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บทคัดย่ อ

เมือ y(t) = (y1 (t), . . . , yn (t)) ∈ Rn คือสัญญาณขาออก v(t)
คือ สัญญาณรบกวนทีมีเมทริ กซ์ความแปรปรวนร่ วมเป็ น Σ และ Ak ∈
Rn×n สําหรับ k = 1, . . . , p คือเมทริ กซ์สมั ประสิ ทธิของแบบจําลอง
การอธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรในข้อมูลอนุกรมเวลาหรื อ
โครงสร้างเชิงสาเหตุสามารถอธิบายด้วยเงือนไขความสัมพันธ์ระหว่าง
เหตุและผล (Granger causality หรื อ GC) โดยจาก [1] เงือนไข GC แบบ
จําลอง AR นันสามารถเขียนได้ในรู ปสมการเชิงเส้นในพารามิเตอร์ของ
แบบจําลอง กล่าวคือ yj ไม่ใช่สาเหตุแบบ Granger ต่อ yi ก็ต่อเมือ
สําหรับทุกค่า k = 1, 2, ..., p

บทความนีจะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของข้อมูลอนุกรม
เวลาผ่านเงือนไขความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลแบบเกรนเจอร์ (GC) บน
แบบจําลองถดถอยตัวเอง และหารู ปแบบความสัมพันธ์นนผ่
ั านการ
ทดสอบวาลด์ (Wald) บนพารามิเตอร์ของแบบจําลอง ผลลัพธ์ของ
บทความนีคือ รู ปแบบปัญหาการประมาณแบบจําลองด้วยวิธีกาํ ลังสอง
ตําสุ ด ทีรวมเงือนไข GC และเสถียรภาพของแบบจําลอง โดยเงือนไข
เพียงพอของเสถียรภาพ อยูใ่ นรู ปนอร์มแบบอนันต์ของเมทริ กซ์พลวัต
ของแบบจําลองมีค่าน้อยกว่าหนึง ปัญหาทีได้จะอยูใ่ นรู ปคอนเวกซ์
(Ak )ij = 0
(2)
แบบกําลังสอง และผลเฉลยของปัญหาคือแบบจําลองทีการันตีวา่ มี
เสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม แบบจําลองจะมีค่าความคลาดเคลือนทีมาก
เมือ (Ak )ij คือสมาชิกตัวที (i, j) ของเมทริ กซ์ Ak ซึงคือพารามิเตอร์
เกินความจําเป็ นเนืองจากเงือนไขเสถียรภาพเป็ นแค่เงือนไขเพียงพอ
ของแบบจําลอง AR
เท่านัน
การประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจําลองจะเลือกใช้วธิ ีการ
คําสํ าคัญ: เหตุและผลแบบเกรนเจอร์, แบบจําลองถดถอยตัวเอง, การ
ประมาณแบบความควรจะเป็
นสู งสุ ด (maximum likelihood) หรื อ ML
ทดสอบวาลด์
ถ้าค่าประมาณของ Ak ในตําแหน่ง (i, j) ใดๆ มีค่าเท่ากับศูนย์ จะ
Abstract
สามารถบอกได้วา่ ข้อมูลอนุกรมเวลาในตําแหน่ง j กับ i นันไม่สมั พันธ์
This paper aims to explain relationships between time series by using กัน แต่โดยปรกติแล้วเมทริ กซ์ Ak ทีประมาณได้อาจจะมีบางสมาชิก
the Granger causality (GC) concept through autoregressive (AR) mod- ทีไม่เท่ากับศูนย์ หรื อมีค่าน้อยระดับหนึง จึงต้องตังสมมติฐานขึนมา
els and examine such relationship via the model parameters using the เพือทดสอบสมการ (2) ว่าเป็ นจริ งหรื อไม่ กล่าวคือการทดสอบหารู ป
Wald test. The resulting formulation is a least-squares estimation with แบบโครงสร้างของค่าทีเป็ นศูนย์ในพารามิเตอร์ของแบบจําลอง AR
Granger causality and stability constraints. Our main contribution is จะนําหลักการของการทดสอบทางสถิติแบบ Wald [2] มาใช้ โดยมี
to provide a formulation that guarentees the system stability or the sta- หลักการคือ ถ้าสมมติฐานว่าค่าทีแท้จริ งของพารามิเตอร์มีค่าเท่ากับศูนย์
tionarity of estimated AR process. A stability sufficient condition is เป็ นจริ ง แล้วค่าพารามิเตอร์ทีประมาณได้ควรมีค่าเข้าใกล้ศูนย์อย่างมี
added as the infinity norm constraint on the dynamic matrix. Estimated นัยยะสําคัญ จากนันจะสามารถประมาณค่าพารามิเตอร์ใหม่ได้ภายใต้
models are guaranteed to be stable but the model fitting error could be
ข้อกําหนดทีว่าค่าของสมาชิกบางตัวของพารามิเตอร์มีค่าเป็ นศูนย์ ซึง
conservatively increased due to the selected stability condition.
อยูใ่ นรู ปแบบปัญหาการหาค่าทีเหมาะสมทีสุ ดภายใต้ขอ้ กําหนดค่าคงที
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เป็ นศูนย์ (optimization problem with zero constraints)
1 บทนํา
กระบวนการสุ่ ม (1) จะเป็ นกระบวนการคงที (stationary process) ก็
ต่อเมือระบบเชิงเส้นทีสอดคล้องกันมีเสถียรภาพ แต่ค่าพารามิเตอร์ของ
ปัญหาหนึงในการอธิบายพลวัตของอนุกรมเวลา คือการอธิบายความ แบบจําลองทีประมาณได้จากวิธีหนึงๆ นันอาจส่ งผลให้ระบบเชิงเส้นที
สัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ว่ามีผลมาจากตัวแปรอืนใดบ้าง แบบจําลอง ประมาณได้ไม่มีเสถียรภาพ ดังนันจึงต้องมีการรวมเงือนไขเสถียรภาพ
ถดถอยตัวเองหลายตัวแปร (Vector Autoregressive (VAR)) อันดับ เข้าไปในการประมาณพารามิเตอร์ เพือทําให้กระบวนการ (1) จากค่า
p เป็ นแบบจําลองหนึ งทีนิ ยมถูกนํามาใช้อธิ บายพลวัตของอนุกรมเวลา พารามิเตอร์ ทีประมาณได้เป็ นกระบวนการทีคงที ซึ งทําให้นาํ ไปใช้เพือ
วัตถุประสงค์อืน เช่นการทํานาย ได้ต่อไป
ซึงบรรยายได้ดว้ ยสมการ
บทความนีมีจุดประสงค์ทีจะศึกษารู ปแบบปั ญหาการประมาณ
y(t) = A1 y(t − 1) + · · · + Ap y(t − p) + v(t)
(1) แบบจําลอง AR ทีรวม 2 คุณลักษณะทีสําคัญคือ รู ปแบบโครงสร้าง

ของศูนย์ในพารามิเตอร์ทีจะแสดงถึงความสัมพันธ์แบบ GC และแบบ จากนัน ค่าทางสถิติของวาลด์ (Wij ) สําหรับการทดสอบนีสามารถจัด
จําลองทีได้จะมีเสถียรภาพ โดยในบทความนีจะอธิบายการประมาณ รู ปได้เป็ น [3]
[
]−1
แบบจําลองด้วยวิธี ML การทดสอบ Wald และการรวมเงือนไขความ
d θ̂)ij
Wij = r(θ̂)T Avar(
r(θ̂)
สัมพันธ์ GC และเสถียรภาพ พร้อมทังแสดงผลการจําลองเชิงเลขด้วย
วิธีดงั กล่าว
d θ̂)ij คือเมทริ กซ์ยอ
่ ยขนาด p × p ในแนวทแยง
โดยกําหนดให้ Avar(
2 การประมาณแบบจําลอง AR
d θ̂) ทีสอดคล้องกับพารามิเตอร์
มุม (main diagonal block) ของ Avar(
เราสามารถเขียนแบบจําลอง
(1)
ในรู ปแบบสมการเชิงเส้นใน r(θ̂) (รายละเอียดดูได้ใน [3]) โดยค่าทางสถิติของวาลด์ (Wij ) จะมีการ
แจกแจงลู่เข้าสู่ การแจกแจงแบบไคสแควร์ (Chi-square distribution) ทีมี
พารามิเตอร์ได้ดงั นี
องศาอิสระเท่ากับ p
y(t) = AH(t) + v(t)
(3)
2
คือค่าวิกฤต (critical
ในการทดสอบวาลด์นนั กําหนดให้ Xα,m
เมือ y(t) = (y1 (t), ..., yn (t)) เป็ นสัญญาณขาออกของแบบจําลอง, value) ทีได้จากค่าระดับนัยสําคัญ α จากนิยาม α = Prob(Wij >
2
2
v(t) เป็ นสัญญาณรบกวนแบบเกาส์ v(t) ∼ N (0, Σ), H(t) = Xα,m ) โดยเราจะปฏิเสธ H0 ถ้า Wij > Xα,m
[
]T
จากการทดสอบดังข้างต้นสําหรับทีละตําแหน่ง (i, j) บนเมทริ กซ์
และค่าพารามิเตอร์
y(t − 1)T y(t − 2)T · · · y(t − p)T
AR ดังนัน เราสามารถวนซําการทดสอบดังกล่าว สําหรับทุกๆ j ̸=
ของแบบจําลองทีต้องการประมาณคือ
i, i, j = 1, 2, ..., n ดังนันเราสามารถกําหนดให้ W = [Wij ]
[
]
A = A1 A2 · · · Ap
เป็ นเมทริ กซ์ทางสถิติของวาลด์ และเปรี ยบเทียบค่า Wij กับค่าวิกฤตที
สอดคล้องได้ โดยแสดงผลลัพธ์ออกมาในรู ปของเมทริ กซ์ทีมีค่าเป็ น 0
ในงานนีเราใช้วธิ ีความควรจะเป็ นสู งสุ ด (ML) มาใช้ประมาณค่า หรื อ 1 (binary matrix) ซึงมีความหมายคือ หากตําแหน่ง (i, j) ใดมีค่า
พารามิเตอร์ จากข้อมูล y(1), y(2), . . . , y(N ) และ N เป็ นจํานวน เป็ น 1 แสดงว่า y มีผลแบบ Granger ต่อตัวแปร y และถ้ามีค่าเป็ น 0
j
i
ข้อมูลอนุกรมเวลาทีเก็บได้ รู ปแบบของปัญหาจะเป็ น
เมือ yj ไม่มีผลแบบ Granger ต่อตัวแปร yi
1
N −p
เพือทดสอบการเรี ยนรู ้ GC บนข้อมูลทีจําลองขึน เราได้สร้างแบบ
log det Σ−1 − ∥L(Y − AH)∥2F
maximize
A,Σ
2
2
จําลอง AR อันดับ n = 20 และ p = 4 โดยมีจาํ นวนศูนย์ในแบบ
ั
และจําลอง
โดยที L เป็ นฟังก์ชนั ของ Σ−1 ด้วยความสัมพันธ์ LT L = Σ−1 และ จําลองจริ งประมาณ 50% ของจํานวนพารามิเตอร์ทงหมด
Y กับ H เป็ นพารามิเตอร์ ของปั ญหาทีประกอบไปด้วยค่าของ y(t) ใน ข้อมูล y(t) มา 1, 000 จุดทางเวลา เมือคํานวณตัวประมาณแบบ LS และ
เวลาต่างๆ (สามารถดูรายละเอียดได้ใน [3]) ผลเฉลยของ A, Σ ในรู ป ทดสอบวาลด์ แล้ว ได้ผลลัพธ์ดงั ในรู ป 2 ซึงจะเห็นว่าค่า α จากนิยามนัน
แบบปิ ด (closed-form) คือ
สัมพันธ์โดยตรงกับ
Â = Y H T (HH T )−1
1
N −p

N
∑

Type I Error = Prob((Âk )ij ̸= 0 | (Ak )ij = 0)

(y(t) − ÂH(t))(y(t) − ÂH(t))T

นันคือ เมือ α มีค่ามากขึน จะมีค่าผิดพลาดทีแสดงโดยวงกลมมากขึน
ดังผลการจําลองในรู ป 1 และ 2 นอกจากนีค่าความผิดพลาดแบบที
โดยจะสามารถคํานวณค่า Σ̂ ได้เมือรู ้ค่า Â แล้ว เป็ นทีทราบกันดีวา่ รู ป สอง (Type II error)คือค่าความน่าจะเป็ นทีค่าพารามิเตอร์ทีประมาณได้
แบบของปัญหา ML นันสมมูลกันกับปัญหากําลังสองน้อยสุ ด (Least- เท่ากับศูนย์เมือกําหนดให้ค่าจริ งของพารามิเตอร์ไม่เท่ากับศูนย์ ซึงจะมี
Squares) หรื อ LS
ค่าลดลงเมือ α เพิมมากขึน
minimize
∥Y − AH∥2F
(4)
Type II Error = Prob((Âk )ij = 0 | (Ak )ij ̸= 0)
A
Σ̂ =

t=p+1

ซึงเป็ นจริ งภายใต้เงือนไขทีว่า v(t) ต้องเป็ นสัญญาณรบกวนเกาส์ ใน
หัวข้อต่อไปเราจะพิจารณาปัญหา LS นีเพือรวมเงือนไข GC และ
เงือนไขเสถียรภาพบนแบบจําลอง
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3 การทดสอบวาลด์ สํ าหรับ Granger causality

Type II Error
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การหาเรี ยนรู ้ความสัมพันธ์แบบ GC คือการทดสอบสมมติฐานทีว่า
(Âk )ij = 0 หรื อไม่ เพือหารู ปแบบโครงสร้างของศูนย์ในพารามิเตอร์
ของแบบจําลองทีถูกประมาณได้ ในการทดสอบนี เราสามารถทดสอบ
รู ปที 1: รู ปแสดงค่าความผิดทังสองแบบ เมือเปลียนแปลงค่าระดับนัยสําคัญ (α)
สําหรับแต่ละคู่ (i, j) ของเมทริ กซ์ AR โดยให้ฟังก์ชนั ข้อกําหนดคือ
0.025

0.01

0

(
)
r(θ̂) = (Â1 )ij , (Â2 )ij , . . . , (Âp )ij

(5)

0.02

0.02

0.04

0.06
significance level

0.08

0.1

0.015

0.02

0.04

0.06
significance level

0.08

0.1

เมือเรี ยนรู ้ GC จากข้อมูลแล้วนัน รู ปแบบศูนย์ของเมทริ กซ์ AR ที
สอดคล้
องกับ GC ดังกล่าวสามารถอธิบายผ่านเซตคู่อนั ดับ I (index
เมือ θ̂ คือค่าประมาณของพารามิเตอร์ θ และ θ = vec(A) (การทําให้
set)
ได้
ตัวอย่างเช่น y(t) = (y1 (t), y2 (t), y3 (t)) และ GC ที
A เป็ นเวคเตอร์ ) ในการทดสอบนี เรามีสมมติฐานว่าง H0 คือ
เรี ยนรู ้ได้คือ y1 ไม่ส่งผลกับ y2 และ y3 ไม่ส่งผลกับ y1 จะได้วา่
H0 : r(θ̂) = 0
I = {(2, 1), (1, 3)} และเราสามารถประมาณหาแบบจําลอง AR

ในงานวิจยั ทีผ่านมา มีการทดลองรวมเงือนไขเสถียรภาพในการ
ทีรวมเงือนไข GC ทีเรี ยนรู ้ได้นนั จากการแก้ปัญหาการประมาณแบบ
ประมาณแบบจําลองด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้ Jury’s test บนระบบ
LS แบบมีเงือนไข ดังปัญหา
เชิงเส้นเวลายืนยงแบบสัญญาณขาเข้าและสัญญาณขาออกเดียว (SISO)
minimize
∥Y − AH∥2F
A
(6) ใน [5] โดยจะหาค่าประมาณพารามิเตอร์ของระบบเชิงเส้นทีสอดคล้อง
กับตารางของ Jury เพือรับประกันว่าระบบเชิงเส้นจะมีเสถียรภาพแบบ
subject to (Ak )ij = 0, k = 1, . . . , p, (i, j) ∈ I
BIBO แต่ในงานนีระบบทีเราสนใจเป็ นระบบหลายสัญญาณขาเข้าและ
ความหมายของผลเฉลยจากปัญหา (6) คือเราจะได้แบบจําลอง AR ที หลายสัญญาณขาออก (MIMO) การนําทฤษฎีบทเลียปูนอฟมาประยุกต์
แสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรแบบ GC ทีอธิบายข้อมูลได้ดีทีสุ ด ใช้กบั แบบจําลอง Autoregressive Moving Average (ARMA) แบบเวก
โดยทีปัญหา (6) นันมีคาํ ตอบในรู ปแบบปิ ด สามารถคํานวณได้อย่าง เตอร์ จาก [6, 7] โดยจะประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจําลอง และการ
แก้สมการเลียปูนอฟ สลับกันไป แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางนีไม่สามารถ
มีประสิ ทธิภาพเช่นกัน [4]
ต่อยอดได้กบั ปัญหาในงานนี เนืองจากเงือนไข GC ทีเราสนใจเพิมเติม
ใน [8] พิจารณาระบบ AR ทีมี p = 1 และใช้เงือนไขขอบเขตบน
2−นอร์ มของเมทริ กซ์พลวัต นอกจากนี มีการใช้ทฤษฎีของ Gershgorin
circle บนแบบจําลอง ARMAX ใน [9] โดยเขียนแบบจําลองให้อยูใ่ น
รู ปของสมการสถานะ และหาค่าประมาณพารามิเตอร์ของแบบจําลองที
สอดคล้องกับการบังคับให้ Gershgorin circle นันอยูภ่ ายในวงกลมหนึง
หน่วย เราจะแสดงให้เห็นว่าแนวทางทีเสนอขึนในบทความนี เป็ นกรณี
ทัวไปของ [8] และจะนําไปสู่ ผลลัพธ์ทีคล้ายกันกับ [9]
กําหนดให้ spectral radius ของ A คือ ρ(A) เราจะพบว่าเสถียรภาพ
ของ A นันสมมูลกับเงือนไข ρ(A) < 1 นอกจากนี พิจารณา induced
(a) α = 0.01
(b) α = 0.1
norm ใดๆ ของ A ทีนิยามจาก ∥A∥ = maxx̸=0 ∥Ax∥/∥x∥ เรา
รู ปที 2: รู ปแบบโครงสร้างของศูนย์ของ AR พารามิเตอร์ทีประมาณได้เมือเทียบ สามารถแสดงให้เห็นได้วา่ ρ(A) ≤ ∥A∥ เสมอ ด้วยเหตุนี เงือนไข
กับค่าจริ ง เมือ □ แทนจุดข้อมูลทีไม่เท่ากับศูนย์ทงคู
ั ่ของค่าจริ งและค่าประมาณ ∥A∥ < 1 จึงเป็ นเงือนไขเพียงพอ สําหรับเสถียรภาพของ A เราได้
⃝ แทนจุดทีค่าจริ งเท่ากับศูนย์แต่ค่าประมาณไม่เป็ นศูนย์ + แทนจุดทีค่าจริ งไม่
พิจารณาใน [3] เงือนไข ∥A∥2 < 1 หรื อ ∥A∥1 < 1 และพบว่าทังสอง
เท่ากับศูนย์แต่ค่าประมาณเป็ นศูนย์และช่องว่างคือจุดข้อมูลทีเป็ นศูนย์ทงคู
ั ่ของ
นอร์มนัน เมือนําไปใช้กบั A ทีมีโครงสร้างดัง (8) แล้วนัน จะนําไปสู่ ผล
ค่าจริ งและค่าประมาณ
เฉลยทีไม่มีความหมาย
พิจารณาเงื
[ อนไข ∥A∥2 ≤ 1 จาก] A ทีมีโครงสร้างดัง (8) กําหนด
การรวมเงือนไขเสถียรภาพในการประมาณ
ให้ Ā = A1 A2 . . . Ap−1 และเนืองจากเงือนไข ∥A∥2 ≤
การประมาณแบบจําลองด้วยวิธี LS ไม่วา่ จะในปัญหา (4) หรื อ (6) นัน 1 สมมูลกับ AT A ⪯ I จะได้วา่
ไม่มีสิงใดทีการันตีได้วา่ แบบจําลองทีประมาณได้จะมีเสถียรภาพ เพือ
ให้แบบจําลองทีได้นนสอดคล้
ั
องกับคุณสมบัติทางกายภาพ เราจึงควร
[
]
−ĀT Ā
−ĀT Ap
พิจารณาการรวมเงือนไขเสถียรภาพเข้าไปในการประมาณพารามิเตอร์
T
I −A A=
⪰0
−ATp Ā I − ATp Ap
พิจารณา สมการเชิงเส้นเวลาวิยตุ ในรู ปทัวไป
x(t + 1) = Ax(t) + Bu(t)

(7)

เมือ x คือตัวแปรสถานะและ A คือเมทริ กซ์พลวัต
แบบจําลอง (1) เมือจัดให้อยูใ่ นรู ป (7) จะมีเมทริ กซ์พลวัตจะเป็ น
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(8)

สําหรับเงือนไขจําเป็ นและเพียงพอสําหรับเสถียรภาพ ระบบเชิงเส้น
เวลาวิยตุ จะมีเสถียรภาพก็ต่อเมือค่าเจาะจง (eigenvalue) ทุกตัวของ A
มีขนาดน้อยกว่าหนึง นันคือ |λi (A)| < 1 สําหรับ i = 1, 2, . . . , np
สําหรับการประมาณพารามิเตอร์ A ทีมีเสถียรภาพนัน คือการหา
ค่า A1 , . . . , Ap ทีทําให้ค่าเจาะจงอยูใ่ นวงกลมหนึงหน่วย เงือนไขดัง
กล่าวอยูใ่ นรู ปสมการไม่เชิงเส้นของพารามิเตอร์ A และยากต่อการนํา
ไปการคํานวณจริ ง

จะเป็ นจริ งเมือ −ĀT Ā ⪰ 0 ซึงเกิดขึนได้กรณี เดียวเมือ Ā = 0 หรื อ
ก็คือ A1 , . . . , Ap−1 ต้องมีค่าเป็ นศูนย์ทงหมด
ั
ซึงจะกลายเป็ นผลตอบ
ทีไม่มีความหมาย เนืองจากพารามิเตอร์ของแบบจําลอง A1 , . . . , Ap
ควรมีรูปแบบโครงสร้างของศูนย์แบบเดียวกัน และจะได้วา่ y(t) ขึน
กับ Ap อย่างเดียว ซึงไม่จาํ เป็ น และในทํานองคล้ายกัน จากนิยาม
∥A∥1 คือค่ามากทีสุ ดของผลรวมค่าสัมบูรณ์ของ Aij ในคอลัมน์แต่ละ
คอลัมน์ และจะพบว่าแต่ละคอลัมน์ของ A ดัง (8) จะมี 1 อยูเ่ สมอ ยกเว้น
คอลัมน์บล็อกทีมี Ap ดังนัน ถ้าเงือนไข ∥A∥1 ≤ 1 เป็ นจริ ง เราจะได้วา่
A1 , . . . , Ap−1 ต้องมีค่าเป็ นศูนย์ทงหมด
ั
ซึงจะกลายเป็ นผลตอบทีไม่มี
ความหมายเช่นกัน
ในบทความนี เราเลือกใช้ ∥A∥∞ < 1 เป็ นเงือนไขเพียงพอสําหรับ
เสถียรภาพ เนืองจากเป็ นเงือนไขแบบคอนเวกซ์ และเหมาะสมกับ A
ใน (8) ทีจะนําไปสู่ ผลเฉลยที Ak ทีมีความหมาย กล่าวโดยสรุ ป เรา
นําเสนอรู ปแบบปัญหาการประมาณแบบจําลอง AR ทีมีเสถียรภาพและ
สอดคล้องกับเงือนไข GC ดังนี

4 บทสรุป
minimize
A,A
subject to

∥Y − AH∥2F
∥A∥∞ ≤ 1,
(Ak )ij = 0,

(9)
(i, j) ∈ I

เมือ I ⊂ {1, 2, . . . , n} × {1, 2, . . . , n} เป็ นเซตของคู่อนั ดับ
ทีเป็ นตัวกําหนดโครงสร้างของศูนย์ใน Ak และรู ปแบบโครงสร้างของ
ศูนย์ใน Ak นันหาได้จากการทดสอบวาลด์ นอกจากนี A สัมพันธ์กบั
Ak ดัง (8) ปั ญหาทีเสนอขึนเป็ นปั ญหาคอนเวกซ์ จึงสามารถแก้หาผล
เฉลยเชิงเลขได้จากตัวแก้ปัญหาหลายวิธี ในงานนีเราใช้ CVX [10] ใน
การเปรี ยบเทียบการทดลองประมาณแบบจําลองแบบ LS ทีไม่มีเงือนไข
ใดๆ และการประมาณทีรวมเงือนไข GC และเสถียรภาพ โดยผลลัพธ์
แสดงในรู ป 3

บทความนีหาเงือนไขความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลของพารามิเตอร์ของ
แบบจําลอง AR ผ่านรู ปแบบโครงสร้างของศูนย์ มีจุดประสงค์เพือ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ของอนุกรมเวลาผ่านค่า
พารามิเตอร์ของแบบจําลอง ซึงคํานึงถึงเสถียรภาพของแบบจําลองด้วย
ในรู ป 4 ได้สรุ ปขันตอนการประมาณแบบจําลอง ทีเริ มจากการหาค่า
ประมาณเมทริ กซ์ AR ด้วยวิธี ML (หรื อ LS) ทีโดยปกติแล้ว มักจะมี
ค่าไม่เป็ นศูนย์เกือบทังหมด เราจึงใช้การทดสอบแบบวาลด์เพือทดสอบ
สมมติฐานของ GC และผลลัพธ์คือรู ปแบบของศูนย์ในเมทริ กซ์ AR (รู ป
แบบของ GC) จากนัน รู ปแบบความสัมพันธ์นีนําไปเป็ นเงือนไขในการ
ประมาณแบบจําลอง AR อีกครังหนึง แบบจําลองทีได้จะนํามาตรวจ
สอบความมีเสถียรภาพ ซึงถ้าหากไม่สอดคล้องกับเงือนไขดังกล่าวแล้ว
เราสามารถประมาณหาแบบจําลองทีรวมเงือนไขเสถียรภาพ ทีอยูใ่ นรู ป
ของนอร์มอนันต์ของเมทริ กซ์พลวัตของระบบ ผลลัพธ์สุดท้าย เราจะ
ได้แบบจําลองทีมีเสถียรภาพและสอดคล้องกับเงือนไขความสัมพันธ์
ระหว่างเหตุและผล และสามารถนําแบบจําลองไปใช้ในประโยชน์อืน
ได้ต่อไป

เอกสารอ้างอิง

(a) แบบไม่มีเงือนไข

(b) แบบรวมเงือนไข

รู ปที 3: รู ปแสดงตําแหน่งค่าเจาะจงของเมทริ กซ์ A (สี นาเงิ
ํ น) บนระนาบ
เชิงซ้อนเมือเทียบกับวงกลมหนึงหน่วย (สี แดง) ทีคํานวณจากการประมาณแบบ
กําลังสองตําสุ ดในสองกรณี

จะเห็นว่าตําแหน่งของค่าเจาะจงของ A เมือรวมเงือนไขเสถียรภาพ
เข้าไปจะอยูภ่ ายในวงกลม 1 หน่วยทังหมด ซึงแสดงถึงการมีเสถียรภาพ
ของระบบเชิงเส้นทีประมาณได้ โดยจะเห็นว่าตําแหน่งค่าเจาะจงจะถูก
บีบให้แคบลงมาก ซึงค่าฟังก์ชนั จุดประสงค์ของ (9) จะเพิมมากขึนเมือ
มีการกําหนดเงือนไข GC และเสถียรภาพเข้าไป นันคือเป็ นการบ่งบอก
ว่า การการันตีเสถียรภาพและโครงสร้าง GC นัน ต้องแลกกันกับการที
ทําให้แบบจําลองประมาณได้จะอธิบายข้อมูลทีวัดได้ดว้ ยความแม่นยํา
ทีน้อยลง
Time Series
Data

ML estimation
of AR model

Wald test
on

(unconstrained)

Sparsity pattern of

Estimation of AR
Subject to
Granger causality
condition

Zero pattern of

Sparsity pattern of

AR model with
Granger causality
All eigenvalues of
lie on the unite circle

Sparsity pattern of

Stable AR model
with Granger causality

Estimation of AR
Subject to Granger
causality condition +
Stability condition

no
Some eigenvalues of
lie outside the unit circle

Is the model
stable?

yes

รู ปที 4: Diagram of stable AR model estimation with Granger causality.
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