gdy wszystkie wartości h=1,...,H są równe zeru;
- gdy wartości 92^,,, h=1,.,.,H są takie, że ^(Arp^) > 0.*)

\J pierwszym przypadku zadanie prognozy redukuje się do znale
zienia prognozy najbardziej prawdopodobnej , tzn. do wyznaczenia

każdym ze zbiorów elementu o. największym prawdopodobień
stwie realizacji. (Zbiory A£+ti są wówczas jednopunktowe, ponieważ 
warunek = implikuje warunek x° = xa). Optymalnym pre
dyktor em jest w tym przypadku wartość modalna y*,h, h=1,..,H w wa
runkowym rozkładzie a posteriori zmiennej losowej tzn.:

4-h={k+hI. (11.39)

gdzie: y-p.^ spełnia warunek:

-r + h
P<PT+h yT+h^yT-N-L+1’* *’,yT-L’ XT-L+1 ’ * * * ,XT^ " 4^x tP^YT+h“ 

yT+h,L/yT-L-N+1’* *‘,yT-L’ XT-L+1’’•*,XT^}

(11.90)

Zależność (11.90) wyznacza wartość y*+^ w sposób jednoznaczny, po

nieważ rozkład warunkovy wektora jest wielowymiarowym rozkła
dem normalnym (jest ciągły i ma jedno maksimum), w związku z czym

«)Należy zwrócić uwagę, że warunek X > o nie implikuje automa
tycznie vzarunku ^(A^ , ) ł 0. Warunkiem dostatecznym zachodzenia

^C^+hL > 0 Jest Warunek h > } , gdzie Jhb ozna
cza długość największego przedziału, w którym wartość dyśtrybuan- 
ty GT+b/yT+h /• ) jest -stała.
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prawdopodobieństwa rozkładu a posteriori muszą mieć różne wartości.

Ciąg- wartości y^^,... wyznacza najbardziej prawdopo
dobną trajektorię procesu Y w przedziale [T + 1, T + II ] . Wa pod
stawie kształtu tej trajektorii można stwierdzić czy bardziej praw
dopodobne jest kontynuowanie istniejącego nachylenia czy też zmiana 
(tzn. punkt zwrotny). Prawdopodobieństwa (11.42) - (11.44) pozwala
ją natomiast określić prawdopodobieństwo wystąpienia punktu zwrot
nego w prognozowanym okresie, jak również najbardziej prawdopodobny 
kierunek zmiany trendu.

Porównanie prognoz uzyskanych za pomocą predyktorów x* ,
(z punktu - II.2.2) y<g+|1 oraz (tzn. wartości oczekiwanej,
mediany oraz wartości inodalnej) pozwala ocenić "kształt” rozkładów 
a posteriori zmiennych losowych bez konieczności sporządza
nia wykresów funkcji prawdopodobieństwa. Określenie wartości pre
dyktora y* , h=1,...,H przebiega podobnie jak w przypadku pre
dyktora yT+ą> a zatem nie zwiększa nakładu obliczeń.

W drugim przypadku (tzn. gdy > °) mamy do czynienia
z tzw. prognozą alternatywną [30 ] . Optymalnym predyktorem jest
wówczas rozwiązanie zadania (11.36) - (11.87). Zadanie to można 
rozwiązać metodą przeglądu pełnego wszystkich możliwych podzbio- 
rów każdego ze zbiorów h=1,..,,H. Gdy zbiory
nie są zbyt liczne, rozwiązanie to można stosunkowo łatwo "zgad
nąć ”,

Prognozy alternatywne stanowią dyskretny odpowiednik tzw. 
prognoz przedziałowych , których określenie nie jest łatwe 
w przypadku prognozowania procesu X.

Ze względów praktycznych są'istotne dwie uwagi odnośnie prog
noz alternatywnych procesu Y:

- wartości yT+^ oraz y^,+^ nie są w ogólnym przypadku 
symetryczne względem wartości oczekiwanej E(Y^+|1/. ) 
jak to ma miejsce w przypadku prognoz przedziałowych 
w metodach prognozowania ciągów czasowych przedstawionych 
w rozdziale 1}

h) Przez prognozę alternatywną rozumie się określenie zbioru wartości 
który z określonym prawdopodobieństwem : ' u zawiera progno
zowaną wielkość.

kk) Przez prognozę przedziałową rozumie się określenie przedziału, 
który z ustalonym prawdopodobieństwem zawiera prognozowaną 
wielkość [79] .
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- przyjęcie jednakowych wartości "&r+h> wszys^kic^
1 $ h €H spowoduje na ogół, że wartość wskaźnika jakości 
(II.85) będzie malała ze wzrostem h; aby wszystkie wartości 
wskaźnika (11.86) były nie mniejsze od zadanej z góry licz- 
by 0 < < 1 średnice zbiorów muszą rosnąć ze
wzrostem h (na ogół dość szybko).

II.3.3. Wskaźnik jakości w postaci sumy błędu średnio-kwadratowego: 
estymacji trajektorii oraz prognozy.

W. tym . punkcie zostanie przedstawiony predyktor otrzyma
ny w dwóch etapach: pierwszy etap polega na estymacji trajektorii 
procesu Y w przedziale [T-L+1, T] , natomiast drugi - na wyznaczę 
niu predyktora > określonego w punkcie II.2.1, dla uzyska^
nej oceny trajektorii. W obu etapach jest stosowany kwadratowy 
wskaźnik jakości.

W punkcie II.2.1. wykazano, że jeżeli realizacja procesu Y 
jest obserwowana bez opóźnienia, to wariancja błędu prognozy pre
dyktora xT+h minimalizującego błąd średnio-kwadratowy prognozy 
jest równa:

h
'T+h

P(0)
pT+h

(y(o)
kyT+h

\ 2 v XT+b? + pT+h ^T+h T+hJ ’+

(11.91)

Jeżeli natomiast realizacja procesu Y
niem L >, 1, to wariancja błędu
xT+h1 wykorzystującego wektor obserwacji

jest obserwowana z opóźnie- 
optymalnego predyktora 

j jest równa:

hD2(e*
T+h'

T+h

,(lj)
.w 7“ qT+h,L (yT+h,L~ xT+h; + qT+h;LlyT+hiL ++13 i

fi ( — --  i
qT+h,LjA 1=C. r£j m=1 x+n»Ł i+n,u i+n

(11.92)

Wariancja (.11.92) jest większa od (11.91) co najmniej o wartość 
ostatniej ' (poczwórnej) sumy. Składnik ten można wyeliminować 
z wariancji błędu prognozy dokonując estymacji trajektorii proce-
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su Y v/ przedziale [T-L+1, T] , na podstawie realizacji procesu Y 
dla t ś T-L oraz wektora obserwacji . Zastąpienie realizacji 
procesu Y w przedziale [T-L+1, Tj jej oceną powoduje, że warian
cja (II,92) zostanie zmniejszona o wartość ostatniej (poczwórnej) 
sumy oraz zwiększona o pewien składnik <£^>0, wynikający z błędu 
estymacji, 1 Poszukuje się zatem takiej oceny trajektorii, która 
zminimalizuje wartość składnika . Celowość takiego podejścia 
zostanie omówiona w końcowej części tego punktu.

Zadanie prognozy redukuje się, w omawianym przypadku, do za
dania estymacji trajektorii, ponieważ ocena trajektorii określa 
w sposób jednoznaczny wartości parametrów procesu Y (stałą, 
nachylanie oraz czas trwania odcinka) w chwili T, niezbęd
nych do wykorzystania predyktora xT+łi,

Dla sformułowania zadania estymacji trajektorii są niezbędne 
następujące oznaczenia:

- zbiór wszystkich trajektorii procesu Y w przedziale 
[t-L+1, t] , tzn,:

VL ’ WO>] U tz?3’ i 1=1.....L; j ? ij, (II.93)

(postać zbioru Vj wynika z postaci zbiorów Xp+^
określonych wzorem (II.16)) , 
gdzie: y-o) = [y^L+1’*”’ yTO) ]

„(«)= r v(i.n v(ij)1‘
Y^ l yT-L+1»•••» Yf J

przy czym ,(o): = a + (N+s) ^i * a =a

a + (N+s) i 1 s < L-l

yT-L+s " \ a + (N+L-l) + (s-Hd)^ ;

L*1 < s £ L;

») Należy zwrócić uwagę, że wariancje D^(eT+,n/.) oraz D^eT+t/*) 
różnią się także ze względu na fakt, iż nie są w ogólnym 
przypadku równe prawdopodobieństwa oraz ^T+h L
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*(.) wektor prognoz obliczonych na podstawie predyktora 
(wzór 11.20), przy założeniu, że realizacja

procesu Y \-f przedziale [t-L+1 , Tj jest rówy \ -4( \
jektorii y'*', tzn.

na tra-

-(.) (.) *(.)
+1 '"T+hJ (11.94)

(.) prawdopodobieństwo a posteriori wystąpienia trajektorii 
yj‘;, tzn.:

X.)r ' = yw /yT„N-L4-i

przy cz,yra. Ytf/ ~ J" , • • • , Irp'J

»• • • ,yy-L,XT-L+1 ’ * * * ,XT^ ? (H«95)

Dla uproszczenia zapisu elementy zbioru V, pravzdonodobieństwa 
qv *y oraz wektory prognoz *1 będą oznaczone jednym indeksem,
tzn. będą oznaczane symbolami y^v^ , q^V) 

V = 1,... ,Rt , gdzie:

(W

= n.L,

przy czym n.. - liczba dodatnich prawdopodobieństw p.^.1J * * n -i

Zadanie estymacji trajektorii można obecnie sformułować 
w następujący sposób:
znaleźć trajektorię y, 
o postaci:

Iw minimalizującą wskaźnik jakości

RT. H
(V) .___ , ,«tv)

, q y ■ (XT+h
s=1 h=1

_ ..(s) s2 . (11.96)©e = 2 RL

Wielkość ■) V =1,...,R^ oznacza wartość oczekiwaną kwadratu
przyrostu błędu prognozy, wynikającego z przyjęcia oceny trajektorii 
równej , obliczoną dla całego przedziału czasu [t+1,T+h],

W celu rozwiązania zadania estymacji należy,:

- określić zbiór VT;
- określić na zbiorze VT funkcję prawdopodobieństwa 

rozkładu a posteriori q , V =1,...,R^;



74

v V A )- obliczyć dla każdej trajektorii ) & VT prognozę x ;
- obliczyć dla każdej trajektorii y.(v? & V, wartość wskaźnika

jakości b*e ;
- znaleźć najmniejszą wartość &, * oraz odoowiadającą jej

(yj
trajektorię y„

Rozwiązanie zadania prognozy sprowadza się do znalezienia 
predyktora odpowiadającego optymalnej ocenie trajektorii

. Poniżej zostaną określone wielkości niezbędne do obli- 
czenia v/artosci predyktora x

ęp)Prawdopodobieństwa warunkowego rozkładu a posteriori q wyz
nacza się na podstawie rozkładu a priori określonego na zbiorze 
Vr oraz rozkładu warunkowego wektora Xw .

Prawdopodobieństwa a priori określa się analogicznie jak 
w punkcie II.2.1. Prawdopodobieństwo a priori wystąpienia trajek
torii y^,°^ Jest równe prawdopodobieństwu braku zmiany nachylenia 

funkcji przedziałami liniowej w przedziale [T-L+1, T), tzn.:

/ yP(Y. T-M-L+1 » “ * ’•'T-LyT_T) = P(K, » N+L/K, ź W). (II,97)

Prawdopodobieństwo a priori wystąpienia każdej z-trajektorii 
yJ“J) , 1=1,...,L, j^i jest natomiast równe:

p(v ~ y(Yj)/v
L+1 yT.L) = p(x N+L-i/; N) P(Kj >z 1)P4

(11.93)

Rozkład warunkowy wektora Xw wyraża się wzorami analogicznymi 
do wzorów (11.39) - (II.41) z punktu II.2.2. Funkcje gęstości tego 
rozkładu mają postać:

f(°\x
K_w /yfć = (2 ft )“L/2

f(lj)(xw /y5lj))= (2ft)'L/2

<S ”L exp { - l(xw -yj°b'( <5 2i)”1x 
1 2'

- k. - y.Co)g

sgL exp^_ -yWbcńńr1-

* - yf L j
(11,99)
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Prawdopodobieństwa warunkowego rozkładu a posteriori wyrażą się 
zatem wzorami:

,(°)
“ yJ Z//^T-N-L+1 * * * * 7 / Zw ))

Q
(11.100)

?:dzie:

p f V — V / V V / T/ ~ i A1 - A. 1 ^T-rJ-L+l * ’ ‘ ‘ T-L/x X >
Q ,

^^T-N+L+1 ’ * * *’^T^ / Z" ))

V

Aby obliczyć prognozy V=1,...,RT należy dla każdej
trajektorii ze zbioru VT określić wartości parametrów wymaganych 

. u
przez predyktor xgp+^» tzn. stałą, nachylenie oraz cłłs Wa-nia <wtxt- 
niego odcinka. Dla trajektorii yj°\ parametry te mają wartości 

odpowiednio równe: a , N+L, natomiast dla trajektorii
1=1.,,,.L j/i - odpowiednio równe: S-+ (N+L-1) 1,

Określone powyżej wielkości pozwalają obliczyć wartości
wskaźnika jakości ©s

(X>

Znalezienie wartości &, * = min^ , v =1,.,. ,11-3 , oozwal'a 

uzyskać natychmiast wartości predyktora xy poprzez wybór pro
gnozy odpowiadającej trajektorii y^ \

( "2 )W celu porównania własności predyktorów xk * oraz x,T+h
zostanie zanalizowana wartość oczekiwana oraz wariancja błędu

■ predyktora $3 . Błąd prognozy dla predyktora ,

1 h •$ H można przedstawić w postaci:

>(**)_
"T+h T+h T+h (11.101)

, • • • ,hl»

X -

YZarunkowa wartość oczekiwana tego błędu jest równa:
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ę( e3 /v V v V ■-At- /yT-N-L+1 ” • *’-“'T-L’ ^T-L+V*’ T; ' 

E^-T+h " xT+h + xT+h " xT+h*^* =

SCXT+h - y+h/ • ) + E(xT+h ” xT+h* •

j? ( y ~ v k 'łkAT+h T+h' ’ '

(11.102)

W punkcie II.2.2 wykazano, że predyktor jest warunkowo nie
obciążony, tzn.:

E^>+h ~ xT+k/’ - 0 J

skąd wynika, że:

E'^eT+h'/’ ' _ Ufy* _ } (EvT+h xT+h > • ' • \ 11.103)

Ponadto, można wykazać, że ;
i\Ttu

X,T+h " q
v=i

T+h (11.104)’ X v ) *( )

Uwzględniając zależności (11.103), (11.104) można przedstawić 
wartość/, oczekiwaną błędu predyktora w postaci:

FUX

v=7
E( e^ / 'I = E( \ ) 4 ( v _ y( ''’-*)/ } _

" T+h7, ' M 2__ , 1 xT+h '‘T+h 7* ' ~

R

ZZ/ł(V > E'xT+h)/- > ~ E(1t^/.).(II,105)

$( „iZ zależności (11.105) wynika, że predyktor ** nie ma w ogólnym 
przypadku własności -warunkowej nieobciążoności, ponieważ równość:

R.Lszxv) e<V/- > = *<?/.),
V=1

zachodzi tylko w przypadku jednopunktowego rozkładu a posteriori 
na zbiorze V^, tzn. gdy: q^ = 1.

Wariancję błędu 
w postaci:

V. )predyktora xv *' można przedstawić
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n2/ _ Ęfy «.D eT+h' * ' ~ i • i .-T+h "T+h (II.10S)

Po dokonaniu analogicznych przekształceń jak w przypadku wartości{&( V )oczekiwanej błędu predyktora xj '* J otrzymuje się zależność:

D"~(eT+h 7- ) = + * XT+}/- ) + E(x?+h " xT+h7- )2 +

+ 2S»T+h - W+h/. )(x*+h - 4-S7. )) . (11.107)

Pierwszy składnik sumy (11.107) jest wariancją błędu predyktora 
xT+h ’ d-ru£i " wartością oczekiwaną kwadratu obciążenia predyktora 
xAvji?, natomiast trzeci - kowariancją błędu predyktora x* , oraz

i-rti 1 + U.
obciążenia predyktora Kowariancja ta jest równa zeru, po
nieważ błąd predyktora xj^ oraz obciążenie predyktora xT^^ 
są niezależnymi, zmiennymi losowymi, a ponadto wartość oczekiwana 
błędu predyktora x^^ jest równa zeru. W konsekwencji wariancja 
(11.107) przyjmie postać:

) = D2(gg/. ) + S(xg - 1^7. )2. (II. 108)'T+h' T+h "T+h

Z zależności (11.108) wynika, że wariancja błędu predyktora
jest równa wariancji predyktora x*+h, powiększonej o kwadrat obciążam 
tego predyktora, które jak wykazano jest różne od zera.

Predyktor- x* przewyższa zatem predyktor x^ '9* z punktu

widzenia wartości oczekiwanej oraz wariancji błędu prognozy.
Wielkości te charakteryzują jednakże "przeciętną” dokładność pro-
gnoz. Ze sposobu konstrukcji predyktora xK 1 wynika natomiast,
że w pewnych przypadkach może on dostarczać prognoz o większej
precyzji niż predyktor x,~ , . Jest tak dlatego, że dokładność 

■"+n '■!' )prognozy uzyskanej za pomocą predyktora xv *' zależy od wyniku 
estymacji trajektorii procesu Y w przedziale lT-L+1, t] .
W przypadku bezbłędnej oceny trajektorii prognoza ta będzie (prze
ciętnie) dokładniejsza od prognozy otrzymanej na podstawie predyk- 
tora xTj? , natomiast w przypadku błędu - mniej dokładna.

h) Należy pamiętać, iż w chwili oblbzania prognozy nie wiadomo czy 
estymacja trajektorii była bezbłędna czy też nie, toteż a priori 
nie wiadomo, która prognoza będzie dokładniejsza, a która mniej 
dokładna.
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*( V Y
Z powyższego wynika, że stosowanie predyktora xv * ' jest celowe 
w przypadku, gdy rozkład a posteriori określony prawdopodobieństwa
mi q'“V/, _v=1,...,R^ jest skoncentrowany (tzn. prawdopodobień-

,( »*)stwo qk J jest bliskie jedności), natomiast prognozowanie ma 
charakter powtarzalny. Błędy estymacji będą wówczas występować 
rzadko, natomiast w przypadkach bezbłędnej estymacji, prognozy 
obliczone na podstawie predyktora JV" będą dokładniejsze od

prognoz uzyskanych za pomocą predyktora . Stosovranie predyk-
tora • *} ma zatem "hazardowy" charakter
uzyskania prognozy dokładniejszej od predyktora zm,, , ale tej

stwarza możliwość

"T+h
powoduje, że w części przypadków prognozy te będą znacznie gor
;ze.

Podejście dwuetapowe, przedstawione w niniejszym punkcie 
można modyfikować zmieniając wskaźniki jakości, np. wprowadzając 
różne wskaźniki w każdym z etapów lub nadając różne wagi dla po
szczególnych wyprzedzeii h=1,...,H we wzorze (11.96).

II.3.4. Y/skaźnik jakości w postaci minimaksowej funkcji kwadratu 
błędu prognozy (prognoza minimaksowa).

Wykorzystanie wskaźnika jakości w postaci funkcji minimaksowej 
ma na celu znalezienie prognozy "najostrożniejszej". Jest to uza
sadnione w przypadku, gdy:

- prognozowanie ma charakter jednorazowy;
- prawdopodobieństwa rozkładu a posteriori q^ 1, y =1,...,R^ 

(wzór (11.100))mają mało zróżnicowane wartości ;
- błędy prognoz powodują duże straty.

Zadanie prognozy jest dogodnie sformułować w tym przypadku 
w postaci dwuosobowej gry z naturą w której poszukuje się rozwią
zania minimaksowego [Ao] . W niniejszym punkcie będzie rozważony 

przypadek, gdy zbiorem strategii prognozującego oraz natury jest 
zbiór trajektorii procesu Y w przedziale [T+1, T+H] , natomiast 1 
funkcją straty kwadrat różnicy pomiędzy prognozą i realizacją. 
Ponieważ zbiór trajektorii zawiera skończoną liczbę elementów, 
zatem liczba strategii jest również skończona, w związku z czym 
funkcja straty jest macierzą.
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Dla sformułowania zadania prognozy są niezbędne następujące 
oznaczenia:

- VTT = j y£ \ p =1»•»♦ ,RU 1 ~ zbiór trajektorii procesu Y 
n l—p n )

w przedziale [T+1, T+H ] RTj - liczba tych trajektorii;

— ~ [ ^vsl ” x . wymiarowa macierz strat, której elementy
są określone zależnością:

wvs

0

j

i V - S

(11,109
y> £ s

Liczba vv oznacza stratę, która powstanie wskutek przyjęcia 
prognozy w postaci trajektorii yV \ podczas gdy zrealizuje się x 
tra j ektoria y^s .

Zadanie prognozy można sformułować, w omawianym przypadku , 
v/ następujący sposób: znaleźć minimaksowe rozwiązania gry, w któ
rej zbiorem strategii obu graczy jest zbiór V^, natomiast funk
cją straty - macierz W.

Rozwiązaniem powyższej gry jest rozkład prawdopodobieństwa 
określony na zbiorze VTj [40j . Optymalnym predyktorem jest w tym
przypadku przyporządkowanie każdej z trajektorii y^ prawdopodo

bieństwa, z jakim należy ją przyjąć za prognozę. Dla znalezienia 
tego rozwiązania jest niezbędne określenie zbioru Y^ oraz obli
czenie wartości elementów macierzy W.

. Postać zbioru wynika z postaci zbiorów h=1,,,,,H
określonych wzorem (11.35):

j/i J V(lj). 
-P ’~ 7 [ d 7 J 1=1,...,L+H,

(11.110)
2p1Jmr:); 1=cj......... L+H- jn, wj} ?

gdzie:
J.)/T+i

)



88

yT+h " a + (N+L+h) h=1,...,H

r

+ (n+s) 5 1 s ■$• L+h—1a
y(lj)
yT+h

(ijmr)
yT+h

a + (N+L+h-1) + (s-L-h+1) ;

l L+h-1 < s h L+h, h=1,...,H

a + (N+s) ; s=1,,,. ,L+h-l-m

a + (N+L+h-l-m) + (s-L-h+l+m) ;

L s=L+h-l-m+1,...,L ; h=1,...,H

Liczba elementów zbioru V^, tzn. liczba różnych trajektorii 
procesu Y w przedziale [T+1, T+Hj jest równa:

L+H- 1
RH = > ; > \ (LłH-l)n^ + (H+Ljn^ + 1 , (11.111)

Pl . > 0 1.C

gdzie:
n. .. - liczba dodatnich prawdopodobieństw p.2- (i-ustalone);

n. - liczba dodatnich prawdopodobieństw p. , j^i.J J- J r

Wzór (11.111) otrzymuje się w następujący sposób. Zbiór 
można przedstawić w postaci sumy dwóch podzbiorów: , V£ przy
czym podzbiór zawiera trajektorie, dla których >; N oraz
m=0, natomiast podzbiór Vo - trajektorie, dla których K^. - N+s, 
s=0,...,L-1 oraz m > 0. Podzbiór zawiera zatem wszystkie
trajektorie y^^7 oraz trajektorię yp°'• Liczba elementów tego 

podzbioru jest równa: (L+H)m . +1. Podzbiór Vg zawiera nato
miast wszystkie tiąjektorie Trajektorie te należy sumować

u >- dla indeksów j } dla których p.> 0 oraz 1+ 
J a

(Cj - minimalny czas trwania odcinka o. nachyleniu ;

dla indeksów 1 spełniających warunek: CL <: 1 h L+H-1.
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Ponadto po 
może wystąp 
dla każdego 
jest równia:

(dla którego p.A> 0) 
ij

Wynika stąd, że 
a różnych trajektorii

każdym odcinku o nachyleniu ^3..
ió n. odcinków o nachyleniu jr

j takiego, że p. .. > 0 liczb. 
-*• J

L+H-1

2 - (L+il-l) n ,
1=C .

J

a zatem łączna liczba trajektorii y^1drar) jest równa:
—P

L+H-1

+ Z I
n. . > 0 1=C . 

a

(L+H-1)n.- ' jr (11.112)

Z określenia podzbiorów oraz wynika, że

v1 u v2 vTT
il

V>, A v2 = o 1

zatem liczba Rr^ jest równa sumie elementów zbiorów oraz V2,
tzn. sumie znajdującej się po prawej stronie zależności (11.111).

Dla uproszczenia zapisu trajektorie ze zbioru Vr, będą oznacza
ne za pomocą jednego indeksu V , analogicznie jak w punkcie 11.3^3.

Określenie trajektorii będących elementami zbioru pozwa
la obliczyć wartości elementów macierzy strat W . Sposób rozwią
zania gry odpowiadającej zadaniu prognozy zależy od tego czy ma
cierz W posiada punkt siodłowy, tzn. wartość w* spełniającą 
warunek:

w = max (min {w ; y ,s=1,... , j ) = min(max £w 
s s

V 3s=1,...,Rh }) .
łs *

Jeżeli punkt siodłowy 
trajektoria yn^ 

Rozkład prawdopodobie: 
jednopunktowy,

istnieje, to optymalnym predyktorem jest 
odpowiadająca punktowi siodłowemu w* . 
stwa na zbiorze VT^ jest w tym przypadku
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W przypadku gdy macierz ń nie ma punktu siodłowego .wartości 
prawdopodobieństw 3. s=1,... ,RTT, określających rozkład naO li v
zbiorze V,^, uzyskuje się rozwiązując zadanie programowania linio
wego o postaci 5 [40] :

V' mm

ii
2ZXA
S=1

S=1

gdzie: V" - wartość gry
a*Aby uzyskać wartości Ao będące optymalnym rozwiązaniem zadania 

(11.113) należy [4o] :

- dokonać podstawienia:

= y
5 ] S ?

znaleźć optymalne rozwiązanie

(11.114)

s=1,...,Rh zadani

VH -
max

S=1

li

s

> (11.115)

?ś)Zakłada się, że gra nie zawiera strategii zdominowanych [4o] . 

x«)ńartqść gry jest zawsze dodatnia, ponieważ elementy macierzy
są nieujemne (por. wzór 11.109).'

H

D 7 <Td
Zń 1

1 » 0;

l

J

(11.113)

> 1

$ 1 —1 • » , »

> 0; s=1,... ,F ŁH ;
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wyznaczyć wartości a_, s=1,.>y>

ż = -* *

gdzie: *■
W = V?

vu

.,KTt z zależności ' n

Rozkład prawdopodobieństwa okredlonv na zbiorze V.T orzez wartości 
, s=1,...,Pt, vzyznacza w rozważanym przypadku mininaksovzyo t i

predyktor procesu Y w przedziale [T+1, T+H ] .

Aby uzyskać prognozę na podstawie tego predyktora należy doko
nać losowania jednej trajektorii ze zbioru Vq w taki sposób, aby
prawdopodobieństwo wylosowania każdej z trajektorii y' ,

-PX vV =1 ,... ,RTT było równe n.
Podejście przedstawione w niniejszym punkcie można modyfikować

zmieniając postać funkcji straty oraz zbioru V^. W szczególności 
można przyjąć te elementy analogicznie jak w punkcie II.3.3* Jest 
to celowe zwłaszcza w przypadku gdy zbiór Vu zawiera dużą liczbę 
elementów, ponieważ określenie prognozy minimaksowej wymaga wówczas 
dużego nakładu obliczeń (np. gdy n - 3, L -- 2
co powoduje, że macierz W zawiera ponad 10 000 elementów).

, H = 8, Lo > 100,
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Rozdział III. Estymacja parametrów modelu.

V/ niniejszym rozdziale przedstawiono estymatory parametrów 
procesu zawierającego składową odcinkowo-liniową. Estymatory te 
określono przy założeniu, że jedyną podstawą estymacji jest ciąg 
czasowy

Estymacja parametrów składa się z kilku etapów. W każdym z 
etapów, z wyjątkiem pierwszego, są wykorzystywane wyniki otrzy
mane w etapach poprzedzających. Ponadto zakłada się, że niektóre 
z tych 'wyników są wielkościami dokładnymi, nie obarczonymi błę
dami estymacji.

Etapy oraz założenia estymacji.

Estymacja parametrów procesu X obejmuje określenie:

- liczby n oznaczającej liczbę elementów zbioru nachyleń B

- nachyleń j=1,...,n ;

- rozkładów zmiennych losowych K^, j=1,...,n ;

- prawdopodobieństw macierzy przejść P = [Pj_j •
. . . T- I

- wariancji 3L procesu L .

Jak już zaznaczono, estymacja tych parametrów przebiega w kil 
ku etapach. Etap pierwszy jest etapem wstępnym. W trakcie tego 
etapu są określane oceny parametrów kolejnych odcinków funkcji

(t) (punktów zwrotnych, stałych oraz nachyleń). Oceny te są 
wykorzystywane w dalszych etapach do estymacji parametrów proce
su X . Kolejność estymacji poszczególnych parametrów w ramach 
etapu jest dowolna , natomiast kolejność etapów jest ustalona 
(ze względu na wykorzystanie wyników z etapów poprzedzających). 
Poniżej podano, które z parametrów są szacowane w kolejnych eta
pach. Zaznaczono też, które z ocen muszą być znane w danym etapie.

?c) Nie dotyczy to etapu pierwszego.
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Etap pierwszy: estymacja parametrów funkcji ij>(t) 
(wzór II.1) tzn. punktów zwrotnych 
t(V-) ? oraz stałych i nachyleń
kolejnych odcinków.

Etap drugi : estymacja liczby n oraz przyporządkowanie 
ocen nachyleń kolejnych odcinków funkcji

(t) elementom zbioru IB - na podsta
wie ocen punktów zwrotnych oraz ocen nachy
leń otrzymanych w etapie pierwszym.

Etap trzeci : estymacja nachyleń rozkładów zmiennych
losowych K. oraz prawdopodobieństw p.. ;J
i,j=1,. ..,n - na podstawie ocen z etapu 
pierwszego i drugiego.

Etap czwarty : estymacja wariancji <3Ł - na podstawie
wyników z etapu pierwszego, drugiego oraz 
ocen nachyleń , j=1,♦..,n.

■ V

Przedstawione w niniejszym rozdziale estymatory parametrów 
otrzymano przy następujących założeniach (Z1 - Z5):

- Z1: oceny punktów zwrotnych są wielkościami dokładnymi, 
tzn. nie obarczonymi błędami estymacji (systematycz
nymi ani losowymi); założenie to jest wykorzystywane 
w etapach II - IV;

- Z2: ocena liczby n jest wielkością dokładną; założenie
to jest wykorzystywane w etapach III - IV;

- Z3: przyporządkowanie ocen nachyleń kolejnych odcinków
funkcji <|'(t) elementom zbioru 3 zostało dokonane 
bezbłędnie; założenie to jest wykorzystywane w eta
pach III - IV.

m) Inaczej mówiąc w etapie tym określa się liczbę n oraz dzieli 
się zbiór ocen nychyleń funkcji, y(t) na rozłączne podzbiory 
w taki sposób, aby każdy podzbiór zawierał tylko i wyłącznie 
oceny jednego elementu zbioru ?>
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- Z4: estymator nachylała j-tego odcinka funkcji (t)
jest stochastycznie niezależny od estymatora nachyle
nia 1-tego odcinka 1 / ji założenie to jest wyko
rzystywane w etapie II;

- Z5: w przedziale [1. tM] wystąpiła co najmniej jedna 

realizacja każdego z nachyleń j=1,...,n;
założenie to jest wykorzystywane w etapie II,

Założenia te?z wyjątkiem Z51 mają charakter upraszczający. 
Zostaną one zanalizowane w § III.8.

Należy zaznaczyć, że w pracach [10,43,45,17] , poruszających 
zagadnienia prognozowania punktów zwrotnych, problemy własności 
estymatorów punktów zwrotnych w ogóle nie są rozważane, natomiast 
założenia Z1, Z4 przyjęto tam w sposób niejawny.

Przedstawione niżej estymatory można podzielić na dwie grupy:

- estymatory mające postać analityczną;

- estymatory otrzymane w wyniku realizacji algorytmu lub procedury

Do pierwszej grupy należą estymatory: współczynników kątowycho
, prawdopodobieństw p. . oraz wariancji . Do drugiej 

grupy należą estymatory parametrów, dla których nie udało się
sformułować problemu estymacji w postaci zadania programowania

f
matematycznego. Do grupy tej należą estymatory: punktów t' ' 
oraz liczby n. Opierają się one na testach statystycznych:
F - Snedecora oraz t - Studenta.

III.2. Estymacja parametrów funkcji przedziałami liniowej.

Estymacja parametrów funkcji <j>(t) obejmuje określenie 
punktów zwrotnych t^v \ V =1,...,m (m - nie znane) oraz 

stałych i nachyleń kolejnych odcinków (por. wzór II.1). Zasad
niczy problem stanowi określenie punktów t^ \ ponieważ zna

jomość ich pozwala wyznaczyć pozostałe parametry.
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Estymację punktów t^ v proponuje się zrealizować za pomocą 

procedury złożonej z dwóch kroków, W pierwszym kroku wyznacza się 
tzw, wstępne oceny punktów zwrotnych t'1 5? za pomocą algorytmu 
wykorzystującego test oparty na tzw, scatystyce Chowa [13] .

W drugim kroku przeprowadza się weryfikację ocen wstępnych
. A f V )
i wyznacza oceny ostateczne V ' .

Algorytm, będący estymatorem wstępnych ocen punktów zwrot
nych stanowi modyfikację algorytmu przedstawionego w pracy [i 7 ] . 
Algorytm ten wymaga aby minimalny czas trwania odcinka spełniał 
warunek:44)

C . 4mian (III.1)

Realizacja algorytmu wymaga określenia następujących wielkości: 

- parametru M spełniającego warunek:

4 < it < C .x a rrnmin i
(III.2)

- parametru M spełniającego warunki: 
e

3 < C.A e x min
(III.3)

M + 2C .e a mm

(jeżeli wartość nie jest znana należy przyjąć
Cmin =

- poziomu istotności testu opartego na statystyce Chowa - Ch

Algorytm określający wstępne oceny punktów zwrotnych przedsta
wiono poniżej, natomiast jego schemat blokowy na rys. III.1.

1°. Przyjmuje się: t(°) = Q

? = 1

m) Warunek ten wprowadza silniejsze ograniczenie na C niż wa
runek (II.1) występujący w definicji procesu X. Ponieważ jednak 
estymatory stałej i nachylenia wymagają co najmniej 6-8 obser
wacji zatem warunek ten nie ma istotnego znaczenia z praktycz
nego punktu widzenia.
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2°. Określa się przedział I, w którym poszukiwana jest wstępna 

ocena punktu zwrotnego (tzw, przędział badania):

1 = [J1> Jd

gdzie: J1 := t^V ~1) + Ma

■= t^ V + 2M - M 
2 a e

3U« Oblicza się wartość statystyki Chowa:

1+ M1______ S_ Jo + M 2 e
*1t e2t Z. '3t

Sl= t=l+1

, e?+ + ’>t;yy^r 2t -
+1

+ Me - t(y ~1) - 4

J2 + Me
'3t

t=l+1

1*1 (III.4)

y
t=t/v *1^+1

gdzie:
- reszty z regresji liniowej otrzymanej na podstawie elementów 

ciągu o indeksach: t =» t^ ^ "^ + 1,...,J2 + Mg ;

“ reszty z regresji liniowej otrzymanej na podstawie elementów 
ciągu o indeksach: t = t'^”^^+1,...,l;

e^ reszty z regresji liniowej otrzymanej na podstawie elementów 
ciągu o indeksach: t = 1+1,...,J2 + M •

W przypadku, gdy punkt zwrotny leży poza przedziałem [t^ +1,
J2 + Mo) statystyka ma rozkład F-Snedekora [i 3] o liczbie
stopni swobody: 2 oraz J2 + Mg - t^y - 4.

4°. Wybiera się największą z wartości S^, 1 e I. Wartość ta będzie 
oznaczona symbolem smax» natomiast odpowiadający jej indeks 
1 - symbolem lmax.

5°. Sprawdza się, czy punkt odpowiadający indeksowi lmQV pokrywanł<9.x
się z końcem przedziału badania J2. W przypadku odpowiedzi 
negatywnej algorytm przechodzi do pkt. 6°, w przypadku prze
ciwnym - do pkt. 7°.
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6°. Sprawdza się, czy wartość S przekracza wartość krytyczną max
testu F odpowiadającą przyjętemu poziomowi istotności 
tzn. weryfikuje się hipotezę:

Hq : punkt t odpowiadający indeksowi lraax nie jest 

punktem zwrotnym„przy alternatywie:

: punkt t odpowiadający indeksowi lmax jest punktem 

zwrotnym.

W przypadku odrzucenia hipotezy zerowej algorytm przechodzi do 
pkt. 8°, w przypadku przeciwnym - do pkt. 7°.

7°. Sprawdza się, czy wartość pokrywa się z indeksem ostat
niego elementu ciągu T. W przypadku odpowiedzi negatywnej 
zwiększa się o jednostkę wartość i algorytm przechodzi 
do pkt. 3°, w przypadku przeciwnym - do pkt. 10°.

8°. Przyjmuje się, że punkt V odpowiadający indeksowi 1 _v
max

jest wstępną oceną punktu zwrotnego.

9°. W przypadku, gdy liczba pozostałych elementów ciągu pozwala
kontynuować algorytm (jest nie mniejsza niż 2M ) przyjmuje się, 
że punkt tK ' + 1 jest początkiem następnego odcinka, 
zwiększa się indeks $ o jednostkę, po czym algorytm prze
chodzi do pkt. 2°. W przypadku przeciwnym algorytm przecho
dzi do pkt. 10°.

10°. Koniec działania.

Poniżej zostanie podane uzasadnienie oraz komentarz do 
algorytmu 1° - 10°.

W punkcie 2° istotny jest sposób określenia przedziału bada
nia I. Test Chowa wymaga określenia wartości w taki spo-
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Rys. III.1. Schemat "blokowy algorytmu określającego wstępne 
oceny punktdw zwrotnych.
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sób aby dla danej wartości indeksu v przedział [l\,Jo) zawierał 
w pierwszej iteracji (tzn. przed powiększeniem przedziału I, 
które następuje w pkt. 7°) co najwyżej jeden punkt zwrotny. Jak 
łatwo sprawdzić, w przypadku gdy wartość parametru ±4 nie prze- 
kracza wartości J^, j£ określone w pkt. 2° spełniają ten
warunek.

W punkcie 3° obliczane są wartości statystyki dla
1 e I. W przypadku, gdy przedział I zawiera punkt zwrotny 
reszty e^ są znacznie większe od odpowiadających im reszt 
oraz (rys. III.2a,b), w związku z czym statystyka przyj
muje duże wartości. Test oparty na tej statystyce ma zatem prawo
stronny obszar krytyczny.

W punkcie 4° wybierana jest największa wartość statystyki 
S^, ponieważ w przypadku, gdy przedział I zawiera punkt zwrot
ny, to statystyka S-^ ma największą wartość oczekiwaną dla in
deksu 1 odpowiadającego temu punktowi.

W punkcie 5° sprawdza się czy indeks 1 Q„ pokrywa się zmax
końcem przedziału badania. Jest to podstawowa modyfikacja w sto- 

> sunku do algorytmu przedstawionego w pracy pl 7] . Wprowadzono
ją v/ wyniku doświadczeń uzyskanych podczas określania punktów 
zwrotnych w ciągach wygenerowanych symulacyjnie. Doświadczenia 
te wskazywały, że statystyka osiąga często wartość przekra
czającą wartość krytyczną testu dla lsJ^ w chwili,gdy punkt 
zwrotny znajduje się w przedziale [jg + 1, J£ + Mg) (rys. III.2.c). 
Takie wskazania wstępnych punktów zwrotnych zawierałyby błędy 
systematyczne, tzn. byłyby przedwczesne. Wprowadzona modyfikacja 
nie dopuszczająca do pokrywania się lmax oraz j£, w praktyce 
wyeliminowała niebezpieczeństwo systematycznych przedwczesnych 
wskazań. Teoretyczne uzasadnienie tej modyfikacji stanowi fakt, 
iż wartości oczekiwane statystyki S^, lei, (I - ustalony 
przedział) rosną monofonicznie, gdy 1 dąży do wartości odpo
wiadającej punktowi zwrotnemu

s) Jest tak dlatego, ż& wartość oczekiwana pierwszej sumy-w licz
niku (III.4) rośnie, natomiast suiaa w-mianowniku (odejmowanych 
również w liczniku) — maleje, w związku z czym wartość oczeki
wana całego ilorazu rośnie (por. rys. III.2.b).
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2 *i 6 S to ta. i

I

I -przedział badania (
Strzałka! wskazuje położenie punktu zwrotnego

Rys. III.2. Reszty: e.1t» e2t’ e3t*
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Konsekwencją wprowadzenia tej modyfikacji jest żądanie aby: 
^min obliczenia statystyki wystarczający jest
warunek C . 3).mm

W punkcie 6° sprawdza się, czy wartość Smax przekracza 
wartość krytyczną testu. Ponieważ test ma prawostronny obszar 
krytyczny, więc hipoteza zerowa jest odrzucana, gdy wartość 
Smax Przekracza wartość krytyczną testu.

W punkcie 7° przedział badaia I jest zwiększany prawo
stronnie, o jednostkę, w przypadku gdy indeks pokrywał sięq max
z końcem przedziału badania w pkt. 5° lub nie było podstaw do 
odrzucenia hipotezy Hq w pkt. 6°. W przypadku, gdy punkt 
lmax nie pokrywa się z punktem T następuje powiększenie 
przedziału badania i powtórzenie przebiegu dla powiększonego 
przedziału I.

Należy zwrócić uwagę, że wśród wstępnych ocen punktów 
zwrotnych t^ v \ otrzymanych za pomocą algorytmu 1° - 10° 

mogą wystąpić punkty błędnie wskazane.

Błędne wskazania mogą występować wskutek tego, że algorytm 
opiera się na teście statystycznym oraz działa w sposób sekwen
cyjny.

Y/ykorzystanie testu stwarza możliwość popełnienia błędu I rodzaju
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(wykrycie "fałszywego" punktu zwrotnego) oraz błędu II rodzaju 
(nie wykrycie rzeczywistego punktu zwrotnego). Sekwencyjny charak
ter algorytmu powoduje natomiast, że wystąpienie jednego z wymie
nionych błędów stwarza możliwość nieprawi'.II :uyc ■' wskazań na pozos
tałym fragmencie ciągu. Błędy tego typu są błędami losowymi, można 
je zatem wykrywać za pomocą metod statystycznych. Eliminacja ewen
tualnych błędów jest przeprowadzana w drugim kroku, '■? którym wstęp
ne oceny punktów zwrornych poddaje się weryfikacji.

. Dla potrzeb weryfikacji należy zrealizować pewną ?.iczbę prze
biegów algorytmu 1'"' - 10'" dla różnych w-^tości poziomu istotności 

. Weryfikacja jest dokonywana na podsta-ch
wie analizy:

oraz parametru M„

- częstości wskazań poszczególnych wstępnych ocen punktów' zwrot 
nych (iloraz liczby wskazań do liczby przebiegów);

- mierników oceniających zgodność otrzymanej oceny funkcji
ij>(t) oraz ciągu czasowego w poszczególnych przebiegach 

algorytmu; proponuje się wykorzystać do tego celu mierniki 
skorelowania reszt (np. statystykę Durbina-Watsona)♦

V )Weryfikacja wstępnych ocen tv ' 7 opiera się na fakcie, iż 
błędnym ocenom wstępnym powinna towarzyszyć:

- niska częstość wskazań, ponieważ^przy odpowiednim doborze 
parametrów w teście (prawdopodobieństwa błędów' I i II rodza
ju są bliskie zeru;

- słaba zgodność oceny \p(t) z ciągiem czasowym - w szczegól
ności istotnie różna od zera wartość współczynnika autoko
relacji reszt vzskazuje, iż parametry danego odcinka zostały 
oszacowane na podstawie elementów ciągu, które należą.do 
dv/óch (lub więcej) różnych odcinków.

Dokonanie weryfikacji wymaga określenia następujących wiel
kości :

- poziomu istotności dla testu badającego skorelowanie 
reszt;

- minimalnego poziomu częstości wskazań tCe(O,l)»

Weryfikację wstępnych ocen tk ' proponuje się zrealizować 
w następujący sposób:



95

- każdą wstępną ocenę t ( ? ) stanowiącą-koniec .odcinka, w którym test
wykazuje skorelowanie reszt należy uznać za błędnie wskazanaj

- dla wstępnych ocen punktów zwrotnych, które nie zostały wyelimi
nowane w poprzednim punkcie należy obliczyć częstość wskazań;

- przyjąć za ostateczne -.oceny punktów zwrotnych t' ' ' • te punkty ,ktdryc
częstość wskazań jest nie mniejsza od minimalnego poziomu częs
tości wskazań .

Uwagi dotyczące określania parametrów wkorzystcn-zanych w trak-
omówienie dotychczasowych doś-cie estymacji punkrow zwrotnycn oraz 

wiadczeń w ich stosowaniu podano § 
określić oceny stałych nachyleń oraz 
cińków. W trakcie estymacji kolejnych parametrów procesu X są
wykorzystywane oceny nachyleń oraz czasów trwania odcinków. Uiel 
kości te cędą. oznaczane odpowiednio symbolami: by oraz d ,

Iii.8. Oceny V " ' pozwalają 
czasów trwania kolejnych od

k = Zbiór ocen b będzie oznaczany symbolem , tzn.

& , (III.5)

( v )Ocena funkcji ^(t) otrzymana na podstawie ocen t
dy będzie natomiast oznaczona symbolem $(t).

b

111.3. Estymacja liczby nachyleń n .

Zadanie estymacji liczby n można sformułować w następujący 
sposób:
Dany jest zbiór wartości 2> = {b^,.,. ,b^ j , z których każda jest
oceną jednego z elementów zbioru = m > n .
Należy określić liczbę n przy następujących założeniach:

- nie jest określone przyporządkowanie elementów
2> ;

j=1,...,n;

ma co najmniej jedną ocenę;

- wariancje ocen b^ & SS mają postać [71] :

zbioru 85 elementom zbioru

- nie są znane wartości

- każda z wartości 3
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Q2(b.) = 12 Ot2/ d, (d2 - 1),
*J J

2

(Hi. 6)

nie jest znana.

Dla potrzeb estymacji pozostałych parametrów’ procesu X ko
nieczne jest również przyporządkcwanie każdem elementowi zbic.ru®

przy czym wariancja C5f

odpowiednich elementów zbioru } co sprowadza :ie cio ucworz en ca
;akiej rodziny podzbiorów 2> ..} Ją

n
-p

zbioru f aby każdy
er ernent 3o.. 'bej rodziny zawierał tylko i wyłącznie oceny elementu

ft. . ze zbioru .

Proponuje się ujęcie obu wymienionych problemów (estymacji 
liczby n oraz przyporządkowania) w ramach jednego zadania, po- 

■;aż równoczesna estymacja pewnej liczby parametrów jest zwykle 
bardziej efektywna niż każdego z osobna. Zadanie takie można sfor
mułować w następujący sposób. Utworzyć rodzinę podzbiorów U,,, 3 
zbioru 2> spełniającą warunki:

n

bT <= 5C) <==> E(bv) ](b. , ; k/i
n
Hi =3
j=1

Oh A łg = 0 ; i/j .

(111.7)

(111.8)

Liczba podzbiorów otrzymanych w wyniku rozwiązania tego za
dania jest, przy przyjętych założeniach, estymatorem liczby n.

W literaturze [42,94,56] nie znaleziono metod rozwiązania 

problemów tego typu. Poniżej przedstawiono procedurę służącą do 
rozwiązywania tego zadania opartą na tzw. teście równoległości

[po] . Test ten opiera się na statystyce V,_-, o postaci:

Vki k -cl/ y yi , (III.9)

•cizie:

"kl dv+d-, -4 d,

t=1

d,.+1rk
2~

+
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nine

I
A ('}- \
4- \ /

47i. K --
£. ' h

n o 'z o zerowa teszu ma no 5

f _\ y J-

O 1 -j~ pW-'? A Z ’T'.'T'i P ■±. ~<X Axd V-J .ut,

(z) f u > k ^7 / ■ . 10)Pr Ti 
\ — —ł-

re rozkiaa
jżeniu słuszności hipotezy zerowej statystvka

udenta z d. stopniami swob<
kl

dzszarw 4
krytyczny testu-jest prawostronny} tzn. odrzuca się hipotezę ze
rowa,, gdy wartość statystyki przekracza wartość krytyczną
odpowiada jaca orzyjetemu oos now:
przypadku nie ma podstaw dc odrzucenia H,

'kryt
A-j-p przeciwnym

Idea proponowanej procedury opiera się na fakcie, że dla ro
dziny podzbiorów ,..,, $ dla której są spełniane warunki
(III.7), (III.8) powinny być również spełnione warunki:

gdy bk, b-, € S ; kA (III.11)ki "kryt* ^k’ ’“'l

Vkl > tkryt, gdy bk e (£>., b-, ; kA- (III.12)

Sformułowanie ’’powinny być spełnione” wynika stąd, że użycie 
testu statystycznego nie wyklucza błędów' losowych (I i II rodzaju) 
Jednakże zostanie wykazane, że wartość oczekiwana łącznej liczby 
nie spełnionych warunków; (III.11), (III. 12) jest najmniejsza dla 
rodziny, podzbiorów; spełniającej warunki (III.7),
(III.3). Inaczej mówiąc bezbłędnemu rozwiązaniu postawionego za
dania odpowiada najmniejsza przeciętna liczba nie spełnionych wa
runków (III.11), (III. 12), Dlatego też proponuje się przyjąć za 
rozwiązanie postawionego zadania taką rodzinę podzbiorów, która 
spełnia -warunki (III.8) oraz której odpowiada najmniejsza łączna

s)i3zotne jest, że liczba ta nie może być ujemna.
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liczba nie spełnionych warunków /III. 11/, /III,12/.
W celu sformalizowania powyższej koncepcji zostaną wprowa

dzone następujące oznaczenia. Niech m.; j=1,...,n, oznacza
liczbę elementów podzbioru 3,, należącego do’ rodziny 3,..., ,

J *
spełniającej warunki /III.7/, /III.8/, natomiast s.; j=O,...,n 
sumy o postaci:

so = o , 2_J m. 
1=1 JS3 =

Dla uproszczenia zapisu przeindeksowuje się elementy zbioru 
w następujący sposób: indeksy od 1 do s^ otrzymują elementy 
podzbioru indeksy od s^+1 do s^ - elementy podzbioru ,
itd.
Niech ponadto T oznacza zmienną losową o postaci:

= X + \ , /III.13/

gdzie:

~1 =5
"-1 Sj+4X4-, X" Til)
j=0 k=s^1 l=k+1 /III,14/

(kl)przy czym Xj _ zmienna losowa zero-jedynkowa określona

w sposób następujący:

=
1 w przypadku, gdy : VR1> tkryt, dla bk,b^^,

0 w przypadku, gdy : VR1 ^tkryt, dla bk,b1&^, 

j=1,...,n

oraz :
s^4-, -H- r (kl)

j=0 k=ę.+1 l=s+1 1
/III,15/X = ZLZ 2

(ki)pr^y czym ~ zmienna losowa zero-jedynkowa określona

w sposób następujący:
(kl) f1 w P^zypsdku, gdy : Vkl<$tkryt, dla b]_^ X

0 w przypadku, gdy : VR1 tRryt, dla b^X, b-^ X
X,
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~ fy-i >
Zmienna .losowa becząca suną zmiennych '■ °znacsa

liczbę przypadków, gdy nie jest spełniony warunek (III.11), nato
miast zmienna ~ liczbę przypadków, yay nie jest spełniony wa
runek (III. 12), dla rodziny 2^,..., jły, spełniającej warunki 

(III.7), (lll.3j. Zmienna X oznacza zatem łączną liczbę błędów 
I i II rodzaju uzyskaną w wyniku zastosowania testu równoległości, 
dla rodziny 3^,..., n

(ki)Prawdopodobieństwo tęgą, że zmienna Xv’"‘'y przyjmie wartość
jeden -sitx postać

(Vv, > t, . / E(bv) = E(b,)) = <X.kryi :.1 6)

tzn. jest równe prawdopodobieństwu błędu I rodzaju w teście równo
ległości, natomiast prawdopodobieństwo tego, że zmienna 
przyjmie wartość jeden ma postać:

p(vki ^kryt / E(bk' S(M) = ?2kl) i (Ili.17)

tzn. jest równe prawdopodobieństwu błędu li rodzaju.

Ponadto niech T* oznacza zmienną losową analogiczną do 
zmiennej X , odpowiadającą rodzinie podzbiorów 
spełniającej warunki (III.8), różnej od rodziny 
tzn.:

3 3> ♦ ♦ • >
n'

r = M + (III.13)

cdziea

ri-1 p+1

j- zz i s w 1 'J'r ! / (kl) 
1

>0 k=s. -r1 l=k+1

ri-1 s'.

“ZZ ki±i X(kl)
2

>° k=S'j+1 l=S‘j+1+1

(kl) (kl) - zmienne zero-jedynkowe określane 
analogicznie jak we wzorach (III.14), (III.15) dla każdego z pod
zbiorów 3 9 jj • • • j n*

przy , <■£17

T
2

nym: T

k

n
Z
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Można obecnie sformułować twierdzenie będące podstawą pro
ponowanej procedury rozwiązania postawionego zadania. 

Twierdzenie 111.1.

Jeżeli są spełnione założenia Zł,Z5,Z4,Z5 (§111.1) oraz wa
runki :

^rów < 0.5 (III.19)

p2^k1^ < 0.5 , (III.20)

to wartości oczekiwane zmiennych losowych ~ oraz X spełniają 
nierówność:

E( ) > E( X ) . (III.21)

Dowód: Dodatek III.1.

Należy zwrócić uwagę, iż stosowanie testu nie spełniają
cego warunków (III.19), (III.20) jest pozbawione sensu, ponieważ 
popełnienie błędu byłoby wówczas nie mniej częste niż podjęcie 
słusznej decyzji. Z praktycznego punktu widzenia warunki te nie 
stanowią ograniczenia, jakkolwiek możliwe jest ich osłabienie.

W celu znalezienia rozwiązania postawionego zadania należy:

- określić poziom istotności testu równoległości oraz
odpowiadającą mu wartość krytyczną testu;

- określić wszystkie rodziny podzbiorów zbioru spełniające 
warunki (III.8);

- obliczyć dla każdej rodziny łącaną liczbę nie spełnionych 
warunków (III.11), (III.12);

- znaleźć rodzinę dla której liczba ta przyjmuje wartość 
najmniejszą.

Należy zaznaczyć, iż w wyniku realizacji powyżsej pro
cedury można otrzymać więcej niż jedno rozwiązanie. Zachodzi 
wówczas konieczność wprowadzenia dodatkowego kryterium (np. 
opartego na wartościach statystyk lub minimalizującego
liczbę podzbiorów) lub dokonania wyboru arbitralnego.
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Rozwiązanie otrzymane za pomocą pov/yzszej procedury będzie 
oznaczone symbolami:

m., j=1,...,ń - liczba elementów podzbioru ;

ś., j=1,...,n - suma o postaci:J

= 2__, » s0 - 0
1=1

b^k\ k=1,..,,m. - elementy podzbioru Su.

Należy zaznaczyć, że powyższy sposób rozwiązania zadania 
powoduje przyrost nakładu obliczeń - wraz ze wzrostem liczby m 
elementów zbioru & • proporcjonalny do m. W związku z tym,
już dla m > 10 czasy obliczeń mogą być dość znaczne. W przy
padkach tych wydaje się celowe dołączenie dodatkowego warunku 
na postać rodzin podzbiorów zbioru - proponuje się aby
rozważać tylko takie rodziny, dla których wszystkie elementy 
podzbioru j k 1 są nie większe od dowolnego elementu
podzbioru 2j+1* ^P°^ez^ alternatywną (III.19) należy w związ 
ku z tym zastąpić hipotezą jednostronną:

: E (bR) < E (b T , k < 1 .

Wydaje się, że dołączenie takiego warunku w wyjątkowych 
tylko przypadkach może zmienić rozwiązanie '’bezwarunkowe”.

III.4. Estymacja nachyleń

Estymatory nachyleń A, j=1,..,,n można określić me-• V
todą najmniejszych kwadratów, przy wykorzystaniu rozwiązania 
otrzymanego w § II1.3. Należy zwrócić uwagę, iż każdy z pod
zbiorów .
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’’ .RUj=1,...,h zawiera oceny bx'>k', k=1,,. ..ny mające identyczną 
wartość oczekiwaną Równania regresji, na podstawie których
wyznaczono te oceny, mają zatem identyczną wartość współczynnika 
natomiast mogą sio- różnić stałymi. V/ przypadku tym można dokonać 
agregącji wszystkich równań o współczynniku . ‘ f otrzymując w ef
cie jedno równanie, zawierające dodatkowo tzw. zmienne zero-jedyn 
kcY/e. [pó-J , które uwzględniają różnice-wz stałych. Podejście ta

kie pozvzala otrzymać estymator o efektywności większej niż efekty 
ność każdego z"estymatorów

Zagregowane równanie regresji można przedstawić w postaci:

- ( ś ) 0( Pa I , j=1,...,ń , (III.22)

gdzie:
x( /3,) ~ wek/ tj ct or :żony ze wszystkich elementów ciągu, będących

podstawą do obliczenia ocen z podzbioru do_.g tzn.: 
x( Ąp = [x (b^'3łlx(b5'};n^)] , ) •

( -V-’'przy czym: x (bVvJk/)» k=1,...,m. - wektor złożonyY-f
ze wszystkich elementów ciągu,na podstawie
których uzyskano ocenę b ( ik 'i \ J-1/ «

macierz o dostaći:

1
0

z =

0
*

o
1

1
o

o

m .
d (jk) 0 o

o
1

1
o

b
k=1

«) Zro i enne t e ■ na 1 e ży 
zero-j edynkowyn.

odróżnić od zmiennych losowych o rozkładzie
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przv •'* <-? -r 7Tp ’

O. (jk) .czca eiemenzbY; wektora oj.' "ft: liczba jedyne
~ ( A 4

zrzec
Ci
. ( -O)

W k ’ J'~~ ' a 4- ,d

r.~'\ i i a ,c?. ‘i <c

_ j.żSTni Q,
>v/na a '-' w czv/arrej ■ .• a \ '
■ (liczba kolumn

0( ^).

macierzy jest i^oY/na 

Y/ektor o postaci:

e i J L /" j ■

n . + i /:

ft- 5 * < f J m .-1 J .

j

bie składowych wektora

Ck . - stała

oft__.- parametr przy k-tej zmiennej 
zero- j edyni: o w e j;

wektor niezależnych zmiennych losowych o rozkła- 
iach K(0, C£), o liczbie składowych rÓY.enych lic:

z f p 'j- ' ft’-
A fWspółczynnik p.. jest elementem wektora ^S4), Aby uzyskać

jego estymator, należy najoierw określić estymator wektora ©( /3.)
Ul z ft J'Estymator wektora U ( /S-) , otrzymany metodą najmniejszych kwad-

.3 ’ 4rarow ma nosząc:

©( pp =■ (Z'Z)~1 Z'x ( p.) . (Iii.23)

astyrnato:
kwadratów7 jest pierwszy element wektora

jest, równa

'em A. nachylenia /S- , otrzymanym metodą najmniejszych i J i J <i

'Wariancja estymatora £.
i J

ft’ 

l> J :

D" ( ft) = ft "I Oj. (III.24)

gdzie: z). ' - element macierzy (Z'Z) .

Jeżeli są spełnione założenia Z2, Z3, Z3 (§ Iil.1) oraz zało-
■A.

żenią przyjęte odnośnie procesu g to estymator (SA jest równoważ 
ny estymatorowi otrzymanemu metodą najwziększej wiarogodności [34-]

W związku z tym jest on nieobciążony, zgodny oraz najefektywniejszy
A A

Tym samym spełnia warunki stawiane ocenom p^,..., z6n przez pre
dyktor (patrz punkt 11.2.3).
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■ T C♦ r . i sxvina c ja wa nanc 31

Proponowany estymamor rar 
otrzymanych v; trakcie estymaei 
tac:

cm .o r e s z t a c o
s. e mtmrcncr zon ma rx

1.a£ *¥»
-ZO Ir

( \
'■ z_

ów

4.. ... ...

dnie

f4- lx * j

„ ( ,n
■4- \ /

,r

< 3

>7 3

< 3

Z o

< u~
A { 7*p 1
JZ-- Z

tj -k

&

szty z j-tego równania (l±1.22)

3urny o postaci :

r = z .11 ,J-

reszry

y =’:
Własnos

Wierc.seme i.

Jeżeli
z< 2
Ci F "H Ł , il

k=1

-Z, Z 2D“((5 £, n

m+1 odcinka oc A zany ' L) j tzm:

- ^(t) ; t = I - tw + 1, r;"i♦ 9 9 $ J- •

itora (Iii.25) ■ określa poniższe twierdzenie.

9c— 9

.one założenia Z1 - 23 'z 0> III.7,, to estymator

ibcia.żony oraz zgodny;
, J ,c określoną

r
2 ep

wzorem:

Arn 4- (m) .< 0
,) -<

( ’-Q *)
tv ;-2n

> i*t-

(III.26)

1-2(n+1)

cp om >
1



105

na jeże/'tajniejszy vz klasie estynatoro'z. o taoi:
*n.

§ 2 zz u . T A ‘'7 \ — * d- / /
=1

r. -by } v/arirko :stare spełniające v/arunv

-\

>22 fT'“7 90)
V .i_ „ O_ « C— /

x > o

przy

rt1

A/y-y . 
- t" ' <

A f -,n \ 
4- V J

1

■ 2(5 t — sstymtor retresyjny v/ariancai. Ą otrsyrnsnv
w f 9,^ r' Yku--/- ?na podstawie reszt

. Ay
A 9 1 J
©t = ------------

Az - 2
> t--Z—u U"-

V--1 +--- I f « « 0 J <-- »

P ~ 2
’, J 1 ? * * ♦ 7 - •*■ *

k=1

Dovzcd: dodatek ±x±.2.
^stymNależy dodać, że nieobciążonym oraz zgodnym ^Estymatorem vza 

p ‘ o "
riancji jest róaznież estymator Ct ooartv na resztach:Ł VA .

W - X4- “ 'j'('fc) , t=1,...,'

o postaca: OSt
Cr IZ (l-pt )-2(m+Ir )

(> ' W •:- d). (III.2

t=1

«)'Jarunki (iii.23) sa. vza runkami koniecznymi dla dostateczności oraz 
nieobciążoności estymatora o postaci (111.27).

jsi)'.'lasnqŚ9i te wykazuje się w sposób analogiczny jak dla estyma-
z o ra Cr£,n.
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'. 2 ’>

/arianc 10 symazora pest ~)rowna 7 :

2 *2.
0"' < 3

) =-
~Hz7 2.0

/,
*A ( -'-I ''j *
±y*' 3

Ponieważ z założenia Z5 wynika, że : m 
z porównania wzorów (111.23),(111.30)

2 / A 2

otrzymuje się:

D'~ ( a; J D ( <o

wiec

( T- T )-i- * -Z I J

2 a
A J A—j A

< ".'•• -• - 2 (mil)

n

B. > a; ,nz ’
a n 
(Jc

t,:,sryrnat nie może być zatem efektywniejszy niż estymator
Of 0 . . Jest oczywiste, iż dla zapewnienia odpowiednio dokładnych a, n

ocen parametrów modelu musi być spełniony warunek m » n, co powo
duje, że nierówność (III.31) będzie spełniona w sposób ostry. Ny-

•a p
nika stąd istotny wniosek, iż dla m > n estymator & ~ dos
tarcza dokładniejszych (przeciętnie) ocen, jakkolwiek stosowanie go 
jest bardziej uciążliwe.

Istotna jest także własność największej efektywności estymato- 
w klasie określonej zależnościami (III.27), (III.28). 

Własność ta wskazuje, iż dla uzyskania estymatora na.jefaktywniej
szego nie jest konieczne nadawanie wag sumom

2ra O ..v,n

A.
k=1

j=1,...,n zależnym od liczby elementów ciągu A. w równaniu (lii,23)

Na podstawie oceny 5 t.2t,n można otrzymać nieobciążone oceny 
wariancji ) estymatorów n., zastępując we wzorze (III.24)

2 ! J a o ! 1wariancję G. jej oceną €,n3 tzn, :

o
Bk jl = . o i . (ITT.32)

2Źś ji;< »

Iii.6. Estymacja elementów macierzy przejść P .

Do estymacji prawdopodobieństw przejść p., j/i proponuje 
się wykorzystać częstość zmian nachylenia z b^* 1'^ ć 2>. na
Jjl) (Bp. Estymator ten można przedstawić w postaci:

m) Własności te wykazuje sie w soosób analogiczny jak dla estymato
ra o y .i . n
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i 07

! -rT-k iii

mdzie: m. • liczb a p r zyp a d.c o ,
noazbicru .i
z podzbioru

:;dy po odcinku o nachyleniu z 
ystąpił odcinek o nachyleau

Estymator macierzy przejść P na zatem postać:

P = [Wj , .W (TI-.30

i również opiera się na wynikach otrzymanych u § I1I.1.

111.7. Uwagi c estymacji rozkładów czasów trwania odcinków.

Sposób estymacji rozkładów zmiennych iC , j=1,...,ń zależy
od tego czy są znane typy (lub przynainniej klasy) tych rozkładów 
czy też nie. Jeżeli są znane - należy określić estymatory paramet
rów tych rozkładów za pomocą metody największej wiarogodności 
U przypadku przeciwnym należy wykorzystać metody estymacji niepa
rametrycznej [52 ] . Podstawą do estymacji są - w obu przypadkach - 

wartości ; j=1,...,n ; k=1,,..,m5, otrzymane w7 trakcie
estymacji funkcji tj?(t) oraz liczby n.

111.8. Uwagi końcowe

Estymatory parametrów7 procesu X przedstawione w § III.1 
wymagają dość mocnych założeń Z1 - Z4. Przyjęcie tych założeń 
było konieczne ze względu na nieznajomość rozkładów7 błędów esty
macji punktów zwrotnych oraz procedury określającej war
tość n«. YJydaje się, iż określenie tych rozkładów7 za pomocą metod 
analitycznych jest bardzo trudne lub niemożliwe. Dlatego też celowe 
wydaje się badanie własności rozkładów błędów za pomocą metod symu
lacyjnych.

Dotychczas zrealizowano takie badania dla procedury określa
jącej punkty zwrotne.

«)Wależy zaznaczyć, iż estymatory te dla niektórych rozkładów nie 
istnieją - zachodzi wówczas konieczność stosowania innych, na 
ogół mniej efektywnych metod estymacji np. metody najmniejszych 
kwadratów7.
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Wyniki "tych badań wskazują, że w przypadku, gdy:

- wartość C . jest nie mniejsza niż 6-8,
min jr- - p-j

- rząd każdego z ilorazów ■ , j^i jest nie mniejszy
niż 10~1,

- dobrano odpowiednio parametry algorytmu określającego oceny 
wstępne oraz parametry weryfikacji (por. [31] ),

to:

- wykrywane są wszystkie istniejące punkty zwrotne,

- nie są wykrywane ’’fałszywe” (nie istniejące) punkty zwrotne,
- błędy |t^m^ - t^m^| nie przekraczają wartości 1; liczba tych 

błędów nie przekracza 10% liczby (rzeczywistych) punktów 
zwrotnych.

Dla zastosowania omawianego w rozdziale IV błędy te można 
uznać za pomijalne.

Powyższe badania nie rozstrzygają problemu stochastycznej 
niezależności estymatorów parametrów poszczególnych odcinków 
funkcji ip(t) (założenie Zń). Wyda je się, iż zależność tych 
estymatorów można uznać za pomijalną z praktycznego punktu wi
dzenia. Wynika to z następujących przesłanek:

- oceny punktów zwrotnych charakteryzujące się niekorzystnymi 
parametrami są usuwane w trakcie weryfikacji, co eliminuje 
błędy mogące powstać wskutek sekwencyjnego sposobu wykrywa
nia wstępnych ocen;

- założenie Z4 jest wykorzystywane tylko w teście równoległości
natomiast siła zależności estymatorów b ., b . , ; 1^-1i u"’"-*-
maleje ze wzrostem 1; w związku z tym zależność ta może 
co najwyżej wpływać na relatywnie małą liczbę wyników testu
(w stosunku do łącznej liczby zmiennych losowych t 1. )

oraz

Własności procedury z pkt. III.3. nie były badane metodami 
symulacyjnymi, ponieważ wymaga to nakładu obliczeń, przekracza
jącego możliwości komputera, którym dysponował autor.
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Należy zaznaczyć, że wyniki ńe.j procedury odpowiada 
tyfikac.ji struktury nodeln w metodach prc-onozowaria 
rozdziale I, W metodach tych problemy wpływu bZoąććw 
na dokładność estyrac.y. parametrów rnod.l.u równie?: z

ą etapowi iden 
opisanych w 
identyi ikac ,j .1 
e są. rozważane
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Rozdział IV. Przykład zastosowania metody.

Niniejszy rozdział zawiera wyniki zastosowania przedstawione
go modelu do prognozowania średnich tygodniowych cen ziarna kakao
wego na giełdzie w Nowym Jorku. Do obliczania prognoz wykorzysta
no najogólniejszą postać predyktora średniokwadratowego
określoną wzorem (11.52) (punkt 11,2.3), ponieważ założenia, 
przy których określono ten predyktor, są najbliższe realiom 
prognozowanego zjawiska.

Prognozy obliczono w 52 chwilach bieżących, odpowiadających 
kolejnym tygodniom roku 1984, przyjmując horyzont prognozy:

Do oceny jakości dokonanych prognoz wykorzystano zespół 
znanych z literatury mierników ex ante oraz ex post. Dokonano 
także porównań z prognozami uzyskanymi za pomocą metody Harrisona- 
Stevensa,

Obliczenia mierników dokładności oraz prognoz (metodą Harri- 
sona-Stevensa) wykonano na komputerze Mera 400, przy użyciu pro
gramów ANAB oraz PROH napisanych w języku FORTRN IV.

Podstawę do estymacji modelu odcinkowo-liniowego stanowiły 
tzw. średnie tygodniowe ceny zamknięcia, trzeciego miesiąca 
terminowego z lat 1976-83.

Obliczenia związane z estymacją oraz prognozowaniem, zrea
lizowano na komputerze Mera 400, za pomocą wymienionych już 
programów SESZ i GALA oraz programu ANT obliczającego oceny na- 
chyleń /5L 1. Pojedynczy przebieg programu SESZ (określającego 
wstępne oceny punktów zwrotnych) wymagał kilku minut (ciąg cza
sowy zawierał ponad 400 elementów), obliczenie jednej oceny na
chylenia Ą., trwało ok. 2-3 minut, natomiast przebieg progra
mu GALA (obliczającego prognozy dla h=1,...,7) trwał od kilku 
do kilkunastu minut. Dla porównania należy dodać, że czas poje-

*) Wartości pozostałych parametrów obliczono za pomocą kalkulatora.
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dynezego przebiegu programu PROH nie przekraczał minuty.

Wyniki estymacji modelu odcinkowo-liniowego oraz prognozowa, 
nia zostaną poprzedzone krótką charakterystyką problemów związa
nych z krótkookresowym prognozowaniem cen na międzynarodowych 
giełdach ‘towarowych.

IV.1. Problemy krótkookresowego prognozowania cen na 
międzynarodowych rynkach towarowych.

Krótkookresowe prognozowanie cen ziarna kakaowego było jed
nym z tematów umowy między IBS PAN oraz PHZ Agros. Przedmiotem 
umowy było m.in. opracowanie modelu oraz obliczanie prognoz, 
z wyprzedzeniem kilku tygodni, ze szczególnym uwzględnieniem 
prognozowania punktów zwrotnych trendu. Konieczność podjęcia 
badań dotyczących prognozowania cen giełdowych wyniknęła z 
następujących przesłanek:

- dużej '‘nerwowości” rynku ziarna kakaowego,(częste, gwał
towne zmiany kierunku trendu, znaczny”rozrzut” kolejnych 
notowań^ powodującej trudności w przewidywaniu zmian tre» 
du nawet dla wieloletnich uczestników tego rynku;

- dużego znaczenia ekonomicznego decyzji podejmowanych na 
podstawie prognoz;

- ograniczonej przydatności wyników zawartych w literatu
rze, dotyczącej metod prognozowania cen giełdowych.

Źródła trudności w prognozowaniu cen giełdowych są złożone, 
do najważniejszych z nich można zaliczyć:

- różnorodność czynników powodujących zmiany cen;

- brak (nie kwestionowanej) teorii opisującej mechanizm 
krótkookresowych zmian cen, pozwalającej opracować mo
del przydatny do praktycznego wykorzystania.
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Omówienie czynników powodujących wahania cen w krótkich 
okresach 7 wykracza poza zakres tej pracy, toteż zostaną one 
tylko zasygnalizowane (por. [js] ). Czynniki te można podzie
lić na kilka grup:

- ekonomiczne (np. zmiany kursów walut, tworzenie barier 
celnych, działalność znaczących uczestnikov? gry giełdo
wej, działania spekulacyjne);

- polityczne (np. zamachy stanu, wojny, okresy napięcia 
w stosunkach politycznych);

- psychologiczne (np. zachowania stadne, rozpowszechnia
nie nieprawdziwych wiadomości);

- informacyjne (np. działalność firm opracowujących 
i sprzedających prognozy, doniesienia agencyjne);

- losowe (np. kataklizmy,warunki meteorologiczne).

Lista czynników mogących wpływać na krótkookresowe &aha- 
.nia cen jest zatem rozległa i różnorodna. Wiele z nich ma cha
rakter pozaekonomiczny; przeważająca część to czynniki niemie
rzalne lub trudno mierzalne, niektóre są nieobserwowalne, a 
wszystkie należą do trudnych w prognozowaniu. Niektóre z tych 
czynników są aktywne tylko w pewnych okresach; mogą też powo
dować zarówno rozkręcenie jak i załamanie koniunktury [87,58,84] .

Elementem wzmacniającym wahania cen jest działalność speku
lacyjna. Spekulacja giełdowa polega na nabywaniu towarów (dok
ładniej kontraktów na te towary) w celu sprzedania ich po (prze
widywanej) wyższej cenie. Bodźcem wzmacniającym popyt spekula
cyjny w krótkim okresie jest więc wzrost cen, natomiast spadek 
cen wywołuje reakcję przeciwną - pozbywanie się kontraktów i 
wzrost podaży. Jest to zatem sytuacja odwrotna niż w klasycznym 
modelu rynku.

») Przez krótki okres rozumie się w ekonomii okres, w którym nie 
ulegają istotnym zmianom podstawowe elementy relacji popyt- 
podaż, tzn. produkcja, zapasy oraz konsumpcja.
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Duża liczba czynników powodujących krótkookresowe vzahania 
cen, ich różnorodność, niemierzalność oraz nieobserwoY/alność, 
a także złożoność zależności pomiędzy nimi są podstawowy! przy
czynami słabego rozwoju teorii, przydatnej vz modelowaniu. W kon
sekwencji próby prognozowania tych zjawisk za pomocą modeli z 
klasy przyczynowo-skutkowych natrafiają zwykle na trudności nie 
do pokonania. Trudności te nie występują natomiast przy budowie 
modeli opartych na analizie ciągów czasowych.

Znaczenie ekonomiczne decyzji podjętych na podstawie prognoz 
wynika z faktu, że ceny giełdowe ulegają często wahaniom prze
kraczającym 50% poziomu wyjsciov/ego, w ciągu zaledwie kilku lub 
kilkunastu tygodni (np. w okresie czerwiec-wrzesień 1981 r. ce
ny na giełdzie w Nowym Jorku wzrosły od 15^2 $/t do 2323 $/t, 
tzn. ponad 50%), oraz z faktu, że znaczna część handlu w zakre
sie surowców jest realizowana za-pośrednictwem giełd. Trafność 
prognoz, właszcza przy określaniu punktów zwrotnych, ma więc 
podstawowe znaczenie dla racjonalnej działalności handlowej 
na rynkach międzynarodowych.

Należy zwrócić uwagę, że pracownicy reprezentujący przed
siębiorstwa handlu zagranicznego na giełdach towarowych znaj
dują się w trudnej sytuacji. Otrzymują oni codziennie wiele 
informacji, z których część wskazuje, że ceny spadną, część, 
że wzrosną, niektóre wskazują na możliwość reakcji w obu kie
runkach, a przy tym nie wiadomo, które są prawdziwe. Ocena tych 
informacji dokonywana przez handlowca, który zawarł już kontrak
ty, jest w znacznym stopniu subiektywna - podąża w kierunku 
zgodności z prognozami dokonanymi w trakcie zawierania kontrak
tów, W konsekwencji pracownicy ci muszą podejmować decyzje o du
żej wadze w warunkach dużej niepewności, Z tego punktu widze
nia prognoza otrzymana na podstawie modelu matematycznego ma 
własność, której nie posiadają inne prognozy - jest wolna od 
wpływu czynników subiektywnych. Oczywiście, nie może być to 
podstawa jedyna, ani nawet najważniejsza.

Literatura dotycząca krótkookresowego prognozowania cen 
giełdowych na podstawie modeli sformalizowanych nie zawiera
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wielu pozycji. Jest to spowodowane głównie faktem, że wyniki 
prac prowadzonych dla potrzeb praktyki, nie są rozpowszech
niane. Problemom tym poświęcone są m.in. obszerne prace 
[58,26] oraz artykuły [38,84,87,70,95] . W pracach [[ 58,88 ]
przedstawiono wyniki prognozowania cen wybranych towarów gieł
dowych, na podstawie metod znanych z literatury (Boxa-Jenkinsa 
wyrównywania wykładniczego, jednorównaniowego modelu ekonomet- 
rycznego), w pracy [84] - wyniki prognozowania cen na podsta
wie opinii ekspertów, w pracy [87 j - rozważania metodologicz
ne, natomiast w pracach [70,95] - wyniki otrzymane za pomocą

metod oryginalnych.

Wyniki zawarte w pracach [58,88] potwierdzają tezę o ma
łej przydatności istniejących metod. Przedstawione tam modele 
charakteryzują się niekorzystnymi wartościami mierników dok
ładności oraz w konsekwencji, słabymi własnościami prognostycz. 
nymi. Nie pozvzala ją one, jak zaznaczono, przewidywać ani punk
tów zwrotnych, ani tym bardziej kierunku przyszłych zmian cen.

Prognozy otrzymane na podstawie opinii ekspertów [84] 
również nie charakteryzowały się korzystnymi własnościami, 
mimo iż eksperci odpowiadali na proste pytania typu: ”czy 
ceny wzrosną czy też spadną w określonym przedziale czasu” 
i byli dobierani za pomocą specjalnej procedury. W wymienio
nej pracy stwierdza się, iż eksperci dysponują rozległą wiedzą 
wiedzą o rynkach poszczególnych towarów, jednakże wiedza ta 
ma ograniczoną wartość prognostyczną.

Wt«)

») Literatura tematu zawśra więcej pozycji niż wymieniono. 
Jednakże znaczna jej część nie jest dostępna lub też 
uległa zdeaktualizowaniu z powodu zmian w międzynarodo
wych stosunkach ekonomicznych.

mm) Należy dodać, iż niekorzystnym wynikiem zakończyły się 
próby wykorzystania wyrównywania wykładniczego- podjęte 
w IBS PAN.
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Praca j 3?J zawiera głównie rozważania dotyczące specyfiki zagad 

nien prognczowania cen na rynkach międzynarodowych, natomiast me- 
tedy prognozowania są omówione na poziomie elementarnym.

'.7 pierwszej z wymienionych prac zawierających wyniki' otrzyma
ne za pomocą metod oryginalnych wykorzystano proces ARKA z paramet
rami zmiennymi w czasie do prognozowania średnich tygodni owych cen 
kaczy. W efekcie uzyskano model o mniejszej ocenie wariancji szumu 
niż w modelu ze stałymi parametrami. Jednakże porównanie błędów 
prognoz wypadłe na niekorzyść modelu ze zmiennymi parametrami.

Najbardziej interesującą propozycję metody’ prognozowania, cen 
giełdowych przedstawiono oz pracy [ro] . Przyjęto tam, że ciąg cza

sowy jest realizacją procesu o. postaci:

Zt = /‘-t + Vt Ut ’ 1 )

gdzie:

Vj_ - proces stochastyczny przyjmujący wartości, dodatnie;

U+ - proces stochastyczny spełniający warunki:

E (U.J = 0 , D~ (Ut) - 1

którego zmienne są niezależne (en bloc) od zmiennych 
procesu V;

- stała procesu.

Dokładniej rozważono przypadek szczególny procesu (IV.1) 
w którym log (V^) jest procesem autoregresji rzędu pierwszego 
natomiast if. - procesem ARKA (1.1). Przypadek ten został wyko
rzystany do modelowania i prognozowania dziennych cen cukru. Wy
niki prognozowania nie są jednakże szerzej omówione, toteż trudno 
jest ocenić własności prognostyczne tego modelu, zwłaszcza dla 
wyprzedzeń większych niż kilkanaście dni. Problemem wymagającym 
zbadania jest też ocena możliwości modelu w zakresie prognozowania 
punktów zwrotnych i kierunku przyszłego przebiegu cen.

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż wyniki 
uzyskane dotychczas w zakresie krótkookresowego prognozowania cen 
giełdowych nie mogą być uznane za zadowalające. Biorąc pod uwagę 
duże znaczenie ekonomiczne prognoz cen podjęcie tego tematu uz
nano za celowe i uzasadnione.
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IV.2. Wyniki estymacji modelu.

~ka j
;.ranetry cwdelu (II«1) oszacowano na podstawie danych z lat 1977- 

liczba obserwacji crzekraczala 1-00,
l(v )Początkowo określone oceny punktów zwrotnych t

W celu określenia tych punktów zrealizowano w 
przsG.ST£v?iono,3 w ^.IIi«2j e - przeoxegcw au. -orytm
przy czym przyjęto wartości parane hru i'n. równe:

kroku oroca-dun 
o

•d. 7 yc? - * ' r ' ' ora, z
wartości poziomu istotności cv„,, równe 0«09, 0,01, 0.005, 0.001.
?/ drugim kroku procedury wykorzystano do badania autokorelacji reszt 
test Durbina-hatsona, przy czym przyjęto poziom istotności Oć,.=Q.O5 
oraz minimalną częstość ’wskazań o = 2/5. Wyniki estymacji, tzn. 
oceny nachyleń kolejnych odcinków tworzące zbiór S> oraz czasy 
trwania zawiera tabela IV.1. Należy dodać, że w otrzymanej ocenie iptt) 
trzykrotnie wystąpił przypadek, iż dwa kolejne odcinki miały oceny 
nachyleń, dla których test równoległości nie dawał podstaw do od
rzucenia hipotezy zerowej, natomiast nie leżały oąńi na tej samej 
prostej. Inaczej mówiąc odcinki te leżały na prostych o różnych 
stałych. Ponieważ różnice w stałych były małe (mniejsze niż 
zatem przyjęto, że odcinki te leżą na tej samej prostej i oszacowa
no dla nich wspólną ocenę nachylenia oraz obliczono łączny czas trwania.

Przed określeniem liczby n przyjęto następujące ustalenia 
wynikające z "natury" zjawisk koniunkturalnych. Dokonano podziału 
nachyleń z Tabeli IV.1 na trzy grupy:

- nachylenia istotnie ujemne,
- nachylenia istotnie dodatnie,
- pozostałe.

Do pierwszej grupy zaliczono nachylenia, dla których test 
t - Studenta:

)

Ho 0
1 ~ 1,... ,m

H1 (1)) < 0

prowadził do odrzucenia hipotezy zerowej? dla poziomu istotności 
równego 0.01.
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TA3ELA 77.1. czasów trwania- kolejnych odcinkówOceny nachyleń i

funkcji tp(t).

Określenie drugiej grupy przeprowadzono w analogiczny sposób, 
przy czyn hipoteza alternatywna miała postać:

:E (° ( y p > 0

W trzeciej grupie znalazły się zatem nachylenia, dla których 
nie było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, przy każdej z al
ternatyw. Grupa ta została podzielona na dwie podgrupy: pierwsza 
zawierała nachylenia poprzedzone nachyleniami istotnie ujemnymi, 
drupa - nachylenia poprzedzane nachyleniami istotnie dodatnimi.

Ocenę liczby n obliczono oddzielnie dla pierwszej oraz dru
giej grupy. Ocena otrzymana dla nachyleń istotnie ujemnych będzie 
oznaczana symbolem n^, natomiast - dla istotnie dodatnich - sym
bolem r^. Przyjęto ponadto, że nachylenia w każdej z podgrup gru
py trzeciej mają identyczną wartość oczekiwaną równą zeru. W wyniku



11 s

tych ustaleń ocena, n przyjmuje postać-:

-n = n„ e n„ + Z .

Powyższe ustalenia stanowią odzwierciedlenie "natury” zjawisk 
koniunkturalnych, tzw. występowania trendów spadkowych (pierwsza 
grupa), ’wzrostowych (druga grupa), stabilizacji poprzedzonych tren
dem spadkowym (pierwsza podgrupa trzeciej grapy) oraz stabilizacji 
poprzedzonych trendem wzrostowym (druga podgrupa trzeciej grupy). 
Wydzielenie dwóch typów stabilizacji jest - z formalnego punktu 
widzenia - przekształceniem łańcucha rzędu drugiego do łańcucha 
Markowa, tzn. do postaci przyjętej w określeniu procesu X.

Oceny nachyleń należące do poszczególnych grup oraz - 

podgrup, uporządkowane w kolejności od najmniejsze) 
szej5 zawiera Tabela P/.2.

do najwięn-

TABELA IV.2. rodział ocen nachyleń funkcji tp(t) na grupy o iden
tycznym znaku -wartości oczekiwanej.

Oceny, nachyleń'

istotnie 
ujemne :

nieistotne
poprzedzone
istotnie
u j emnymi

nieistotne
poprzedzone
istotnie
dodatnimi

istotnie
dodatnie

-133.3 5.1 3.1 12.7
-107.7 10.5 12.9 17.2
-31.3 .15.9 21.2
-56.0 34.4

-49.0 33.2
-47.4 .49.4
-45.4 52.3
-41.2 56.1
-39.5 57.6
-35.3 65.0
-34.2 37.7
-25.4 95.3
-20.3 159.7
-15.5
-11.1.

I



Procedurę określająca warześci
ooziomu istotności row 0.05,

;raz n? zrealizov/ano dla 
, 0,01. Dla każdej 279 7)

vzarrosci ar.' row
w związku z czym

orrzvrrro .nerrrrozre oc orc oraz

Podziały zbioru 5> na podzbiory O7 , ... , 
w obu przypadkach identyczna dla Oć

były natomiast

row równego 0.02 ora:
0.01, natomiast nieznaczne różne (odnośnie jednego elementu) dla

= 0.05. Ostatecznie przyjęro postać podziału odpowiadającą 
= 0.01, w którym:row

n = S .

r = 3 r = o

0
n

■Ą = {- 153.5, - 107.7, - 81.3],

-^2 = {-56.0, -49.0, -4-7.4, -46.4, -41.2, -59.5,

-35.3, -54.2, -25Zi i

= 1-20.3, -16.5, -11.1},

--= [5.1, 10.5, 15.9}}

Z = 7.1,12.9},

06 = {12.9, 17.2, 21.2}.,

3>7 = {34.9, 38.2, 49.4, 52.8, 56.1, 57.6, 65.o] ,

Cw = {37.3, 95.8, 139.7}.

i/yniki Porównań ocen nachyleń za pomocą, testu równoległości dla
oc = 0.01 zawierają tabele iV.3, IV. 4.'rów

ha podstawie postaci podzbiorÓY/ ,..., S> oraz wzoru (III.24 
4 3 _ 1 0

obliczono oceny p^ ,,.., yśą. ich Y/artości były odpowiednio równe: 
-105.5, -44.2, -13.0, 9.5, 7.2, 14.0, 41.5, 103.8.

Ocena Y/ariancji C7Ł określona na podstawie reszt z regresji 
(III.22)•oraz wzoru (III.25) przyjęła wartość:

25 7 . = 5258;
2- ? -1



120

związku z czy® ocena odchylenia standardowego jest równa:

A = 79.1 .

' r -;hrr> T v ó’ * > • •' 3 1 liki testu równoległości dla istotnie ujemnych 
ocen nachyleń.

i
t j-1332 -1C hi

i i
I-2-1.3 j -b i. 0
i.

-V).C -A~kH -4 i, 4 -41.2 -34.5 -3>ń 1
-34.2 j-k?.4

i i

i
-zo.g

i
-ii

ii
<-133.3

ji
i -

i
-1 1 1 1 k < 1 1 1 ]; 4 i 1 1

i ii ! ■ .. _..... ; j ----- ;

1 0 0 i 0 4 1 1 41 ”1 4 1 1
}- 1ii

i
ł ....-i ----- -- :

i'S13

i------ Ł-- —.-.

i1 -, i - 0 1 1 A
I : 1 1 4 4i 1 4l

~5(j.Q
ri
i..i

IIi
r....—

i
i
i jj......... I

0 U ■ 0 /-h
U 0 0 ' 0 4 •! 1 i i

-^.0
i
ii

iłi
L.....

i?i x : n 0 0 ■ 0 iń 0 I 4i 1

-Ań
ji
i
1

Zl 0 0 0 ; 0 0 n 1 1 1

-M-M
ii ;

-

X 0 0 o 0 1 1 1 1

-Mil
it li 0 0 0 1 : -1 •1 1 At

Vli 0 0 o ■ 0 0 4I

A 0 0 0 0 1

-34.2 A 0 0 Q 1

-25.4 0 0 1--- -- _________ ,_ :___ ...

-102

1

A 0 nu

-U.5 1 0

-Mil i
—„J ii i

\rli

0
1

Znaczenie symboli:
- brak podstav; do odrzucenia hipotezy zerowej;
- odrzucenie hipotezy zerowej;
•a -is rs -.-s, r- --<r. rnhris7anie.
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Znaczenie symboli:
0 - brak podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej; 
1 - cdrzueeie hipotezy zerowej; 
podwójną linią oznaczono rozwiązanie.
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:eny wariancji D'( fi,, '
A A ‘ f zo n e na o o .13 taw 1 e
er

z
ojęiy

.1, 100.5, Oceny odchyleń stan- 
są więc odpo’oiednio równe: 11.0, 1.4,

* -7 p p i p ■
-)::

,n oraz wzoru (111.32), przyjęły, odpowiednio wartości:
129.1, 1.83, 2.33, 7.8, 42.9, 
dardowych D( ^ ),... , D( Ą,) 
1.5, 2.8, 6.5, -2.2, 1.0, 10.0. 
błędy estymacji nachyleń /&,. ,. 
tywnie małe.

ń ry Ą
"r • l >

;ceny ze wsrazują, ■e orzeczęme

ze:

h sa z r o zn1c o wan e ale reda-

macier
wyjęła

zy przej 
postać:

0 u)uJ V' obliczona n;

0 1/3 1 10 0 0

1/9 0 0 2/9 0

0 0 0 1/3 0

0 1/3 0 /AU 0

0 1/2 0 0 0

0 2/5 1/3 0 0

1/7 3/7 2/7 0 1/7

1/3 1/3 0 0 1/3

O

1/9

O

2/5

O

O

o

o

1/3

'I /A f z

o

o

o

o

n

2/9

1/5

o

1/2

q

O

o

W trakcie estymacji rozkładów czasów trwania odcinków przyjęto,

- są to rozkłady typu Poissona;
- minimalne czasy trwania ' odcinków są równe, tzn.

Oz — ... 'Q = -min oraz’ ze:
mm = mm t d1 ’ * * * ’ dm J " 7

Wartość parametru /L, j=1,...,8 dla każdego- z rozkładów 
acovzano za pomocą estymatora /C , (będącego estymatorem naj

miększej wiarogodności) o postaci:
OSZ

A. =
1
m .

m . n(ak)
j k=1

s)z ró żui cowa ni e to wynika 
w ek t o r ó w x ( A.).

ze zróżnicowania liczby elementów



■123

razie;
an = an .

Oceny , ... , AP> przyjęły, odpowiednio,wartości : 'ń557, 5.333, 
10.657,■ 2.353, 1.5, 5.333, 7.715, 0.557.

Oceniając przedstawione wyżej wyniki esrymacji należy stwier
dzić,, iż są one zgodne z intuicją, jakkolwie?: poziom dokładności 
niektórych ocen nie jest zbyt wysoki. Dotyczy ńo zwłaszcza para
metrów A.., j-1,5,5,5,8 oraz prawdopodobieństw p^A,
1— f , ,1,0,0, J — 1 , . . . , O .

IV.3. ńyniki prognozowania i ich ocena.

Obliczenie prognozy na podstawie predyktora wymaga
określenia następujących parametrów:

. - długości przedziału estymacji N;
— wartości opóźnienia Lj
- indeksu aktualnego nachylenia „i" . ,

h. a St CpuyViy O b
Parametry te określano dla prognoz obliczanych w kolejnych tj^godniach 
Parametry N oraz L dla pierwszej prognozy ustalono na podstawie 
analizy wykresu cen ziarna kakaowego w ostatnich tygodniach roku 
1983. Przebieg cen charakteryzował się w tym okresie niskim pozio
mem wahań losowych (por. rys® IV.2) toteż określenie parametrów 
N oraz L nie sprawiało przyjęto N=9 oraz L=1.
Dla każdej z następnych prognoz modyfikowano N oraz L w wyniku 
analizy wartości parametrów prognozy dokonanej w chwili.poprzedza
jącej (tzn, w chwili T-1);

- prawdopodobieństw a posteriori wystąpienia punktu zmiany
nachylenia w przedziale [l-L+1t] g

- L oraz C . .mm

x)V przypadku wyższego poziomu wahań losowych parametry te można 
określić za pomocą algorytmu wyznaczającego punkty zwrotne ' •

(§ III.2), tzn. wyznaczając ostatni punkt zwrotny 
dla t r I (T - chwila bieżąca).

mm)Należy podkreślić, że granice przedziału odpowiadają chwili 
bieżącej I zmniejszonej o jeden.
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Dokonując modyfikacji K oraz L kierowano się następującymi zasa
dami, wynikającymi z dotychczasowego doświadczenia:

- jeśli w chwili T-1 prawdopodobieństwo a posteriori wystą. 
pienia punktu zwrotnego w lewym końcu przedziału [t-L+1 »tJ 

(tzn. chwili T-L+1} było mniejsze niż 0.95, to w chwili 
T przesuwano o jednostkę oba końce tego'przedziału 
(tzn. przyjmowano W=K+1, natomiast pozostawiono L bez 
zmiany)j w przeciwnym przypadku kontynuowano analizę;

- jeśli nie był spełniony w/w warunek oraz z a c h o d z i ł a r e 1 a c j a
1 c g .' min 
nieć prz 
pozostaw

, to w chwili T 
edziału [t-L+1 ,t] ( 

iano bez zmiany
oadku, gdy zachodziło L 0 .- J mm

przesuwano o jednostkę prawy ko- 
tzn. przyjmowano: L=L+1, natomias 
N); identycznie postępowano w przy

ale prawdopodobieństwo
a posteriori wystąpienia punktu zwrotnego 

[t-L+1, t] było mniejsze niż 0.5 oraz w

wymienione ostatnio prawdopodobieństwo a 
większe lub równe 0.5, ale był spełniony '

w przedziale 
przypadku gdy 
posteriori było 
warunek:

me (T-L+1,) < 0 .mm /t

gdzie
t -me punkt z przedziału [T-L+1, tJ odpowiadający medianie 

rozkładu a posteriori; /warunek ten powoduje powięk
szenie przedziału . vz przypadku gdy prawdopodo

bieństwo tego, że czas trwania kolejnego odcinka prze
kroczy C - jest małe);

- jeśli w chwili 
to w chwili T 
czym za początek 
miast parametrom

T-1 nie był spełniony żaden z w/w warunków 
zmieniono indeks aktualnego odcinka, przy 
tego odcinka przyjmowano punkt t nato-

N oraz L

N •- = C

L : =

nadawano 'wartości:'

mm
t -(T-L + 1)-0.me ' ' mm

m Parametry te można również określić wykorzystując metodę wyzna
czania punktów zwrotnych z § III.2,
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Indeks “i” bieżącego nachylenia 
rzystaniu statystyki t-Studenta oraz

«4 określono przy 'wyko-# d.
statystyki o postaci i c

& l
■J ~ ' t “ f t O , r-f '

I J ’
(D'-(b)-D-( p.))\Y/-

(1V.Z)

gdzie:
b - ocena nachylenia otrzymana na podstawie elementów 

ciągu z przedziału estymacji [r-n-L+1, T-L,] ;
2

D (b) - ocena wariancji nachylenia b?

będącej standaryzowaną różnicą pomiędzy oceną b oraz różniącgwz 
się istotnie od zera ocenami ze zbioru nachyleń modelu.

Indeks bieżącego ’nachylenia określano na podstawie '• 
wymienionych wielkości w następujący sposób:

- obliczano ocenę nachylenia h;
- weryfikowano hipotezę:

przy alternatywie: (bj g 0;
- w przypadku odrzucenia hipotezy zerowej określano indeks j* 

minimalizujący wartość statystyki CEV.2) oraz przyjmowano:

i - r ;

- w przypadku braku podstaw do odrzucenia H przyjmowano 
i = 4 - jeżeli nachylenie przedostatniego odcinka (tzn, 
poprzedzającego odcinek o nachyleniu b było istotnie 
ujemne lub i ~ 5 - jeżeli nachylenie przedostatniego od
cinka było istotnie dodatnie.

Sposób określania parametrów N, L oraz "i” przedstawia seta ~ 
yAfy Aa.Cc wyS • ^7-4..

Wartości kolejnych prognoz oraz odpowiadające im parametry 
K oraz L zawiera tabela IV.5. Prognozy te przedstawiono na wy
kresach IV.2 - IV.6. Wykres TV.2. zawiera prognozy o numerach nie
parzystych, wykres IV. 3. - prognozy o numerach parzystych (podział 
taki zastosowano w celu zwiększenia czytelności wykresów), natomiast 
wykresy IV.4. - IV.6. zawierają prognzy odpowiadające wybranym wy
przedzeniom h = 1,4,7.



126

( START )

N:= Cmin
b=tme - (T-L+1)-Cmln

-—c

Określ

r G
G STOP

Rys. IV.1. Schemat blokow 
określania par 
metrów N,L,
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Wartości błędów kolejnych prognoz dla poszczególnych wyprze 
ózeń h = przedstawiono w tabeli ±V.ó , natomiast oceny
odchyleń standardowych tych biędów5 obliczonych ez anto zawiera 
tabela IV.7. Oceny te obliczono na podstawie wzoru fil. M-S) okraś 
dającego wariancję błędu
uwzględnia błędów estymacji nachy

oredyktora zł ,, ('który nie±4-11
eń , . .., ze względu na

TW-S /u { O-
■•47 P S 1 ? . 1 ”J u r- — ± * rośniee p ornie-

4fV
s•»’ "‘■OJ11

-'ć-f

pat i wariancji

oszczędności w nakładzie oblicz 
dzy 'wartościami D (e^) oraz 
padku, pomijalne, ponieważ oceny* wariancji

x\.
są znacznie mniejsze zarówno od oceny <o 
D2(Yr- ,-O (por. wzory 11.75. - 11.73).

Dla oceny dokładności dokonanych prognoz oraz porównania 
błędów ex ante i ex post obliczono dla każdego z wyprzedzeń 

h=1,...,7 wartości następujących mierników:
- przeciętnego błędu prognozy:

52
PBh “-52 1 (, e

1=1
hl l (IV.p)

gdzie: eh1 - błąd 1-tej prognozy dla wyprzedzenia h.; 
- przeciętnego odchylenia standardowego ex post:

OSPh = (_1j
52

z -1/2ehP (IV.4)
1=1

- przeciętnego błędu bezwzględnego:
52

PBQh = i2 \
/

1=1
hl! i (IV.5)

• współczynnika asymetrii J30] rozkładu błędów bezwzględnych: 

52 52
wAEh - 4? iemi - pB3S/<-)b n %ii- ray)?)3! 

1=1 1=1
(IV.6)
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- współczynnika asymetrii rozkładu odchyleń standardowych 
ex ante:

WAO, =
52

1=1
(DCe^) - ZjD(e^) - e*)2)3/2

1=1

1 Z

(IV .7)
gdzie:

0(^1) ocena odchylenia standardowego błędu 1-tej
prognozy obliczana na podstawie wzoru (11.48);

e^' - średnia arytmetyczna z wartości ^(e^i)»
1=1,...,52;

- przeciętnego odchylenia standardowego ex ante:
52

OSAn = (-1^ ]>__ i ^^ehl^1^2 • (IV.8)
1=1 1

- stosunku przeciętnego błędu do przeciętnego odchylenia stan
dardowego ex post:

SOh = PBh / OSPh . (IV.9)

Dla oceny przedstawionych prognoz względem prognoz otrzymanych 
na podstawie innej metody prognozowania, zostaną również podane

mierniki dokładności analogicznych prognoz uzyskanych metodą 
Harrisona-Stevensa. Metodę tę wybrano, ponieważ jako przypadek 
szczególny tzw. filtru Kalmana charakteryzuje się ona przydatnymi, 
w rozważanym przypadku, własnościami: wysokim poziomem adaptacyjnoś- 
ci (względem zmian stałej oraz nachylenia trendu ), a także 
odpornością na tzw. nietypowe obserwacje (outliers). Parametry 
modelu dla metody Harrisona-Stevensa określono zgodnie z postula
tami przedstawionymi w pracy [47] , a ponadto wykorzystano ocenęA. 2 L -J
wariancji O' . Dla prognoz otrzymanych tą metodą obliczono war
tości następujących mierników dokładności:

- przeciętnego błędu prognoz wg wzoru (IV.3);
- przeciętnego odchylenia standardowego (ex post) wg wzoru (IV.4'



134

TABELA IV. 5. Wartości prognoz.

Nr
progn. N; L XT-N-L+1’XT Wyprzedzenie

1 2 3 4 5 6 7

1 100 2004;2658 2500 2472 2442 2412 2383 2354 2324
2 11;2 2004;2602 2500 2480 2461 2442 2422 2403 2390
3 12;3 2004;2437 2417 2380 2342 2304 2266 2240 2224
4 13;4 2004;2443 2381 2343 2306 2268 2237 2214 2196
5 14;5 2004;2615 2504 2502 2500 2500 2501 2503 2506
6 15;6 2004;2483 2498 2496 2495 2495 2497 2499 2504
7 16;7 2004;2455 2480 2476 2474 2472 2472 2474 2479
8 8;f 2658;2423 2437 2453 2476 2502 2530 2557 2581
9 9;2 2658;2303 2393 , 2393 2396 2400 2405 2409 2412

10 10;3 2658;2389 2381 2380 2380 2380 2381 2381 2370
11 11 ;4 2653;2382 2340 2328 2317 2305 2294 2280 2259
12 12;5 2658;2491 2555 2618 2682 2745 2801 2818 2796
13 13;6 2658;2477 2673 2761 2850 2936 2990 2987 2950
14 14;6 2658;2523 2775 2877 2978 3060 3079 3050 3001
15 15,6 2658;2448 2451 2479 2508 2537 2564 2589 2610
16 16>7 2658;2452 2424 2445 2467 2487 2525 2520 2532
17 9;2 2303;2427 2591 2606 2611 2607 2594 2575 2551
18 10;2 2303;2489 2550 2552 2545 2530 2510 2485 2458
19 11 ;2 2303;2522 2512 2515 2518 2521 2523 2526 2528
20 12;3 2303;2521 2527 2533 2539 2545 2551 2556 2561
21 13;4 2303;2523 2547 2556 2565 2574 2583 2590 2584
22 14;5 2303;2549 2575 2588 2601 2614 2625 2633 2636
23 15;6 2303;2484 2580 2592 2603 2612 2619 2620 2616
24 16;7 2303;2393 2452 2438 2425 2410 2394 2378 2362
25 17,7 2303;2346 2286 2250 2215 2181 2151 2127 2111
26 18;7 2303;2332 2264 2227 2191 2158 2131 2112 2102
27 19;7 2303;2264 2244 2207 2171 2142 2118 2104 2100
28 8*0 2523;2175 2173 2129 2090 2060 2043 2037 2043
29 90 2523;2140 2100 2058 2025 2004 1997 2QGT 2015
30 100 2523;2119 2051 2017 1995 1987 1991 2004 2024
31 11 ;2 2523;2126 2020 1999 1992 1996 2010 2031 2054
32 12;3 2523;2020 1968 1952 1950 1959 1976 1997 2022
33 13;4 2523 *,2044 1954 1954 1964 1983 2006 2052 2057
34 14;4 2523;2097 2034 2059 2089 2120 2153 2184 2207
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TABELA IV,5. c.d

Nr N; L ^-N-L+l *XT Wyprzedzenieprogn.
1 2 i 3 I 4 5 i 6 7

35 15;4 2523;2138 2141 2179 2217 | 2255 2292 2320 2338
36 16;5 2523;2271 2260 2316 2372 Śj 2426 2461 2479 2489
37 17,6 2523;2230 2276 2321 2365 ] 2404 2435 2461 2480
38 18; 7 2523;2215 2288 2325 2362 l 2397 2429 2455 2474
39 8;1 2020;2235 2347 2386 2422 2454 2478 2493 2496
40 9;1 '2020;2278 2344 2375 2402 2421 2432 2432 2424
41 10;1 2020;2164 2356 2379 2396 2404 2403 2392 2375
42 11’»2 2020;2199 2375 2390 2397 2395 2384 2366 2343
43
44
45
46

12;3 
13;4 
14;5 I 
15;6 I

2020;2165 
2020;2222 
2020;2230 
2020;2232

2372
2392
2407
2417

2374
2390
2400
2405

2368
2379
2386
2388

2355
2362
2366
2367

2334
2340
2342
2343

2310
2314
2316
2319

2283
2287
2290
2295

47 16;6 2020;2257 2253 2231 2208 2185 2162 2140 2119
48 17;7 2020; 2143 2211 2188 2165 2141 2199 2098 2080
49 10;3 2278;2088 2128 2104 2081 2058 2035 2013 1990
50 11 ;4 2278;2110 2081 2050 2018 1987 1956 1926 1897
51 12;5 2278;2100 2041 2006 1971 1936 1902 1871 1843
52 13;6 2278;2076 2001 1964 1928 1892 1859 1831 1909
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TABELA IV.6, Empiryczne błędy prognoz.

Nr
prognozy

Wyprzedzenie
1 2 3 h 5 6 7

1 102 - 34 1 203 101 103 99
2 - 63 - 37 154 46 33 20 - 87
3 26 235 142 151 157 63 165
4 234 140 149 155 66 175 187
5 - 21 - 46U - 27 -197 -111 -121 - 15
6 - 43 - 73 -192 -106 -114 - 8 - 27
7 - 57 -173 - 85 - 90 19 3 54
8 -133 - 63 - 94 - 11 - 53 - 54 -133
9 - 4 - 10 - 5 77 119 39 40

10 1 111 97 143 67 71 57
11 151 149 206 143 158 147 230
12 - 78 - 95 -234 -293 -374 -329 -274
13 -150 -313 -398 -509 -501 -465 -428
14 -327 -425 -551 -571 -557 -528 -478
15 2 - 52 - 19 - 15 - 45 - 65 - 61
16 4 44 55 35 34 29 - 47
17 -102 - 84 - 90 - 84 - 45 - 91 -157
18 — 28 - 31 - 1 19 - 17 - 92 -112
19 10 8 32 - 36 -130 -180 -196
20 - 4 16 - 55 -152 -206 -224 -296
21 2 - 72 -172 -228 -251 -326 -419
22 - 91 -195 -255 -282 -361 -457 -496
23 -187 -246 -271 -388 -444 -480 -497
24 -106 -106 -161 -235 -254 -259 -235
25 46 14 60 - 40 - 31 - 1 - 90
26 0 - 52 - 51 - 39 - 5 - 92 - 57
27 - 68 - 67 - 52 - 16 - 9S ' - 5.9 - 2
28 - 33 - 10 36 - 40 1 60 95
29 19 168 - 4 40 100 137 257
30 75 3 49 110 148 267 206
31 0 45 105 142 261 199 161
32 76 145 188 312 254 218 213
33 143 192 307 247 209 233 221
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TABELA IV.6. c.d.

Nr
prognozy

Wyprzedzenie
1 2 . 3 4 5 6 7

34 104 212 141 95 82 94 - 43
35 130 51 - 2 - 20 - 14 -156 -139
36 - 30 -101 -137 -148 -297 -280 -324
37 - 61 - 86 - 87 -240 -236 -298 -258
38 - 54 - 47 -198 -198 -264 -233 -244
39 — 67 -222 -223 -289 -271 -263 -264
40 -180 -176 -237 -199 -202 -201 -167
41 -157 -214 -174 -174 -171 -135 -232
42 -210 -168 -167 -163 -127 -223 -255
43 -150 -144 -136 - 98 -191 -221 -173
44 -162 -108 -122 -219 -252 -204 -187
45 -175 -143 -243 -278 -232 -216 -214
46 13 - 78 -108 - 61 - 46 - 45 - 25
47 -110 -143 - 98 - 85 — 86 - 68 - 58
48 -123 - 78 - 65 - 89 - 47 - 37 36
49 - 18 - 4 - 5 14 26 103 182
50 19 26 54 74 160 247 296
51 35 66 90 180 269 322 435
52 71 97 188 279 334 447 487
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TABELA IV. 7. Odchylenia standardowe prognoz ex ante.

Nr
prognozy

Wyprzedzenie
1 2 3 4 5 6 7

1 101 122 152 186 224 264 303
2 108 131 159 191 225 261 288
3 139 173 211 250 291 318 336
4 146 174 205 237 261 278 293
5 114 127 143 164 191 224 260
6 126 142 163 191 224 261 299
7 147 169 197 231 267 304 342
8 107 150 204 264 328 394 456
9 103 144 196 253 313 375 434

10 134 183 238 296 355 415 355
11 144 189 238 289 341 386 412
12 218 275 334 395 450 483 495
13 192 229 268 306 334 352 360
14 133 142 151 155 171 193 211
15 147 160 173 188 203 219 235
16 143 152 163 176 190 207 223
17 86 94 108 123 137 149 159
18 88 98 110 122 133 141 149
19 94 108 124 143 163 184 205
20 100 114 130 147 166 186 205
21 103 116 130 146 162 179 195
22 97 106 116 126 138 149 161
23 113 125 139 152 166 180 192
24 179 203 226 249 268 285 297
25 108 111 115 119 126 138 157
26 92 93 93 97 107 126 154
27 84 84 87 94 110 136 170
28 80 84 96 118 151 190 232
29 82 93 116 149 189 232 277
30 89 109 141 180 223 268 312
31 107 138 176 218 261 304 345
32 107 139 179 222 266 311 355
33 128 163 202 242 283 325 362
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TABELA IV«7« c.d

Nr
prognozy

Wyprzedzenie
1 2 3 4 5 6 7

34 147 176 205 236 267 295 313
35 12S 198 170 194 218 231 236
36 131 153 179 204 210 204 199
37 120 134 149 157 158 160 169
38 110 116 123 132 143 158 178
39 79 81 86 96 115 139 168
40 80 85 94 111 133 160 188
41 87 99 117 141 168 196 222
42 100 120 144 171 199 ; 225 247
43 126 153 182 210 236 258 277
44 131 154 178 201 222 242 260
45 136 157 178 198 217 235 253
46 124 130 136 141 147 153 158
47 123 128 132 136 141 146 151
48 121 125 129 135 140 146 153
49 108 136 170 207 247 287 324
50 105 122 143 166 191 216 237
51 98 107 118 130 144 160 175
52 93 95 99 104 112 123 141
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V/ymienione wielkości obliczono dla h=1,4,7. Wartości mierników 
(IV.3) — IV.9) przedstawiono w tabeli IV.8, natomiast mierników od
powiadających prognozom dokonanym metodą Harrisona-Stevensa - w ta
beli IV. 9.

TABELA IVe8. Mierniki dokładności prognoz, uzyskanych na podstawie 
modelu odcinkowo-liniowego.

Miernik Wyprzedzenie
1 2 3 4 5 6 7

roh - 33 - 42 - 51 - 59 - 66 - 66 - 62
108 138 168 195 211 224 237

PBBj, 82 108 130 154 166 180 194
MBh 1.02 1.27 1.45 1.26 0.95 0.80 0.71
WAOh 1.24 1.28 1.04 0.96 0.91 0.84 0.77
0SAh 120 141 165 193 221 248 272
soh 0.90 0.98 1.02 1.01 0.95 0.90 0.87

TABELA IV.9. Mierniki dokładności prognoz uzyskanych metodą 
Harrisona-Stevensa.

Miernik Wyprzedzeńie
1 4 7

roh - 20 - 39 - 41
OSPh 94 201 315

Poniżej zostanie przedstawiona interpretacja oraz wnioski wyni
kające z wielkości zawartych w tabelach IV.8 « IV.9.

Przeciętny błąd prognoz, otrzymanych na podstawie procesu za
wierającego składową odcinkowo-liniową, był ujemny dla wszystkich 
wyprzedzeń i zmieniał się w przedziale od — 33 (dla h=1) do — 66
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(dla h=5.6). Błąd ten wykazywał wzrost dla wyprzedzeń h=1,...,4 
oraz stabilizację, dla wyprzedzeń h=5,6?7< Stosunek przeciętnego 
błędu do przeciętnego odchylenia standardowego ex post był, w przy 
bliżeniu stały dla każdego z wyprzedzeń i wynosił ok. 0,3. Wydaje 
się, że ujemna wartość tego błędu, dla każdego z wyprzedzeń może 
być spowodowana dwoma przyczynami:

- faktem, iż poziom cen ziarna kakaowego w roku 1934 uległ 
obniżeniu (z ok. 2600 $/t do 2000 $/t) w związku z czym 
prognozy będące ocenami warunkowych wartości oczekiwanych, 
przewyższały, przeciętnie, rzeczywiste wartości;

- małą dokładnością estymacji elementów modelu, odpowiada
jących nachyleniom /3^.

Wartość tego błędu była relatywnie mała zarówno w stosunku 
do przeciętnego nachylenia standardowego (ex ante oraz ex post)
jak i do oceny odchylenia standardowego procesu s ( = 79).Tl

Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku prognozowania cen 
giełdowych, błąd tego rzędu nie ma istotnego znaczenia, ponie
waż podstawowym problemem jest prognozowanie występowania punktów 
zwrotnych trendu oraz kierunku jego zmian.

Wartość przeciętnego odchylenia standardowego (ex post) 
rosła monofonicznie wraz ze wzrostem wyprzedzenia, w przedziale 
od 108 (h=1) do 237 (h=7). Tempo wzrostu było wyższe dla małych 
wyprzedzeń, natomiast stabilizowało się dla wyprzedzeń h=5»6»7. 
Stosunek przeciętnego odchylenia standardowego ex post do ex ante 
zawierał się w granicach od 0.87 (h=7) do 1.02 (h=3), był zatem 
bliski jedności. Oznacza to, że wartości przeciętnych odchyleń 
ex post oraz ex ante były, dla samych wyprzedzeń, zaskakująco 
zbliżope.

Przeciętny błąd bezwzględny zachowywał się analogicznie jak 
przeciętne odchylenie standardowe, przy czym rósł od 82 (h=1) do 
194 (h=7).

Współczynnik asymetrii rozkładu modułów błędów wskazywał dla 
każdego z wyprzedzeń na asymetrię prawą. Najbardziej asymetrycz
ne były rozkłady dla h=2,3,4, natomiast najmniej asymetryczny 
rozkład dla h=7. Porównanie współczynników asymetrii rozkładów
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modułów błędów oraz odchyleń standardox/ych (ex post) wskazuje na 
silne podobieństwo asymetrii obu rozkładów, zwłaszcza dla h=5»6,7.

W celu dokładniejszego scharakteryzowania relacji pomiędzy 
błędami ex post oraz ex ante należy dodać, że:

- liczba przypadków, kiedy żaden z błędów ń=1,...,7
nie przekraczał odpowiedniej oceny D(e^) wyniosła 17, 
tzn. 33% (prognozy obliczono dla 1=1,..,,52);

- liczba przypadków, kiedy więcej niż połowa błędów e^; 
h=1,,..,7 nie przekraczała odpowiedniej ocenyA
D(e^-j) (tzn. co najmniej 4) wyniosła 36 (69%);

- liczba przypadków, kiedy błąd e^; 1=1,...,52 nie prze
wyższał odpowiedniej oceny D() była w przybliżeniu 
jednakowa dla każdego z wyprzedzeń h i wahała się w 
granicach od 33 (63%) dla h=4 do 38 (73%) dla h=6, 
tzn. ok. 70% błędów nie przekraczało odchylenia standar
dowego ex ante niezależnie od indeksu wyprzedzenia;

- prognozy dostarczane dla PHZ Agros w latach 1983-85, 
przewidziały wystąpienie 7 punktów zwrotnych spośród 
11, które rzeczywiście wystąpiły (64%), przy czym nie 
było przypadku, kiedy prognoza zawierała punkt zwrot
ny, a realizacja - nie zawierała (parametry do tych 
prognoz określano po konsultacji z pracownikami z PHZ 
Agros).

Porównanie mierników dokładności prognoz otrzymanych na pods
tawie procesu zawierającego składową odcinkowo-liniową (tabela IV.8) 
oraz metodą Harrisona-Stevensa (tabela IV.9) prowadzi do nastę
pujących spostrzeżeń:

- przeciętne błędy prognoz były mniejsze w przypadku metody 
Harrisona-Stevensa i stanowiły ok. 2/3 błędów prognoz 
uzyskanych na podstawie modelu odcinkowo-liniowego, dla 
każdego z porównywanych wyprzedzeń h=1,4,7;

- przeciętne odchylenie standardowe błędów prognozy
(ex post) było mniejsze w przypadku metody Harrisona-Steven
sa tylko dla wyprzedzenia h=1 (13% w stosunku do proce
su odcinkowo-liniowego), natomiast większe dla h=4 

.(3%) oraz dla h=7 (33%J ;



143

- dla wyprzedzeń h równych 4 oraz 7 przeciętne odchy
lenie standardowe błędów prognoz ex post było, w przypad
ku metody Harrisona=>Stevensa, większe niż przeciętne odchy
lenie standardowe ex ante, otrzymane dla procesu odcinkowo- 
liniowęgo (odpowiednio o 4% oraz 16'zo).

Porównanie przeciętnego odchylenia standardowego błędów 
prognoz ex post w obu metodach, dla wybranych wyprzedzeń, pro
wadzi do istotnych wniosków, Wartość tego miernika jest większa 
w przypadku modelu odcinkowo-liniowego dla h=1, nieznacznie 
mniejsza dla h=4 oraz znacznie mniejsza dla h=7. Oznacza to, 
że dla małych wyprzedzeń, w przypadku których zmiany kierunku 
trendu mają niewielki wpływ na błędy prognoz, metoda Harrisona- 
Stevensa prowadzi do lepszych wyników. Wydaje się, że przewaga 
ta wynika przede wszystkim z dokładniejszej estymacji parametrów 
aktualnego trendu, a zwłaszcza nachylenia. Parametr ten może bo
wiem przyjmować wartości ze zbioru liczb rzeczywistych, natomiast 
w modelu odcinkowo-liniowym tylko ze zbioru zawierającego skoń
czoną liczbę elementów.

Dla większych wyprzedzeń, w przypadku których zmiany kierunku 
trendu ’„'/pływają w sposób istotny na błędy prognoz, znaczną prze
wagę uzyskuje model odcinkowo-liniowy. Uwzględnienie w prognozo
waniu zmian kierunku trendu, które ma miejsce w modelu odcinkowo- 
liniowym, prowadzi zatem do lepszych wyników niż adaptacyjna es
tymacja parametrów trendu, dokonywana w metodzie Harrisona-Ste- 
vensa.

Z powyższego wynika, że model odcinkowo-liniowy prowadzi do 
trafnych (przeciętnie biorąc) prognoz kierunku zmian trendu.
Można zatem stwierdzić, że przedstawiona metoda wypełnia zada
nia, do których została stworzona.

Podsumowanie przedstawionych wyników można zawrzeć w nastę
pujących wnioskach:

- dla prognoz cen ziarna kakaowego otrzymanych na podstawie 
predyktora, będącego oceną warunkowej wartości oczekiwanej 
procesu zawierającego składową odcinkowo-liniową wystąpił 
wysoki poziom zgodności pomiędzy charakterystykami błędów 
ex post oraz ex ante;
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- najlepsze relatywnie wynikiuzyskano dla prognoz otrzyma
nych dla wyprzedzeń h=5»6,7;

- prognozy otrzymane na podstawie wymienionego predyktora, 
przewyższały prognozy, uzyskane za pomocą metody Harriso
na-Stevensa (z punktu widzenia przeciętnego odchylenia 
standardowego ex post) dla większych wyprzedzeń, w przy
padłej których zmiany kierunku trendu wpływają w sposób 
istotny na błędy prognoz.

Przedstawione wyniki, oparte na dość szerokim materiale em
pirycznym, potwierdzają zatem praktyczną przydatność opracowanej 
metody a przede wszystkim jej zdolność do prognozowania punktów 
zwrotnych trendu oraz kierunku jego zmian.
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Wnioski końcowe.

T4etoda przedstawiona w niniejszej pracy jest przeznaczona do 
prognozowania pewnej klasy zjawisk, dla których znane z literatury 
metody nie prowadziły do pozytywnych wyników. Podstawowe cechy 
różniące tę metodę od istniejących są następujące:

1. Metoda stwarza możliwość prognozowania chwil wystąpienia 
punktu zwrotnego a także kierunku kolejnej zmiany trendu.

2. Metoda pozwala określić optymalne predyktory, dla różnych 
istotnych z praktycznego punktu widzenia, postaci wskaźnika 
jakości (m.in. błąd średnio-kwadratowy, prawdopodobieństwo 
realizacji, strata minimaksowa), przy czym wartości tych 
predyktorów (w odróżnieniu od innych metod) nie pokrywają 
się (poza szczególnymi przypadkami).

3. Rozpatrywane predyktory (z wyjątkiem predyktora 
z pkt. II.1.2.) zależą od:

- rozkładów a priori, które zawierają informacje dotyczące 
’’historii” prognozowanego zjawiska, przy czym parametry 
tych rozkładów nie są (jakkolwiek mogą być) ustalone 
arbitralnie;

- parametrów określających aktualny stan zjawiska (m.in. 
indeks oraz czas trwania aktualnego odcinka);

- rozkładów warunkowych charakteryzujących ’’historię 
najnowszą” zjawiska.

Prognoza stanowi zatem syntezę dawnej oraz najnowszej ’’his
torii”, a także stanu aktualnego prognozowanego zjawiska. 
Synteza ta jest dokonywana za pomocą metod sformalizowanych, 
nie zawiera zatem czynników subiektywnych.

Wyniki zastosowania metody potwierdzają zasadność przyjętej 
koncepcji modelu ciągu czasowego, jak również przedstawionych metod 
estymacji oraz prognozowania.

Dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu metody wskazują na 
celowość rozwinięcia i uogólnienia niektórych jej elementów. 
Konieczne jest przede wszystkim opracowanie:
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- metod statystycznej weryfikacji modelu zarówno ex ante jak 
i ex post;

- sformalizowanych metod określania parametrów prognoz, tzn. 
wartości N oraz L.

Opracowanie metod weryfikacji modelu napotyka jak dotychczas 
na istotne trudności. W przypadku weryfikacji ex ante źródłem tych 
trudności są założenia o losowym mechanizmie zmian nachyleń oraz 
o losowym czasie trwania odcinków. Założenia te uniemożliwiają ok
reślenie testów pozwalających weryfikować równocześnie wszystkie 
założenia przyjęte w definicji modelu (jak np. w metodzie Boxa- 
Jenkinsa). Można natomiast weryfikować osobno niektóre z tych za
łożeń za pomocą istniejących testów nieparametrycznych [22] •

W przypadku weryfikacji ex post zasadniczym źródłem trudności 
jeśt fakt, że błędy prognoz,otrzymanych na podtawie podanych pre- 
dyktorów, w kolejnych chwilach T, T+1,..., nie są niezależnymi 
zmiennymi losowymi oraz mają różne rozkłady, przy czym nie są to 
rozkłady normalne. W przypadku predyktora Xp+ll rozkłady te nie są 
ponadto znane. Uniemożliwia to skonstruowanie statystyk, będących 
funkcjami tych błędów (o znanych rozkładach), które mogłyby stano
wić podstawę do weryfikacji modelu^

Opracowanie metod weryfikacji modelu wydaje się problemem zło
żonym, stanowiącym przedmiot odrębnych badań.

Opracowanie metod określenia parametrów N oraz L wydaje 
się problemem łatwiejszym, ze względu na możliwość wykorzystania 
teorii reguł optymalnego zatrzymania [14J .

Przedstawione w pracy wyniki otrzymano przy silnych założeniach 
dotyczących procesu X oraz założeniach przyjmowanych w trakcie 
estymacji jego parametrów. Osłabienie.niektórych spośród tych za
łożeń przyczyniłoby się do rozszerzenia zakresu zastosowań metody.
Z praktycznego punktu widzenia wydaje się celowe osłabienie nastę
pujących założeń:

- o: stałości (w czasie) rozkładów czasów trwania odcinków;
- o niezależności rozkładów czasów trwania odcinków;
- o stałości (w czasie) elementów macierzy przejść łańcucha 
Markowa;
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- założeń Z1 - Z4 przyjętych w trakcie estymacji modelu.
Wydaje się, że dokonanie jednego (lub więcej) z powyższych 

uogólnień nie spowoduje znacznych zmian postaci predyktorów, na
tomiast może skomplikować estymację parametrów modelu, w szcze
gólności:

- zwiększyć złożoność postaci estymatorów;
- zwiększyć wymagania co do liczby elementów ciągu niez
będnej dla estymacji.

Kolejnym czynnikiem pozwalającym rozszerzyć zakres zastoso
wań metody jest rozszerzenie zbioru informacji, stanowiących pod
stawę konstrukcji predyktorów. Rozszerzenie tego zbioru może być 
dokonane dwoma sposobami:

- poprzez wyrażenie parametrów rozkładów czasów trwania od
cinków lub (oraz) prawdopodobieństw z macierzy przejść 
jako funkcji innych zmiennych;

- poprzez wprowadzenie dodatkowych zmiennych do rozkładów 
warunkowych.

Odnośnie pierwszego sposobu należy zauważyć, iż może on pro
wadzić do połączenia postulatu osłabienia założeń przyjętych w de
finicji procesu X oraz rozszerzenia zbioru informacji (rozkłady 
czasów trwania lub prawdopodobieństwa przejść,mogą w konsekwencji 
ulec uzmiennieniu w czasie, natomiast rozkłady czasów trwania mo
gą stać się zależne).

Drugi kierunek umożliwia tworzenie modeli, w których zależ
ności pomiędzy zmiennymi mają bardziej złożony charakter niż w 
modelach ekonometrycznych lub modelach autoregresji - średniej 
ruchomej z wieloma zmiennymi. Przykładem zależności tego typu 
jest7w przypadku prognozowania cen giełdowych,związek pomiędzy 
wielkością cen oraz obrotów na giełdzie. Jakkolwiek uważa się, że 
zależność między tymi wielkościami istnieje [58, 86] , to jednak 
nie udało się jej zidentyfikować za pomocą żadnego ze znanych mo
deli. Zdaniem autora ninig szej pracy zależność tę można opisać, 
przy pewnych założeniach upraszczających, za pomocą łącznego roz
kładu prawdopodobieństwa cen oraz obrotów, którego parametry ule
gają skokowym zmianom w czasie, analogicznym jak zmiany nachyleń 
składowej odcinkowo-liniowej. Rozkład taki można wykorzystać jako 
rozkład warunkowy w modelu odcinkowo-liniowym.
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Oba sposoby wykorzystania dodatkowych informacji prowadzą 
do stworzenia odrębnej klasy modeli prognostycznych. Specyficz
ną cechą modeli tego typu jest fakt, iż zależność pomiędzy zmień 
ną ehdogeniczną a zmiennymi egzogenicznymi ma charakter prabili- 
styczny, a nie deterministyczny (zakłócony jedynie składnikiem 
losowym) jak np. w modelach ekonometrycznych oraz, że parametry 
rozkładów określających tę zależność ulegają skokowym zmianom 
w czasie.
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Dodatek III.1.

Dowód twierdzenia III.1.
Z definicji zmiennych losowych (wzory III.14, III.15) 
oraz ze wzorów (III.16), (III.17) wynika, że wartość oczekiwana 
zmiennej X jest równa:

E( X ) -. E( X1). + E( X2) =

n'1 sj*1 s.i+1
r r K
jaO k=S jt1 l=k+1

n-1
arów + y

j»0

^1+1 ,

k=s .+10' >

s.XL

l=Ej+i+1
(ki)2 . P2

Ponieważ liczba zmiennych X^kl) jest dla każdego z podzbiorów
równa: m^.(m^-1)/2 (jest to liczba porównań elementów w zbio

rze m^ - elementowym), zatem wartość oczekiwaną E( x ) można 
przedstawić w postaci:

n n-1 Sjj+1 sn
E< T > = “rów + > > >

j=1 j=o j=sj+1 k=sj+1+1
p2(kl)

(DIII.1.1)

Poniżej zostanie określona wartość oczekiwana zmiennej losowej x‘ 
odpowiadającej rodzinie S^,..., , otrzymanej z rodziny
5xj,..., <2^ , przez odjęcie dowolnego elementu od podzbioru ,

2 r <C n i dodanie go do podzbioru 3 , s / r. Łatwo spraw
dzić, że dowolną rodzinę Ą,..., różną od 3^,..., 3>n można
otrzymać przez dokonanie skończonej liczby operacji tego typu 
(utworzenie nowego podzbioru ^(n+-j) polega na dodaniu elementu 
do zbioru pustego). Dla uproszczenia zapisu przyjmuje się, że:

r = n; s=n -1; mn > 1; m^ 2 1 • (DIII.1.2)

Ponieważ w wyniku dokonanego przeniesienia elementu postać podzbiorów
3^,..., nie uległa zmianie, a ponadto z warunków. (DIII. 1.2)
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wynika, że:

n-1 s„ * + 1 , s' = S - 1 n—i n n 7

zatem:
n-t S.i+1 sj+1,

4 - > ,
j=0 k=S y 1 l=k+1

s„ -1 n~ i
+ > 'Y (k,s 

, 1 n—1
k=s 7n-•2

i s,>1 sn
"2 - > >.... : >_ :

j«o k«s .+1w l!=sj+1+1
V2

Vkl) - %(kl) ♦
s s n__ n

k=s+2 l=k+1n-l

s A s n-1 nCkl) + fżz 1

(DIII.1.3)

k=sn-2+1 l=sn-1+2
■ -r (kl) . 2 - +

n
>______ \ %Csn-1+',’l)
l=sn-1+2

(DIII.1.4)

(.)Rozkłady zmiennych Xjv*1 występujących w ostatniej sumie w zależ
ności (DIII.1.3) są różne od rozkładów zmiennych o tychI / » \samych wartościach indeksów. Każda ze zmiennych V" przyjmuje 
wartość 1 z prawdopodobieństwem:

p<Vkl > tkryt / E<bk> E<bl» = 1 - P2(kl) (DIII.1.5)

(jest to prawdopodobieństwo nie popełnienia błędu II rodzaju w 
teście równoległości).
Wartość oczekiwana zmiennej ma zatem postać:

n-1
E( %) = 'r6w( /___,mJ(mj-1)/2 + (mn-1)(mn-2)/2) +

3=1

+ X
JJQ=± " (1 - p,/k’sn-1+l) (DIII. 1.6)
k=Sv, 9+1
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(składnik (mn“1) (mn~2)/2 odpowiada podzbiorowi 2d zawiera
jącemu mn-1 elementów).
Rozkłady zmiennych występujących w ostatniej sumie w zależ
ności (DIII.1.4) są także różne od rozkładów analogicznych zmien
nych Każda ze zmiennych przyjmuje wartość 1 z praw
dopodobieństwem:

P<Vkl < bkryt / E'bk> - E<bl» ’ 1 ’ “rów (DIII.1.7)

(jest to prawdopodobieństwo nie popełnienia błędu I rodzaju w teś
cie równoległości).
Wartość oczekiwana zmiennej ma zatem postać:

n"3 SH1 sn_
E< - ZZ 2____ . 1 (ki) + ’n-1

p2(kl) +
>0 k=sj+1 l=sj+1+1 k=sn-2+1 l=sn-1+2

. P2
n> z

snz (1- “rów5 . (DIII.1.8)
l=sn-1+2

Ponieważ ostatnia suma w (DIII. 1.8) zawiera m^-1 składników, więc 
wartość oczekiwaną E( ~2) można przedstawić w postaci:

E( =ZZZp2(kl) +ZZZp2(kl) + (mn-1)(1- ^„MDIII.I.ęi)

(Wartości ińdeksów w sumach jak we wzorze (DIII.1.8)).
Na podstawie wzorów (DIII.1.6), (DIII.1.9) otrzymuje się:

n-1
E(z') « ' IB; (m- -1)/2+(mn-1)(mn-2)/2) +

3=1
sn-1+ > (l-p2^k,sn-1+1b (DIII.1.10)

k=s„ O+1
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Nierówność (III.22) jest równoważna nierówności:

E( Y ) - E( T ) < 0 . (DIII.1.11)

Różnicę wartości oczekiwanych zmiennych r oraz V można nato
miast przedstawić w postaci:

e( % ) - e( ) = e( rp + E( t2) - E( tj) - E( ~2) =

=(E( tp - E( ^)) + (E( X2) - E( I2)) .

Pierwszy składnik ostatniego wiersza ma postać (por. wzory (DIII.1.1) 
(DIII.1.6):

n
(X1) - E ( T‘) = *rówZjraj(mj-1)/2 + 

>1
n-1

- Xmj(raj-1)/2 + (mn-1)(mn-2)/2)
>1

- >nM (1 - p/k,sn-1+1b

k=s„ 9+1

Po redukcji wyrażeń podobnych otrzymuje się:

4.fr_nE( -rp - E( ~p = > ~ p,(k-sn-1ł1> +(mn-1) DC^ - (DIII.1.12J
k=s„ O+1 n—2

Różnica: E( T2) - E( %2) ma natomiast postać: (por. wzory (DIII.1.1) 
(DIII.1.9)):

n-1 s
E( Tz) - E( T2) - > .1+1\ P2(kl) _

j=0 k«Sj+1 l=s^+1+1

n—3 s • 4 s>L’:

j=0 k=s^.+1 l=s^+1+1
s . s n-1

Z
k=sn-2+1 1=sn„i+2

; P2U1) - W ■>

n
Z
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Po redukcji identycznych składników otrzymuje się:

E( TT2) - E( <,) = > ' p2(k’sn-1+1) - (mn-1)(1- M^). (DIII.1.13,
z
k=s 9+1 n-2

Po uwzględnieniu zależności (DIII.1 Ż2)"? C£XHLęJ.13) lewą stronę 
nierówności (DIII.1.11) można przedstawić w postaci:

E(r) - E(~‘) = 2(nn-1) + 2 > p2(k>sn-1+'1 5 ,

k=sn-2+1

(DIII.1.14)
w związku z czym nierówność ta jest równoważna nierówności:

“n"1 + mn-1 > 2(®n-D “rów + 2 > P,(k,Sn-1+1} (DIII.1.15)
k=sn-2+1

pj') wynosi m ., zatem
oraz ?2spełnia-row

Ponieważ liczba składników w sumie 
nierówność ta jest zawsze spełniona dla 
jących warunki (II.20), (III.21).
Z wzorów (DIII.1.1), (DIII.1.6), (DIII.1.9) wynika, że założenia 
przyjęte przy konstrukcji rodziny 3>n (r = m, s...» m - 1)
nie zmniejszają ogólności rozważań, ponieważ wartości oczekiwane 
zmiennych T oraz nie zależą od uporządkowania podzbiorów
2> 9 ♦ • ♦ > 2>_.n
Z nierówności (DIII.1.15) wynika więc, że każda operacja przeniesie
nia elementu z jednego podzbioru 3 do innego podzbioru & > s^r«• /-SX iprowada do otrzymania rodziny podzbiorów A,,..., , dla której
zachodzi nierówność (III.22).

W analogiczny sposób wykazuje się, że nierówność (III.22) 
będzie również spełniona w przypadku, gdy mn “ 1 lub (oraz)
£>s « {0 3 .

Z postaci wzorów (DIII.1.12) - (DIII.1.14) wynika ponadto, że 
dowolne przeniesienie elementu pomiędzy podzbiorami określonej 
wyżej rodziny 3’n (otrzymanej z rodziny Aj,..., ^>n
w wyniku przeniesienia jednego elementu), które nie prowadzi do 
otrzymania rodziny 3^,..., 2>n» powoduje zmniejszenie różnicy
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(DIII.1.1-4). Jest tak dlatego, że wartość różnicy zostanie zmniej 

szona o wyrażenie: mn + mn^-1 oraz zwiększona o wyrażenie: 

2(mn»1) + 2 2ZP2k’; (indeksy w sumie analogiczne jak we
wzorze (DIII.1.14)); ponieważ liczba składników sumy SD p^^*^ 

wynosi m^, oraz na mocy założeń (III.19), (III.20) zachodzi
‘^rów 0*5, P2^*^ 0*5, zatem suma obu wyrażeń jest zawsze

ujemna.

Podobnie wykazuje się, że każde kolejne przeniesienie ele
mentu dające w efekcie rodzinę podzbiorów różną od jednej z do
tychczasowych, powoduje analogiczne zmniejszenie różnicy 
(DIII.1.14). Wynika stąd, że dla każdej rodziny podzbiorów 

S> ..., 3n> różnej od zachodzi nierówność

(III.22) c.b.d.o.
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Dodatek III.2.

Dowód twierdzenia III.2
Na mocy założeń Z1, Z2 oceny t^\...,t^®^ oraz n można zas
tąpić wartościami: t^\...,t^®^ oraz n. Wartość oczekiwaną es
tymatora można zatem zapisać w postaci:

n a .
E( el,n) = E (( 72 1_2jk + " 2<n+IJ)

j=1 k=<

A,
= ( Z_7 22, ^jk + E(cfT))/(t(m)+ I7 (T-t(m))-2(n+I.,)) . (DIII.2.1)

j=1 k=1

n

r2Każda z sum: ; j=1»...,n oraz jest zmienną losową
o rozkładzie: C2 Xv») , z-liczbą stopni swobody równą licz
bie składników pomniejszonej o dwa. Wartości oczekiwane tych zmien
nych są więc określone zależnościami:

e( li £ jk> = u,, - 2) <52
k=1

E ( cTt)
(T-t^bx2 ; t—7ra) 3

Ponieważ ponadto:

A.
12 5 *tJk) = t(n)

j=1 k=1

zatem:

j=1 k=1 < (T-2(n+1)C/

(t^®) - 2n) q2 j T - t^®) < 3 

; T - t^®) Z 3

(DIII.2.2)

; T-t^131) < 3

n
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Po podstawieniu prawej strony (DIII.2.2) do (DIII.2.1) otrzymuje się:
(t^ - 2n) <X2 /(t^ - 2n) ; T - < 3

E( < J =£,n' (T - 2(n+l) Q2 / (T - 2(n+1)); T - t^ ź 3 .
ł

tzn.:
E < « c,n> -

co kończy dowód nieobciążoności estymatora ® n*
Aby wykazać zgodność estymatora O'2 należy dowieść dodatkowo, że 

& p n
jego wariancja spełnia warunek:

lim D2 ( Q2 )
Ł»n

(DIII.2.5'0

' 2Wariancję estymatora n można zapisać w postaci:
. n

( = D b I
ki

j=1 k=1
€2k + ^T)/(t(m) +1^ (T«t(mb +

- 2(n+Ij. )) =

n ^4-
ZZ ZZ h(t(m) + 1^ (T-Zrab"2(n+Ir ))2 j=1 k=1

2
jk + ^T).

(DIII2.4)

_ APonieważ każda z sum kkk £ j=1,...,n oraz cL zawiera resztyk=1 JK x
z innego równania regresji, przy czym równania te są niezależne 
(na mocy założenia Z4), zatem sumy te są niezależnymi zmiennymi 
losowymi. Na mocy twierdzenia o addytywności wariancji zachodzi 
więc równość:

n o n o A
d ' jk' T " "Tnkźz: ki Ik + <rT) = zzj uk x2 ?k) + k). (mn.2.5)

j=1 k=d j®1 k»1



157

Korzystając z faktu, że wariancja zmiennej losowej o 
a X2(r) jest równa 2a2r [30] otrzymuje się:

rozkładzie :

°2 ( zzfzz = 2(6. - 2)
k=f

4

/(DIII.2.6)
o

d^( <rT) =<
2 (T»t(m)-2) ; T->. 3.>.

Podstawiając prawe strony równości (DIII.2.6) do (DIII.2.5) otrzymu
je się następnie:

i-D2( zt 2 ik) + D2( cTt) =< 
j=1 k=1 1

2 o4(t^m^ - 2n) ; T-t^m^< 3 

2 04(t - 2(n+1)) J T-t^ 3

w związku z czym:

2 <V
D2( & 2>n) = / t^ - 2n 

2 er4

• t - t^m) < 3
(DIII.2.7)

• T-t^ > 5 .

T - 2(n+l)

Granica wariancji estymatora 3^ dla T-^*oc ma zatem postać:V 9 H

2 3,

lim E2< 5 ? ) = <
T c- > ii

lim
T“>OO
lim
T-»» T - 2(n+1)

2n
T - t(m) 3

(DIII.2.8)

Należy zwrócić uwagę, że jeżeli T—oraz T 
t(m)—* co , w związku z czym:

.4

- t(m) < 3, to

lim
T~*oo

2 O,
tW - 2n (DIII.2.9)

t<“> -
2 vfi

= 0

T - t
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Jeżeli natomiast T—>=« oraz T - t^m^ 3, to również:

p (75lim ---- --- *---- = 0 . (DIII.2.10)
T-*^ T - 2(n+l)

Z zależności (DIII.2.9), (DIII.2.10) wynika, że zarówno dla T-t^m^< 3 
Jak i T-t^131) 3 zachodzi:

lim D2( 62, ) = 0
T-><xj *’a '

, Z- 2co kończy dowod zgodności estymatora aŁ n.
2Aby wykazać, że estymator (5 ,, „ jest najefektywniejszy w klasie 

estymatorów Cs■ ę o postaci (III.27) należy znaleźć estymator 
(3*| n minimalizujący wariancję w tej klasie oraz wykazać, że jest 
ona równa wariancji estymatora <3 2 określonej wzorem (DIII.2.7)

~ p ^2Estymator O, Q jest kombinacją liniową estymatorów Gp j=1,...,n? 
będących niezależnymi zmiennymi losowymi. Wariancja estymatora
O ma więc postać:

XI

D2( s? > = d2( >2 r .0?) - 77 r? 
~»n j o fcf a

2 C In *-
T

d2( er2)

T - t
>1 ^-2 

u, ja+3, Ś2 -27) m+1
j=1 A. - 2 T-tU

+ —; t - t(m) >x 3 . T-tw - 2
2^(i_:

(DIII.2.11)

Aby znaleźć estymator minimalizujący wariancję (DIII.2.11)
należy rozwiązać następujące zadania programowania kwadratowego:

y-1. A\ ---- min
j=1 0 J

> 0

(DIII.2.12)

<3 52 1 9 ♦ • • >



oraz:

min

gdzie:

tj = 1

Tj > O ; j=1,...,n+1

(DIII.2.13)

n+1 . . _ o
ipr J a

n+1 \
>1

0 A. - 2J
» j 58 1»•••»n

A n+1 = T.t^ra^-2

Postać zadań (DIII.2.12), (DIII.2.13) wynika z faktu, że wielkości
2(5t oraz Aj , j=1»...,n+1 są stałymi, w związku z czym war

tość wariancji (DIII.2.11) zależy tylko od wartości 2fj, j=1,...,n 
lub , j=1, • •., n+1.u
W celu rozwiązania zadania (DIII.2.12) należy [29] znaleźć wartości 

j=1,...,n oraz A spełniające układ równań:

n
K ria=i J 1

2Aj X — 0 > 3s51 > ♦ * •, n

Tj ^j = 0 ; •

(DIII.2.14)

Jak łatwo sprawdzić jednoznaczne
__ 1/Aj

Łzj 1/A, j=i 3

rozwiązanie tego

5 j=1, • • • , n

J
układu ma postać:

X- J j=^»•••łn (DIII.2.15)

A- 2 / n
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Ponieważ A. = 1 - 2) zatem:

C = U,-2)/ ZZU^) = (A,-2) / (t(m> - 2n) . (DIII.2.16) 
d d J-3-f d d

Podstawiając prawą stronę równości (DIII.2.16) do wzoru (DIII.2.11), 
dla przypadku T-t'n' < 3, otrzymuje się:

/( V2) = 2 j=l 3 0 0“
j«1

2-U..II If.....

IZ(A,-2) j=1 3

n

1

n ■zz
>1

__ Z.X.T...2...
(zz>,~2))2j=i 3

1
(ZX-2)‘ j=1 3

ZZC&a -2) = j=1 3

• (DIII.2.17)V10' - 2n

n

t^®) - 2n

Rozwiązanie zadania (DIII.2.13) ma postać analogiczną do rozwiąza
nia zadania (DIII.2.12), przy czym dodatkowo:

..
Ś1/^

Po podstawieniu tego rozwiązania do wzoru (DIII.2.11), dla przy
padku T - t^m^ 3 otrzymuje się:

4, xR±l
2 <37( ZZZ

j=1 Ad -2
-)

2 S.
T - 2 (n+1)

(DIII.2.18)
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Ze wzoróvz (DIiIc2t.1 7)» (Diii.2.18) wynika, że wariancja estyma-
* 2tora <5,. „ minimalizującego wariancję w klasie estymatorów 

pn ) określonej wzorem .(HI.27)^ jest równa wariancji esty-
A 2 z. 2ma tora (ą. “ . Y/ynika stąd, że estymator <5 . jest estymato- ii ** ’l. § XI

rem najefektywniejszym w tej klasie.
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