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گم�شده داده�های حضور در آستانه�ای اتورگرسیو مدل
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ارتباط است. شده معرف گمشده داده�های با دومتغیره زمان سری�های تحلیل برای روش بیزی رد روی ی در یده: چ
زمان سری�های تحلیل است. شده مدل�سازی (TAR) آستانه�ای اتورگرسیو مدل ی با سری�زمان دو بین پویا غیرخط
مارکف زنجیر سازی شبیه روش از استفاده با . است شده انجام گم�شده داده�های حضور در مدل براورد و شناسای شامل

اند. شده براورد توام به�طور گم�شده مشاهدات و مدل پارامترهای کارلو مونت
. TAR مدل�های ، غیرخط زمان سری�های گم�شده، داده�های کلیدی: کلمات

متغیرهای به بخواهند را جوی اطالعات که وقت است
نیز مدل�سازی صورت این در دهند، ارتباط جوی غیر
براورد برای روش یافتن بنابراین بود. خواهد دشوار
انجام را کار این نحو بهترین به که گم�شده داده�های
پویا غیرخط ارتباط که ام هن است. ضروری دهد
شده فرض ارتباط مانند دارد وجود سری�زمان دو بین
مدل�های از توان م رودخانه جریان و بارندگ میان
همانند رژیم، دارای مدل�های نمود. استفاده غیرخط
غیرخط مدل�های جمله از (TAR) اتورگرسیو�آستانه�ای
مفید زمان سری�های این�گونه تحلیل برای که هستند
غیرخط زمان سری�های سازی مدل برای هستند.
از براکول(١٩٩۴) و (١٩٩١) یون و تان �متغیره ی
داده�های برآورد اما اند، نموده استفاده TAR های مدل
بیزی رد روی ی در اند. رده ن بررس را گم�شده
کارلو مونت مارکف زنجیر های روش از استفاده با

مقدمه

داده�های گم�شده، داده�های با زمان سری�های تحلیل در
زمان سری چند یا ی به متعلق است ن مم گم�شده
مورد متغیرهای که است ن مم موارد برخ در باشند.
مشاهده مقادیر دارای نمونه�گیری مورد دوره�ی در نظر
دسترس آن�ها به نتوان فیزی لحاظ به ول باشند شده
دارای ذاتا مشاهدات که مواردی با مطلب این داشت.
تصادف طور به گم�شده داده�های که هستند انیزم م
زمینه�ی در مثال برای است. متفاوت �شوند م تولید
بارندگ میزان است ن مم آب�شناس یا هواشناس
مشاهدات دارای �رودخانه آب جریان میزان یا و روزانه
متغیرها موارد این�گونه در که است واضح باشند. گم�شده
آن�ها دالیل به ول بوده�اند شده مشاهده مقادیر دارای
جدی عمل مسئله�ی ی مطلب این نشده�اند. ثبت
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نمود. تحلیل MCMC سازی شبیه روشهای
درستنمای تابع TAR مدل تحلیل در اصل ابزار
کنید فرض پردازیم. م آن تشریح به که است آن
داده�های بردار به�ترتیب z و x که ،y = (x, z)

دوره�ی در {Zt} و {Xt} فرایند�های برای شده مشاهده
بودن معلوم شرط به باشند. T تا ۱ از متوال نمونه�ی
تابع ،xk = (x۱, · · · , xk) و l, r۱, · · · , rl−۱, k۱, · · · , kl
صورت به ها داده توام ال چ تابع مدل، درستنمای
پارامترهای تمام بردار θx آن در که است f(y | θx, θz)

مربوط پارامتر بردار θz و است ها h و ها a غیرساختاری
بدین �باشد. م مناسب عددی فضای در مارکف زنجیر به

ترتیب

f(y | θx, θz) = f(x | z, θx, θz)f(z | θx, θz) (٢)

که

f(z | θx, θz) = f(zp | θz)f(zp+۱ | zp; θz)

· · · f(zT | zT−۱; θz) (٣)

و

f(x | z, θx, θz) = f(xk+۱ | xk, z, θx, θz) · · ·

f(xT | xT−۱, · · · , x۱; z, θx, θz).

زیر رابطه است گاوس {ϵt} سفید نوفه�ی فرایند چون
شود م حاصل

f(x | z, θx, θz) = (۲π)−(T−k)/۲[
T∏

t=k+۱

{h(jt)}
−۱

]

exp(−۱

۲

t=T∑
t=k+۱

e۲
t ) (۴)

سری {jt} دنباله�ی و et =
xt−a(jt)

o −
∑kjt

i=۱ a
(jt)
i xt−i

h(jt)
که

به است. {Jt} تصادف فرایند برای شده مشاهده زمان
مرتبه�های و {Zt} آستانه�های به درستنمای تابع �وضوح

است. وابسته {Xt} اتورگرسیو

مدل تحلیل برای روش طراح ما هدف (MCMC)
است. گمشده های داده حضور در متغیره دو TARهای
شیوه به ٣ بخش ، معرف TAR مدل ی ٢ بخش در
۴ بخش در یافته، اختصاص گمشده های داده برآورد
TAR مدل شناسای و برآورد مورد در ترتیب به ۵ و
بیان کاربردی بررس ی نتایج ۶ دربخش شده، بحث
گیری نتیجه و بحث به آخر بخش سرانجام و است شده

است. یافته اختصاص

TAR مدل مشخصات

که باشند تصادف فرایند� دو {Zt} و {Xt} کنید فرض
توصیفشده پویای سیستم ورودی دوم و خروج اول

،( TAR (مدل باشد زیر معادله توسط

Xt = a(j)۰ +

kj∑
i=۱

a
(j)
i Xt−i + h(j)ϵt, (١)

مقادیر برخ به�ازای Zt ∈ Rj = (rj−۱, rj ] اگر
rl = ∞ و r۰ = −∞ که باشد، j = ۱, · · · , l

مقادیر (j = ۱, · · · , l − ۱) ،rj حقیق اعداد است.
برای رژیم l و �شوند م نامیده {Zt} فرایند آستانه�ی
فرایند {ϵt} به�عالوه �کنند. م تعریف {Zt} فرایند
ی واریانس و صفر ین میان با گاوس سفید نوفه�ی

اعداد �باشند. م {Zt} از مستقل �دو �به دو که است
{Xt} اتو�رگرسیو مرتبه�های k۱, · · · , kl نا�منف صحیح
،h(j) و a

(j)
i ضرایب �کنند. م تعریف رژیم هر در را

حقیق اعداد نیز (j = ۱, · · · , l; i = ۰,۱, · · · , kj)

مدل دادن نشان برای TAR(l; k۱, · · · , kl) نماد هستند.
و l, r۱, · · · , rl−۱ و �شود م استفاده آستانه�ای اتورگرسیو
�شوند. م نامیده مدل ساختاری پارامترهای k۱, · · · , kl
به است برون�زا {Zt} آستانه�ی متغیر که �شود م فرض
وجود آن سمت به {Xt} از باز�خوردی هیچ که � معن این
ن مارکفهم زنجیر ی توسط آن تصادف رفتار و ندارد
تحلیل در سهولت برای شود. م توصیف p مرتبه از
تغییر با حالت فضای مدل ی فرم به را آن TAR مدل
با توان م سهولت به را ها مدل ونه این نویسیم. م
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گرفته نظر در حالت فضای فرم به را مدل دوباره منظور
آن در که �شود م محاسبه p(θ, α, z | x) شرط ال چ و
از استفاده با است. حالت بردار کل α = (α۱, · · · , αT )

به را p(θ,xm, zm | x۰, z۰) توان م شرط ال چ این
آورد. دست

TAR مدل شناسای

نمودن مشخص TAR مدل ی تحلیل در اول گام
معلوم آستانه فرایند اگر است. آن ساختاری پارامترهای
های مرتبه و ها رژیم تعداد تعیین کلیدی کار دو باشد
را رژیم تعداد l تعیین است. رژیم هر در اتورگرسیو
رد روی طریق از بیزی مدل انتخاب مسئله ی توان م
L که فرضکنید منظور این برای نمود. تلق MCMC
های مقدار از ی l که باشد گسسته تصادف متغیر ی
معلوم مقدار ی برای که فرضنمایید هم�چنین است، آن
و است {۲,۳, · · · , l۰} مجموعه به متعلق L های مقدار l۰
نمایید فرض است. π = {π۲, · · · , πl۰} آن پیشین توزیع
که باشند ای گسسته تصادف های متغیر K۱l, · · · ,Kll

و کنند م تولید را k۱l, · · · , kll رگرسیو اتو های مرتبه
نظر در qi مناسب پیشین های توزیع باید ها آن برای
y داده برای که گفت توان م خالصه طور به شود. گرفته
ترتیب به که هستند نامزد Mj(jمدل = ۲, · · · , l۰) تعداد
θj = (θx,j ,kj , rj)هایسطری بردار با ها آن های پارامتر
kj = (k۱j , · · · , kjj) آن در که شوند م داده نشان
Θ = فشرده صورت به است. rj = (r۱j , · · · , rjj) و
ن مم پارامترهای ماتریستمام �عنوان به را (θ′۲, · · · , θ′l۰)′

کنیم. م تعریف معین عددی ماتریس فضای ی در
p(l|y) شرط توزیع نیازمند مدل نمودن مشخص برای
p(vecΘ, l | y) توأم توزیع از را آن توان م که هستیم
قرار عمل دهنده نشان vec این�جا در آورد. دست به
است. ستون بردار ی در ماتریس ی ستونهای دادن
های توزیع نیازمند گیبس گیر نمونه از استفاده برای
،p(l | vecΘ,y) ،p(vecΘ | l,y) کامل شرط
،p(kj | vecΘ−(x,j), l,y) ،p(θx,j | vecΘ−(x,j), l,y)

گم�شده داده�ی براورد

�شود م فرض گم�شده داده�ی براورد اهمیت دلیل به
به {Zt} و {Xt} سری�زمان دو در گم�شده مشاهدات
سری دو در شده مشاهده داده�های که دارند وجود طوری
فرض ابتدا گرفته�اند. قرار نابرابر فاصله�ی با زمان نظر از
به هستند، معلوم مدل غیرساختاری پارامترهای �شود م
با گم�شده داده�های و است شده شناسای مدل عبارت
توأم برآورد مورد در سپس و �شوند م براورد فرض این
خواهد بحث شده گم های داده و نامعلوم های پارامتر
فرم به را TAR مدل شد اشاره قبال که طور همان شد.
های داده برآورد برای . نویسیم م حالت فضای مدل
مدل در ساخت های داده کردن وارد ایده از گمشده
گیر نمونه گیری ار ب با سپس و کرده استفاده مشاهده
p(xm, zm | x۰, z۰) توأم شرط ال چ از باید گیبس
داده�های بردار به�ترتیب zm و xm که شود نمونه�گیری
x۰ �باشند، م {zt} و {xt} زمان سری�های در گم�شده
تعریف را متناظر شده�ی مشاهده داده�های بردار نیز z۰ و
متغیرهای شرط امید که است این ایده سپس �کنند. م
معلوم مشاهدات شرط به� هستند گم�شده داده�ی دارای که
آنچه گردد. محاسبه باال شرط ال چ از نمونه�گیری با
گم�شده مشاهدات از ای بهینه براورد شد خواهد حاصل
(MMSE) خطا دوم توان ین میان کمینه معیار براساس

بود. خواهد

پارامترها براورد

برآورد به بخش این در قبل بخش از آمده دست به نتایج
شود. م داده تعمیم گمشده های داده و ها پارامتر توأم
مدل و گیبس گیر نمونه ار استفاده براساس برآورد روش
بردار θ کنید فرض است. رژیم تغییر با حالت فضای
{Zt} آستانه فرایند و TAR مدل نامعلوم های پارامتر تمام
گمشده مشاهدات و θ توأم برآورد آماری مسئله باشد.
شرط توأم توزیع آوردن دست به با که است zm و xm

این برای است. پذیر ان ام p(θ,xm, zm | x۰, z۰) پسین
٣
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برای مناسب آستانه�ای اتورگرسیو مدل نهایت در قبل
به�صورت داده�ها

X̃t =

 ۱/۶۴ + ۰/۵۰X̃t−۱ + ۰/۲۶εt Zt < ۲/۱۲

۱/۶۵ + ۰/۶۱X̃t−۱ + ۱/۱۱εt Zt ≥ ۲/۱۲

�گردد. م حاصل

نتیجه�گیری و بحث

زمان سری�های تحلیل برای روش ردبیزی روی ی در
غیرخط ارتباط شد. ارائه گم�شده داده�های با دومتغیره
با شد. توصیف TAR مدل با سری�زمان دو بین پویا
در مدل پارامترهای MCMC های روش از استفاده
�توان م شدند. براورد توام به�طور گم�شده داده�های حضور
سری�های برای تغییر کم با را شده مطرح روش�های
در برد. به�کار اند، گم�شده های داده فاقد که زمان
پیش�بین عمل و نظری مبان �توان م آت پژوهش�های
مورد را هموار انتقال با مدل�های و مدل�ها این�گونه با
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عبارت هستیم. p(rj | vecΘ−(x,j), l,y) و
(vecΘ)−(.,.)

مشخص است. −(., .) بردار زیر بدون vecΘ دهنده نشان
توزیع های چندک بین در جستجو با ها آستانه نمودن
تان توسط که NAIC معیار از استفاده و z تجرب

گردد. م انجام است شده معرف (١٩٩٠)

کاربرد

م فرض بحث مورد روش�های کاربرد دادن نشان برای
باران روزانه�ی بارش بررس مورد پویای درسیستم کنیم
روزانه�ی جریان و ورودی متغیر عنوان به (mm)حسب بر
سیستم خروج متغیر عنوان به (m۳/s)برحسب رودخانه
شامل ۱۳۹۰ سال مرداد ۳۰ تا ١٣٨١ سال مهر اول از
قزوین شهر باغ�کالیه آب�شناس اه ایست در داده ٣٢۵٧
پیشنهاد آب�شناس تخصص و تجرب شواهد باشد.
اول مرتبه�ی مارکف زنجیر ی را {Zt} فرایند �کند م
نمونه�گیر از استفاده برای یریم. ب نظر در ایستا توزیع با
گرفته نظر در {Zt} فرایند برای زیر تقریب توزیع گیبس
کنیم م فرض ،n مثبت صحیح عدد هر برای �شود. م

به�صورت F۰n(z)
۰, −∞ < z < − ۱

n

(۱/۲)[sin(nzπ + π/۲) + ۱], − ۱
n ≤ z ≤ ۰

۱, z > ۰

دنباله�ی و است توزیع تابع ی F۰n که است واضح باشد،
F۰n یعن راست. هم F۰ سمت به نقطه به نقطه {F۰n}

تمام برای و است مشتق�پذیر z حقیق نقاط تمام در
برای .hn(z) = F ′

۰n(z) �دهیم م قرار z اعدادحقیق
برای را صفر مقدار ما نیاز مواقع در hn(z) از نمونه�گیری
.hn(۰) = nπ/۲ و �گیریم م نظر در z انتخاب نمونه�ی
گم {Xt} در مشاهده ٣٢ و {Zt} در مشاهده ۵٢ چون
زمان سری�های میانه از استفاده با ابتدا در هستند، شده
داده تحلیل برای و �شوند م براورد ها آن مقدار متناظر،
داده نشان {x̃t} با که آن�ها یافته�ی تبدیل از آب جریان
پارامترهای براورد از پس �کنیم. م استفاده �شود، م
بخش�های مباحث از استفاده با غیرساختاری و ۴ساختاری
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