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1. Bevezetés

Doktori értekezésemben az idősorelemzés és extrémérték-elmélet módszereinek kombinálásával

bizonyos nemlineáris id̋osormodellek valószínűségi jellemzőit, extremális viselkedését és paraméte-

reinek becslését vizsgálom. Elméleti eredményeimet eredetileg hidrológiai kérdésfeltevés inspirálta: a

hidrológiai szakirodalomban némiképp szokatlan módon olyan modelleket kerestünk, amelyek mind

a szokásos id̋osorelemzési értelemben, mind extremális tulajdonságaik tekintetében jól illeszkednek a

Duna és Tisza folyók vízhozam-idősoraira. A két elmélet módszereinek párosításával pontosabb infor-

mációt kaphatunk az id̋osorok extremális viselkedéséről, mintha eszközeiket külön-külön alkalmaz-

nánk. A tisztán id̋osoros modellek ugyanis az idősor "tipikus" viselkedésére összpontosítanak, és így a

szükségesnél kisebb súlyt helyeznek a nagy megfigyelésekre, a tisztán extrémérték-modellek viszont

nem veszik figyelembe az idősor dinamikájában rejlő információt, vagy pedig túlságosan általános

feltételezésekkel élnek a dinamikáról. A kétféle módszertan kombinálása sok statisztikai alkalmazás

(matematikai pénzügyek, biztosításmatematika, telekommunikáció) esetén gyakori, a hidrológiában

használható modellek esetében viszont kevésbé elterjedt.

A tézisfüzet a disszertáció szerkezetét követi. A 2. részben foglalom össze a szükséges előisme-

reteket, a 3. részben pedig ismertetem a vízhozam-idősorok empirikus tulajdonságaival kapcsolatos

megállapításaimat. A 4. részben mutatom be a feltételesen heteroszkedasztikus, az 5. részben pedig a

a Markov-féle rezsimváltó modellekkel kapcsolatos elméleti és alkalmazásbeli eredményeimet. Végül

a 6. rész a két modellcsalád közötti kapcsolatokra és a további kutatási lehetőségekre világít rá.

A 4. rész eredményei Márkus Lászlóval, az 5. rész eredményei pedig témavezetőmmel, Zempléni

Andrással közös munkából származnak.

2. Előkészületek

A disszertáció els̋osorban az id̋osorelemzés és az extrémérték-elmélet területéről használ fel el̋o-

ismereteket, itt a tézisfüzetben azonban csak az utóbbi szakterület alapvető fogalmait és vizsgált kér-

déseit foglalom össze. Az idősorelemzés jóval régebbi tudományág, klasszikus eredményei számos

monográfiában megtalálhatók.

Leegyszerűsítve, az extrémérték-elmélet alapvetően kétféle problémával foglalkozik.1 Egyrészt

vizsgálható az eloszlások széle, tehát az, hogy aF̄ (u) = 1−F (u) túlélésfüggvény milyen ütemben

tart u→∞ esetén zérushoz. Másrészt stacionárius idősorokban a kiugró (extremális) megfigyelések

csoportosulásának (klaszteresedésének) mértéke is elemezhető.

Ami az eloszlás szélét illeti, Balkema-de Haan-Pickands tétele (Balkema és de Haan, 1974; Pic-

kands, 1975) alapvető eredmény az extrémérték-elemzésben. LegyenX egy valószínűségi változó,

ekkor általános feltételek mellett létezik olyana(u) mérhet̋o függvény, amellyel a normalizált kü-

szöbtúllépések eloszlásaξ alakparaméterű általánosított Pareto-eloszláshoz (GPD) tart, amintu tart

1Az extrémérték-elmélet alapvető monográfiája Embrechts és szerzőtársai (1997) könyve.
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az eloszlás tartójának felső végpontjához:

((X−u) /a (u)) | (X > u)→d GPDξ,

A határként kapott GPD alakparamétere nagymértékben meghatározza az eredeti eloszlás extremális

tulajdonságait is.ξ > 0 esetén a túlélésfüggvény reguláris változású1/ξ paraméterrel (ebb̋ol követke-

zik, hogyE (X+)
m

=∞ azm>1/ξ értékekre2), miközbenξ<0 esetén az eloszlás tartója felülről kor-

látos, és a végpont környékén a túlélésfüggvény (egyszerű transzformáció után) reguláris változású.

A ξ=0 eset – amikor egyébként a kapott GPD az exponenciális eloszlás – nehezebben karakterizálha-

tó. Ugyan az ide tartozó eloszlások közös tulajdonsága, hogy minden momentumuk véges, találhatók

közöttük vastag- és vékonyszélű eloszlások is.3 A vékonyszélű esetre példa az exponenciális és a

normális eloszlás, míg a vastagszélű esetre az egynél kisebb kitevőjű Weibull-eloszlás.4

A gyakran használt küszöbalapú becslés (POT módszer) során egy eloszlás magas kvantiliseit

egy nagy küszöb feletti túllépésekre illesztett GPD paramétereiből becsüljük meg. Ez egyéb infor-

máció hiányában megfelelő módszer, ám nagy szórású (illetve relatíve alacsonyabb referenciaküszöb

választása esetén torzított) kvantilisbecslést eredményez. Ha többletinformációval rendelkezünk az

eloszlásról – pl. ha nemcsak azt tudjuk, hogy aξ = 0 paraméterű GPD vonzási tartományába tartozik,

hanem pontosabb lecsengését is ismerjük –, akkor a magas kvantilisekre pontosabb becslést adha-

tunk. Az idősorok extrémérték-elméletén belül ez adja a motivációt – az elméleti érdekességen túl

– a különböz̋o modellek stacionárius eloszlása lecsengésének elméleti kutatásához, amely például a

pénzügyi matematikában ért el komoly eredményeket.

Rátérve az extrémérték-elmélet másik irányára, az idősor kiugró megfigyeléseinek csoportosulása

pontosabban a következőt jelenti. Tekintsünk azXt stacionárius folyamat egyCn extremális funkci-

onálját :

Cn(u) =
n−m+1∑

t=1

g (Xt−u, . . . , Xt+m−1−u) ,

aholg egyRm→R+ függvény, amelyre teljesül, hogyg(x)=0 mindenx /∈Rm
+ esetén. Válasszuk úgy

az{un} sorozatot, hogylimn→∞ nF̄ (un)→τ>0 teljesüljön. Ekkor általános feltételek mellettCn(un)

eloszlásban tartC∗
1 +C∗

2 +· · ·+C∗
L eloszlásához, aholL egy Poisson-eloszlású valószínűségi változó,

ésC∗
1 , C∗

2 , . . . független – ésL−től is független – azonos eloszlású változók (Smith és szerzőtársai,

1997). Heurisztikusan mindez azt jelenti, hogy egy stacionárius idősor kiugró megfigyelései csopor-

tokban következnek be, és ezek a klaszterek aszimptotikusan függetlenek egymástól. AC∗
i változók

eloszlása így alapvető információt hordoz a folyamat kiugró értékeinek időbeli összefügg̋oségér̋ol.

Például ham = 1 ésg(x) = χ{x>0}, akkorC∗
i egy extremális klaszter aszimptotikus elemszámának

2Az x+ = max (x,0) és azx− = max (−x,0) jelöléseket használom.
3Egy eloszlás vékonyszélű, ha létezik olyans > 0, amelyre azLX (s) = E exp (sX) momentumgeneráló függvény

véges. Ha nincs ilyens, akkor az eloszlás vastagszélű.
4A disszertáció terminológiája szerint a Weibull-eloszlás túlélésfüggvényeF̄ (u) = exp

(−λud
)
, ahol d a kitev̋o-

paraméter. Egy eloszlás széle pedig Weibull-típusú, ha léteznek olyanK1 > 0, K2, λ > 0 ésd > 0 konstansok, hogy

u→∞ eseténF̄ (u)∼K1u
K2 exp

(−λud
)
.

2



(pl. hidrológiai alkalmazásokban egy nagy árvíz hosszának) felel meg, ha pedigm = 1 ésg(x) =

= x+, akkor egy extremális esemény alatti aggregált túllépést kapjuk (hidrológiai környezetben ez az

árvíztérfogatnak felel meg). Ebben az esetbenC∗-ot W ∗-gal fogom jelölni.

Az extremális összefüggőség legegyszerűbb mérőszáma aθ extremális index, ami – bizonyos

további feltevések teljesülése esetén – egyrészt megkapható azE (L) = θτ összefüggésb̋ol, másrészt

pedig egy extremális klaszter elemszáma várható értékének reciprokaként:θ = E (C∗
i )−1 , hag(x) =

= χ{x>0}. Patologikus eseteket kivéve0 < θ≤ 1, és az értelmezésből az is látszik, hogy minél kisebb

az index, annál erősebb az extremális megfigyelések összefüggősége.

Mivel az extremális index, valamint az extremális összefüggés egyéb jellemzői aszimptotikus

fogalmak, véges mintákon – hasonlóan a magas kvantilisekhez – csak nagy bizonytalansággal be-

csülhet̋ok. A nehézségeket növeli, hogy – ellentétben a magas kvantilisek becslésénél használható

általánosított Pareto-eloszlással, – az extremális klaszter elemszámának és az aggregált túllépéseknek

a határeloszlása általános esetben nem írható le paraméteresen. Ezért gyakran leszűkítik a vizsgált mo-

dellek körét, elméleti eredményeket vezetnek le a speciális modellek extremális összefüggőségér̋ol,

és ezek alapján fejlesztenek ki módszereket a klaszterjellemzők becslésére. Ha a modellspecifikáció

megfelel̋o, akkor ezek a módszerek pontosabbak az általánosabb idősorok esetében is használható

módszereknél.

Jó példa erre a kutatási irányra a Markov-láncok extremális összefüggőségének vizsgálata. Smith

és szerz̋otársai (1997) megmutatták, hogy egy exponenciális lecsengésű marginális eloszlással ren-

delkez̋o Markov-lánc általános feltételek teljesülése esetén aszimptotikusan (magas küszöbök felett)

úgy viselkedik, mintha véletlen bolyongás lenne. Ez alapján fejlesztettek ki becslési és szimulációs

módszert a Markov-láncok extremális klasztereinek vizsgálatára.

3. Vízhozamid̋osorok empirikus jellemzői

Disszertációmban három dunai (Komárom, Nagymaros, Budapest) és három tiszai (Tivadar, Vá-

sárosnamény, Záhony) mérőállomás napi vízhozamadatait használom. Első eredményeim az id̋osorok

empirikus jellemz̋oire vonatkoznak. Először is szezonális összetevőt tartalmazó ARMA-modelleket

illesztek a megfigyelt adatokra, majd szintetikus vízhozamadatsorokat generálok az illesztett model-

lek segítségével. Az ARMA-modellek innovációit nem paraméteres eloszlásból, hanem a hidrológiai

irodalomban elterjedt módon (Montanari és szerzőtársai, 1997) az illesztett innovációk átkeverésé-

vel (bootstrap) kapom. Eredményeim szerint a szimulált folyamatok jelentősen alulbecsülik a magas

kvantiliseket és nem reprodukálják megfelelően a sűrűségfüggvényt.

Mivel a különböz̋o heurisztikus becslési módszerek (korrelogram-alapú módszer, R/S statisztika

stb.) a hosszú távú összefüggőség jelenlétére utalnak, frakcionális ARIMA-modellt is illesztek az ada-

tokra, amivel azonban az ARMA-modellhez képest csak elenyésző mértékben javul a magas kvantili-

sek és a sűrűségfüggvény illeszkedése. Tehát más folyókkal ellentétben (pl. Montanari és szerzőtársai,

1997) a lineáris modellek nem írják le megfelelően a Duna és Tisza napi adatainak viselkedését, ami

szükségessé teszi a nemlineáris modellezést.
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A fejezetben megállapítom még, hogy – más közepes és nagy vízgyűjtőterületű folyókhoz hason-

lóan – a két folyó vízhozam-adatsorai leginkább aξ = 0 alakparaméterű GPD vonzási tartományába

esnek (a legtöbb vizsgált mérőállomás és küszöb esetében aξ = 0 hipotézis nem vethető el), valamint

hogy az extremális index becslések alapján a nagy küszöbértékek feletti megfigyelések erősen klaszte-

resednek az id̋oben. Ezek az empirikus eredmények orientálják a modellezőt a különböz̋o szóbajöhet̋o

nemlineáris modellcsaládok közötti választásban.

4. Feltételesen heteroszkedasztikus modellek

Értekezésemben elméleti szempontból elsőként ARMA-β-TARCH-modelleket vizsgálok:

Xt = c+

p∑
i=1

ai(Xt−i−c)+

q∑
i=1

biεt−i (1)

εt = σ(Xt−1)Zt, (2)

σ2 (x) = α0 +α1+

(
(x−m)+)2β

+α1−
(
(x−m)−

)2β
, (3)

ahol a következ̋o feltételezéseket teszem:

4.1. Feltétel.{Zt} független azonos eloszlású valószínűségi változók sorozata. Eloszlásuk abszolút

folytonos a Lebesgue-mértékre nézve, és tartója az egész számegyenes.

4.2. Feltétel.A karakterisztikus polinomokra teljesül, hogy

Φ (z) = 1−
p∑

i=1

aiz
i 6= 0 és Ψ (z) = 1+

q∑
i=1

biz
i 6= 0 ha |z| ≤ 1,

valamintΦ(z)-nek ésΨ(z)-nek nincs közös gyöke.

4.3. Feltétel.0 < β < 1.

4.4. Feltétel.α0 > 0, α1+ ≥ 0 ésα1− ≥ 0.

Tehát a szokásos (T)ARCH-típusú folyamatoktól eltérően a modellben azεt innováció szórás-

négyzete nemεt−1-től, hanemXt−1-től függ, és az ezt a kapcsolatot meghatározó függvény a kvadra-

tikusnál lassabban tart a végtelenbe(β < 1).

A β=1 esetben a (1)-(3) egyenletek által meghatározott modellnek nem mindenα1+≥0 ésα1−≥0

paraméter esetén van stacionárius megoldása, és a stacionaritási tartomány a szórásparamétereken túl

függ az ARMA-egyenlet együtthatóitól is. Amennyiben létezik stacionárius megoldás, annak túlélés-

függvénye polinomiális lecsengésű lesz még vékony szélű (például normális eloszlású)Zt zaj esetén

is, azaz a stacionárius megoldás egyξ > 0 paraméterű GPD vonzási tartományába esik (speciális

esetben ld. pl. Embrechts és szerzőtársai, 1997).

A Markov-láncok stabilitására vonatkozó tesztfüggvény-kritérium (Meyn és Tweedie, 1993) fel-

használásával bebizonyítom, hogy a0 < β < 1 eset viselkedése jelentősen különbözik a kvadratikus

esetét̋ol :5

5A továbbiakban – ha másképp nem jelzem – minden valószínűségi állítás a stacionárius eloszlás esetére értendő.
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1. Tétel. Ha a 4.1-4.4 Feltételek teljesülnek, akkor a(1)-(3) egyenletek által definiáltXt folyamat

geometrikusan ergodikus, és egyértelmű stacionárius eloszlással rendelkezik. Ha továbbáE(|Zt|r) <

<∞ valamilyenr ≥ 2 esetén, akkorE (|Xt|r) <∞ is teljesül.

Mindebb̋ol már következik, hogy ha a generáló zaj minden momentuma véges, akkorXt staci-

onárius eloszlása csak aξ = 0 alakparaméterű GPD vonzási tartományába eshet. Az ARMA-tagok

nélküli esetben, ha a generáló zaj széle Weibull-típusúγ kitevő-paraméterrel, akkor pontosabb állítást

is bizonyítok: a stacionárius eloszlás széle ekkorγ (1−β) paraméterű Weibull-típusú eloszlásokkal

közelíthet̋o.

4.5. Feltétel.{Zt} független azonos eloszlású sorozat és létezik olyanu0 > 0, γ > 0, K1 > 0 ésK2,

hogyZt sűrűségfüggvényére minden|u|> u0 esetén teljesülfZt (u) = K1|u|K2 exp (−κ|u|γ) .

2. Tétel. Tegyük fel, hogyai = 0 ésbi = 0 (i = 1, . . . , max (p, q)) , hogy a 4.5 Feltétel teljesül és hogy

α0 > 0, α1+ > 0, α1− > 0 és0 < β < 1. Ekkor azαmax
1 = max (α1+, α1−) jelölést használva

exp

(
−(αmax

1 )−γ/2 κγβ−
β

1−β

2
uγ(1−β) +O

(
uγ(1−β)/2

)
)
≤ F̄Xt (u)

≤ exp

(
−(αmax

1 +α0)
−γ/2 κγβ−

β
1−β

2
uγ(1−β) +O

(
uγ(1−β)/2

)
)

.

3. Állítás. Ha az előző tétel feltételei teljesülnek, csak azα1− > 0 feltételt cseréljük ki azα1− = 0

feltételre, akkor mindenδ > 0-hoz létezik olyanK > 0, amelyreexp
(−Ku(1+δ)γ(1−β)

)≤ F̄Xt (u) .

Ezután a valószínűségi tárgyalás lezárásaként szimulációkkal illusztrálom azt a sejtést, hogy a

β = 1 esett̋ol eltér̋oen az általam vizsgált folyamat extremális indexe egy, tehát aszimptotikusan a

küszöbmeghaladások nem klaszteresednek. (Ugyanakkor ez nem zárja ki a klaszteresedést magas, de

véges küszöbök felett.)

Rátérve a paraméterbecslésre, használjuk a továbbiakban aθ = (a1, . . . , ap, b1, . . . , bq) ésα =

= (α0, α1+, α1−) jelöléseket, valamint legyenθ0 az igazi ARMA-paramétervektor,α0 pedig a szórá-

segyenlet igazi paramétervektora.

Adott β ésm esetén az ARMA-paramétereket a legkisebb négyzetek módszerével, a szórásegyen-

let paramétereit pedig kvázi maximum likelihood (QML) módszerrel (azaz a normális eloszlású zaj

feltételezésével felírt likelihood függvényt maximalizálva) becsülöm úgy, hogy a becslés utóbbi részé-

ben az ARMA-illesztés alapján visszaszámoltε̂t innovációkat használom. A következő feltételekkel

látom be a módszer konzisztenciáját és aszimptotikus normalitását.

4.6. Feltétel.Létezik olyanδ > 0, amelyre

θ0 ∈Θδ := {θ ∈Rp+q : Φθ(x) ésΨθ(x) mindenz gyökére|z| ≥ 1+δ}.

Ezenkívülα0 ∈ int(K), aholK azR++×R+×R+ egy kompakt részhalmaza.
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4.7. Feltétel.E(|Zt|4+2η) <∞ teljesül valamilyenη > 0 esetén.

4. Tétel. A 4.1-4.3 és 4.6 Feltételek együttes teljesülése esetén a QML becslőfüggvény konzisztens, az-

azα̂n→α0 egy valószínűséggel. Ha a fentieken kívül a 4.7 Feltétel is teljesül, akkor a becslőfüggvény

aszimptotikusan normális:

√
n(α̂n−α0)→d N

(
0,H−1

(
α0

)
V

(
α0

)
H−1

(
α0

))
,

ahol

V(α) = E

(
∂l(εt, Xt−1,α)

∂α

∂l(εt, Xt−1, α)

∂α

T
)

H(α) = E

(
−∂2l(εt, Xt−1, α)

∂2α

)
.

A H(α0) ésV(α0) mátrixok konzisztens módon becsülhetőkH(α̂n) ésV(α̂n) empirikus megfelelő-

ivel, amiket a várható értékek mintaátlagokkal történő helyettesítésével kapunk.

Végül az ARMA-β-TARCH-modellt illesztem a vízhozam-idősorokra (β = 1/2 választással), és

minden mér̋oállomás esetén erősen szignifikáns heteroszkedaszticitást kapok. A becsült modellek

alapján szintetikus vízhozam-idősorokat generálok úgy, hogy a zajsorozatokat a szimulációk során

a visszaszámolt{Ẑt} zajok átkeverésével nyerem. A szimulált idősorok sokkal jobban közelítik a

megfigyelt vízhozamok sűrűségfüggvényét és magas kvantiliseit, mint a lineáris modellekből adódó

szimulációk.

5. Markov-féle rezsimváltó autoregresszív modellek

A második vizsgált modellcsalád a Markov-féle rezsimváltó (MS-) AR(1)-modellek köre:

Xt = a1Xt−1 +ε1,t ha It = 1, (4)

Xt = a0Xt−1 +ε0,t ha It = 0, (5)

aholIt egy kétállapotú diszkrét idejű Markov-láncpi=P (It = 1− i|It−1 = i) átmenetvalószínűségek-

kel (i=0,1), továbbá{ε1,t} és{ε0,t} független azonos eloszlású és egymástól és{It}-től is független

– de egymással nem feltétlenül megegyező eloszlású – sorozatok. Tegyük fel továbbá, hogy|a1|≥|a0|.
Az extrémérték-elmélet szakirodalma korábban főleg azzal az esettel foglalkozott, amikor|a0| <

< 1 < a1. Ekkor – amennyiben létezik a stacionárius eloszlás, – az vastagabb szélű, mint a generáló

ε1,t zaj, s̋ot a túlélésfüggvény általános feltételek mellett polinomiális lecsengésű (Saporta, 2005). Az

is igaz továbbá, hogy a modell extremális indexe egynél kisebb. Ezzel ellentétben ha|a0| ≤ |a1| < 1,

akkor a stacionárius eloszlás ugyan nagyon sokféle lehet, de vékonyszélűεi,t (i = 0,1) zajok esetén

mindenképpen vékonyszélű és extremális indexe egy.

Disszertációmban azt a korábban extremális szempontból nem vizsgált esetet elemzem, amikor

az egyik rezsim véletlen bolyongás, a másik pedig stacionárius autoregresszió (5.1 Feltétel). Feltéte-

lezem továbbá, hogyε1,t ésε0,t is vékonyszélű.
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5.1. Feltétel.a1 = 1 és0≤ a0 < 1.

5.2. Feltétel. ε1,t eloszlása abszolút folytonos a Lebesgue-mértékre nézve ésEε2
1,t < ∞. Ezenkívül

létezikκ > 0, amelyre(1−p1) Lε1,t (κ) = 1, továbbáL′ε1,t
(κ) <∞.

5.3. Feltétel.ε0,t eloszlása abszolút folytonos a Lebesgue-mértékre nézve, tartója az egész számegye-

nes, és létezik olyans0 > κ, hogyL|ε0,t| (s0) <∞.

Az 5.1 Feltétel teljesülése esetén a modellnek mindig van stacionárius megoldása. Az extremális

viselkedés vizsgálatában a 5.2 Feltétel játszik kulcsszerepet. Legyen

S0 = 0, Sn = Sn−1 +εn (n = 1,2, . . . )

egy véletlen bolyongás, ahol{εn} eloszlása{ε1,t} eloszlásával egyezik meg. Legyen továbbáT az

{εn}-től független Geom(p1)-eloszlású valószínűségi változó. AT −1 véletlen id̋opontban megállí-

tott bolyongás maximumára Cramer-Lundberg-típusú approximációt bizonyítok, ami alapján belátom

a következ̋o állítást :

5. Állítás. Az 5.2 Feltétel teljesülése esetén létezik olyanK >0, amelyreP (ST > u)∼K exp (−κu) .

Ez az állítás, kombinálva a Markov-láncok stabilitására vonatkozó tesztfüggvény-kritériummal,

végül elvezet a következő tételhez:

6. Tétel. Ha az 5.1–5.3 Feltételek teljesülnek, akkor létezik olyanK > 0, amelyre

P (Xt > u)∼K exp (−κu) .

Jelölje τu az {Sn} bolyongás(u,∞) intervallumba történ̋o belépésének idejét, és definiáljuk a

Bu = Sτu−u túllépést a(τu <∞) eseményen. Az 5.2 Feltétel biztosítja, hogyBu| (τu <∞)→d B∞,

amintu→∞. Definiáljuk az{S∗n} véletlen bolyongást:

S∗0 = B∞, S∗n = S∗n−1 +εn (n = 1,2, . . . ),

ahol aB∞ változót az{εn} sorozattól függetlenül választjuk. Ezekkel a jelölésekkel az MS-AR(1)-

modell extremális összefüggőségér̋ol a következ̋o állítást bizonyítom:

7. Állítás. Legyeng(x) = 0 x < 0 esetén ésg(x) = o (exp (κx)) , amintx→∞. Ekkor, han→∞,

akkorCn(un) függetlenC∗-eloszlású valószínűségi változók véletlen Poisson-összegéhez tart, ahol

C∗ =
T−1∑

k=0

g (S∗k) .

A folyamatθ extremális indexe

θ =

∫ 0

−∞
κ exp (κx) Q(x)dx

alapján adódik, aholQ(x) az alábbi Wiener-Hopf-egyenlet megoldása:

Q(x) = p1 +(1−p1)

∫ ∞

0

Q(y)fε1,t(x−y)dy.
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Tehát a vizsgált feltételek mellett a modell a két korábban említett eset (a1 > 1 ill. |a1|< 1) között

helyezkedik el : a stacionárius eloszlás exponenciális lecsengésű, viszont extremális indexe egynél

kisebb. Aκ kitevő egyes speciális esetekben (pl. Gamma- vagy normális eloszlású zaj esetén), az

extremális index pedig más esetekben (pl. nemnegatív vagy Laplace-eloszlású zajra) explicit módon

is kiszámítható.

Ha példáulε1,t ≥ 0 egy valószínűséggel, akkor az extremális klaszterek elemszámának határe-

loszlásap1 paraméterű geometriai, az extremális index pedigp1. Egy még speciálisabb, hidrológiai

szempontból fontos esetben pedig az aggregált túllépések határeloszlásáról is bizonyítok tételt az

összegekre vonatkozó Laplace-módszer felhasználásával :

8. Tétel. Ha az 5.1 és 5.3 Feltételek teljesülnek ésε1,t ∼Gamma(α, λ) , akkor léteznek olyanKi > 0

(i = 1,2) állandók, amelyekkel

K1 exp
(
−23/2

(
λ−1

0 −αλ0

)
(λy)1/2

)
≤ F̄W ∗ (y)≤K2 exp

(
−2

(
λ−1

0 −αλ0

)
(λy)1/2

)
,

aholλ0 az az egyértelműen meghatározott valós szám, amelyre teljesül

λ−2
0 −2α log λ0 +log(1−p1)−α(1+log α) = 0.

A vizsgált MS-AR(1)-modell nemcsak önmagában, hanem általánosabb folyamatok extremális

összefügg̋oségének vizsgálatakor is érdekes. Tegyük fel, hogy teljesülnek azXt folyamatra a követ-

kez̋o feltételek:

5.4. Feltétel. LegyenIt diszkrét idejű Markov-lánc mint fent. LegyenXt olyan stacionárius folya-

mat, amelynekIt-re vett feltételes eloszlása csakXt−1-től függ (azazXt feltételesen Markov mindkét

rezsimben). Formálisan,At ⊂R Borel-halmazok ésjt ∈ {0,1} esetén

P (Xt ∈ At|It = jt, Xt−i ∈ At−i, It−i = jt−i, i = 1,2, . . . ) = P (Xt ∈ At|Xt−1 ∈ At−1, It = jt) .

Továbbá mindent-re adott(I1, . . . , It) esetén(X1, . . . , Xt) feltételesen független(It+1, It+2, . . . )-től.

5.5. Feltétel. Xt stacionárius eloszlása abszolút folytonos a Lebesgue-mértékre nézve, és léteznek

olyan0 < a≤ 1, K0 > 0, K1 > 0 állandók, hogyF̄1 (u)∼K1e
−κu ésF̄0 (u)∼K0e

−κu/a.

Legyena1 = 1 ésa0 = a, és használjuk a következő jelöléstj = 0,1 esetén:

F u
j (z) = P (Xt < aju+z|Xt−1 = u, It = j) .

Ha az 5.4 és 5.5 Feltételek teljesülnek és az(Xt−1, Xt) | (It = j) eloszlásokj=0,1 esetén valame-

lyik kétváltozós extrémérték-eloszlás vonzási tartományába esnek, akkor további regularitási feltéte-

lek mellett megmutatható, hogyu→∞ eseténF u
j (z)-nak van határértéke mindenz-re. A regularitási

feltételek pontos kimondása helyett ezt az alábbi feltételben fogalmazom meg.
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5.6. Feltétel.Az(Xt−1, Xt) | (It = j) együttes feltételes eloszlások abszolút folytonosak a Lebesgue-

mértékre nézve(j =0,1). Léteznek olyan (esetleg degenerált)F ∗
j (z) eloszlásfüggvények, hogyu→∞

eseténF u
j (z)→ F ∗

j (z) minden kompakt intervallumon egyenletesen. Ha

F ∗
j (−∞) = lim

z→−∞
F ∗

j (z) > 0

valamelyikj-re, akkori = 0,1 esetén teljesül

lim
M→∞

lim sup
u→∞

sup
y≥M

P (Xt > aiu|Xt−1 = u−y, It = i) = 0.

DefiniáljukYt-t egy olyana1 = 1 ésa0 = a paraméterű MS-AR(1)-folyamatként, ahol aεj,t zajok

F ∗
j -eloszlásúak. Bebizonyítom, hogy magas küszöbök felettXt ésYt viselkedése nem nagyon tér el

egymástól :

9. Állítás. Ha az 5.4-5.6 Feltételek teljesülnek, akkor mindenp, jt ∈ {0,1} ésyt (t = 1, . . . , p) esetén

lim
u→∞

∣∣∣∣∣P
(

Xt <

(
t∏

i=1

aji

)
u+yt (t = 1, . . . , p) |X0 = u, It = jt (t = 1, . . . , p)

)

− P

(
Yt <

(
t∏

i=1

aji

)
u+yt (t = 1, . . . , p) |Y0 = u, It = jt (t = 1, . . . , p)

)∣∣∣∣∣ = 0.

Tehát a statisztikai gyakorlatban általánosan használtakhoz hasonló regularitási feltételek mel-

lett az exponenciális szélű Markov-rezsimváltó, feltételesen Markov-folyamatok magas küszöb felet-

ti klaszteresedése MS-AR-modellek hasonló viselkedésével közelíthető. Ezért ha célunk egy id̋osor

extremális összefüggőségének becslése, akkor egy MS-AR-modell egész adatsorra való illesztése he-

lyett célravezet̋obb lehet csak magas küszöbök felett illeszteni a modellt, hiszen ezzel eljárásunk

csak a feltételes Markovitást, nem pedig a feltételes AR-struktúrát feltételezi az idősor egészéről. A

disszertációban közelítő maximum likelihood becslést dolgozok ki az MS-AR-modell küszöb feletti

illesztésére, szimulációval vizsgálom a becslés tulajdonságait, majd alkalmazom azt a Tivadarnál mért

adatokra. A becsült modellből szimulált árvízmaximumok és -térfogatok jól illeszkednek a megfigyelt

idősor hasonló jellemz̋oire, ami azt jelenti, hogy a vízhozamok extrémumai kielégítően leírhatók egy

egyszerű feltételesen Markov-modellel.

6. Következtetések

Míg a disszertációban vizsgált modellek közül az ARMA-β-TARCH-modell a lináris modellcsa-

ládot statisztikailag motivált módon általánosítja, az MS-AR-folyamat több "strukturális" betekintést

nyújt a hidrológiai id̋osorok viselkedésébe. Ezért, és a megfigyelthez jobban közelítő elméleti ext-

remális tulajdonságai miatt is hidrológiai célokra az utóbbi modell a megfelelőbb. Nem meglep̋o

ugyanakkor, hogy egy tisztán statisztikai illesztés könnyen ARCH-típusú modellhez vezet: belátható,

hogy az MS-AR-modellek gyenge ARMA-reprezentációja feltételesen heteroszkedasztikus, ráadásul

a szórásnégyzet – az illesztettβ = 1/2 esettel egybecsengően – széles tartományban közel lineárisan

függ a folyamat el̋oző értékét̋ol. Ez az összefüggés megteremti a disszertációban vizsgált két modell-

család közötti kapcsolatot.
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A szerz̋o dolgozatai

A disszertáció az alábbi négy referált angol nyelvű folyóiratcikken és egy még nem publikált

kéziraton alapul :

– Elek, P., Márkus, L., 2004. A long-range dependent model with nonlinear innovations for si-

mulating river flows.Natural Hazards and Earth Systems Sciences4, 277-283.

– Elek, P., Márkus, L., 2008. A light-tailed conditionally heteroscedastic model with applications

to river flows.Journal of Time Series Analysis29, 14-36.

– Elek, P., Zempléni, A., 2008. Tail behaviour and extremes of two-state Markov-switching auto-

regressive processes.Computers and Mathematics with Applications55, 2839-2855.

– Elek, P., Zempléni, A., 2009. Modelling extremes of time-dependent data by Markov-switching

structures.Journal of Statistical Planning and Inference139, 1953-1967.

– Elek, P., Márkus, L., 2009. Tail behaviour ofβ-TARCH processes.Kézirat, elbírálás alatt.

A szerz̋o ezenkívül két konferenciakiadványt és több konferencia összefoglalót publikált a disszer-

táció témájában, valamint társzerzője további három, a témához többé-kevésbé kapcsolódó angol

nyelvű alkalmazott matematikai - statisztikai folyóiratcikknek.

– Arató, M., Bozsó, D., Elek, P., Zempléni, A., 2008. Forecasting and simulating mortality tables.

Mathematical and Computer Modelling49, 805-813.

– Bíró, A., Elek,P., Vincze, J., 2008. Model-based sensitivity analysis of the Hungarian economy

to shocks and uncertainties.Acta Oeconomica58, 367-401.

– Vasas, K., Elek, P., Márkus, L., 2007. A two-state regime switching autoregressive model with

application to river flow analysis.Journal of Statistical Planning and Inference137, 3113-3126.
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