
Περιγραφή του Προβλήματος

Η παρούσα Σπουδαστική Εργασία αναφέρεται στην σύγκριση και διερεύνηση – με χρήση πειραμάτων
Monte-Carlo – στοχαστικών παραμετρικών μεθόδων εκτίμησης διανυσματικών μοντέλων ARMA
(VARMA) σε πολυωνυμική μορφή. Η σύγκριση των μεθόδων περιλαμβάνει την ακρίβεια εκτίμησης, το
υπολογιστικό κόστος και τον βαθμό πολυπλοκότητας.

Επιστημονική – Τεχνική Σημασία του Προβλήματος

Η ερευνητική ενασχόληση με τα μοντέλα VARMA είναι ελάχιστη διότι η πολυπλοκότητα των
αλγορίθμων και το υπολογιστικό κόστος έχουν οδηγήσει στην εφαρμογή των απλούστερων μοντέλων
VAR παρόλο που υστερούν σημαντικά ως προς την ακρίβεια εκτίμησης.

Πολυωνυμική Αναπαράσταση Μοντέλων VARMA
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Αναπαράσταση Μοντέλων VARMA – Σύντομη Περιγραφή Μεθόδων Εκτίμησης
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Διαδικασίας Σύγκρισης – Διερεύνησης Μεθόδων

Μέθοδοι Εκτίμησης Μοντέλων VARMA

• Two Stage Least Squares (2SLS)
(Βήμα 1): Εκτίμηση VAR μοντέλου υψηλής
τάξης ma. (Βήμα 2): Εκτίμηση VARMA με
γραμμικά ελάχιστα τετράγωνα θεωρώντας
γνωστά τα υπόλοιπα από το (Β.1).

• Linear Multi-Stage (LMS)
(Βήμα 1): Εκτίμηση VAR μοντέλου υψηλής
τάξης p. (Βήμα 2): Υπολογισμός πίνακα C
(παράμετρος r) με αποσυνέλιξη και την
βαρυτική του (Β.1). (Βήμα 3): Με ελάχιστα
τετράγωνα και τον C από (Β.2) προσδιορίζεται
ο πίνακας Α. (Βήμα 4): Ανανέωση C βάση
πίνακα Α (Β.3) και διαδικασίας του (Β.2).

• 𝜜 𝛣 = 𝜤𝑠 + 𝑨 1 ∙ 𝐵 +⋯+ 𝑨 𝑛𝑎 ∙ 𝐵𝑛𝑎 [𝑠 × 𝑠]

• 𝑪 𝛣 = 𝜤𝑠 + 𝑪 1 ∙ 𝐵 + ⋯+ 𝑪 𝑛𝑐 ∙ 𝐵𝑛𝑐 𝑠 × 𝑠

[s: αριθμός των χρονοσειρών του διανύσματος εξόδου]

Διαδικασία Πειραμάτων Monte-Carlo

𝑪(𝐵)

𝑨(𝐵)

Real Model

𝒘[𝑡]~𝑁(0, 𝚺) 𝒚[𝑡] 𝑪(𝐵)

𝑨(𝐵)

Estimated Model

ෝ𝒘[𝑡]

Comparison

Κριτήρια Σύγκρισης Μεθόδων

Ακρίβεια Εκτίμησης
• Συντελεστές πινάκων A, C, Σ
• BIC, ορίζουσα και ίχνος του Σ
• Κύριες φυσικές συχνότητες
• Παραμετρικά φάσματα

Υπολογιστικό Κόστος
• Χρόνος εκτέλεσης αλγορίθμου

Αποτελέσματα Σύγκρισης Μεθόδων
(Η διερεύνηση των παραμέτρων των μεθόδων 2SLS, LMS που καθορίζονται από τον χρήστη έχει προηγηθεί)

(100 επαναλήψεις σε μοντέλα 2-εξόδων VARMA(3,1), VARMA(8,3))
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Σύγκριση Παραμετρικών Φασμάτων
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Σύγκριση Πολυωνυμικών Μεθόδων Εκτίμησης Διανυσματικών Μοντέλων ARMA 

Συμπεράσματα Διαδικασίας Σύγκρισης και Διερεύνησης Μεθόδων

• Η ακρίβεια εκτίμησης της μεθόδου 2SLS κρίνεται εξαιρετική και σε σύγκριση με την ακρίβεια εκτίμησης της μεθόδου LMS υπερέχει σημαντικά.
• Η μέθοδος LMS απαιτεί από τον χρήστη τον καθορισμό μεγαλύτερου αριθμού παραμέτρων πέρα των τάξεων του μοντέλου σε σχέση με την 2SLS (4 για την LMS έναντι 2 της 2SLS).
• Το υπολογιστικό της μεθόδου LMS είναι σημαντικά μεγαλύτερο, ενδεικτικά για την εκτίμηση μοντέλου VARMA(8,8) με την μέθοδο LMS απαιτείται 25× φορές περισσότερος χρόνος.
• Ο αλγόριθμος της μεθόδου LMS είναι πολυπλοκότερος σε σχέση με της 2SLS.
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Τελικό Συμπέρασμα

Η μέθοδος 2SLS υπερέχει της 
LMS και είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική στην 
εκτίμηση μοντέλων VARMA.


