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ΑΒΣΤΡΑΧΤ

Τηερε αρε βοτη τηεορετιχαλ ανδ εmπιριχαλ ρεασονσ φορ βελιεϖινγ τηατ τηε πα−
ραmετερσ οφ mαχροεχονοmιχ mοδελσ mαψ ϖαρψ οϖερ τιmε. Ηοωεϖερ, ωορκ ωιτη
τιmε−ϖαρψινγ παραmετερ mοδελσ ηασ λαργελψ ινϖολϖεδ ςεχτορ αυτορεγρεσσιονσ
(ςΑΡσ), ιγνορινγ χοιντεγρατιον. Τηισ ισ δεσπιτε τηε φαχτ τηατ χοιντεγρατιον
πλαψσ αν ιmπορταντ ρολε ιν ινφορmινγ mαχροεχονοmιστσ ον α ρανγε οφ ισσυεσ.
Ιν τηισ παπερ ωε δεϖελοπ τιmε ϖαρψινγ παραmετερ mοδελσ ωηιχη περmιτ χοιν−
τεγρατιον. Τιmε−ϖαρψινγ παραmετερ ςΑΡσ (ΤςΠ−ςΑΡσ) τψπιχαλλψ υσε στατε
σπαχε ρεπρεσεντατιονσ το mοδελ τηε εϖολυτιον οφ παραmετερσ. Ιν τηισ παπερ, ωε
σηοω τηατ ιτ ισ νοτ σενσιβλε το υσε στραιγητφορωαρδ εξτενσιονσ οφ ΤςΠ−ςΑΡσ
ωηεν αλλοωινγ φορ χοιντεγρατιον. Ινστεαδ ωε δεϖελοπ α σπεχι�χατιον ωηιχη
αλλοωσ φορ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε το εϖολϖε οϖερ τιmε ιν α mαννερ χοmπα−
ραβλε το τηε ρανδοm ωαλκ ϖαριατιον υσεδ ωιτη ΤςΠ−ςΑΡσ. Τηε προπερτιεσ
οφ ουρ αππροαχη αρε ινϖεστιγατεδ βεφορε δεϖελοπινγ α mετηοδ οφ ποστεριορ
σιmυλατιον. Wε υσε ουρ mετηοδσ ιν αν εmπιριχαλ ινϖεστιγατιον ινϖολϖινγ α
περmανεντ/τρανσιτορψ ϖαριανχε δεχοmποσιτιον φορ ιν�ατιον.
Κεψωορδσ: Βαψεσιαν, τιmε ϖαρψινγ χοιντεγρατιον, ερρορ χορρεχτιον mοδελ,

ρεδυχεδ ρανκ ρεγρεσσιον, Μαρκοϖ Χηαιν Μοντε Χαρλο.
ϑΕΛ Χλασσι�χατιον: Χ11, Χ32, Χ33
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1 Ιντροδυχτιον

Εmπιριχαλ mαχροεχονοmιχσ ινχρεασινγλψ ρελιεσ ον mυλτιϖαριατε τιmε σεριεσ mοδ−
ελσ ωηερε τηε παραmετερσ ωηιχη χηαραχτεριζε τηε χονδιτιοναλ mεαν ανδ/ορ
χονδιτιοναλ ϖαριανχε χαν χηανγε οϖερ τιmε. Τηεσε mοδελσ αρε mοτιϖατεδ βψ α
ρεαλιζατιον τηατ φαχτορσ συχη ασ �νανχιαλ λιβεραλιζατιον ορ χηανγεσ ιν mονεταρψ
πολιχψ (ορ mανψ οτηερ τηινγσ) χαν χαυσε τηε ρελατιονσηιπσ βετωεεν ϖαριαβλεσ
το αλτερ. Τηερε αρε mανψ ωαψσ ιν ωηιχη παραmετερσ χαν εϖολϖε οϖερ τιmε, βυτ
ιτ ισ ινχρεασινγλψ ποπυλαρ το υσε στατε σπαχε mοδελλινγ τεχηνιθυεσ ανδ αλλοω
παραmετερσ το εϖολϖε αχχορδινγ το αν ΑΡ(1) προχεσσ ορ α ρανδοm ωαλκ. Χον−
σιδερ, φορ ινστανχε, Χογλεψ ανδ Σαργεντ (2005) ανδ Πριmιχερι (2005). Τηεσε
παπερσ υσε α στατε σπαχε ρεπρεσεντατιον ινϖολϖινγ α mεασυρεmεντ εθυατιον:

ψτ = Ζττ + ∀τ (1)

ανδ α στατε εθυατιον

τ = �τ�1 + �τ; (2)

ωηερε ψτ ισ αν ν � 1 ϖεχτορ οφ οβσερϖατιονσ ον δεπενδεντ ϖαριαβλεσ, Ζτ ισ αν
ν�m ϖεχτορ οφ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ανδ τ ανm�1 ϖεχτορ οφ στατεσ. Παπερσ
συχη ασ Χογλεψ ανδ Σαργεντ (2005) ορ Πριmιχερι (2005) υσε τιmε ϖαρψινγ
ϖεχτορ αυτορεγρεσσιον (ΤςΠ−ςΑΡ) mετηοδσ ανδ, τηυσ, Ζτ χονταινσ λαγσ οφ τηε
δεπενδεντ ϖαριαβλεσ (ανδ αππροπριατε δετερmινιστιχ τερmσ συχη ασ ιντερχεπτσ).
Οφτεν � ισ σετ το ονε.
Ηοωεϖερ, mανψ ισσυεσ ιν εmπιριχαλ mαχροεχονοmιχσ ινϖολϖε τηε χονχεπτ

οφ χοιντεγρατιον ανδ, τηυσ, τηερε ισ α νεεδ φορ α τιmε ϖαρψινγ ϖεχτορ ερρορ χορ−
ρεχτιον mοδελ (ςΕΧΜ) χοmπαραβλε το τηε ΤςΠ−ςΑΡ. Τηε οβϖιουσ εξτενσιον
οφ τηε εξιστινγ τιmε ϖαρψινγ ςΑΡ λιτερατυρε το αλλοω φορ χοιντεγρατιον ωουλδ
βε το ρεδε�νε (1) αππροπριατελψ σο ασ το βε α ςΕΧΜ ανδ αλλοω τηε ιδεντι�εδ
χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ το εϖολϖε αχχορδινγ το (2). Α χοντεντιον οφ τηισ παπερ
ισ τηατ τηισ ισ νοτ α σενσιβλε στρατεγψ. Τηε ρεασονσ φορ τηισ ωιλλ βε εξπλαινεδ
ιν δεταιλ ιν τηε παπερ. Βασιχαλλψ, ωιτη χοιντεγρατεδ mοδελσ τηερε ισ α λαχκ
οφ ιδεντι�χατιον. Wιτηουτ φυρτηερ ρεστριχτιονσ, ιτ ισ ονλψ τηε χοιντεγρατινγ
σπαχε (ι.ε. τηε σπαχε σπαννεδ βψ τηε χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ) τηατ ισ ιδεντι�εδ.
Ηενχε, ιδεαλλψ ωε ωαντ α mοδελ ωηερε τηε χοιντεγρατινγ σπαχε εϖολϖεσ οϖερ
τιmε ιν α mαννερ συχη τηατ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ατ τιmε τ ισ χεντερεδ οϖερ
τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ατ τιmε τ� 1 ανδ ισ αλλοωεδ το εϖολϖε γραδυαλλψ οϖερ
τιmε. Wε σηοω ιν τηισ παπερ τηατ ωορκινγ ωιτη α στατε εθυατιον συχη ασ
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(2) ωηιχη αλλοωσ φορ ιδεντι�εδ χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ το εϖολϖε αχχορδινγ το
αν ΑΡ(1) ορ ρανδοm ωαλκ ψιελδσ α mοδελ ωηιχη δοεσ νοτ ηαϖε τηεσε προπερ−
τιεσ. Ιν φαχτ, ωε σηοω τηατ ιτ ηασ σοmε ϖερψ υνδεσιραβλε προπερτιεσ (ε.γ. τηε
χοιντεγρατινγ σπαχε ωιλλ βε δραων τοωαρδσ αν αβσορβινγ στατε).
Ηαϖινγ εσταβλισηεδ τηατ τηε οβϖιουσ εξτενσιον οφ (1) ανδ (2) το αλλοω

φορ χοιντεγρατιον ισ νοτ σενσιβλε, ωε δεϖελοπ αν αλτερνατιϖε αππροαχη. Φροm α
Βαψεσιαν περσπεχτιϖε, (2) δε�νεσ α ηιεραρχηιχαλ πριορ φορ τηε παραmετερσ. Ουρ
αλτερνατιϖε αππροαχη ινϖολϖεσ δεϖελοπινγ α βεττερ ηιεραρχηιχαλ πριορ. Φροm α
στατιστιχαλ ποιντ οφ ϖιεω, τηε ισσυεσ ινϖολϖεδ ιν αλλοωινγ φορ χοιντεγρατινγ
σπαχεσ το εϖολϖε οϖερ τιmε αρε χλοσελψ ρελατεδ το τηοσε χονσιδερεδ ιν τηε �ελδ
οφ διρεχτιοναλ στατιστιχσ (σεε, ε.γ., Μαρδια ανδ ϑυππ, 2000). Τηατ ισ, ιν τηε τωο
διmενσιοναλ χασε, α σπαχε χαν βε δε�νεδ βψ αν ανγλε ινδιχατινγ α διρεχτιον
(ιν πολαρ χοορδινατεσ). Βψ εξτενδινγ τηεσε ιδεασ το τηε ηιγηερ διmενσιοναλ
χασε οφ ρελεϖανχε φορ χοιντεγρατιον, ωε χαν δεριϖε αναλψτιχαλ προπερτιεσ οφ ουρ
αππροαχη. Φορ ινστανχε, ωε ηαϖε σαιδ τηατ ωε ωαντ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε
ατ τιmε τ το βε χεντερεδ οϖερ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ατ τιmε τ � 1. Βυτ
ωηατ δοεσ ιτ mεαν φορ α σπαχε το βε �χεντερεδ οϖερ� ανοτηερ σπαχε? Τηε
διρεχτιοναλ στατιστιχσ λιτερατυρε προϖιδεσ υσ φορmαλ ανσωερσ φορ συχη θυεστιονσ.
Υσινγ τηεσε, ωε σηοω αναλψτιχαλλψ τηατ ουρ προποσεδ ηιεραρχηιχαλ πριορ ηασ
αττραχτιϖε προπερτιεσ.
Νεξτ ωε δεριϖε α Μαρκοϖ Χηαιν Μοντε Χαρλο (ΜΧΜΧ) αλγοριτηm ωηιχη

αλλοωσ φορ Βαψεσιαν ινφερενχε ιν ουρ τιmε ϖαρψινγ χοιντεγρατιον mοδελ. Τηισ
αλγοριτηm χοmβινεσ τηε Γιββσ σαmπλερ φορ τηε τιmε−ινϖαριαντ ςΕΧΜ δεριϖεδ
ιν ουρ πρεϖιουσ ωορκ (Κοοπ, Λε⌠ν−Γονζ〈λεζ ανδ Στραχηαν, 2008α,β) ωιτη α
στανδαρδ αλγοριτηm φορ στατε σπαχε mοδελσ (Dυρβιν ανδ Κοοπmαν, 2002).
Wε τηεν αππλψ ουρ mετηοδσ ιν αν εmπιριχαλ αππλιχατιον ινϖολϖινγ α σταν−

δαρδ σετ οφ Υ.Σ. mαχροεχονοmιχσ ϖαριαβλεσ (ι.ε. υνεmπλοψmεντ, ιν�ατιον ανδ
ιντερεστ ρατεσ) ανδ σηοω ηοω τηε ονε χοιντεγρατινγ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεm
ϖαριεσ οϖερ τιmε. Wε τηεν χαρρψ ουτ α τιmε−ϖαρψινγ περmανεντ−τρανσιτορψ
ϖαριανχε δεχοmποσιτιον φορ ιν�ατιον. Wε �νδ τηατ τηε ρολε οφ τρανσιτορψ
σηοχκσ, αλτηουγη σmαλλ, ηασ ινχρεασεδ οϖερ τιmε.
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2 Μοδελλινγ Ισσυεσ

2.1 Τηε Τιmε ςαρψινγ Χοιντεγρατιον Μοδελ

Ιν α στανδαρδ τιmε σεριεσ φραmεωορκ, χοιντεγρατιον ισ τψπιχαλλψ ινϖεστιγατεδ
υσινγ α ςΕΧΜ. Το εσταβλιση νοτατιον, το ινϖεστιγατε χοιντεγρατιον ρελατιον−
σηιπσ ινϖολϖινγ αν ν−ϖεχτορ, ψτ; ωε ωριτε τηε ςΕΧΜ φορ τ = 1; ::; Τ ασ:

�ψτ = �ψτ�1 +

λΞ

η=1

�η�ψτ�η + �δτ + ∀τ (3)

ωηερε τηε ν � ν mατριξ � = ��0, � ανδ � αρε ν � ρ φυλλ ρανκ mατριχεσ ανδ
δτ δενοτεσ δετερmινιστιχ τερmσ. Τηε ϖαλυε οφ ρ δετερmινεσ τηε νυmβερ οφ
χοιντεγρατινγ ρελατιονσηιπσ. Τηε ρολε οφ τηε δετερmινιστιχ τερmσ αρε νοτ τηε
mαιν φοχυσ οφ τηε τηεορετιχαλ δεριϖατιονσ ιν τηισ παπερ ανδ, ηενχε, ατ τηισ
σταγε ωε ωιλλ λεαϖε τηεσε υνσπεχι�εδ. Wε ασσυmε ∀τ το βε ι.ι.δ. Ν (0;
).
Βεφορε εξτενδινγ (3) το αλλοω φορ τιmε ϖαρψινγ χοιντεγρατιον, ιτ ισ ιm−

πορταντ το διγρεσσ βριε�ψ το mοτιϖατε αν ιmπορταντ ισσυε ιν τηε Βαψεσιαν
αναλψσισ οφ χοιντεγρατεδ mοδελσ. Τηε ςΕΧΜ συ¤ερσ φροm α γλοβαλ ιδεντι�χα−
τιον προβλεm. Τηισ χαν βε σεεν βψ νοτινγ τηατ � = ��0 ανδ � = �ΑΑ�1�0

αρε ιδεντιχαλ φορ ανψ νονσινγυλαρ Α. Τηισ ινδετερmιναχψ ισ χοmmονλψ συρ−
mουντεδ βψ ιmποσινγ τηε σο−χαλλεδ λινεαρ νορmαλιζατιον ωηερε � = [Ιρ Β0]0.
Ηοωεϖερ, τηερε αρε σοmε σεριουσ δραωβαχκσ το τηισ λινεαρ νορmαλιζατιον (σεε
Στραχηαν ανδ Ινδερ, 2004 ανδ Στραχηαν ανδ ϖαν Dιϕκ, 2007). Ρεσεαρχηερσ
ιν τηισ �ελδ (σεε Στραχηαν, 2003, Στραχηαν ανδ Ινδερ, 2004, Στραχηαν ανδ
ϖαν Dιϕκ, 2007 ανδ ςιλλανι, 2000, 2005, 2006) ποιντ ουτ τηατ ιτ ισ ονλψ τηε
χοιντεγρατινγ σπαχε τηατ ισ ιδεντι�εδ (νοτ παρτιχυλαρ χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ).
Αχχορδινγλψ, ωε ιντροδυχε νοτατιον φορ τηε σπαχε σπαννεδ βψ �; π = σπ (�).
Ιν τηισ παπερ, ωε φολλοω Στραχηαν ανδ Ινδερ (2004) βψ αχηιεϖινγ ιδεντι�χα−
τιον βψ σπεχιφψινγ � το βε σεmι−ορτηογοναλ (ι.ε. �0� = Ι). Νοτε τηατ συχη
αν ιδεντιφψινγ ρεστριχτιον δοεσ νοτ ρεστριχτ τηε εστιmαβλε χοιντεγρατινγ σπαχε,
υνλικε τηε λινεαρ νορmαλιζατιον. Ανοτηερ κεψ ρεσυλτ φροm Στραχηαν ανδ Ινδερ
(2004) ισ τηατ α Υνιφορm πριορ ον � ωιλλ ιmπλψ α Υνιφορm πριορ ον π.
Wε χαν γενεραλιζε (3) φορ τηε τιmε−ϖαρψινγ χοιντεγρατινγ σπαχε χασε βψ

ινχλυδινγ τ συβσχριπτσ ον εαχη οφ τηε παραmετερσ ινχλυδινγ τηε χοιντεγρατινγ
σπαχε π. Τηυσ ωε χαν ρεπλαχε � ιν (3) ωιτη �τ = �τ�

0
τ ωηερε πτ = σπ (�τ)

ωηερε �τ ισ σεmι−ορτηογοναλ. Wε αλσο ρεπλαχε �;�1; : : : ;�λ;�; ανδ 
 βψ
�τ;�1;τ; : : : ;�λ;τ;�τ; ανδ 
τ: Ιν mοδελλινγ τηε εϖολυτιον οφ πτ ωε αδοπτ σοmε
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σιmπλε πρινχιπλεσ. Φιρστ, τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ατ τιmε τ σηουλδ ηαϖε α δισ−
τριβυτιον ωηιχη ισ χεντερεδ οϖερ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ατ τιmε τ�1. Σεχονδ,
τηε χηανγε ιν λοχατιον οφ πτ φροm πτ�1 σηουλδ βε σmαλλ, αλλοωινγ φορ α γραδυαλ
εϖολυτιον οφ τηε σπαχε χοmπαραβλε το τηε γραδυαλ εϖολυτιον οφ παραmετερσ
ωηιχη οχχυρσ ωιτη ΤςΠ−ςΑΡ mοδελσ. Τηιρδ, ωε σηουλδ βε αβλε το εξπρεσσ
πριορ βελιεφσ (ινχλυδινγ τοταλ ιγνορανχε) αβουτ τηε mαργιναλ διστριβυτιον οφ
τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ατ τιmε τ.
Wε χαν ωριτε τηε mεασυρεmεντ εθυατιον φορ ουρ τιmε ϖαρψινγ χοιντεγρατ−

ινγ σπαχε mοδελ ασ:

�ψτ = �τ�
0
τψτ�1 +

λΞ

η=1

�η;τ�ψτ�η + �τδτ + ∀τ (4)

ωηερε ∀τ αρε ινδεπενδεντΝ (0;
τ) φορ τ = 1; ::; Τ . Τηε παραmετερσ (�τ;�1;τ; : : : ;�λ;τ;�τ)
φολλοω α στανδαρδ στατε εθυατιον. Dεταιλσ αρε γιϖεν ιν Αππενδιξ Α. Wιτη ρε−
σπεχτ το τηε χοϖαριανχε mατριξ, mανψ εmπιριχαλ mαχροεχονοmιχ παπερσ ηαϖε
φουνδ τηισ το βε τιmε−ϖαρψινγ. Ανψ σορτ οφ mυλτιϖαριατε στοχηαστιχ ϖολατιλιτψ
mοδελ χαν βε υσεδ φορ 
τ. Ιν τηισ παπερ, ωε υσε τηε σαmε σπεχι�χατιον ασ
Πριmιχερι (2005). Dεταιλσ αρε αλσο γιϖεν ιν Αππενδιξ Α.
Ασ α διγρεσσιον, ωε νοτε τηατ χοιντεγρατιον ισ τψπιχαλλψ τηουγητ οφ ασ α

λονγ−τερm προπερτψ, ωηιχη mιγητ συγγεστ α περmανενχε ωηιχη ισ νοτ ρελεϖαντ
ωηεν τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ισ χηανγινγ ιν εϖερψ περιοδ. Τιmε−ϖαρψινγ
χοιντεγρατιον ρελατιονσηιπσ αρε βεττερ τηουγητ οφ ασ εθυιλιβρια τοωαρδ ωηιχη
τηε ϖαριαβλεσ αρε αττραχτεδ ατ ανψ παρτιχυλαρ ποιντ ιν τιmε βυτ νοτ νεχεσσαριλψ
ατ αλλ ποιντσ ιν τιmε. Τηεσε ρελατιονσ αρε σλοωλψ χηανγινγ. Φυρτηερ δεταιλσ
ανδ mοτιϖατιον χαν βε φουνδ ιν ανψ οφ τηε χλασσιχαλ εχονοmετριχ παπερσ ον
τιmε−ϖαρψινγ χοιντεγρατιον συχη ασ Μαρτινσ ανδ Βιερενσ (2005) ορ Σαικκονεν
ανδ Χηοι (2004).
Τηε θυεστιον αρισεσ ασ το ηοω ωε χαν δεριϖε α σενσιβλε ηιεραρχηιχαλ πριορ

ωιτη ουρ δεσιρεδ προπερτιεσ συχη ασ �πτ ισ χεντερεδ οϖερ πτ�1�. Wε ωιλλ ρετυρν
το τηισ σηορτλψ, βεφορε ωε δο σο ωε προϖιδε σοmε ιντυιτιϖε mοτιϖατιον φορ τηε
ισσυεσ ινϖολϖεδ ανδ α mοτιϖατιον φορ ωηψ σοmε αππαρεντλψ σενσιβλε αππροαχηεσ
αρε νοτ σενσιβλε ατ αλλ.
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2.2 Σοmε Προβλεmσ ωιτη Μοδελλινγ Τιmε ςαριατιον οφ

τηε Χοιντεγρατιον Σπαχε

Το ιλλυστρατε σοmε οφ τηε ισσυεσ ινϖολϖεδ ιν δεϖελοπινγ α σενσιβλε ηιεραρχηιχαλ
πριορ φορ τηε τιmε ϖαρψινγ χοιντεγρατινγ σπαχε mοδελ, χονσιδερ τηε χασε ωηερε
ν = 2 ανδ ρ = 1. Ηενχε, φορ τηε τωο ϖαριαβλεσ, ψ1τ ανδ ψ2τ, ωε ηαϖε τηε
φολλοωινγ χοιντεγρατινγ ρελατιονσηιπ ατ τιmε τ:

Β1τψ1τ +Β2τψ2τ

ανδ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ισ πτ = σπ
�
(Β1τ; Β2τ)

0� ορ, εθυιϖαλεντλψ, πτ =
σπ
�
χ (Β1τ; Β2τ)

0� φορ ανψ νον−ζερο χονσταντ χ. Φολλοωινγ Στραχηαν (2003), ιτ
ισ υσεφυλ το προϖιδε σοmε ιντυιτιον ιν τερmσ οφ βασιχ γεοmετρψ. Ιν τηε ν = 2
χασε, τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ισ σιmπλψ α στραιγητ λινε (ωηιχη χυτσ τηρουγη
τηε οριγιν ανδ ηασ σλοπε γιϖεν βψ �Β2τ

Β1τ
) ιν τηε τωο διmενσιοναλ ρεαλ σπαχε,

Ρ2. Ανψ συχη στραιγητ λινε χαν βε δε�νεδ ιν πολαρ χοορδινατεσ (ι.ε. ωιτη
τηε πολαρ ανγλε � τηε ανγλε βετωεεν τηε Ξ−αξισ ανδ τηε λινε � δετερmινινγ
τηε σλοπε οφ τηε λινε). Τηισ mοτιϖατεσ ουρ λινκ ωιτη τηε διρεχτιοναλ στατιστιχσ
λιτερατυρε (ωηιχη προϖιδεσ στατιστιχαλ τοολσ φορ mοδελλινγ εmπιριχαλ προχεσσεσ
ινϖολϖινγ, ε.γ., ωινδ διρεχτιονσ ωηιχη αρε δε�νεδ βψ ανγλεσ) ωηιχη ωε ωιλλ
υσε ανδ εξτενδ ιν ουρ τηεορετιχαλ δεριϖατιονσ. Τηε κεψ ποιντ το νοτε ισ τηατ
χοιντεγρατινγ σπαχεσ χαν βε τηουγητ οφ ασ ανγλεσ δε�νινγ α στραιγητ λινε (ορ
ηιγηερ διmενσιοναλ εξτενσιονσ οφ τηε χονχεπτ οφ αν ανγλε). Ιν τηε ν = 2 χασε,
ιδεντιφψινγ τηε χοιντεγρατινγ ϖεχτορ υσινγ α σεmι−ορτηογοναλιτψ ρεστριχτιον
(συχη ασ ωε ιmποσε ον �τ) ισ εθυιϖαλεντ το ωορκινγ ιν πολαρ χοορδινατεσ
(ανδ ιδεντι�χατιον ισ αχηιεϖεδ τηρουγη ρεστριχτινγ τηε λενγτη οφ τηε ραδιαλ
χοορδινατε). Τηυσ, �τ δετερmινεσ τηε πολαρ ανγλε.
Α ποπυλαρ αλτερνατιϖε ωαψ οφ ιδεντιφψινγ α παρτιχυλαρ χοιντεγρατινγ ϖεχ−

τορ ισ τηρουγη τηε λινεαρ νορmαλιζατιον ωηιχη χηοοσεσ χ συχη τηατ πτ =
σπ
�
(1; Βτ)

0� ανδ, τηυσ, τηε χοιντεγρατινγ ϖεχτορ ισ (1; Βτ)0. Τηισ νορmαλιζατιον
ηασ τηε οβϖιουσ δισαδϖανταγε οφ ρυλινγ ουτ τηε χοιντεγρατινγ ϖεχτορ (0; 1)0. Ιν
τηε ν = 2 χασε, τηισ mαψ νοτ σεεm α σεριουσ δισαδϖανταγε, βυτ ωηεν ν > 2
ιτ χαν βε. Ηοωεϖερ, ιν τηε χοντεξτ οφ τηε τιmε−ϖαρψινγ χοιντεγρατιον mοδελ,
τηισ νορmαλιζατιον χαυσεσ αδδιτιοναλ προβλεmσ.
Ιν τηε σπιριτ οφ τηε ΤςΠ−ςΑΡ mοδελ οφ (1) ανδ (2), ιτ ισ τεmπτινγ το

mοδελ τηε τιmε ϖαριατιον οφ τηε χοιντεγρατιον mοδελ βψ ασσυmινγ τηατ Βτ
φολλοωσ α στατιοναρψ ΑΡ(1) προχεσσ:

Βτ = �Βτ�1 + �τ (5)
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ωιτη �τ � Ν(0; �2�). Ηερε ωε προϖιδε α σιmπλε εξαmπλε το ιλλυστρατε ωηψ
ωορκινγ ωιτη συχη α σπεχι�χατιον λεαδσ το α mοδελ ωιτη ηιγηλψ υνδεσιραβλε
προπερτιεσ.
Συπποσε τηατ � = 1, Βτ�1 = 0 ανδ τηατ α σηοχκ οφ σιζε �τ = �1 οχχυρσ.

Τηισ χαυσεσ α λαργε χηανγε ιν τηε χοιντεγρατινγ ϖεχτορ (ι.ε. φροm (1; 0)0 το
(1;�1)0). Τηινκινγ ιν τερmσ οφ τηε πολαρ ανγλε ωηιχη δε�νεσ τηε χοιντεγρατ−
ινγ σπαχε, τηισ ισ αν ενορmουσ 45 δεγρεε χηανγε. Νοω συπποσε ινστεαδ τηατ
Βτ�1 = 50 (βυτ αλλ ελσε ισ τηε σαmε ινχλυδινγ �τ = �1). Τηεν τηε χορρεσπονδ−
ινγ χηανγε ιν τηε χοιντεγρατινγ ϖεχτορ ωιλλ βε ιmπερχεπτιβλε, σινχε (1; 50)0 ανδ
(1; 49)0 αρε ϖιρτυαλλψ τηε σαmε (τηεψ δι¤ερ βψ αβουτ 0.02 οφ α δεγρεε). Ηενχε,
τωο ιδεντιχαλ ϖαλυεσ φορ τηε ινχρεmεντ ιν τηε στατε εθυατιον (�τ = �1) λεαδ
το ϖερψ δι¤ερεντ χηανγεσ ιν τηε χοιντεγρατινγ σπαχε.
Νοτε αλσο τηατ τηε λινεσ δε�νεδ βψ (1; 50)0 ανδ (1; 49)0 αρε ϖερψ χλοσε το

τηατ δε�νεδ βψ (0; 1)0 (ωηιχη ωασ εξχλυδεδ α πριορι βψ τηε λινεαρ νορmαλιζα−
τιον). Αν ιmπλιχατιον οφ τηισ ισ τηατ, ωηεν σπ[(1; Βτ�1)

0] ισ χλοσε το σπ[(0; 1)0],
τηε διστριβυτιον οφ τηε χοιντεγρατινγ ϖεχτορ ατ τ ωιλλ βε ηιγηλψ χονχεντρατεδ
ον τηε λοχατιον ατ τ � 1. Α �ρστ νεγατιϖε χονσεθυενχε οφ τηισ ισ τηατ τηε
δισπερσιον οφ τηε προχεσσ γιϖεν βψ (5) ατ τ (χονδιτιοναλ ον τ � 1) δεπενδσ
ον ηοω χλοσε τηε χοιντεγρατινγ ϖεχτορ ατ τ � 1 ισ το (0; 1)0. Αν εϖεν mορε
νεγατιϖε χονσεθυενχε ισ τηατ τηισ ϖεχτορ πλαψσ τηε ρολε οφ αν αβσορβινγ στατε.
Τηατ ισ, ονχε τηε προχεσσ δε�νεδ βψ (5) γετσ συ′χιεντλψ χλοσε το (0; 1)0, ιτ
ωιλλ βε ϖερψ υνλικελψ το mοϖε αωαψ φροm ιτ. Πυτ ανοτηερ ωαψ, ρανδοm ωαλκσ
ωανδερ ιν αν υνβουνδεδ φασηιον. Υνδερ τηε λινεαρ νορmαλιζατιον, τηισ mεανσ
τηεψ ωιλλ αλωαψσ ωανδερ τοωαρδσ (0; 1)0. Φορmαλλψ, ασσυmινγ α νον−στατιοναρψ
προχεσσ φορ Βτ ιmπλιεσ α δεγενερατε λονγ−ρυν διστριβυτιον φορ τηε χοιντεγρατινγ
σπαχε. Τηατ ισ, ιφ � = 1 ιν (5), τηε ϖαριανχε οφ Βτ ινχρεασεσ ωιτη τιmε. Τηισ
mεανσ τηατ τηε προβαβιλιτψ τηατ Βτ τακεσ ϖερψ ηιγη ϖαλυεσ αλσο ινχρεασεσ ωιτη
τιmε. Τηερεφορε, τηισ προχεσσ ωουλδ ιmπλψ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε χονϖεργεσ
το σπ[(0; 1)0] ωιτη προβαβιλιτψ 1 (ρεγαρδλεσσ οφ τηε δατα).
Φιναλλψ, αλτηουγη Ετ�1 (Βτ) = Βτ�1 ωηεν � = 1; τηισ δοεσ νοτ ιmπλψ πτ

ισ χεντρεδ οϖερ πτ�1: Τηε ρεασον φορ τηισ ισ τηατ τηε τρανσφορmατιον φροm Βτ
το πτ ισ νονλινεαρ. Α σιmπλε εξαmπλε ωιλλ δεmονστρατε. Wε νοτεδ εαρλιερ
τηατ ιν τηισ σιmπλε χασε, τηε ανγλε δε�νεδ βψ τηε σεmι−ορτηογοναλ ϖεχτορ �τ
(χαλλ τηισ ανγλε �τ), δε�νεσ τηε σπαχε ανδ ωε ηαϖε Βτ = ταν (�τ) : Ιφ ιν (5)
ωε ηαϖε � = 1 ανδ �� = 2 ανδ ωε οβσερϖε Βτ�1 = 1 συχη τηατ �τ�1 = 0:79;
τηεν Ετ�1 (Βτ) = 1 = ταν (0:79). Ηοωεϖερ, τηε ανγλε ωηιχη δε�νεσ τηε σπαχε
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Ετ�1(πτ) ισ
1 1.10, ωηιχη ισ συχη τηατ ταν(1:10) = 1:96. Τηυσ, εϖεν τηουγη

Ετ�1 (Βτ) = Βτ�1, ωε ηαϖε Ετ�1 (πτ) 6= πτ�1.
Τηεσε εξαmπλεσ (ωηιχη χαν βε εξτενδεδ το ηιγηερ διmενσιονσ ιν α χονχεπ−

τυαλλψ στραιγητφορωαρδ mαννερ) σηοω χλεαρλψ ηοω υσινγ α στανδαρδ στατε σπαχε
φορmυλατιον φορ χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ ιδεντι�εδ υσινγ τηε λινεαρ νορmαλιζατιον
ισ νοτ αππροπριατε.
Α σεχονδ χοmmον στρατεγψ (ωηιχη ωε αδοπτ ιν τηισ παπερ) ισ το αχηιεϖε

ιδεντι�χατιον τηρουγη ρεστριχτινγ �τ το βε σεmι−ορτηογοναλ. Ονε mιγητ βε
τεmπτεδ το ηαϖε �τ εϖολϖε αχχορδινγ το αν ΑΡ(1) ορ ρανδοm ωαλκ προχεσσ.
Ηοωεϖερ, γιϖεν τηατ �τ ηασ το αλωαψσ βε σεmι−ορτηογοναλ, ιτ ισ οβϖιουσ τηατ
τηισ χαννοτ βε δονε ιν α χονϖεντιοναλ Νορmαλ στατε σπαχε mοδελ φορmατ.
Μορε φορmαλλψ, ιν τηε διρεχτιοναλ στατιστιχσ λιτερατυρε, στρονγ ϕυστι�χατιονσ αρε
προϖιδεδ φορ νοτ ωορκινγ ωιτη ρεγρεσσιον−τψπε mοδελσ (συχη ασ τηε ΑΡ(1)) δι−
ρεχτλψ ινϖολϖινγ τηε πολαρ ανγλε ασ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε. Σεε, φορ ινστανχε,
Πρεσνελλ, Μορρισον ανδ Λιττελλ (1998) ανδ τηειρ χριτιχισm οφ συχη mοδελσ λεαδ−
ινγ τηεm το χονχλυδε τηεψ αρε �υντεναβλε ιν mοστ σιτυατιονσ� (παγε 1069).
Ιτ ισ χλεαρ τηατ υσινγ α στανδαρδ στατε σπαχε φορmυλατιον φορ τηε χοιντεγρατινγ
ϖεχτορσ ιδεντι�εδ υσινγ τηε ορτηογοναλιτψ ρεστριχτιον ισ νοτ αππροπριατε.
Τηε πρεϖιουσ δισχυσσιον ιλλυστρατεσ σοmε προβλεmσ ωιτη υσινγ α στατε εθυα−

τιον συχη ασ (2) το mοδελ τηε εϖολυτιον οφ ιδεντι�εδ χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ
υσινγ τωο ποπυλαρ ιδεντι�χατιον σχηεmεσ. Σιmιλαρ ισσυεσ αππλψ ωιτη οτηερ
σχηεmεσ. Φορ ινστανχε, σιmιλαρ εξαmπλεσ χαν βε χονστρυχτεδ φορ τηε ιδεντι�−
χατιον mετηοδ συγγεστεδ ιν ϑοηανσεν (1991).
Ιν γενεραλ, ωηατ ωε ωαντ ισ α στατε εθυατιον ωηιχη περmιτσ σmοοτη ϖαρι−

ατιον ιν τηε χοιντεγρατινγ σπαχε, νοτ ιν τηε χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ. Τηισ ισσυε
ισ ιmπορταντ βεχαυσε, ωηιλε ανψ mατριξ οφ χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ δε�νεσ ονε
υνιθυε χοιντεγρατινγ σπαχε, ανψ ονε χοιντεγρατινγ σπαχε χαν βε σπαννεδ βψ
αν ιν�νιτε σετ οφ χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ. Τηυσ ιτ ισ χονχειϖαβλε τηατ τηε ϖεχτορσ
χουλδ χηανγε mαρκεδλψ ωηιλε τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ηασ νοτ mοϖεδ. Ιν τηισ
χασε, τηε ϖεχτορσ ηαϖε σιmπλψ ροτατεδ ωιτηιν τηε χοιντεγρατινγ σπαχε. Ιτ ισ
mορε λικελψ, τηουγη, τηατ τηε ϖεχτορσ χουλδ mοϖε σιγνι�χαντλψ ωηιλε τηε σπαχε
mοϖεσ ϖερψ λιττλε. Τηισ προϖιδεσ φυρτηερ mοτιϖατιον φορ ουρ αππροαχη ιν ωηιχη
ωε εξπλιχιτλψ φοχυσ υπον τηε ιmπλιχατιονσ φορ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ωηεν
χονστρυχτινγ τηε στατε εθυατιον.
Τηισ δισχυσσιον εσταβλισηεσ τηατ ωορκινγ ωιτη στατε σπαχε φορmυλατιονσ

1Ηερε τηε εξπεχτεδ ϖαλυε οφ α σπαχε ισ χαλχυλατεδ ασ προποσεδ ιν ςιλλανι (2006). Σεε
αλσο τηε δισχυσσιον αρουνδ (12) ιν Σεχτιον 2.3.
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συχη ασ (2) το mοδελ τηε εϖολυτιον οφ ιδεντι�εδ χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ ισ νοτ
σενσιβλε. Wηατ τηεν δο ωε προποσε? Το ανσωερ τηισ θυεστιον, ωε βεγιν
ωιτη σοmε αδδιτιοναλ δε�νιτιονσ. Wε ηαϖε σο φαρ υσεδ νοτατιον φορ ιδεντι�εδ
χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ: �τ ισ ιδεντι�εδ βψ ιmποσινγ σεmι−ορτηογοναλιτψ, τηατ
ισ �0τ�τ = Ιρ; ανδ, υνδερ τηε λινεαρ νορmαλιζατιον, ωε ηαϖε Βτ βεινγ (τηε
ιδεντι�εδ παρτ οφ) τηε χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ. Wε ωιλλ λετ ��τ βε τηε υνρεστριχτεδ
mατριξ οφ χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ (ωιτηουτ ιδεντι�χατιον ιmποσεδ). Τηεσε ωιλλ
βε ρελατεδ το τηε σεmι−ορτηογοναλ �τ ασ:

�τ = �
�
τ (�τ)

�1 (6)

ωηερε
�τ = (�

�0
τ �

�
τ )
1=2
: (7)

Wε σηαλλ σηοω ηοω τηισ ισ α χονϖενιεντ παραmετεριζατιον το εξπρεσσ ουρ στατε
εθυατιον φορ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε.
Το πρεσεντ ουρ πρεφερρεδ στατε εθυατιον φορ τηε τιmε−ϖαριατιον ιν τηε χοιν−

τεγρατινγ σπαχεσ, χονσιδερ �ρστ τηε χασε ωιτη ονε χοιντεγρατινγ ρελατιονσηιπ
(ρ = 1), ��τ ισ αν ν� 1 ϖεχτορ ανδ συπποσε ωε ηαϖε (φορ τ = 2; ::; Τ ):

��τ = ���τ�1 + �τ (8)

�τ � Ν(0; Ιν)

��1 � Ν(0; Ιν
1

1� �2 )

ωηερε � ισ α σχαλαρ ανδ ϕ�ϕ < 1. Βρεχκλινγ (1989), Φισηερ (1993, Σεχτιον 7.2)
ανδ Φισηερ ανδ Λεε (1994) ηαϖε προποσεδ τηισ προχεσσ το αναλψζε τιmεσ σεριεσ
οφ διρεχτιονσ ωηεν ν = 2 ανδ Αχχαρδι, Χαβρερα ανδ Wατσον (1987) λοοκεδ
ατ τηε χασε ν > 2 (ιλλυστρατινγ τηε προπερτιεσ οφ τηε προχεσσ υσινγ σιmυλατιον
mετηοδσ). Τηε διρεχτιονσ αρε γιϖεν βψ τηε προϕεχτεδ ϖεχτορσ �τ. Ασ ωε σηαλλ
σεε ιν τηε νεξτ σεχτιον, (8) ηασ σοmε ηιγηλψ δεσιραβλε προπερτιεσ ανδ ιτ ισ τηισ
φραmεωορκ (εξτενδεδ το αλλοω φορ ρ > 1) τηατ ωε ωιλλ υσε. Ιν παρτιχυλαρ, ωε
χαν φορmαλλψ προϖε τηατ ιτ ιmπλιεσ τηατ πτ ισ χεντερεδ οϖερ πτ�1 (ασ ωελλ ασ
ηαϖινγ οτηερ αττραχτιϖε προπερτιεσ).
Αλλοωινγ ρ > 1 ανδ δε�νινγ β�τ = ϖεχ (�

�
τ ) ; ωε χαν ωριτε ουρ στατε εθυατιον

φορ τηε mατριξ οφ χοιντεγρατινγ ϖεχτορσ ασ

β�τ = �β�τ�1 + �τ (9)

�τ � Ν(0; Ινρ) φορ τ = 2; :::; Τ:

β�1 � Ν(0; Ινρ
1

1� �2 );
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Ιτ ισ ωορτη mεντιονινγ τηε ιmπορτανχε οφ τηε ρεστριχτιον ϕ�ϕ < 1. Ιν τηε
ΤςΠ−ςΑΡ mοδελ ιτ ισ χοmmον το σπεχιφψ ρανδοm ωαλκ εϖολυτιον φορ ςΑΡ
παραmετερσ σινχε τηισ χαπτυρεσ τηε ιδεα τηατ �τηε χοε′χιεντσ τοδαψ ηαϖε α
διστριβυτιον τηατ ισ χεντερεδ οϖερ λαστ περιοδ�σ χοε′χιεντσ�. Τηισ ιντυιτιον
δοεσ νοτ γο τηρουγη το τηε πρεσεντ χασε ωηερε ωε ωαντ α στατε εθυατιον
ωιτη τηε προπερτψ: �τηε χοιντεγρατινγ σπαχε τοδαψ ηασ α διστριβυτιον τηατ ισ
χεντερεδ οϖερ λαστ περιοδ�σ χοιντεγρατινγ σπαχε�. Ασ ωε σηαλλ σεε ιν τηε νεξτ
σεχτιον, τηε ρεστριχτιον ϕ�ϕ < 1 ισ νεχεσσαρψ το ενσυρε τηισ προπερτψ ηολδσ. Ιν
φαχτ, τηε χασε ωηερε � = 1 ηασ σοmε υνδεσιραβλε προπερτιεσ ιν ουρ χασε ανδ,
ηενχε, ωε ρυλε ιτ ουτ. Το βε πρεχισε, ιφ � = 1, τηεν β�τ χουλδ ωανδερ φαρ φροm
τηε οριγιν. Τηισ ιmπλιεσ τηατ τηε ϖαριατιον ιν πτ ωουλδ σηρινκ υντιλ, ατ τηε
λιmιτ, ιτ ιmποσεσ πτ = πτ�1. Νοτε αλσο τηατ ωε ηαϖε νορmαλιζεδ τηε ερρορ
χοϖαριανχε mατριξ ιν τηε στατε εθυατιον το τηε ιδεντιτψ. Ασ ωε σηαλλ σεε, ιτ ισ
� ωηιχη χοντρολσ τηε δισπερσιον οφ τηε στατε εθυατιον (ανδ, τηυσ, πλαψσ α ρολε
σιmιλαρ το τηατ πλαψεδ βψ �2� ιν (5)).
Τηε πρεχεδινγ δισχυσσιον σηοωσ ηοω χαυτιον mυστ βε υσεδ ωηεν δεριϖινγ

στατιστιχαλ ρεσυλτσ ωηεν ουρ οβϕεχτιϖε ισ ινφερενχε ον σπαχεσ σπαννεδ βψ mα−
τριχεσ. Τηε λοχατιονσ ανδ δισπερσιονσ οφ �τ δο νοτ αλωαψσ τρανσλατε διρεχτλψ
το χοmπαραβλε λοχατιονσ ανδ δισπερσιονσ ον τηε σπαχε πτ. Φορ εξαmπλε, ιτ ισ
ποσσιβλε το χονστρυχτ σιmπλε χασεσ ωηερε α διστριβυτιον ον �τ ηασ ιτσ mοδε

ανδ mεαν ατ ε�τ; ωηιλε τηε mοδε ορ mεαν οφ τηε διστριβυτιον ον πτ ισ ιν φαχτ
λοχατεδ υπον τηε σπαχε ορτηογοναλ το τηε σπαχε οφ ε�τ: Τηε διστριβυτιονσ ωε
υσε αϖοιδ συχη ινχονσιστενχιεσ.

2.3 Προπερτιεσ οφ Προποσεδ Στατε Εθυατιον

Ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον, ωε δεmονστρατεδ τηατ σοmε αππαρεντλψ σενσιβλε ωαψσ
οφ εξτενδινγ τηε ςΕΧΜ το αλλοω φορ τιmε−ϖαρψινγ χοιντεγρατιον λεδ το mοδελσ
ωιτη ϖερψ ποορ προπερτιεσ. Τηισ λεδ υσ το προποσε (9) ασ αν αλτερνατιϖε.
Ηοωεϖερ, ωε ηαϖε νοτ ψετ προϖεν τηατ (9) ηασ αττραχτιϖε προπερτιεσ. Ιν τηισ
σεχτιον, ωε δο σο. Ιν παρτιχυλαρ, (9) ισ ωριττεν ιν τερmσ οφ β�τ , βυτ ωε αρε
ιντερεστεδ ιν πτ. Αχχορδινγλψ, ωε ωορκ ουτ τηε ιmπλιχατιονσ οφ (9) φορ πτ.
Wε χολλεχτ εαχη οφ τηε νρ � 1 ϖεχτορσ β�τ = ϖεχ (��τ ) ιντο α σινγλε Τνρ � 1
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ϖεχτορ

β� =

2
6664

β�1
β�2
...
β�Τ

3
7775 :

Τηε χονδιτιοναλ διστριβυτιον ιν (9) ιmπλιεσ τηατ τηε ϕοιντ διστριβυτιον οφ β� ισ
Νορmαλ ωιτη ζερο mεαν ανδ χοϖαριανχε mατριξ ς ωηερε

ς =
1

1� �2

2
666664

Ι Ι� Ι�2 Ι�Τ�1

Ι� Ι Ι� � � � Ι�Τ�2

Ι�2 Ι� Ι Ι�Τ�3

...
. . .

...
Ι�Τ�1 Ι�Τ�2 Ι�Τ�3 � � � Ι

3
777775
:

Wε βεγιν ωιτη δισχυσσιον οφ τηε mαργιναλ πριορ διστριβυτιον οφ πτ =
σπ (��τ ) = σπ (�τ). Το δο σο, ωε υσε σοmε ρεσυλτσ φροm Στραχηαν ανδ Ιν−
δερ (2004), βασεδ ον δεριϖατιονσ ιν ϑαmεσ (1954), ον σπεχιφψινγ πριορσ ον τηε
χοιντεγρατινγ σπαχε. Τηεσε ωερε δεριϖεδ φορ τηε τιmε−ινϖαριαντ ςΕΧΜ, βυτ
αρε υσεφυλ ηερε ιφ ωε τρεατ τηεm ασ αππλψινγ το α σινγλε ποιντ ιν τιmε. Α κεψ
ρεσυλτ ισ τηατ β�τ � Ν (0; χΙνρ) ιmπλιεσ α Υνιφορm διστριβυτιον φορ �τ ον τηε
Στιεφελ mανιφολδ ανδ α Υνιφορm διστριβυτιον φορ πτ ον τηε Γρασσmανν mανι−
φολδ (φορ ανψ χ > 0). Ιτ χαν ιmmεδιατελψ βε σεεν φροm τηε ϕοιντ διστριβυτιον
οφ β� τηατ τηε mαργιναλ διστριβυτιον οφ ανψ β�τ ηασ τηισ φορm ανδ, τηυσ, τηε
mαργιναλ πριορ διστριβυτιον ον πτ ισ Υνιφορm. Τηε πρεϖιουσ λιτερατυρε εmπηα−
σιζεσ τηατ τηισ ισ α σενσιβλε νονινφορmατιϖε πριορ φορ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε.
Ηενχε, τηισ mαργιναλ πριορ ισ νονινφορmατιϖε. Νοτε αλσο τηατ τηισ πριορ ηασ α
χοmπαχτ συππορτ ανδ, ηενχε, εϖεν τηουγη ιτ ισ Υνιφορm ιτ ισ α προπερ πριορ.
Ηοωεϖερ, ωε αρε mορε ιντερεστεδ ιν τηε προπερτιεσ οφ τηε διστριβυτιον οφ πτ
χονδιτιοναλλψ ον πτ�1 ανδ ιτ ισ το τηισ ωε νοω τυρν.
Ουρ στατε εθυατιον ιν (9) ιmπλιεσ τηατ β�τ γιϖεν β

�
τ�1 ισ mυλτιϖαριατε Νορ−

mαλ. Τηυσ, τηε χονδιτιοναλ δενσιτψ οφ ��τ γιϖεν �
�
τ�1 ισ mατριχ Νορmαλ ωιτη

mεαν ��τ�1� ανδ χοϖαριανχε mατριξ Ινρ: Φροm τηε ρεσυλτσ ιν Χηικυσε (2003,
Τηεορεm 2.4.9), ιτ φολλοωσ τηατ τηε διστριβυτιον φορ πτ (χονδιτιοναλ ον πτ�1)
ισ τηε ορτηογοναλ προϕεχτιϖε Γαυσσιαν διστριβυτιον ωιτη παραmετερ Φτ =
�τ�1�

2�2τ�1�
0
τ�1, δενοτεδ βψ ΟΠΓ(Φτ).

Το ωριτε τηε δενσιτψ φυνχτιον οφ πτ = σπ (�τ) �ρστ νοτε τηατ τηε σπαχε πτ
χαν βε ρεπρεσεντεδ ωιτη τηε ορτηογοναλ ιδεmποτεντ mατριξ Πτ = �τ�

0
τ οφ ρανκ
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ρ (Χηικυσε 2003, π. 9). Τηυσ, ωε χαν τηινκ οφ τηε δενσιτψ οφ πτ ασ τηε δενσιτψ
οφ Πτ. Τηε φορm οφ τηε δενσιτψ φυνχτιον φορ πτ ισ γιϖεν βψ

φ(ΠτϕΦτ) = εξπ
�
�1
2
τρ(Φτ)

�
1Φ1

�
ν

2
;
ρ

2
;
1

2
ΦτΠτ

�
(10)

ωηερε πΦθ ισ α ηψπεργεοmετριχ φυνχτιον οφ mατριξ αργυmεντ (σεε Μυιρηεαδ,
1982, π. 258).

Προποσιτιον 1 Σινχε πτ = σπ (�τ) φολλοωσ αν ΟΠΓ(Φτ) διστριβυτιον ωιτη
Φτ = �τ�1�

2�2τ�1�
0
τ�1, τηε δενσιτψ φυνχτιον οφ πτ ισ mαξιmιζεδ ατ σπ(�τ�1).

Προοφ: Σεε Αππενδιξ Β.
Wε ηαϖε σαιδ ωε ωαντ α ηιεραρχηιχαλ πριορ ωηιχη ιmπλιεσ τηατ τηε χοιντε−

γρατινγ σπαχε ατ τιmε τ ισ χεντερεδ οϖερ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ατ τιmε τ� 1.
Προποσιτιον 1 εσταβλισηεσ τηατ ουρ ηιεραρχηιχαλ πριορ ηασ τηισ προπερτψ, ιν α
mοδαλ σενσε (ι.ε. τηε mοδε οφ τηε χονδιτιοναλ διστριβυτιον οφ πτϕπτ�1 ισ πτ�1).
Ιν τηε διρεχτιοναλ στατιστιχσ λιτερατυρε, ρεσυλτσ αρε οφτεν πρεσεντεδ ασ ρελατινγ
το mοδεσ, ρατηερ τηαν mεανσ σινχε ιτ ισ ηαρδ το δε�νε τηε �εξπεχτεδ ϖαλυε
οφ α σπαχε�. Βυτ ονε ωαψ οφ γεττινγ χλοσερ το τηισ χονχεπτ ισ γιϖεν ιν ςιλλανι
(2006). Λαρσσον ανδ ςιλλανι (2001) προϖιδε α στρονγ χασε τηατ τηε Φροβενιυσ
νορm σηουλδ βε υσεδ (ασ οπποσεδ το τηε Ευχλιδεαν νορm) το mεασυρε τηε
διστανχε βετωεεν χοιντεγρατινγ σπαχεσ. Αδοπτινγ ουρ νοτατιον ανδ υσινγ ?
το δενοτε τηε ορτηογοναλ χοmπλεmεντ, Λαρσσον ανδ ςιλλανι (2001)�σ διστανχε
βετωεεν σπ(�τ) ανδ σπ(�τ�1) ισ

δ
�
�τ; �τ�1

�
= τρ

�
�0τ�τ�1?�

0
τ�1?�τ

�1=2
: (11)

Υσινγ τηισ mεασυρε, ςιλλανι (2006) δε�νεσ α λοχατιον mεασυρε φορ σπαχεσ
συχη ασ πτ = σπ (�τ) βψ �ρστ δε�νινγ

� = αργmιν
�
Ε
�
δ2
�
�τ; �

��

τηεν δε�νινγ τηισ λοχατιον mεασυρε (ωηιχη ηε ρεφερσ το ασ τηε mεαν χοιντε−
γρατινγ σπαχε) ασ π = σπ

�
�
�
. ςιλλανι προϖεσ τηατ π ισ τηε σπαχε σπαννεδ βψ

τηε ρ ειγενϖεχτορσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε ρ λαργεστ ειγενϖαλυεσ οφ Ε (�τ�
0
τ). Σεε

ςιλλανι (2006) ανδ Λαρσσον ανδ ςιλλανι (2001) φορ φυρτηερ προπερτιεσ, εξπλα−
νατιον ανδ ϕυστι�χατιον. Υσινγ τηε νοτατιον Ε (πτ) � π το δενοτε τηε mεαν
χοιντεγρατινγ σπαχε, ωε ηαϖε τηε φολλοωινγ προποσιτιον.
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Προποσιτιον 2 Σινχε πτ φολλοωσ αν ΟΠΓ(Φτ) διστριβυτιον ωιτη Φτ = �τ�1�
2�2τ�1�

0
τ�1,

ιτ φολλοωσ τηατ Ε (πτ) = σπ
�
�τ�1

�
.

Προοφ: Σεε Αππενδιξ Β.
Τηισ προποσιτιον φορmαλιζεσ ουρ πρεϖιουσ ινφορmαλ στατεmεντσ αβουτ ουρ

στατε εθυατιον (9). Τηατ ισ, ιτ ιmπλιεσ τηε εξπεχτεδ χοιντεγρατινγ σπαχε ατ
τιmε τ ισ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ατ τ � 1: Τηατ ισ, ωε ηαϖε Ετ�1 (πτ) = πτ�1
ωηερε τηε εξπεχτεδ ϖαλυε ισ δε�νεδ υσινγ ςιλλανι (2006)�σ λοχατιον mεασυρε.
Προποσιτιονσ 1 ανδ 2 προϖε τηατ τηερε αρε τωο σενσεσ ιν ωηιχη (9) σατισ�εσ
τηε �ρστ οφ ουρ δεσιραβλε πρινχιπλεσ, τηατ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ατ τιmε τ
σηουλδ ηαϖε α διστριβυτιον ωηιχη ισ χεντερεδ οϖερ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ατ
τιmε τ � 1. Ιτ ισ στραιγητφορωαρδ το σηοω τηατ, ιφ ωε ηαδ υσεδ αλτερνατιϖε
στατε εθυατιονσ συχη ασ (5) το mοδελ τηε εϖολυτιον οφ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε,
νειτηερ προποσιτιον ωουλδ ηολδ.
Τηε ρολε οφ τηε mατριξ �2�2τ�1 ισ το χοντρολ τηε χονχεντρατιον οφ τηε διστρι−

βυτιον οφ σπ(�τ) αρουνδ τηε λοχατιον σπ(�τ�1). Ιν λινε ωιτη τηε λιτερατυρε ον
διρεχτιοναλ στατιστιχσ (ε.γ. Μαρδια ανδ ϑυππ, 2000, π. 169), ωε σαψ τηατ ονε
διστριβυτιον ηασ α ηιγηερ χονχεντρατιον τηαν ανοτηερ ιφ τηε ϖαλυε οφ τηε δεν−
σιτψ φυνχτιον ατ ιτσ mοδε ισ ηιγηερ. Ασ τηε νεξτ προποσιτιον σηοωσ, τηε ϖαλυε
οφ τηε δενσιτψ φυνχτιον ατ τηε mοδε ισ χοντρολλεδ σολελψ βψ τηε ειγενϖαλυεσ οφ
�2�2τ�1:

Προποσιτιον 3 Ασσυmε πτ φολλοωσ αν ΟΠΓ(Φτ) διστριβυτιον ωιτη Φτ = �τ�1�
2�2τ�1�

0
τ�1.

Τηεν:

1. Τηε ϖαλυε οφ τηε δενσιτψ φυνχτιον οφ πτ ατ τηε mοδε δεπενδσ ονλψ ον τηε
ειγενϖαλυεσ οφ Κτ = �

2�2τ�1.

2. Τηε ϖαλυε οφ τηε δενσιτψ φυνχτιον οφ πτ ατ τηε mοδε τενδσ το ιν�νιτψ ιφ
ανψ οφ τηε ειγενϖαλυεσ οφ Κτ τενδσ το ιν�νιτψ.

Προοφ: Σεε Αππενδιξ Β.
Τηε ειγενϖαλυεσ οφ Κτ αρε χαλλεδ χονχεντρατιον παραmετερσ βεχαυσε τηεψ

αλονε δετερmινε τηε ϖαλυε οφ τηε δενσιτψ ατ τηε mοδε βυτ δο νοτ α¤εχτ ωηερε
τηε mοδε ισ. Ιφ αλλ οφ τηεm αρε ζερο, ωηιχη χαν ονλψ ηαππεν ωηεν � = 0, τηε
διστριβυτιον οφ σπ(�τ) χονδιτιοναλ ον σπ(�τ�1) ισ Υνιφορm οϖερ τηε Γρασσmανν
mανιφολδ. Τηισ ισ τηε πυρελψ νονινφορmατιϖε χασε. Ιν χοντραστ, ιφ ανψ οφ τηε
χονχεντρατιον παραmετερσ τενδσ το ιν�νιτψ, τηεν τηε δενσιτψ ϖαλυε ατ τηε mοδε
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αλσο γοεσ το ιν�νιτψ (ιν τηε σαmε ωαψ ασ τηε mυλτιϖαριατε Νορmαλ δενσιτψ
mοδαλ ϖαλυε γοεσ το ιν�νιτψ ωηεν ανψ οφ τηε ϖαριανχεσ γοεσ το ζερο).
Τηυσ, Κτ πλαψσ τηε ρολε οφ α τιmε−ϖαρψινγ χονχεντρατιον παραmετερ. Ιν τηε

χασε ρ = 1 τηε πριορ διστριβυτιον φορ Κ2; :::; ΚΤ ισ τηε mυλτιϖαριατε Γαmmα
διστριβυτιον αναλψζεδ βψ Κρισηναιαη ανδ Ραο (1961). Τηε φολλοωινγ προποσι−
τιον συmmαριζεσ τηε προπερτιεσ οφ τηε πριορ οφ (Κ2; :::; ΚΤ ) ιν τηε mορε γενεραλ
χασε ρ � 1.

Προποσιτιον 4 Συπποσε φ��τ : τ = 1; :::; Τγ φολλοωσ τηε προχεσσ δεσχριβεδ βψ
(9), ωιτη ϕ�ϕ < 1. Τηεν:

1. Τηε mαργιναλ διστριβυτιον οφ Κτ ισ α Wισηαρτ διστριβυτιον οφ διmενσιον
ρ ωιτη ν δεγρεεσ οφ φρεεδοm ανδ σχαλε mατριξ Ιρ

�2

1��2
.

2. Ε(Κτ) = Ιρ
ν�2

1��2

3. Ε(ΚτϕΚτ�1; :::; Κ2) = �
2Κτ�1 + (1� �2)Ε(Κτ)

4. Τηε χορρελατιον βετωεεν τηε (ι; ϕ) ελεmεντ οφ Κτ ανδ τηε (κ; λ) ελεmεντ
οφ Κτ�η ισ 0 υνλεσσ ι = κ ανδ ϕ = λ.

5. Τηε χορρελατιον βετωεεν τηε (ι; ϕ) ελεmεντ οφ Κτ ανδ τηε (ι; ϕ) ελεmεντ
οφ Κτ�η ισ �

2η.

Προοφ Σεε Αππενδιξ Β
Ιν ΤςΠ−ςΑΡ mοδελσ ρεσεαρχηερσ τψπιχαλλψ υσε α χονσταντ ϖαριανχε φορ τηε

ερρορ ιν τηε στατε εθυατιον. Τηισ mεανσ τηατ, α πριορι, τηε εξπεχτεδ χηανγε
ιν τηε παραmετερσ ισ τηε σαmε ιν εϖερψ τιmε περιοδ. Τηισ αλλοωσ φορ τηε κινδ
οφ χονσταντ, γραδυαλ εϖολυτιον οφ παραmετερσ ωηιχη οφτεν οχχυρσ ιν πραχτιχε.
Προποσιτιον 4 ιmπλιεσ τηατ συχη α προπερτψ ηολδσ φορ ουρ mοδελ ασ ωελλ. Ιν
αδδιτιον, ιτ σηοωσ τηατ ωηεν � αππροαχηεσ ονε, τηε εξπεχτεδ ϖαλυε οφ τηε
χονχεντρατιον παραmετερσ ωιλλ αππροαχη ιν�νιτψ.
Α φυρτηερ υνδερστανδινγ οφ τηε πριορ χαν βε οβταινεδ τηρουγη σιmυλατιον

mετηοδσ. Φορ τηε σακε οφ βρεϖιτψ, ωε ονλψ πρεσεντ πριορ σιmυλατιον ρεσυλτσ
ρελατινγ το τηε χηανγε ιν τηε χοιντεγρατινγ σπαχε οϖερ τιmε. Το φαχιλιτατε ιν−
τερπρετατιον, ωε πρεσεντ ρεσυλτσ φορ τηε ν = 2; ρ = 1 χασε ιν τερmσ οφ τηε ανγλε
δε�νινγ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε. Φορ τηε χασε ωηερε Τ = 250 ανδ � = 0:999,
Φιγυρε 1 πλοτσ τηε mεδιαν ανδ 16τη ανδ 84τη περχεντιλεσ οφ τηε πριορ οφ τηε
χηανγε ιν τηισ ανγλε βετωεεν τιmε περιοδσ. Ιτ χαν βε σεεν τηατ τηισ πριορ
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δενσιτψ ισ χονσταντ οϖερ τιmε (ασ ισ ιmπλιεδ βψ Προποσιτιον 4) ανδ, ηενχε,
ουρ πριορ ιmπλιεσ χονσταντ εξπεχτεδ χηανγε ιν τηε χοιντεγρατινγ σπαχε. Φυρ−
τηερmορε, � = 0:999 αλλοωσ φορ φαιρλψ συβσταντιϖε χηανγεσ ιν τηε χοιντεγρατινγ
σπαχε οϖερ τιmε. Τηατ ισ, ιτ ιmπλιεσ τηατ χηανγεσ ιν τηε χοιντεγρατινγ σπαχε οφ
ονε ορ τωο δεγρεεσ εαχη τιmε περιοδ αρε χοmmον. Φορ mοντηλψ ορ θυαρτερλψ
δατα, τηισ ωουλδ αλλοω φορ τηε ανγλε δε�νινγ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε το γρεατλψ
χηανγε ωιτηιν α ψεαρ ορ τωο. Φιγυρε 2, ωηιχη πλοτσ τηε εντιρε πριορ δενσιτψ
φορ τηε χηανγε ιν τηισ ανγλε φορ � = 0:99, � = 0:999 ανδ � = 0:9999, ρεινφορχεσ
τηισ ποιντ. Εϖεν ιφ ωε ρεστριχτ χονσιδερατιον οφ � το ϖαλυεσ θυιτε νεαρ ονε ωε
αρε αβλε το αλλοω φορ λαργε ϖαριατιονσ ιν τηε χοιντεγρατινγ σπαχε οϖερ τιmε.
Ιν φαχτ, � = 0:99 αλλοωσ φορ ιmπλαυσιβλψ ηυγε χηανγεσ ιν τηε χοιντεγρατινγ
σπαχε, ωηιλε � = 0:9999 στιλλ αλλοωσ φορ αν αππρεχιαβλε δεγρεε οφ mοϖεmεντ
ιν τηε χοιντεγρατινγ σπαχε. Γιϖεν τηατ ουρ δεσιρε ισ το �νδ α στατε εθυατιον
ωηιχη αλλοωσ φορ χονσταντ γραδυαλ εϖολυτιον ιν τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ωε
αχχορδινγλψ φοχυσ ον ϖαλυεσ οφ � ωηιχη αρε νεαρ το ονε.2

2.4 Αν Ινφορmατιϖε Μαργιναλ Πριορ

Τηε ηιεραρχηιχαλ πριορ ιν (9) ισ χονδιτιοναλλψ ινφορmατιϖε ιν τηατ ιτ σαψσ �τηισ
περιοδ�σ χοιντεγρατινγ σπαχε ισ χεντερεδ οϖερ λαστ περιοδ�σ�, βυτ mαργιναλλψ ισ
νονινφορmατιϖε (ι.ε. ασ σηοων πρεϖιουσλψ, τηε mαργιναλ πριορ διστριβυτιον φορ
πτ ισ Υνιφορm ον τηε Γρασσmανν mανιφολδ). Ηοωεϖερ, εχονοmιχ τηεορψ οφτεν
προϖιδεσ υσ ωιτη πριορ ινφορmατιον αβουτ τηε λικελψ λοχατιον οφ τηε χοιντεγρατ−
ινγ σπαχε. Συπποσε Η ισ α σεmι−ορτηογοναλ mατριξ ωηιχη συmmαριζεσ συχη
πριορ ινφορmατιον (σεε Στραχηαν ανδ Ινδερ (2004) ορ Κοοπ, Στραχηαν, ϖαν Dιϕκ
ανδ ςιλλανι (2006) φορ εξαmπλεσ οφ ηοω συχη αν Η χαν βε χονστρυχτεδ ανδ
υσεδ ιν στανδαρδ χοιντεγρατιον mοδελσ). Ιν τηισ συβ−σεχτιον, ωε δεσχριβε ηοω
συχη πριορ ινφορmατιον χαν βε ινχορπορατεδ ιν ουρ αππροαχη. Ιν παρτιχυλαρ,
ωε ωαντ α πριορ ωηιχη χοmβινεσ ουρ πρεϖιουσ πριορ ωηιχη σαιδ �πτ ισ χεντερεδ
οϖερ πτ�1� ωιτη τηε πριορ ινφορmατιον ιν Η ανδ ισ mαργιναλλψ ινφορmατιϖε (ι.ε.
πτ ηασ α mαργιναλ διστριβυτιον ωηιχη ισ χεντερεδ οϖερ Η). Wε ρεφερ το τηισ ασ
αν ινφορmατιϖε mαργιναλ πριορ.
Ιτ τυρνσ ουτ τηατ συχη αν ινφορmατιϖε mαργιναλ πριορ χαν εασιλψ βε δεϖελ−

2Τηισ ισ αναλογουσ το τηε αππαρεντλψ τιγητ πριορσ χοmmονλψ υσεδ φορ τηε ερρορ χοϖαριανχε
mατριξ ιν τηε στατε εθυατιον οφ ΤςΠ−ςΑΡ mοδελσ. Φορ ινστανχε, Πριmιχερι (2005) υσεσ α
πριορ ωιτη mεαν 0:0001 τιmεσ τηε ΟΛΣ χοϖαριανχε οφ τηε ςΑΡ χοε′χιεντσ χαλχυλατεδ υσινγ
α τραινινγ σαmπλε. Τηισ λοοκσ ϖερψ σmαλλ βυτ ιν ρεαλιτψ αλλοωσ φορ συβσταντιαλ εϖολυτιον οφ
τηε ςΑΡ χοε′χιεντσ.
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οπεδ ασ α σmαλλ εξτενσιον οφ (9). Ιφ ωε δε�νε Π� = ΗΗ
0 + �Η?Η

0
?, ωηερε

0 � � � 1 ανδ υσε α στατε εθυατιον (νοω ωριττεν ιν τερmσ οφ τηε ν � ρ
mατριχεσ ��τ ).

��τ = Π��
�
τ�1�+ �τ (12)

�τ � Ν(0; Ινρ) φορ τ = 2; :::; Τ:

��1 � Ν(0;
1

1� �2 Ιρ 
 Π��);

ωηερε � � = 1��2

1��2�2
, Π�� = ΗΗ

0+ � �Η?Η
0
?, τηεν ωε ηαϖε α πριορ ωιτη αττραχ−

τιϖε προπερτιεσ ασ φορmαλιζεδ ιν τηε φολλοωινγ προποσιτιον.

Προποσιτιον 5 Ιφ ��τ φολλοωσ τηε προχεσσ δε�νεδ βψ (12), ωιτη ϕ�ϕ < 1, τηεν:

1. β� ισ Ν(0; ς ), ωηερε ς ισ δε�νεδ βψ ιτ ϖαριανχεσ ανδ χοϖαριανχεσ (φορ
τ = 1; ::; Τ ):

ϖαρ(β�τ ) =
1

1� �2 Ιρ 
 Π��

Ε(β�τ β
�0
τ�η) =

�η

1� �2 Ιρ 
 Π���η φορ η = 2; ::; τ� 1.

2. Ε (πτϕπτ�1) = σπ(Π��τ�1).

3. Λετ �� βε α σεmι−ορτηογοναλ mατριξ συχη τηατ σπ(��) = Ε (πτϕπτ�1). Τηε
φολλοωινγ τωο ινεθυαλιτιεσ ηολδ:

δ(��;Η) � δ(�τ�1; Η)

δ(��; �τ�1) � δ(�τ�1; Η)

4. Τηε mοδε οφ τηε mαργιναλ διστριβυτιον οφ σπ(�τ) ισ σπ(Η).

Προοφ: Σεε Αππενδιξ Β.
Τηε φουρτη προπερτψ εσταβλισηεσ τηατ ουρ πριορ ισ αν ινφορmατιϖε mαργιναλ

πριορ ιν τηε σενσε δε�νεδ αβοϖε. Το ηελπ φυρτηερ ιντερπρετ τηισ προποσι−
τιον, νοτε τηατ ωε χαν ωριτε �τ�1 ασ τηε συm οφ τωο χοmπονεντσ: �τ�1 =
Η(Η 0�τ�1) + Η?(Η

0
?�τ�1). Τηε �ρστ χοmπονεντ ισ τηε προϕεχτιον οφ �τ�1

ον Η, ανδ τηε σεχονδ ισ τηε προϕεχτιον οφ �τ�1 ον Η?. Νοτε τηατ Π��τ�1 =
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Η(Η 0�τ�1)+�Η?(Η
0
?�τ�1). Τηυσ, (Π��τ�1) ρεσυλτσ φροm αδδινγ τηε τωο χοm−

πονεντσ οφ �τ�1 ωηιλε γιϖινγ λεσσ ωειγητ το τηε προϕεχτιον οφ �τ�1 ον Η?. Ασ
� αππροαχηεσ 1, Ε(πτϕπτ�1) ωιλλ αππροαχη πτ�1 (ανδ τηε στατε εθυατιον υσεδ
πρεϖιουσλψ ιν (9) ισ οβταινεδ), ανδ � αππροαχηινγ 0 ιmπλιεσ τηατ Ε(πτϕπτ�1) ισ
αππροαχηινγ σπ(Η). Ιν αδδιτιον, τηε διστανχε βετωεεν σπ(Η) ανδ σπ(�τ�1) ισ
γρεατερ τηαν βοτη δ(��;Η) ανδ δ(��; �τ�1) ανδ, ιν τηισ σενσε, Ε (πτϕπτ�1) ωιλλ
βε πυλλεδ αωαψ φροm πτ�1 ιν τηε διρεχτιον οφ σπ(Η).
Ιν ωορδσ, τηε χονδιτιοναλ πριορ οφ σπ (�τ) γιϖεν σπ

�
�τ�1

�
ιντροδυχεδ ιν

τηισ συβ−σεχτιον ισ α ωειγητεδ αϖεραγε οφ λαστ περιοδ�σ χοιντεγρατινγ σπαχε
(σπ
�
�τ�1

�
) ανδ τηε συβϕεχτιϖε πριορ βελιεφ αβουτ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε

(σπ (Η)) ανδ τηε ωειγητσ αρε χοντρολλεδ βψ � .

2.5 Συmmαρψ

Εαρλψ ον ιν τηισ σεχτιον, ωε σετ ουτ τηρεε δεσιραβλε θυαλιτιεσ τηατ στατε εθυα−
τιονσ φορ τηε τιmε ϖαρψινγ χοιντεγρατινγ σπαχε mοδελ σηουλδ ηαϖε. Wε ηαϖε
νοω εσταβλισηεδ τηατ ουρ προποσεδ στατε εθυατιονσ δο ηαϖε τηεσε προπερτιεσ.
Προποσιτιονσ 1 ανδ 2 εσταβλιση τηατ (9) ιmπλιεσ τηατ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε
ατ τιmε τ ηασ α διστριβυτιον ωηιχη ισ χεντερεδ οϖερ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε
ατ τιmε τ � 1. Προποσιτιονσ 3 ανδ 4 τογετηερ ωιτη τηε πριορ σιmυλατιον ρε−
συλτσ εσταβλιση τηατ (9) αλλοωσ φορ τηε χηανγε ιν λοχατιον οφ πτ φροm πτ�1 το
βε σmαλλ, τηυσ αλλοωινγ φορ α γραδυαλ εϖολυτιον οφ τηε σπαχε χοmπαραβλε το
τηε γραδυαλ εϖολυτιον οφ παραmετερσ ωηιχη οχχυρσ ωιτη ΤςΠ−ςΑΡ mοδελσ.
Wε ηαϖε προϖεδ τηατ (9) ιmπλιεσ τηατ τηε mαργιναλ πριορ διστριβυτιον οφ τηε
χοιντεγρατινγ σπαχε ισ νονινφορmατιϖε, βυτ σηοωεδ ηοω, υσινγ τηε ινφορmατιϖε
mαργιναλ πριορ ιν (12) τηε ρεσεαρχηερ χαν ινχορπορατε συβϕεχτιϖε πριορ βελιεφσ
αβουτ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ιφ δεσιρεδ.

2.6 Βαψεσιαν Ινφερενχε ιν τηε Τιmε ςαρψινγ Χοιντε−

γρατιον Μοδελ

Ιν τηισ σεχτιον ωε ουτλινε ουρ ΜΧΜΧ αλγοριτηm φορ τηε τιmε ϖαρψινγ χοιντε−
γρατινγ σπαχε mοδελ βασεδ ον (9). Τηε εξτενσιον φορ τηε ινφορmατιϖε mαργιναλ
πριορ ισ α τριϖιαλ ονε (σιmπλψ πλυγ τηε Π� ιντο τηε στατε εθυατιον ασ ιν (12)).
Νοτε τηατ τηε ινφορmατιϖε mαργιναλ πριορ δεπενδσ ον τηε ηψπερπαραmετερ � .
Τηε ρεσεαρχηερ χαν, ιφ δεσιρεδ, τρεατ � ασ αν υνκνοων παραmετερ. Τηε εξ−
τρα βλοχκ το τηε Γιββσ σαmπλερ ρεθυιρεδ βψ τηισ εξτενσιον ισ γιϖεν ιν Κοοπ,
Λε⌠ν−Γονζ〈λεζ ανδ Στραχηαν (2008β).
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Wε ηαϖε σπεχι�εδ α στατε σπαχε mοδελ φορ τηε τιmε ϖαρψινγ ςΕΧΜ. Ουρ
παραmετερσ βρεακ ιντο τηρεε mαιν βλοχκσ: τηε ερρορ χοϖαριανχε mατριχεσ (
τ
φορ αλλ τ), τηε ςΕΧΜ χοε′χιεντσ απαρτ φροm τηε χοιντεγρατινγ σπαχε (ι.ε.
(�τ;�1;τ; : : : ;�λ;τ;�τ) φορ αλλ τ) ανδ τηε παραmετερσ χηαραχτεριζινγ τηε χοιντε−
γρατινγ σπαχε (ι.ε. ��τ φορ αλλ τ). Τηε αλγοριτηm δραωσ αλλ παραmετερσ ιν εαχη
βλοχκ ϕοιντλψ φροm τηε χονδιτιοναλ ποστεριορ δενσιτψ γιϖεν τηε οτηερ βλοχκσ.
Στανδαρδ αλγοριτηmσ εξιστ φορ προϖιδινγ ΜΧΜΧ δραωσ φροm αλλ οφ τηε βλοχκσ
ανδ, ηενχε, ωε ωιλλ ονλψ βριε�ψ δεσχριβε τηεm ηερε. Wε αδοπτ τηε σπεχι�χα−
τιον οφ Πριmιχερι (2005) φορ 
τ ανδ υσε ηισ αλγοριτηm φορ προδυχινγ ΜΧΜΧ
δραωσ φροm τηε ποστεριορ οφ 
τ χονδιτιοναλ ον τηε οτηερ παραmετερσ. Φορ
(�τ;�1;τ; : : : ;�λ;τ;�τ) στανδαρδ αλγοριτηmσ φορ λινεαρ Νορmαλ στατε σπαχε mοδ−
ελσ εξιστ ωηιχη χαν βε υσεδ το προδυχε ΜΧΜΧ δραωσ φροm ιτσ χονδιτιοναλ
ποστεριορ. Wε υσε τηε αλγοριτηm οφ Dυρβιν ανδ Κοοπmαν (2002). Φορ τηε
τηιρδ οφ βλοχκ οφ παραmετερσ ρελατινγ το τηε χοιντεγρατινγ σπαχε, ωε υσε τηε
παραmετερ αυγmεντεδ Γιββσ σαmπλερ (σεε ϖαν Dψκ ανδ Μενγ, 2001) δεϖελ−
οπεδ ιν Κοοπ, Λε⌠ν−Γονζ〈λεζ ανδ Στραχηαν (2008α) ανδ τηε ρεαδερ ισ ρεφερρεδ
το τηατ παπερ φορ φυρτηερ δεταιλσ. Τηε στρυχτυρε οφ τηισ αλγοριτηm χαν βε εξ−
πλαινεδ βψ νοτινγ τηατ ωε χαν ρεπλαχε �τ�

0
τ ιν (4) βψ �

�
τ�

�0
τ ωηερε �

�
τ = �τ�

�1
τ

ανδ ��τ = �τ�τ ωηερε �τ ισ α ρ � ρ σψmmετριχ ποσιτιϖε δε�νιτε mατριξ. Νοτε
τηατ �τ ισ νοτ ιδεντι�εδ ιν τηε λικελιηοοδ φυνχτιον βυτ τηε πριορ ωε υσε φορ �

�
τ

ιmπλιεσ τηατ �τ ηασ α προπερ πριορ διστριβυτιον
3 ανδ, τηυσ, ισ ιδεντι�εδ υνδερ

τηε ποστεριορ. Εϖεν τηουγη �τ ισ σεmι−ορτηογοναλ, Κοοπ, Λε⌠ν−Γονζ〈λεζ ανδ
Στραχηαν (2008α) σηοω τηατ τηε ποστεριορ φορ ��τ ηασ α Νορmαλ διστριβυτιον
(χονδιτιοναλ ον τηε οτηερ παραmετερσ). Τηυσ, ��τ χαν βε δραων υσινγ ανψ οφ
τηε στανδαρδ αλγοριτηmσ φορ λινεαρ Νορmαλ στατε σπαχε mοδελσ, ανδ ωε υσε τηε
αλγοριτηm οφ Dυρβιν ανδ Κοοπmαν (2002). Τηεν, ιφ δεσιρεδ, τηε δραωσ οφ ��τ
χαν βε τρανσφορmεδ ιν δραωσ οφ �τ ορ ανψ φεατυρε οφ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε.
Ιν τηε τραδιτιοναλ ςΕΧΜ, Κοοπ, Λε⌠ν−Γονζ〈λεζ ανδ Στραχηαν (2008α) προ−
ϖιδε εϖιδενχε τηατ τηισ αλγοριτηm ισ ϖερψ ε′χιεντ ρελατιϖε το οτηερ mετηοδσ
(ε.γ. Μετροπολισ−Ηαστινγσ αλγοριτηmσ) ανδ σιγνι�χαντλψ σιmπλι�εσ τηε ιmπλε−
mεντατιον οφ Βαψεσιαν χοιντεγρατιον αναλψσισ.
Φιναλλψ, ιφ (9) ισ τρεατεδ ασ α πριορ τηεν τηε ρεσεαρχηερ χαν σιmπλψ σελεχτ

α ϖαλυε φορ �. Ηοωεϖερ, ιφ ιτ ισ α ηιεραρχηιχαλ πριορ ανδ � ισ τρεατεδ ασ αν
υνκνοων παραmετερ, ιτ ισ σιmπλε το αδδ ονε βλοχκ το τηε ΜΧΜΧ αλγοριτηm
ανδ δραω ιτ. Ιν ουρ εmπιριχαλ ωορκ, ωε υσε α Γριδδψ−Γιββσ σαmπλερ φορ τηισ

3Τηε προπερτιεσ οφ τηε πριορ διστριβυτιον οφ �τ αρε εασιλψ δεριϖεδ φροm τηοσε οφ τηε πριορ
φορ Κτ = �

2�τ�1, ωηιχη αρε δεσχριβεδ ιν Προποσιτιον 4.
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παραmετερ.
Φυρτηερ δεταιλσ ον τηε πριορ διστριβυτιον ανδ ποστεριορ χοmπυτατιονσ αρε

προϖιδεδ ιν Αππενδιξ Α.

3 Αππλιχατιον: Α Περmανεντ−Τρανσιτορψ Dε−

χοmποσιτιον φορ Ιν�ατιον

Ιν τηισ σεχτιον, ωε ιλλυστρατε ουρ mετηοδσ υσινγ ΥΣ δατα φροm 1953Θ1 τηρουγη
2006Θ2 ον τηε υνεmπλοψmεντ ρατε (σεασοναλλψ αδϕυστεδ χιϖιλιαν υνεmπλοψ−
mεντ ρατε, αλλ ωορκερσ οϖερ αγε 16), υτ; ιντερεστ ρατε (ψιελδ ον τηρεε mοντη
Τρεασυρψ βιλλ ρατε), ρτ; ανδ ιν�ατιον ρατε (τηε αννυαλ περχενταγε χηανγε ιν α
χηαιν−ωειγητεδ ΓDΠ πριχε ινδεξ), �τ.

4 Τηεσε ϖαριαβλεσ αρε χοmmονλψ−υσεδ το
ινϖεστιγατε ισσυεσ ρελατινγ το mονεταρψ πολιχψ (ε.γ. Πριmιχερι, 2005) ανδ ωε
χοντριβυτε το τηισ δισχυσσιον βυτ φοχυσ ον ισσυεσ ρελατινγ το χοιντεγρατιον.5 Ιν
παρτιχυλαρ, ωιτη χοιντεγρατιον ιτ ισ χοmmον το εστιmατε περmανεντ−τρανσιτορψ
ϖαριανχε δεχοmποσιτιονσ ωηιχη σηεδ ινσιγητ ον τηε ρελατιϖε ρολεσ οφ περmανεντ
ανδ τρανσιτορψ σηοχκσ ιν δριϖινγ εαχη οφ τηε ϖαριαβλεσ. Συχη ισσυεσ χαννοτ
βε ινϖεστιγατεδ ωιτη τηε ΤςΠ−ςΑΡ mετηοδσ ωηιχη αρε χοmmονλψ−υσεδ ωιτη
τηεσε ϖαριαβλεσ. Ηοωεϖερ, τηε αππροπριατε πολιχψ ρεσπονσε το α mοϖεmεντ
ιν ιν�ατιον δεπενδσ υπον ωηετηερ ιτ ισ περmανεντ ορ τρανσιτορψ. Τηυσ, ουρ
τιmε−ϖαρψινγ χοιντεγρατιον mετηοδσ αρε ποτεντιαλλψ υσεφυλ φορ πολιχψmακερσ.
Αν ιmπορταντ χονχερν ιν τηε δαψ το δαψ πραχτιχε οφ mονεταρψ πολιχψ ισ

ωηετηερ σηοχκσ το ιν�ατιον αρε τρανσιτορψ ορ περmανεντ. Τηισ χαν βε αν ιm−
πορταντ χονσιδερατιον ιν φορεχαστινγ ανδ ιν δετερmινινγ τηε αππροπριατε πολ−
ιχψ ρεσπονσε. Φορ εξαmπλε, τηε ρατιο οφ τρανσιτορψ ϖολατιλιτψ το τοταλ ϖολατιλιτψ
χαν βε υσεδ το ωειγητ τηε ρεχεντ ηιστορψ οφ ιν�ατιον φορ φορεχαστινγ (σεε Λανσ−
ινγ, 2006α). Φυρτηερ, πολιχψmακερσ οφτεν φοχυσ αττεντιον υπον mοϖεmεντσ ιν
χορε mεασυρεσ οφ ιν�ατιον ασ αν αππροξιmατιον το περmανεντ χηανγεσ το ιν−
�ατιον6 (σεε Μισηκιν, 2007). Ρεχεντ εϖιδενχε ηασ συγγεστεδ τηατ τηε ρολε οφ

4Τηε δατα ωερε οβταινεδ φροm τηε Φεδεραλ Ρεσερϖε Βανκ οφ Στ. Λουισ ωεβσιτε,
ηττπ://ρεσεαρχη.στλουισφεδ.οργ/φρεδ2/.

5Νοτε τηατ, βψ αλλοωινγ φορ ρανδοm ωαλκ ιντερχεπτσ, ΤςΠ−ςΑΡσ αλλοω φορ υνιτ ροοτ
βεηαϖιορ ιν τηε ϖαριαβλεσ (ασ δοεσ ουρ mοδελ). Τηυσ, βοτη αππροαχηεσ αλλοω φορ περmα−
νεντ σηοχκσ. Ουρ χοιντεγρατιον−βασεδ αππροαχη ηασ τηε αδδιτιοναλ βενε�τ τηατ στανδαρδ
mετηοδσ χαν βε υσεδ το χαρρψ ουτ α περmανεντ−τρανσιτορψ δεχοmποσιτιον.

6Ιτ ισ ιmπορταντ το διστινγυιση βετωεεν περmανεντ mοϖεmεντσ ιν ιν�ατιον ανδ περmα−
νεντ mοϖεmεντσ ιν πριχεσ. Τηε λαττερ mαψ βε δυε το τρανσιτορψ δεϖιατιονσ ιν ιν�ατιον φροm
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περmανεντ σηοχκσ ιν δριϖινγ ΥΣ ιν�ατιον ηασ βεεν δεχρεασινγ (σεε Λανσινγ,
2006β). Ιν τηε αππλιχατιον ιν τηισ σεχτιον, ωε σηεδ λιγητ ον τηισ ισσυε υσινγ ουρ
τιmε−ϖαρψινγ χοιντεγρατιον mοδελ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε σηοω τηατ τηερε ηασ βεεν
αν ινχρεασε ιν τηε τρανσιτορψ προπορτιον οφ ιν�ατιον, παρτιχυλαρλψ αφτερ 1980.
Φυρτηερmορε, τηε υνχερταιντψ ασσοχιατεδ ωιτη τηισ τρανσιτορψ χοmπονεντ ηασ
ινχρεασεδ αλσο.
Wε υσε τηε τιmε ϖαρψινγ ςΕΧΜ ιν (4) ωιτη ονε λαγ οφ δι¤ερενχεσ (λ = 1)

ανδ α σινγλε χοιντεγρατινγ ρελατιονσηιπ (ρ = 1). Υσινγ τηε τιmε−ινϖαριαντ
ϖερσιον ςΕΧΜ, τηε ΒΙΧ σελεχτσ λ = 1 ανδ ρ = 1, ωηιχη προϖιδεσ συππορτ φορ
τηεσε χηοιχεσ. Wε υσε τηε στατε εθυατιον φορ ��τ ιν (9). Φυρτηερ mοδελλινγ
δεταιλσ ανδ πριορ χηοιχεσ αρε γιϖεν ιν Αππενδιξ Α.
Wε βεγιν βψ χονσιδερινγ mεασυρεσ οφ τηε λοχατιον οφ τηε χοιντεγρατινγ

σπαχε. Τηεσε αρε βασεδ υπον τηε διστανχε mεασυρε δ (:; :) ιν (11), εξχεπτ
ρατηερ τηαν mεασυρε τηε διστανχε φροm τηε λαστ οβσερϖεδ σπαχε, ωε mεασυρε
τηε διστανχε φροm α �ξεδ σπαχε σο ασ το γιϖε αν ιδεα οφ mοϖεmεντ ιν τηε
εστιmατεδ χοιντεγρατινγ σπαχε. Τηατ ισ, ωε χοmπυτε δ1;τ = δ (�τ; Η1) ωηερε
σπ (Η1) ισ α κνοων σπαχε ωιτη α �ξεδ λοχατιον. Dε�νινγ ιτ ιν τηισ ωαψ, δ1;τ
ισ βουνδεδ βετωεεν ζερο ανδ ονε ανδ ισ α mεασυρε οφ τηε διστανχε βετωεεν
πτ = σπ (�τ) ανδ π1 = σπ (Η1) ατ τιmε τ: Α χηανγε ιν τηε ϖαλυε οφ δ1;τ ιmπλιεσ
mοϖεmεντ ιν τηε λοχατιον οφ πτ.
Α λιmιτατιον οφ mεασυρινγ mοϖεmεντσ ιν τηισ ωαψ ισ τηατ, ωηιλε τηε σπαχε

πτ mαψ mοϖε σιγνι�χαντλψ, ιτ χαν σταψ τηε σαmε διστανχε φροm π1 συχη τηατ δ1;τ
δοεσ νοτ χηανγε. Τηυσ, ιφ ωε οβσερϖε νο χηανγε ιν δ1;τ; τηισ δοεσ νοτ ιmπλψ
τηατ πτ διδ νοτ mοϖε. Τηισ ισ αν υνλικελψ (mεασυρε ζερο) εϖεντ, βυτ χερταινλψ
σmαλλ χηανγεσ ιν δ1;τ δο νοτ νεχεσσαριλψ ινδιχατε τηε λοχατιον οφ πτ ηασ νοτ
χηανγεδ ϖερψ mυχη. Α σιmπλε σολυτιον το τηισ ισσυε ισ το σιmυλτανεουσλψ
mεασυρε τηε διστανχε φροm ανοτηερ σπαχε π2 = σπ (Η2) 6= π1. Τηατ ισ, ωε
χοmπυτε βοτη δ1;τ = δ (�τ; Η1) ανδ δ2;τ = δ (�τ; Η2). Τηε ρατιοναλε ηερε
ισ τηατ ιφ πτ mοϖεσ ιν συχη α ωαψ τηατ δ1;τ δοεσ νοτ χηανγε, τηεν δ2;τ mυστ
χηανγε προϖιδεδ π1 6= π2. Τηε ρυλεσ φορ ιντερπρετατιον τηεν αρε θυιτε σιmπλε.
Ιφ νειτηερ δ1;τ νορ δ2;τ ηαϖε χηανγεδ, τηεν πτ ηασ νοτ mοϖεδ. Ιφ ειτηερ δ1;τ
ορ δ2;τ ορ βοτη ηαϖε χηανγεδ, τηεν πτ ηασ mοϖεδ. Τηε χηοιχεσ οφ π1 ανδ π2
αρε αρβιτραρψ. Τηε ονλψ νεχεσσαρψ χονδιτιον ισ τηατ τηεψ αρε νοτ τηε σαmε.
Ηοωεϖερ, mοϖεmεντσ αρε λικελψ το βε mορε εϖιδεντ ιφ π1 ανδ π2 αρε ορτηογοναλ
το εαχη οτηερ. Wε χηοοσε το σετ π1 το βε τηε σπαχε τηατ ιmπλιεσ τηε ρεαλ ιντερεστ
ρατε ισ στατιοναρψ ανδ π2 το βε τηε σπαχε τηατ ιmπλιεσ τηε υνεmπλοψmεντ ρατε

ιτσ τρενδ. Τηε φορmερ ιmπλιεσ αν αχχελερατιον ιν τηε γροωτη οφ πριχεσ.
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ισ στατιοναρψ. Τηατ ισ, φορ τηε ορδερινγ ψτ = (�τ; υτ; ρτ) τηεν

Η1 =

2
4
�1
0
1

3
5 ανδ Η2 =

2
4
0
1
0

3
5 :

Φιγυρε 3 πρεσεντσ πλοτσ οφ τηε ποστεριορ mεδιαν ανδ τηε 25τη ανδ 75τη

περχεντιλεσ οφ δ1;τ ανδ δ2;τ. Ιτ ισ εϖιδεντ τηατ τηερε ηασ βεεν σοmε mοϖεmεντ
ιν τηε χοιντεγρατινγ σπαχε. Ιν παρτιχυλαρ, πτ ισ mοϖινγ τοωαρδσ π1 οϖερ τηε
φυλλ σαmπλε, ωηιλε πτ ηασ mοϖεδ αωαψ φροm π2 βψ 1970 ανδ σταψεδ φαρ φροm ιτ
φορ τηε ρεmαινδερ οφ τηε περιοδ σηοων. Τηισ συγγεστσ τηε εϖιδενχε ιν συππορτ
οφ στατιοναρψ ρεαλ ιντερεστ ρατεσ ηασ γραδυαλλψ στρενγτηενεδ οϖερ τιmε, ωηιλε
τηε εϖιδενχε τηατ υνεmπλοψmεντ ισ στατιοναρψ ηασ ωεακενεδ.
Νεξτ, ωε χοmπυτε τηε περmανεντ−τρανσιτορψ ϖαριανχε δεχοmποσιτιον φορ

ιν�ατιον υσινγ τηε αππροαχη οφ Χεντονι ανδ Χυβαδδα (2003). Τηισ ϖαριανχε
δεχοmποσιτιον ισ α φυνχτιον οφ τηε παραmετερσ ιν τηε ςΕΧΜ. Ασ, ιν ουρ απ−
προαχη, τηεσε παραmετερσ ϖαρψ οϖερ τιmε, τηε χοmπυτεδ τρανσιτορψ προπορτιον
οφ ιν�ατιον ωιλλ ϖαρψ οϖερ τιmε. Φιγυρε 4 πρεσεντσ α πλοτ οφ τηε ποστεριορ mε−
διαν ανδ τηε 25τη ανδ 75τη περχεντιλεσ οφ τηε τιmε ϖαρψινγ προπορτιον οφ τηε
ϖαριανχε οφ ιν�ατιον τηατ ισ τρανσιτορψ. Τηισ �γυρε σηοωσ τηατ τηε τρανσιτορψ
χοmπονεντ οφ ιν�ατιον ηασ ηιστοριχαλλψ βεεν λοω − τηε mεδιαν, φορ εξαmπλε,
ηασ αλωαψσ ρεmαινεδ βελοω 7%. Περmανεντ σηοχκσ, τηυσ, αρε πρεδοmιναντ.
Βυτ τηερε δοεσ αππεαρ το ηαϖε βεεν α σλιγητ ινχρεασε ιν τηε σιζε οφ τηε τραν−
σιτορψ χοmπονεντ αρουνδ τηε mιδδλε οφ τηε 1980σ (ασ τηε εντιρε ποστεριορ
διστριβυτιον ηασ σηιφτεδ υπωαρδσ). Ανοτηερ ιmπορταντ οβσερϖατιον ισ τηε ιν−
χρεασε ιν τηε υνχερταιντψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε σιζε οφ τηε τρανσιτορψ χοmπονεντ.
Τηατ ισ, τηε ινχρεασε ιν τηε ιντερθυαρτιλε ρανγε οφ τηε ποστεριορ σηοωσ ηοω
ιτ ισ βεχοmινγ mορε δισπερσεδ. Ατ αλλ ποιντσ ιν τιmε, τηε 25τη περχεντιλε ισ
ϖερψ χλοσε το ζερο (τηε ϖαλυε ωηιχη ιmπλιεσ τηατ ιτ ισ ονλψ περmανεντ σηοχκσ
ωηιχη αρε δριϖινγ ιν�ατιον). Ηοωεϖερ τηε 75τη περχεντιλε ινχρεασεσ νοτιχεαβλψ
αφτερ 1980 ασ τηε διστριβυτιον βεχοmεσ mορε δισπερσεδ. Τηισ ρισε ιν τηε σιζε
οφ τηε τρανσιτορψ χοmπονεντ χορρεσπονδσ ρουγηλψ ωιτη τηε οφτεν−ρεπορτεδ φαλλ
ιν τοταλ ϖολατιλιτψ οφ ιν�ατιον (ε.γ., Πριmιχερι, 2005).

4 Χονχλυσιον

ΤςΠ−ςΑΡσ ηαϖε βεχοmε ϖερψ ποπυλαρ ιν εmπιριχαλ mαχροεχονοmιχσ. Ιν τηισ
παπερ, ωε ηαϖε εξτενδεδ συχη mοδελσ το αλλοω φορ χοιντεγρατιον. Ηοωεϖερ, ωε
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ηαϖε δεmονστρατεδ τηατ συχη αν εξτενσιον χαννοτ σιmπλψ ινϖολϖε αδδινγ αν
εξτρα σετ οφ ρανδοm ωαλκ ορ ΑΡ(1) στατε εθυατιονσ φορ ιδεντι�εδ χοιντεγρατινγ
ϖεχτορσ. Ινστεαδ, ωε ηαϖε δεϖελοπεδ α mοδελ ωηερε τηε χοιντεγρατινγ σπαχε
ιτσελφ εϖολϖεσ οϖερ τιmε ιν α mαννερ ωηιχη ισ αναλογουσ το τηε ρανδοm ωαλκ
ϖαριατιον υσεδ ωιτη ΤςΠ−ςΑΡσ. Τηατ ισ, ωε ηαϖε δεϖελοπεδ α στατε σπαχε
mοδελ ωηιχη ιmπλιεσ τηατ τηε εξπεχτεδ ϖαλυε οφ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ατ
τιmε τ εθυαλσ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ατ τιmε τ� 1. Υσινγ mετηοδσ φροm τηε
διρεχτιοναλ στατιστιχσ λιτερατυρε, ωε προϖε τηισ προπερτψ ανδ οτηερ δεσιραβλε
προπερτιεσ οφ ουρ τιmε ϖαρψινγ χοιντεγρατινγ σπαχε mοδελ.
Ποστεριορ σιmυλατιον χαν βε χαρριεδ ουτ ιν τηε τιmε ϖαρψινγ χοιντεγρατινγ

σπαχε mοδελ βψ χοmβινινγ στανδαρδ στατε σπαχε αλγοριτηmσ ωιτη αν αλγοριτηm
αδαπτεδ φροm ουρ πρεϖιουσ ωορκ ωιτη στανδαρδ (τιmε ινϖαριαντ) ςΕΧΜσ.
Wε αλσο χαρρψ ουτ αν εmπιριχαλ ινϖεστιγατιον ον α σmαλλ σψστεm οφ ϖαριαβλεσ
χοmmονλψ υσεδ ιν στυδιεσ οφ ιν�ατιον ανδ mονεταρψ πολιχψ. Ουρ φοχυσ ισ υπον
ηοω τηε προπορτιον οφ ιν�ατιον ϖαριαβιλιτψ τηατ ισ τρανσιτορψ ηασ εϖολϖεδ. Wε
�νδ τηατ, αλτηουγη περmανεντ σηοχκσ αρε πρεδοmιναντ, τηερε ηασ βεεν α
σλιγητ ινχρεασε ιν τηε τρανσιτορψ χοmπονεντ οφ ιν�ατιον αφτερ 1980 ανδ αν
ινχρεασε ιν τηε υνχερταιντψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε εστιmατε οφ τηισ χοmπονεντ.
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Αππενδιξ Α: Ποστεριορ Χοmπυτατιον ανδ Πριορ Dισ−
τριβυτιονσ
Dραωινγ φροm τηε Χονδιτιοναλ Μεαν Παραmετερσ Οτηερ Τηαν Τηοσε Dε−

τερmινινγ τηε Χοιντεγρατιον Σπαχε
Λετ υσ δε�νε Ατ = (��τ ;�1;τ; : : : ;�λ;τ;�τ) ωηερε �

�
τ = �τ�

�1
τ ανδ ατ =

ϖεχ(Ατ) ανδ ασσυmε:

ατ = ατ�1 + �τ (13)

ωηερε �τ � Ν(0; Θ).7 Wε χαν ρεωριτε (4) βψ δε�νινγ ζτ = ��0τ ψτ�1 ανδ
Ζτ =

�
ζ0τ;�ψ

0
τ�1; : : : ;�ψ

0
τ�λ; δ

0
τ

�0
. Ζτ ισ α 1 � (κ + ρ) ϖεχτορ ωηερε κ ισ τηε

νυmβερ οφ δετερmινιστιχ τερmσ πλυσ ν τιmεσ τηε νυmβερ οφ λαγσ. Τηυσ,

�ψτ = ΑτΖτ + ∀τ: (14)

ςεχτοριζινγ τηισ εθυατιον γιϖεσ υσ τηε φορm

�ψτ = (Ζ 0τ 
 Ιν) ϖεχ (Ατ) + ∀τ
ορ �ψτ = ξτατ + ∀τ

ωηερε ξτ = (Ζ 0τ 
 Ιν). Ασ ωε ηαϖε ασσυmεδ ∀τ ισ Νορmαλλψ διστριβυτεδ, τηε
αβοϖε εξπρεσσιον γιϖεσ υσ τηε λινεαρ Νορmαλ φορm φορ τηε mεασυρεmεντ εθυα−
τιον φορ ατ (χονδιτιοναλ ον �

�
τ ). Τηισ mεασυρεmεντ εθυατιον αλονγ ωιτη τηε

στατε εθυατιον (13), σπεχιφψ α στανδαρδ στατε σπαχε mοδελ ανδ τηε mετηοδ οφ
Dυρβιν ανδ Κοοπmαν (2002) χαν βε υσεδ το δραω ατ.
Dραωινγ τηε Παραmετερσ ωηιχη Dετερmινε τηε Χοιντεγρατιον Σπαχε
Ασ ιν Κοοπ, Λε⌠ν−Γονζ〈λεζ, ανδ Στραχηαν (2008β), ωε υσε τηε τρανσφορ−

mατιονσ ��τ = �τ(�τ)
�1 ανδ ��τ = �τ�τ ωηερε �τ ισ α ρ � ρ σψmmετριχ ποσιτιϖε

δε�νιτε mατριξ. Το σηοω ηοω ��τ χαν βε δραων, ωε ρεωριτε (4) βψ δε�νινγ

εψτ = �ψτ �
λΞ

η=1

�η;τ�ψτ�η � �τδτ = ��τ��0τ ψτ�1 + ∀τ

ορ εψτ = εξτβ�τ + ∀τ
ωηερε ωε ηαϖε υσεδ τηε ρελατιον ��τ�

�0
τ ψτ�1 =

�
ψ0τ�1 
 ��τ

�
β�τ ωηερε β

�
τ =

ϖεχ (��τ ) ανδ τηε δε�νιτιον εξτ =
�
ψ0τ�1 
 ��τ

�
. Αγαιν τηε ασσυmπτιον τηατ ∀τ

7Ονε αττραχτιϖε προπερτψ οφ τηισ στατε εθυατιον ισ τηατ, ωηεν χοmβινεδ ωιτη (9), ιτ
ιmπλιεσ Ε(�τϕ�τ�1) = ��τ�1. Μορεοϖερ, ιφ δεσιρεδ, ιτ ισ στραιγητφορωαρδ το αδαπτ τηισ
πριορ ιν συχη α ωαψ τηατ Ε(�τϕ�τ�1) = �τ�1, ωηιλε αλλ χαλχυλατιονσ ωουλδ ρεmαιν ϖιρτυαλλψ
τηε σαmε.
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ισ Νορmαλλψ διστριβυτεδ γιϖεσ υσ α λινεαρ Νορmαλ φορm φορ τηε mεασυρεmεντ
εθυατιον, τηισ τιmε φορ β�τ . Τηισ mεασυρεmεντ εθυατιον αλονγ ωιτη τηε στατε
εθυατιον, σπεχιφψ α στανδαρδ στατε σπαχε mοδελ ανδ τηε mετηοδ οφ Dυρβιν ανδ
Κοοπmαν (2002) χαν βε υσεδ το δραω β�τ (χονδιτιοναλ ον τηε οτηερ παραmετερσ
ιν τηε mοδελ).
Τρεατmεντ οφ Μυλτιϖαριατε Στοχηαστιχ ςολατιλιτψ
Ιν τηε βοδψ οφ τηε παπερ, ωε διδ νοτ φυλλψ εξπλαιν ουρ τρεατmεντ οφ τηε

mεασυρεmεντ ερρορ χοϖαριανχε mατριξ, σινχε ιτ ισ υνιmπορταντ φορ τηε mαιν
τηεορετιχαλ δεριϖατιονσ ιν τηε παπερ. Ηερε ωε προϖιδε δεταιλσ ον ηοω τηισ ισ
mοδελλεδ.
Wε φολλοω Πριmιχερι (2005) ανδ υσε α τριανγυλαρ ρεδυχτιον οφ τηε mεα−

συρεmεντ ερρορ χοϖαριανχε, 
τ, συχη τηατ:

�τ
τ�
0
τ = �τ�

0
τ

ορ

τ = �

�1
τ �τ�

0
τ

�
��1τ

�0
; (15)

ωηερε �τ ισ α διαγοναλ mατριξ ωιτη διαγοναλ ελεmεντσ �ϕ;τ φορ ϕ = 1; ::; π ανδ
�τ ισ τηε λοωερ τριανγυλαρ mατριξ:

�τ =

2
66664

1 0 ::: : 0
�21;τ 1 ::: : :
: : ::: : :
: : ::: 1 0
�π1;τ : ::: �π(π�1);τ 1

3
77775
:

Το mοδελ εϖολυτιον ιν �τ ανδ �τ ωε mυστ σπεχιφψ αδδιτιοναλ στατε εθυα−
τιονσ. Φορ �τ α στοχηαστιχ ϖολατιλιτψ φραmεωορκ χαν βε υσεδ. Ιν παρτιχυλαρ, ιφ
�τ = (�1;τ; ::; �π;τ)

0, ηι;τ = λν (�ι;τ), ητ = (η1;τ; ::; ηπ;τ)
0 τηεν Πριmιχερι υσεσ:

ητ = ητ�1 + υτ; (16)

ωηερε υτ ισ Ν (0;W ) ανδ ισ ινδεπενδεντ οϖερ τ ανδ οφ ∀τ, �τ ανδ �τ.
Το δεσχριβε τηε mαννερ ιν ωηιχη �τ εϖολϖεσ, ωε �ρστ σταχκ τηε υνρεστριχτεδ

ελεmεντσ βψ ροωσ ιντο α π(π�1)
2

ϖεχτορ ασ �τ =
�
�21;τ; �31;τ; �32;τ; ::; �π(π�1);τ

�0
.

Τηεσε αρε αλλοωεδ το εϖολϖε αχχορδινγ το τηε στατε εθυατιον:

�τ = �τ�1 + �τ, (17)
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ωηερε �τ ισ Ν (0; Χ) ανδ ισ ινδεπενδεντ οϖερ τ ανδ οφ υτ, ∀τ, �τ ανδ �τ. Wε
ασσυmε τηε σαmε βλοχκ διαγοναλ στρυχτυρε φορ Χ ασ ιν Πριmιχερι (2005).
Πριορ Dιστριβυτιονσ
Ουρ mοδελ ινϖολϖεσ φουρ σετσ οφ στατε εθυατιονσ: τωο ασσοχιατεδ ωιτη τηε

mεασυρεmεντ ερρορ χοϖαριανχε mατριξ ((16) ανδ (17)), ονε φορ τηε χοιντεγρατ−
ινγ σπαχε γιϖεν ιν (9) ανδ ονε φορ τηε οτηερ χονδιτιοναλ mεαν χοε′χιεντσ
(13). Τηε πριορ φορ τηε ινιτιαλ χονδιτιον φορ τηε χοιντεγρατινγ σπαχε ισ αλρεαδψ
γιϖεν ιν (9), ανδ ιmπλιεσ α υνιφορm φορ π1. Wε νοω δεσχριβε τηε πριορ φορ
ινιτιαλ χονδιτιονσ (η0, �0 ανδ α0) ανδ τηε ϖαριανχεσ οφ τηε ερρορσ ιν τηε οτηερ
τηρεε στατε εθυατιονσ (W , Χ ανδ Θ). Wε αλσο ρεθυιρε α πριορ φορ � ωηιχη,
ινσπιρεδ βψ τηε πριορ σιmυλατιον ρεσυλτσ, ωε σετ το βεινγ Υνιφορm οϖερ α ρανγε
χλοσε το ονε: � 2 [0:999; 1).
Wιτη ΤςΠ−ςΑΡσ ιτ ισ χοmmον το υσε τραινινγ σαmπλε πριορσ ασ ιν, ε.γ.,

Χογλεψ ανδ Σαργεντ, 2005, ανδ Πριmιχερι (2005). Ιν τηισ παπερ ωε αδαπτ
τηισ στρατεγψ το τηε ΤςΠ−ςΕΧΜ. Νοτε τηατ φορ 
τ ουρ πριορ ισ ιδεντιχαλ το
Πριmιχερι (2005). Ουρ τραινινγ σαmπλε πριορ εστιmατεσ α τιmε−ινϖαριαντ ςΑΡ
υσινγ τηε �ρστ τεν ψεαρσ οφ δατα το χηοοσε mανψ οφ τηε κεψ πριορ ηψπερπαρα−
mετερσ. Το βε πρεχισε, ωε χαλχυλατε ΟΛΣ εστιmατεσ οφ τηε ςΑΡ χοε′χιεντσ,
βΑ ινχλυδινγ β�, ανδ τηε ερρορ χοϖαριανχε mατριξ, β
 ανδ δεχοmποσε τηε λαττερ
ασ ιν (15) το προδυχε β�0 ανδ βη0 (ωηερε τηεσε αρε βοτη ϖεχτορσ σταχκινγ τηε
φρεε ελεmεντσ ασ ωε διδ ωιτη �τ ανδ ητ). Wε αλσο οβταιν ΟΛΣ εστιmατεσ οφ

τηε χοϖαριανχε mατριχεσ οφ βΑ ανδ β�0 ωηιχη ωε λαβελ βςΑ ανδ βς�. Υσινγ τηε
σινγυλαρ ϖαλυε δεχοmποσιτιον β� = ΥΣς 0, ωε ρεορδερ τηε ελεmεντσ οφ Υ; Σ;
ανδ ς συχη τηατ τηε διαγοναλ ελεmεντσ οφ Σ αρε ιν δεσχενδινγ ορδερ. Wε
τηεν σετ τηε ελεmεντσ οφ βα0 χορρεσπονδινγ το β� το βε τηε �ρστ ρ χολυmνσ οφ
ΥΣ. Νεξτ, δε�νε ςρ το βε τηε �ρστ ρ χολυmνσ οφ ς:Wε πρε−mυλτιπλψ τηε ροωσ
οφ βςΑ χορρεσπονδινγ το β� βψ (ς 0ρ 
 Ι) ανδ ποστ−mυλτιπλψ τηε χορρεσπονδινγ
χολυmνσ οφ βςΑ βψ (ςρ 
 Ι) :
Υσινγ τηεσε, ωε χονστρυχτ τηε πριορσ φορ τηε ινιτιαλ χονδιτιονσ ιν εαχη οφ

ουρ στατε εθυατιονσ ασ:

α0 � Ν
�
βα0; 4βς�

�
;

�0 � Ν
�
β�0; 4βς�

�

ανδ
λογ (η0) � Ν

�
λογ
�
βη0
�
; Ιν

�
:
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Νεξτ ωε δεσχριβε τηε πριορσ φορ τηε ερρορ ϖαριανχεσ ιν τηε στατε εθυατιονσ.
Wε φολλοω τηε χοmmον πραχτιχε οφ υσινγ Wισηαρτ πριορσ φορ τηε ερρορ πρεχισιον
mατριχεσ ιν τηε στατε εθυατιονσ:

Θ�1 � W
�
�Θ; Θ

�1
�

(18)

Φορ (18) ωε σετ �Θ = 40 ανδ Θ = 0:0001βς�.
Φορ W�1:

W�1 � W
�
�W ;W

�1
�

(19)

ωιτη �W = 4 ανδ W = 0:0001Ιν.
Wε αδοπτ τηε βλοχκ−διαγοναλ στρυχτυρε φορ Χ γιϖεν ιν Πριmιχερι (2005).

Χαλλ τηε τωο βλοχκσ Χ1 ανδ Χ2. Wε υσε α Wισηαρτ πριορ φορ Χ
�1
ϕ :

Χ�1ϕ � W
�
�Χϕ; Χ

�1
ϕ

�
:

ωιτη �Χ1 = 2; �Χ2 = 3 ανδ Χϕ = 0:01βς�ϕ φορ ϕ = 1; 2 ανδ βς�ϕ ισ τηε βλοχκ χορ−
ρεσπονδινγ το Χϕ τακεν φροm βς�. Σεε Πριmιχερι (2005) φορ φυρτηερ δισχυσσιον
ανδ mοτιϖατιον φορ τηεσε χηοιχεσ.
Τηεσε ϖαλυεσ αρε ειτηερ ιδεντιχαλ ορ (ωηερε νοτ διρεχτλψ χοmπαραβλε δυε

το ουρ ηαϖινγ α ςΕΧΜ) σιmιλαρ ιν σπιριτ το τηοσε υσεδ ιν Πριmιχερι (2005)
ανδ Χογλεψ ανδ Σαργεντ (2005).
Ρεmαινινγ Dεταιλσ οφ Ποστεριορ Σιmυλατιον
Τηε βλοχκσ ιν ουρ αλγοριτηm φορ προδυχινγ δραωσ οφ β�τ , ατ ηαϖε αλρεαδψ

βεεν προϖιδεδ. Ηερε ωε δισχυσσ τηε οτηερ βλοχκσ οφ ουρ ΜΧΜΧ αλγοριτηm.
Ιν παρτιχυλαρ, ωε δεσχριβε ηοω το δραω φροm τηε φυλλ ποστεριορ χονδιτιοναλσ
φορ τηε ρεmαινινγ τωο σετσ οφ στατε εθυατιονσ, τηε χοϖαριανχε mατριχεσ οφ τηε
ερρορσ ιν τηε στατε εθυατιονσ ανδ �. Σινχε mοστ οφ τηεσε ινϖολϖε στανδαρδ
αλγοριτηmσ, ωε δο νοτ προϖιδε mυχη δεταιλ. Ασ ιν Πριmιχερι (2005), δραωσ οφ
�τ χαν βε οβταινεδ υσινγ τηε αλγοριτηm οφ Dυρβιν ανδ Κοοπmαν (2002) ανδ
δραωσ οφ ητ υσινγ τηε αλγοριτηm οφ Κιm, Σηεπηαρδ ανδ Χηιβ (1998).
Τηε χονδιτιοναλ ποστεριορσ φορ τηε στατε εθυατιον ερρορ ϖαριανχεσ βεγιν

ωιτη:

Θ�1ϕDατα � W
�
�Θ; Θ

�1
�

ωηερε
�Θ = Τ + �Θ
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ανδ

Θ
�1
=

∀
Θ+

ΤΞ

τ=1

(ατ � ατ�1) (ατ � ατ�1)0
#�1

:

Νεξτ ωε ηαϖε:
W�1ϕDατα � W

�
�W ;W

�1
�

ωηερε
�W = Τ + �W

ανδ

W
�1
=

∀
W +

ΤΞ

τ=1

(ητ � ητ�1) (ητ � ητ�1)0
#�1

:

Τηε ποστεριορ φορ Χ�1ϕ (χονδιτιοναλ ον τηε στατεσ) ισ τηεν Wισηαρτ:

Χ�1ϕ ϕDατα � W
�
�Χϕ; Χ

�1

ϕ

�

ωηερε

�Χϕ = Τ + �Χϕ

ανδ

Χ
�1

ϕ =

∀
Χϕ +

ΤΞ

τ=1

�
α
(ϕ)
τ+1 � α

(ϕ)
τ

��
α
(ϕ)
τ+1 � α

(ϕ)
τ

�0
#�1

ανδ α
(ϕ)
τ αρε τηε ελεmεντσ οφ ατ χορρεσπονδινγ το Χϕ.

Τηε ποστεριορ φορ � ισ νον−στανδαρδ δυε το τηε νονλινεαρ ωαψ ιν ωηιχη ιτ
εντερσ τηε διστριβυτιον φορ τηε ινιτιαλ χονδιτιον φορ β�1 ιν (9). Wε τηερεφορε
δραω τηισ σχαλαρ υσινγ α Γριδδψ−Γιββσ αλγοριτηm βασεδ ον ουρ Υνιφορm πριορ.
Ιν ουρ εmπιριχαλ ωορκ, ωε ρυν ουρ σαmπλερ φορ 8000 βυρν−ιν ρεπλιχατιονσ

ανδ τηεν ινχλυδε τηε νεξτ 16000 ρεπλιχατιονσ.
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Αππενδιξ Β: Προοφσ
Προοφ οφ Προποσιτιον 1: Wε ωιλλ σηοω τηατ τηε δενσιτψ οφ πτ χονδιτιοναλ

ον (�τ; �τ�1; �τ�1) ισ mαξιmιζεδ ατ πτ = σπ(�τ�1) φορ ανψ ϖαλυε οφ (�τ; �τ�1).
Τηισ προϖεσ τηατ τηε δενσιτψ οφ πτ χονδιτιοναλ ον (�τ�1; �τ�1) ισ αλσο mαξιmιζεδ
ατ πτ = σπ(�τ�1). Χλεαρλψ, τηε mοδε ισ αλσο τηε σαmε ιφ ωε δο νοτ χονδιτιον
ον �τ�1.
Τηε στατε εθυατιον ιν (9) ιmπλιεσ τηατ τηε χονδιτιοναλ δενσιτψ οφ ��τ γιϖεν

��τ�1 ισ mατριχ Νορmαλ ωιτη mεαν �
�
τ�1� ανδ χοϖαριανχε mατριξ Ινρ: Τηυσ,

υσινγ Λεmmα 1.5.2 ιν Χηικυσε (2003), ιτ χαν βε σηοων τηατ τηε ιmπλιεδ δισ−
τριβυτιον φορ �τϕ(�τ; �τ�1; �τ�1) ισ τηε mατριξ Λανγεϖιν (ορ ϖον Μισεσ�Φισηερ)
διστριβυτιον δενοτεδ βψ Λ

�
ν; ρ; ∼Φ

�
(Χηικυσε, 2003, π. 31), ωηερε

∼Φ = ��τ�1��τ = �τ�1�τ�1��τ

Τηε φορm οφ τηε δενσιτψ φυνχτιον φορ Λ
�
ν; ρ; ∼Φ

�
ισ γιϖεν βψ

φ�τ(�τϕ ∼Φ ) =
εξπ

ν
τρ( ∼Φ 0�τ)

ο

0Φ1

�
ν
2
; 1
4
∼Φ 0 ∼Φ
�

Ρεχαλλ τηατ Πτ = �τ�
0
τ. Τηε δενσιτψ φυνχτιον φΠτ(Πτ) οφ Πτ, χονδιτιοναλ ον ∼Φ ,

χαν βε δεριϖεδ φροm τηε δενσιτψ φυνχτιον φ�τ(�τ) οφ �τ υσινγ Τηεορεm 2.4.8
ιν Χηικυσε (2003, π. 46):

φΠτ(Πτ) = ΑΛ

Ζ

Ορ

εξπ(τρ ∼Φ 0�τΘ)[δΘ] = ΑΛ 0Φ1(
1

2
ρ;
1

4
∼Φ 0Πτ ∼Φ )

ωηερε ΑΛ ισ α χονσταντ νοτ δεπενδινγ ον Πτ (Α
�1
Λ = 0Φ1(

1
2
ν; 1

4
∼Φ 0 ∼Φ )) ανδ Ορ

ισ τηε ορτηογοναλ γρουπ οφ ρ � ρ ορτηογοναλ mατριχεσ (Χηικυσε (2003), π. 8).
Νοτε τηατ ωε ηαϖε υσεδ τηε ιντεγραλ ρεπρεσεντατιον οφ τηε 0Φ1 ηψπεργεοmετριχ
φυνχτιον (Μυιρηεαδ, 1982, π. 262). Κηατρι ανδ Μαρδια (1976, π. 96) σηοω
τηατ 0Φ1(

1
2
ρ; 1

4
∼Φ 0Πτ ∼Φ ) ισ εθυαλ το 0Φ1(

1
2
ρ; 1

4
Γτ), ωηερε Γτ = διαγ(γ1; :::; γρ) ισ

αν ρ � ρ διαγοναλ mατριξ χονταινινγ τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ οφ ∼Φ 0Πτ ∼Φ . Wε �ρστ
σηοω τηατ 0Φ1(

1
2
ρ; 1

4
Γτ) ισ αν ινχρεασινγ φυνχτιον οφ εαχη οφ τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ

γι, φορ εαχη ι = 1; :::; ρ. Wε τηεν σηοω τηατ εαχη οφ τηεσε σινγυλαρ ϖαλυεσ ισ
mαξιmιζεδ ωηεν �0τ�1Πτ�τ�1 = Ιρ. Νοτε τηατ �

0
τ�1Πτ�τ�1 = Ιρ ιmπλιεσ τηατ

τηε διστανχε βετωεεν σπ(�τ) ανδ σπ(�τ�1), ασ δε�νεδ ιν Λαρσσον ανδ ςιλλανι
(2001), ισ ζερο ανδ τηυσ πτ = σπ(�τ�1).
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Wε �ρστ σηοω τηατ τηε φολλοωινγ στανδαρδ εξπρεσσιον φορ 0Φ1(
1
2
ρ; 1

4
Γτ) (ε.γ.

Μυιρηεαδ, 1982, π. 262):

0Φ1(
1

2
ρ;
1

4
Γτ) =

Ζ

Ο(ρ)

εξπ(
ρΞ

ι=1

π
γιθιι)[δΘ]

ωιτη Θ = φθιϕγ, ισ εθυιϖαλεντ το:

0Φ1(
1

2
ρ;
1

4
Γτ) =

Ζ

∼Ορ

ρΨ

ι=1

(εξπ(
π
γιθιι) + εξπ(�

π
γιθιι))[δΘ] (20)

ωηερε ∼Ο(ρ) ισ α συβσετ οφΟ(ρ) χονσιστινγ οφ mατριχεσΘ 2 Ο(ρ) ωηοσε διαγοναλ
ελεmεντσ αρε ποσιτιϖε. Τηισ εθυιϖαλενχε χαν βε νοτεδ βψ ωριτινγ:

Ζ

Ο(ρ)

εξπ(

ρΞ

ι=1

π
γιθιι)[δΘ] =

Ζ

φΟ(ρ):θ11�0γ

εξπ(

ρΞ

ι=1

π
γιθιι)[δΘ]+

Ζ

φΟ(ρ):θ11<0γ

εξπ(

ρΞ

ι=1

π
γιθιι)[δΘ]

Τηε σεχονδ ιντεγραλ ιν τηε συm χαν βε ρεωριττεν βψ mακινγ α χηανγε οφ
ϖαριαβλεσ φροm Θ το Ζ, ωηερε Ζ ρεσυλτσ φροm mυλτιπλψινγ τηε �ρστ ροω οφ
Θ βψ (�1). Νοτε τηατ Ζ ρεσυλτσ φροm πρε−mυλτιπλψινγ Θ βψ αν ορτηογοναλ
mατριξ ανδ τηυσ Ζ στιλλ βελονγσ το Ο(ρ) ανδ τηε ϑαχοβιαν ισ ονε (Μυιρηεαδ,
1982, Τηεορεm 2.1.4). Τηυσ, τηε σεχονδ ιντεγραλ ιν τηε συm χαν βε ωριττεν
ασ:

Ζ

φΟ(ρ):θ11<0γ

εξπ(

ρΞ

ι=1

π
γιθιι)[δΘ] =

Ζ

φΟ(ρ):ζ11�0γ

εξπ(�πγιζ11) εξπ(
ρΞ

ι=2

π
γιζιι)[δΖ]

=

Ζ

φΟ(ρ):θ11�0γ

εξπ(�πγιθ11) εξπ(
ρΞ

ι=2

π
γιθιι)[δΘ]

Τηυσ:

Ζ

Ο(ρ)

εξπ(

ρΞ

ι=1

π
γιθιι)[δΘ] =

Ζ

φΟ(ρ):θ11�0γ

(εξπ(
π
γιθ11)+εξπ(�

π
γιθ11)) εξπ(

ρΞ

ι=2

π
γιθιι)[δΘ]

Dοινγ αναλογουσ χηανγεσ οφ ϖαριαβλεσ φορ τηε οτηερ ροωσ, ωε αρριϖε ατ εθυατιον
(20). Νοτε τηατ τηε φυνχτιον εξπ(χξ) + εξπ(�χξ) ισ αν ινχρεασινγ φυνχτιον οφ
ξ ωηεν βοτη ξ ανδ χ αρε ποσιτιϖε. Τηυσ, φροm εξπρεσσιον (20), 0Φ1(

1
2
ρ; 1

4
Γτ)

ισ αν ινχρεασινγ φυνχτιον οφ εαχη οφ τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ γι, φορ εαχη ι = 1; :::; ρ.
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Λετ υσ νοω σεε τηατ εαχη οφ τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ οφ ∼Φ 0Πτ ∼Φ ισ mαξιmιζεδ
ωηεν �0τ�1Πτ�τ�1 = Ιρ. Wριτε

∼Φ = �τ�1Χ, ωηερε Χ = �τ�1��τ ισ α ρ�ρ mατριξ.
Λετ �τ? βε τηε ορτηογοναλ χοmπλεmεντ οφ �τ (ι.ε. (�τ; �τ?) ισ αν (ν � ν)
ορτηογοναλ mατριξ) ανδ Πτ? = �τ?�

0
τ?. Νοτε τηατ Πτ+Πτ? = Ιν (βεχαυσε Πτ+

Πτ? = (�τ; �τ?)(�τ; �τ?)
0 = Ιρ). Τηυσ, Χ

0�0τ�1Πτ�τ�1Χ + Χ
0�0τ�1Πτ?�τ�1Χ =

Χ 0Χ. Λετ (α1; ::; αρ) βε τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ οφ Α = Χ 0�0τ�1Πτ�τ�1Χ, ωιτη
(α1 � α2 � ::: � αρ � 0). Σιmιλαρλψ, λετ (β1; ::; βρ) βε τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ οφ
Β = Χ 0�0τ�1Πτ?�τ�1Χ (ορδερεδ αλσο φροm ηιγη το λοω). Σιmιλαρλψ, λετ (χ1; ::; χρ)
βε τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ οφ (Χ 0Χ). Βεχαυσε Α;Β; (Χ 0Χ) αρε ποσιτιϖε σεmιδε�νιτε
ανδ σψmmετριχ, ειγενϖαλυεσ ανδ σινγυλαρ ϖαλυεσ χοινχιδε. Τηυσ, Προποσιτιον
10.1.1 ιν Ραο ανδ Ραο (1998, π. 322) αππλιεσ, ωηιχη ιmπλιεσ τηατ: α1 + βρ �
χ1; α2 + βρ � χ2; α3 + βρ � χ3,...,αρ + βρ � χρ. Σινχε βρ � 0 τηισ ιmπλιεσ
α1 � χ1; α2 � χ2; α3 � χ3,...,αρ � χρ. Νοτε τηατ ιφ �

0
τ�1Πτ�τ�1 = Ιρ τηεν

Α = Χ 0Χ ανδ σο α1 = χ1; α2 = χ2; α3 = χ3,...,αρ = χρ. Τηυσ, εαχη οφ τηε
σινγυλαρ ϖαλυεσ οφ ∼Φ 0Πτ ∼Φ ισ mαξιmιζεδ ωηεν �

0
τ�1Πτ�τ�1 = Ιρ.
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Προοφ οφ Προποσιτιον 2:

Wε ωιλλ προοφ τηατ Ε(πτϕ(�τ; �τ�1; �τ�1)) = σπ(�τ�1). Νοτε τηατ τηισ
προϖεσ τηατ Ε(πτϕ(�τ�1; �τ�1)) = σπ(�τ�1), βεχαυσε ιφ

�� = �τ�1 mινιmιζεσ
Ε(δ2(�τ;

��)ϕ(�τ; �τ�1; �τ�1)) φορ εϖερψ �τ, ιτ ωιλλ αλσο mινιmιζεΕ(δ2(�τ; ��)ϕ(�τ�1; �τ�1)).
Σιmιλαρλψ, ιτ αλσο προϖεσ τηατ Ε(πτϕ�τ�1) = σπ(�τ�1).
Ρεχαλλ τηατ �τϕ(�τ; �τ�1; �τ�1) φολλοωσ α Λανγεϖιν διστριβυτιον Λ

�
ν; ρ; ∼Φ

�
,

ωιτη ∼Φ = ��τ�1��τ = �τ�1�τ�1��τ. Λετ Γ = �τ��τ�1 ανδ ωριτε Γ υσινγ
ιτσ σινγυλαρ ϖαλυε δεχοmποσιτιον ασ Γ = ΟΜΠ 0, ωηερε Ο ανδ Π αρε ρ �
ρ ορτηογοναλ mατριχεσ, ανδ Μ ισ αν ρ � ρ διαγοναλ mατριξ. Ηενχε, ∼Φ =
�τ�1ΠΜΟ

0. Wριτε ∼Φ = �τ�1ΠΜΟ
0 = �ΜΟ0, ωηερε � = �τ�1Π . Σινχε Π ισ α

ρ�ρ ορτηογοναλ mατριξ, σπ(�τ�1) = σπ(�). Wε ωιλλ προϖε τηατ Ε(πτ) = σπ(�).
Ιν ορδερ το προϖε τηισ, ωε ωιλλ προϖε τηατ Ε(�τ�

0
τ) = ΥDΥ

0, ωιτη Υ = (�;�?),
ωηερε �? ισ τηε ορτηογοναλ χοmπλεmεντ οφ �, ανδ D = φδιϕγ ισ α διαγοναλ
mατριξ ωιτη δ11 � δ22 � ::: � δνν. Dε�νε τηε ν � ρ mατριξ Ζ = Υ 0�τΟ, σο
τηατ Ε(�τ�

0
τ) = ΥΕ(ΖΟ

0ΟΖ 0)Υ 0 = ΥΕ(ΖΖ 0)Υ 0. Λετ Ζ = φζιϕγ.
Τηε διστριβυτιον οφ Ζ 0 ισ τηε σαmε ασ τηε διστριβυτιον οφ τηε mατριξ τηατ

Κηατρι ανδ Μαρδια (1977) δενοτε ασ Ψ ατ τηε βοττοm οφ παγε 97 οφ τηειρ
παπερ. Τηεψ σηοω, ιν παγε 98, τηατ Ε(ζιϕζκλ) = 0 φορ αλλ ι; ϕ; κ; λ εξχεπτ ωηεν
(α) ι = κ = ϕ = λ, ι = 1; 2; :::; ρ; (β) ι = κ, ϕ = λ (ι 6= ϕ); (χ) ι = ϕ, κ = λ
(ι 6= κ); (δ) ι = λ, ϕ = κ (ι 6= ϕ), ι; ϕ = 1; 2; :::; ρ. Νοτε τηατ τηε (ι; κ) ελεmεντ
οφ ΖΖ 0 ισ

Πρ
η=1 ζιηζκη. Τηυσ, Ε(ΖΖ

0) ισ α διαγοναλ mατριξ ανδ ωε χαν ωριτε
Ε(��0) = ΥDΥ 0, ωηερε D = Ε(ΖΖ 0).
Το �νιση τηε προοφ ωε νεεδ το σηοω τηατ εαχη οφ τηε �ρστ ρ ϖαλυεσ ιν τηε

διαγοναλ οφ D = Ε(ΖΖ 0) ισ ατ λεαστ ασ λαργε ασ ανψ οφ τηε οτηερ ν� ρ ϖαλυεσ.
Τηε ϑαχοβιαν φροm �τ το Ζ ισ ονε (Μυιρηεαδ, 1982, Τηεορεm 2.1.4), ανδ
ηενχε τηε δενσιτψ φυνχτιον οφ Ζ ισ:

ΑΛ εξπ(τρ(Μ ∼Ζ)) = ΑΛ εξπ(

ρΞ

λ=1

(mλ∼ζλλ))

ωηερε ∼Ζ = φ∼ζιϕγ χονσιστσ οφ τηε �ρστ ρ ροωσ οφ Ζ, Μ = διαγ(m1; :::;mρ) ανδ

ΑΛ ισ α νορmαλιζινγ χονσταντ. Ιφ ωε λετ ⊥Ζ = φ⊥ζιϕγ βε τηε οτηερ ν � ρ ροωσ,
ωηατ νεεδσ το βε προϖεδ χαν βε ωριττεν ασ: Ε(

Πρ
λ=1(∼ζϕλ)

2) � Ε(Πρ
λ=1(⊥ζπλ)

2)
φορ ανψ ϕ; π συχη τηατ 1 � ϕ � ρ, 1 � π � ν� ρ.
Νοτε τηατ (

Πρ
λ=1(∼ζϕλ)

2) ισ τηε ευχλιδεαν νορm οφ τηε ϕτη ροω οφ Ζ ανδ
σιmιλαρλψ

Πρ
λ=1(⊥ζπλ)

2 ισ τηε νορm οφ τηε (ρ + π)τη ροω οφ Ζ. Λετ Σ1 βε δε�νεδ
ασ τηε σετ οφ ν� ρ σεmι−ορτηογοναλ mατριχεσ ωηοσε ϕτη ροω ηασ βιγγερ νορm
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τηαν τηε (ρ + π)τη ροω. Λετ Σ2 βε τηε σετ οφ σεmι−ορτηογοναλ mατριχεσ ωηερε
τηε οπποσιτε ηαππενσ. Τηυσ, Ε(

Πρ
λ=1(∼ζϕλ)

2) χαν βε ωριττεν ασ τηε φολλοωινγ
συm οφ ιντεγραλσ:

ΑΛ

Ζ

Σ1

(

ρΞ

λ=1

(∼ζϕλ)
2) εξπ

(
ρΞ

λ=1

mλ∼ζλλ

)
[δΖ]+ΑΛ

Ζ

Σ2

(

ρΞ

λ=1

(∼ζϕλ)
2) εξπ

(
ρΞ

λ=1

mλ∼ζλλ

)
[δΖ]

ωηερε [δΖ] ισ τηε νορmαλιζεδ ινϖαριαντ mεασυρε ον τηε Στιεφελ mανιφολδ (ε.γ.
Χηικυσε, 2003, π. 18). Νοω νοτε τηατ:

ΑΛ

Ζ

Σ2

(

ρΞ

λ=1

(∼ζϕλ)
2) εξπ

(
ρΞ

λ=1

mλ∼ζλλ

)
[δΖ] = ΑΛ

Ζ

Σ1

(

ρΞ

λ=1

(⊥ζπλ)
2) εξπ

(
mϕ⊥ζπϕ +

ρΞ

λ=1;λ 6=ϕ

mλ∼ζλλ

)
[δΖ]

Τηισ εθυαλιτψ χαν βε οβταινεδ βψ mακινγ α χηανγε οφ ϖαριαβλεσ φροm Ζ το Θ
ωηερε Θ ρεσυλτσ φροm σωαππινγ τηε ϕτη ανδ (ρ+ π)τη ροωσ οφ Ζ. Νοτε τηατ Θ
ισ αλσο σεmι−ορτηογοναλ, ανδ τηατ βεχαυσε τηε τρανσφορmατιον ινϖολϖεσ σιmπλψ
σωαππινγ τηε ποσιτιον οφ ϖαριαβλεσ, τηε ϑαχοβιαν ισ ονε. Τηυσ, Ε(

Πρ
λ=1(∼ζϕλ)

2)
χαν βε ωριττεν ασ:

ΑΛ

Ζ

Σ1

(

ρΞ

λ=1

(∼ζϕλ)
2) εξπ

(
ρΞ

λ=1

mλ∼ζλλ

)
[δΖ]+ΑΛ

Ζ

Σ1

(

ρΞ

λ=1

(⊥ζπλ)
2) εξπ

(
mϕ⊥ζπϕ +

ρΞ

λ=1;λ 6=ϕ

mλ∼ζλλ

)
[δΖ]

Σιmιλαρλψ, Ε(
Πρ

λ=1(⊥ζπλ)
2) χαν βε ωριττεν ασ:

ΑΛ

Ζ

Σ1

(

ρΞ

λ=1

(⊥ζπλ)
2) εξπ

(
ρΞ

λ=1

mλ∼ζλλ

)
[δΖ]+ΑΛ

Ζ

Σ1

(

ρΞ

λ=1

(∼ζϕλ)
2) εξπ

(
mϕ⊥ζπϕ +

ρΞ

λ=1;λ 6=ϕ

mλ∼ζλλ

)
[δΖ]

Τηυσ, Ε(
Πρ

λ=1(∼ζϕλ)
2)� Ε(Πρ

λ=1(⊥ζπλ)
2) ισ εθυαλ το:

ΑΛ

Ζ

Σ1

(
ρΞ

λ=1

(∼ζϕλ)
2 �

ρΞ

λ=1

(⊥ζϕλ)
2)

 
εξπ

(
ρΞ

λ=1

mλ∼ζλλ

)
� εξπ

(
mϕ⊥ζπϕ +

ρΞ

λ=1;λ 6=ϕ

mλ∼ζλλ

)!
[δΖ]

Φολλοωινγ Χηικυσε (2003, π. 17), ωε χαν mακε α χηανγε οφ ϖαριαβλεσ Ζ =
WΝ , ωηερε W ισ α ν� ρ σεmι−ορτηογοναλ mατριξ τηατ ρεπρεσεντσ αν ελεmεντ
ιν τηε Γρασσmανν mανιφολδ, ανδ Ν ισ αν ρ � ρ ορτηογοναλ mατριξ. Τηατ
ισ, W ισ σεεν ασ αν ελεmεντ οφ τηε Γρασσmανν mανιφολδ οφ πλανεσ (Γρ;ν�ρ)
ανδ Ν ισ αν ελεmεντ οφ τηε ορτηογοναλ γρουπ οφ ρ � ρ ορτηογοναλ mατριχεσ
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(Ο(ρ)). Τηε mεασυρε [δΖ] χαν βε ωριττεν ασ [δΖ] = [δW ][δΝ ], ωηερε [δΝ ]
ισ τηε νορmαλιζεδ ινϖαριαντ mεασυρε ιν Ο(ρ) ανδ [δW ] ισ ανοτηερ νορmαλιζεδ
mεασυρε ωηοσε εξπρεσσιον χαν βε φουνδ ιν Χηικυσε (2003, π. 15). Λετ τηε
�ρστ ρ ροωσ οφW βε δενοτεδ ασ ∼W = φ ∼ωιϕγ ανδ τηε οτηερ ροωσ ασ ⊥W = φ ⊥ωιϕγ.
Νοτε τηατ τηε νορm οφ α ροω οφ Ζ ισ εθυαλ το τηε νορm οφ τηε χορρεσπονδινγ
ροω οφ W , βεχαυσε Ν ισ ορτηογοναλ (ε.γ.

Πρ
λ=1(∼ζϕλ)

2 =
Πρ

λ=1( ∼ωϕλ)
2, ωηιχη ισ

α χονσεθυενχε οφ ΖΖ 0 = WW 0). Dε�νε �W ασ α mατριξ τηατ ισ εθυαλ το ∼W
φορ αλλ ροωσ εξχεπτ φορ τηε ϕτη ονε. Λετ τηε ϕτη ροω οφ �W βε εθυαλ το τηε
(ρ + π)τη ροω οφ W . Νοτε τηατ mϕ⊥ζπϕ +

Πρ
λ=1;λ 6=ϕmλ∼ζλλ = τρ(Μ �WΝ). Τηυσ,

Ε(
Πρ

λ=1(∼ζϕλ)
2)� Ε(

Πρ
λ=1(⊥ζπλ)

2) χαν βε ωριττεν ασ:

ΑΛ
Ρ
Σ1
(
Πρ

λ=1( ∼ωϕλ)
2 �

Πρ
λ=1( ⊥ωπλ)

2)
�
εξπ

ν
τρ(Μ ∼WΝ)

ο
� εξπ

�
τρ(Μ �WΝ)

	�
[δW ][δΝ ] =

ΑΛ
Ρ
Σ1
(
Πρ

λ=1( ∼ωϕλ)
2 �Πρ

λ=1( ⊥ωπλ)
2)
�
0Φ1(

1
2
ρ; 1

4
Μ ∼W ∼W 0Μ)� 0Φ1(

1
2
ρ; 1

4
Μ �W �W 0Μ)

�
[δW ]

(21)
ωηερε ωε ηαϖε υσεδ τηε ιντεγραλ ρεπρεσεντατιον οφ τηε ηψπεργεοmετριχ φυνχ−
τιον (ε.γ. Μυιρηεαδ, 1982, π. 262). Ασ νοτεδ βψ Κηατρι ανδ Μαρδια (1979, π.
96), 0Φ1(

1
2
ρ;Μ ∼W ∼W 0Μ) ισ α φυνχτιον ονλψ οφ τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ οφΜ ∼W ∼W 0Μ .

Ιν αδδιτιον, ασ ωε αργυεδ ωηεν ωε φουνδ τηε mοδε οφ τηε διστριβυτιον,

0Φ1(
1
2
ρ; 1

4
Μ ∼W ∼W 0Μ) ινχρεασεσ ωιτη εαχη οφ τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ οφ Μ ∼W ∼W 0Μ .

Λετ Α = Μ ∼W ∼W 0Μ ανδ Β = Μ �W �W 0Μ . Λετ τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ οφ Α βε
(α1; :::; αρ) ωιτη (αι � αι+1) ανδ λετ τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ οφ Β βε (β1; :::; βρ), ωιτη
βι � βι+1. Φροm νοω ωε ωιλλ σηοω τηατ ιν τηε ρεγιον Σ1, αι � βι, ι = 1; :::; ρ.
Νοτε τηατ τηισ ιmπλιεσ 0Φ1(

1
2
ρ; 1

4
Α) � 0Φ1(

1
2
ρ; 1

4
Β) ιν Σ1, ανδ τηυσ τηε ιντεγραλ

ιν (21) ισ νοτ νεγατιϖε, σο τηατ Ε(
Πρ

λ=1(∼ζϕλ)
2) � Ε(

Πρ
λ=1(⊥ζπλ)

2).
Dε�νε τηε mατριξ Χ = Α � Β = Μ( ∼W ∼W 0 � �W �W 0)Μ . Νοτε τηατ αλλ

ελεmεντσ ιν Χ αρε ζερο εξχεπτ φορ τηοσε τηατ αρε ειτηερ ιν τηε ϕτη ροω ορ ιν τηε
ϕτη χολυmν. Τηυσ, Χ ηασ ρανκ εθυαλ το ονε. Ηενχε, αλλ ιτσ σινγυλαρ ϖαλυεσ αρε
ζερο, εξχεπτ φορ ονε. Βεχαυσε Χ ισ σψmmετριχ, τηε συm οφ ιτσ σινγυλαρ ϖαλυεσ ισ
εθυαλ το τηε τραχε. Βεχαυσε Χ ηασ ονλψ ονε νον−ζερο διαγοναλ ελεmεντ, ωε γετ
τηατ τηε ονλψ νον−ζερο σινγυλαρ ϖαλυε οφ Χ ισ εθυαλ το τηε (ϕ; ϕ) ελεmεντ οφ Χ.
Νοτε τηατ τηισ ελεmεντ ισ εθυαλ το χ1 = m

2
ϕϕ(
Πρ

λ=1( ∼ωϕλ)
2 �Πρ

λ=1( ⊥ωπλ)
2) ωηιχη

ισ ποσιτιϖε ιν Σ1. Λετ τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ οφ Χ, ορδερεδ φροm ηιγη το λοω, βε
(χ1; :::; χρ), ωιτη (χι = 0 φορ 2 � ι � ρ). Νοτε τηατΑ ανδΒ αρε ποσιτιϖε δε�νιτε
ανδ σψmmετριχ, ανδ τηυσ τηειρ σινγυλαρ ϖαλυεσ αρε εθυαλ το τηειρ ειγενϖαλυεσ.
Νοτε αλσο τηατ Χ ισ ποσιτιϖε σεmιδε�νιτε ιν Σ1. Τηυσ, ωε χαν ωριτε Β+Χ = Α
ανδ αππλψ Προποσιτιον 10.1.1 ιν Ραο ανδ Ραο (1998, π. 322), ωηιχη ιmπλιεσ
τηατ: β1 + χρ � α1; β2 + χρ � α2; β3 + χρ � α3,...,βρ + χρ � αρ. Σινχε χρ = 0 τηισ
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ιmπλιεσ β1 � α1; β2 � α2; β3 � α3,...,βρ � αρ. Τηυσ, 0Φ1(12ρ; 14Α) � 0Φ1(
1
2
ρ; 1

4
Β)

ιν Σ1, ανδ ιντεγραλ (21) ισ νοτ νεγατιϖε.
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Προοφ οφ Προποσιτιον 3: Τηε δενσιτψ φυνχτιον οφ Πτ = �τ�
0
τ γιϖεν βψ εξ−

πρεσσιον (10) δεπενδσ ον 1Φ1
�
ν
2
; ρ
2
; 1
2
ΦτΠτ

�
, ωηιχη ισ εθυαλ το: 1Φ1

�
ν
2
; ρ
2
; 1
2
��τ�1�

0
τ�1Πτ�τ�1�τ�1�

�
.

Το σεε τηατ τηεσε τωο ηψπεργεοmετριχ φυνχτιονσ αρε εθυαλ, ωε χαν ωριτε

1Φ1
�
ν
2
; ρ
2
; 1
2
ΦτΠτ

�
ιν τερmσ οφ ζοναλ πολψνοmιαλσ ασ (ε.γ. Μυιρηεαδ, 1982, π.

258):

1Φ1

�
ν

2
;
ρ

2
;
1

2
ΦτΠτ

�
=

1Ξ

κ=0

Ξ

�

(ν=2)�
(ρ=2)�

Χ�(
1
2
ΦτΠτ)

κ!

ωηερε � ισ α παρτιτιον οφ κ ιντο ασ mανψ τερmσ ασ τηε διmενσιον οφ ΦτΠτ.
Τηατ ισ, � = (κ1; :::; κν), κ = κ1 + ::: + κν, κ1 � ::: � κν � 0.

Π
� δενοτεσ

συmmατιον οϖερ αλλ ποσσιβλε παρτιτιονσ � οφ κ. Χ� ισ α ζοναλ πολψνοmιαλ ανδ
(ν=2)�; (ρ=2)� αρε γενεραλιζεδ ηψπεργεοmετριχ χοε′χιεντσ ωηοσε δε�νιτιον
χαν βε φουνδ ιν Μυιρηεαδ (1982, π. 258, εξπρεσσιον 2). Τηε ζοναλ πολψνοmιαλ
Χ�(ΦτΠτ) δεπενδσ ον ΦτΠτ ονλψ τηρουγη ιτσ νονζερο ειγενϖαλυεσ (ϑαmεσ, 1964,
ππ. 478−479). Ζοναλ πολψνοmιαλσ αρε υσυαλλψ εξπρεσσεδ ιν τερmσ οφ σψmmετριχ
mατριχεσ, σο τηατ Χ�(ΦτΠτ) χαν βε ωριττεν ασ Χ�(Σ), ωηερε Σ ισ α ν � ν
σψmmετριχ mατριξ ωιτη τηε σαmε ειγενϖαλυεσ ασ ΦτΠτ. Νοτε τηατ φορ ανψ
τωο mατριχεσ Α : ρ � ν, Β : ν � ρ, (ΑΒ) ανδ (ΒΑ) ηαϖε τηε σαmε νονζερο
ειγενϖαλυεσ ωιτη τηε σαmε mυλτιπλιχιτιεσ (ε.γ. Γοδσιλ ανδ Ροψλε, 2001, Λεmmα
8.2.4). Τηυσ, Χ�(ΦτΠτ) = Χ�(��τ�1�

0
τ�1Πτ�τ�1�τ�1�) φορ � = (κ1; :::; κν). Νοτε

τηατ βεχαυσε τηε mατριξ (��τ�1�
0
τ�1Πτ�τ�1�τ�1�) ηασ διmενσιον ρ ανδ φυλλ

ρανκ, Χ�(��τ�1�
0
τ�1Πτ�τ�1�τ�1�) = 0 ιφ κρ+1 6= 0 (ϑαmεσ (1964), π. 478).

Τηισ σηοωσ:

1Φ1

�
ν

2
;
ρ

2
;
1

2
ΦτΠτ

�
= 1Φ1

�
ν

2
;
ρ

2
;
1

2
��τ�1�

0
τ�1Πτ�τ�1�τ�1�

�

Τηυσ, τηε δενσιτψ φυνχτιον οφ Πτ = �τ�
0
τ εϖαλυατεδ ατ τηε mοδε Πτ = �τ�1�

0
τ�1

ισ:

εξπ

�
�1
2
τρ(Φτ)

�
1Φ1

�
ν

2
;
ρ

2
;
1

2
Κτ

�

Σινχε Φτ = �τ�1�
2�2τ�1�

0
τ�1, φροm τηε προπερτιεσ οφ τηε τραχε φυνχτιον, τρ(Φτ) =

τρ(�2�2τ�1�
0
τ�1�τ�1) = τρ(�

2�2τ�1) = τρ(Κτ), ωηιχη δεπενδσ ονλψ ον τηε ειγεν−
ϖαλυεσ οφ Κτ. Ιν αδδιτιον, ασ αργυεδ βεφορε, α ηψπεργεοmετριχ φυνχτιον οφ
mατριξ αργυmεντ Κτ δεπενδσ ον Κτ ονλψ ϖια ιτσ ειγενϖαλυεσ. Τηυσ, τηε ϖαλυε
οφ τηε δενσιτψ ατ τηε mοδε δεπενδσ ον Κτ ονλψ τηρουγη ιτσ ειγενϖαλυεσ.
ΛετD = διαγ(δ1; :::; δρ) βε α διαγοναλ mατριξ χονταινινγ τηε ειγενϖαλυεσ οφ

Κτ, σο τηε ϖαλυε οφ τηε mοδε χαν βε ωριττεν ασ: εξπ(�1
2
τρ(D)) 1Φ1(ν=2; ρ=2; 1=2D).
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Φολλοωινγ τηε ρεσυλτ ιν Χηικυσε (2003, π. 317), ωηεν δι ισ λαργε, 1Φ1(ν=2; ρ=2; 1=2D)
χαν βε ωριττεν ασ:

�(ρ=2)

�(ν=2)
εξπ(

1

2
δι)

�
δι
2

� (ν�ρ)
2

1Φ1(
(ν� 1)
2

;
(ρ � 1)
2

;
1

2
D�ι)

�
1 +Ο(δ�1ιι ) +Ο(δ

�2
ιι )
�

ωηερε �(:) ισ τηε Γαmmα φυνχτιον ανδ D�ι ισ α (ρ � 1) � (ρ � 1) διαγοναλ
mατριξ χονταινινγ τηε διαγοναλ ελεmεντσ οφ D εξχεπτ φορ δι. Τηυσ, τηε λιmιτ
οφ τηε mοδε ωηεν δι τενδσ το ιν�νιτψ ισ τηε σαmε ασ τηε λιmιτ οφ τηε φολλοωινγ
εξπρεσσιον:

�(ρ=2)

�(ν=2)
εξπ(�1

2
τρ(D�ι))

�
δι
2

� (ν�ρ)
2

1Φ1(
(ν� 1)
2

;
(ρ � 1)
2

;
1

2
D�ι)

�
1 +Ο(δ�1ιι ) +Ο(δ

�2
ιι )
�

Τηισ εξπρεσσιον τενδσ το ιν�νιτψ ασ δι τενδσ το ιν�νιτψ.

Προοφ οφ Προποσιτιον 4: Νοτινγ τηατ Κτ = (��τ�1�)
0(��τ�1�) ανδ τηατ

ϖεχ(��τ�1�) � Ν(0; �2

1��2
Ιρ 
 Ιν), τηε �ρστ προπερτψ φολλοωσ φροm τηε δε�νιτιον

οφ Wισηαρτ διστριβυτιον (ε.γ. Μυιρηεαδ, 1982, π. 82). Τηε σεχονδ φολλοωσ
φροm τηε προπερτιεσ οφ τηε Wισηαρτ διστριβυτιον (ε.γ. Μυιρηεαδ, 1982, π.
90). Το προϖε τηε τηιρδ προπερτψ, λετ υσ �ρστ ωριτε (9) ιν mατριξ φορm ασ:
��τ = �

�
τ�1�+ �τ, ωηερε ϖεχ(�τ) = �τ.

Κτ+1 = �(�
�
τ )
0(��τ )� = �(�

�
τ�1�+ �τ)

0(��τ�1�+ �τ)�

Ανδ τηυσ:
Κτ+1 = �

2Κτ + �
2�0τ�τ + �

3��
0

τ�1�τ + �
3�0τ�

�
τ�1 (22)

Βψ τηε λαω οφ ιτερατεδ εξπεχτατιονσ, Ε(�3��
0

τ�1�τϕ�τ�1) = Ε(Ε(�3�τ�1�0τ�1�τϕ�τ�1; �τ�1)).
Σινχε Ε(�3�τ�1�

0
τ�1�τϕ�τ�1; �τ�1) = 0 ωε οβταιν Ε(�3��

0

τ�1�τϕ�τ�1) = 0. Τηυσ,
τακινγ χονδιτιοναλ εξπεχτατιονσ ον βοτη σιδεσ οφ (22), ανδ νοτινγ τηατΕ(�0τ�τϕΚτ; :::; Κ2) =
νΙρ ωε γετ Ε(Κτ+1ϕΚτ; :::; Κ2) = �

2Κτ + �
2νΙρ. Χοmβινινγ τηισ ωιτη τηε σεχ−

ονδ προπερτψ, τηε τηιρδ προπερτψ ισ οβταινεδ.
Λετ κτιϕ βε τηε (ι; ϕ) ελεmεντ οφ Κτ. Νοτε τηατ τηε τηιρδ προπερτψ ιmπλιεσ

Ε(κτιϕϕΚ(τ�1); :::; Κ2) = �2κ(τ�1)ιϕ + ν�
2�ιϕ, ωηερε �ιϕ = 1 ιφ ι = ϕ ανδ ισ 0

οτηερωισε. Βψ τηε λαω οφ ιτερατεδ εξπεχτατιονσ, τηισ ιmπλιεσ:

Ε(κτιϕϕΚ(τ�η); :::; Κ2) = �
2ηκ(τ�η)ιϕ + ν�ιϕ

ηΞ

χ=1

�2χ (23)
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Νοτε τηατ χοϖ(κτιϕ; κ(τ�η)κλ) = Ε[(κτιϕ � Ε(κτιϕ))κ(τ�η)κλ] = Ε((κτιϕκ(τ�η)κλ)) �
Ε(κτιϕ)Ε(κ(τ�η)κλ). Τηυσ, χοϖ(κτιϕ; κ(τ�η)κλ) χαν βε οβταινεδ βψ mυλτιπλψινγ
βοτη σιδεσ οφ (23) τιmεσ κ(τ�η)κλ, συβτραχτινγ Ε(κτιϕ)Ε(κ(τ�η)κλ) ανδ τακινγ
εξπεχτατιονσ:

χοϖ(κτιϕ; κ(τ�η)κλ) = (�)
2ηΕ(κ(τ�η)ιϕκ(τ�η)κλ)+�ιϕΕ(κ(τ�η)κλ)ν

ηΞ

χ=1

(�)2χ�Ε(κ(τ�η)κλ)Ε(κτιϕ)

(24)
Φροm τηε προπερτιεσ οφ τηε Wισηαρτ διστριβυτιον, αλλ εξπεχτατιονσ ιν τηε ριγητ
σιδε οφ εθυατιον (24) αρε κνοων. Ιν παρτιχυλαρ, σινχε Κτ φολλοωσ α Wισηαρτ
ωιτη διαγοναλ παραmετερ mατριξ, ιτ φολλοωσ τηατ Ε(κτιϕ) = 0 φορ ι 6= ϕ. Τηυσ,
φορ ι 6= ϕ ωε ηαϖε:

χοϖ(κτιϕ; κ(τ�η)κλ) = (�)
2ηΕ(κ(τ�η)ιϕκ(τ�η)κλ)� Ε(κ(τ�η)κλ)Ε(κτιϕ) =

(�)2ηΕ(κ(τ�η)ιϕκ(τ�η)κλ) = (�)
2ηχοϖ(κ(τ�η)ιϕ; κ(τ�η)κλ) (25)

Φροm τηε προπερτιεσ οφ τηε Wισηαρτ διστριβυτιον ωιτη διαγοναλ παραmετερ
mατριξ, (25) ισ ζερο υνλεσσ ι = κ ανδ ϕ = λ. Wηεν ι = κ ανδ ϕ = λ,
χοϖ(κ(τ�η)ιϕ; κ(τ�η)κλ) = ϖαρ(κ(τ�η)ιϕ), σο τηατ τηε χορρελατιον (ι.ε. χοϖαριανχε
οϖερ σθυαρε ροοτ οφ προδυχτ οφ ϖαριανχεσ) βετωεεν κτιϕ ανδ κ(τ�η)ιϕ ισ �

2η, φορ
ι 6= ϕ. Wηεν ι = ϕ = κ = λ, (24) χαν βε ωριττεν ασ:

χοϖ(κτιι; κ(τ�η)ιι) = �
2η[Ε(κ2(τ�η)ιι)� (Ε(κ(τ�η)ιι))2] +

(�2η � 1)[Ε(κ(τ�η)ιι)]2 + Ε(κ(τ�η)ιι)ν
ηΞ

χ=1

�2χ (26)

Νοτινγ τηατ Ε(κ(τ�η)ιι) = ν�
2=(1� �2) ανδ

Πη
χ=1 �

2χ = �2(1� �2η)=(1� �2),
ωε γετ τηατ:

(�2η � 1)(Ε(κ(τ�η)ιι))2 + Ε(κ(τ�η)ιι)ν
ηΞ

χ=1

�2χ = 0 (27)

Τηυσ, (26) ιmπλιεσ χοϖ(κτιι; κ(τ�η)ιι) = �
2ηϖαρ(κ2(τ�η)ιι), ανδ ηενχε τηε χορρελα−

τιον βετωεεν κτιι ανδ κ(τ�η)ιι ισ �
2η. Φιναλλψ, ιν τηε χασε (ι = ϕ; κ = λ; ι 6= κ),

υσινγ (27) ανδ νοτινγ τηατ Ε(κ(τ�η)ιι) = Ε(κ(τ�η)κκ), ιτ χαν βε σηοων τηατ
(24) ισ εθυαλ το ζερο.
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Προοφ οφ Προποσιτιον 5:

Φιρστ νοτε τηατ Π�Π� = Π�2 ανδ σο (Π� )
ν = Π�ν. Υσινγ τηε προπερτιεσ οφ

τηε ϖεχ οπερατορ, (12) χαν βε ωριττεν ασ β�τ = �(Ιρ 
 Π� )β�τ�1 + ϖεχ(�τ), ανδ
υσινγ τηισ εθυατιον ρεχυρσιϖελψ ωε γετ:

β�τ = �
τ�1(Ιρ 
 Π� τ�1)β�1 + ϖεχ(�τ) +

τ�2Ξ

ι=1

(�ι(Ιρ 
 Π� ι))ϖεχ(�τ�ι)

ωηιχη ιmπλιεσ Ε(β�τ ) = 0 ανδ:

ϖαρ(β�τ ) = �
2(τ�1)(Ιρ
Π� τ�1)ϖαρ(β�1)(Ιρ
Π� τ�1)+Ινρ+

τ�2Ξ

ι=1

�2ι(Ιρ 
 Π�2ι) (28)

ωηερε ωε ηαϖε υσεδ τηατ Π� ισ α σψmmετριχ mατριξ ανδ τηατ �τ ηαϖε ζερο
σεριαλ χορρελατιον. Νοτε τηατ Ινρ = Ιρ 
 Ιν = Ιρ 
 (ΗΗ 0 +Η?Η

0
?) ανδ ρεχαλλ

τηατ ωε ηαϖε ασσυmεδ ϖαρ(β�1) =
1

1��2
Ιρ 
 Π�� . Τηυσ, (28) χαν βε ωριττεν ασ:

ϖαρ(β�τ ) = Ιρ 

∀
ΗΗ 0

 
�2(τ�1)

1� �2 + 1 +
τ�2Ξ

ι=1

�2ι

!
+Η?Η

0
?

 
�2(τ�1)

1� �2 �
2(τ�1)� � + 1 +

τ�2Ξ

ι=1

(��)2ι

!#

=
1

1� �2 Ιρ 
 Π��

ωηερε ωε ηαϖε υσεδ τηατ � � = (1��2)=(1�(��)2). Το χαλχυλατε τηε χοϖαριανχε,
υσε (12) ρεχυρσιϖελψ το οβταιν β�τ = �

η(Ιρ 
Π�η)β�τ�η+ ϖεχ(�τ) +
Πη�1

ι=1 (�
ι(Ιρ 


Π� ι))ϖεχ(�τ�ι). Τηυσ,

Ε(β�τ β
�
τ�η

0) = �η(Ιρ 
 Π�η)Ε
�
β�τ�ηβ

�
τ�η

0
�
=

�η

1� �2 Ιρ 
 Π���η

Τηε σεχονδ προπερτψ φολλοωσ φροm Προποσιτιον 2.
Ιφ ειτηερ � = 0 ορ � = 1, ιτ ισ χλεαρ τηατ τηε τηιρδ προπερτψ ηολδσ. Φορ
εξαmπλε, � = 0 ιmπλιεσ σπ(��) = σπ(Η) ανδ σο δ(�;Η) = 0 < δ(�τ�1; Η)
ανδ δ(��; �τ�1) = δ(�τ�1; Η). Ιν ορδερ το προϖε τηε τηιρδ προπερτψ ωηεν
0 < � < 1, λετ �� = Π��τ�1(�

0
τ�1Π�2�τ�1)

�1=2, ωηιχη ισ σεmι−ορτηογοναλ. Το
σιmπλιφψ νοτατιον, φροm νοω ον ιν τηισ προοφ λετ � � �τ�1 (ι.ε. ωε αρε δροππινγ
τηε τ−1). Νοτε τηατ: Π� (Η?Η

0
?)Π� = �

2Η?Η
0
? ανδ δε�νε Κ = �0Π�2�. Τηυσ:

δ2(��;Η) = τρ(��0Η?Η
0
?��) = τρ(�

2Κ�1=2(�0Η?Η
0
?�)Κ

�1=2) = τρ(� 2(�0Η?Η
0
?�)Κ

�1)
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Λετ ΥΣΥ 0 βε τηε σινγυλαρ ϖαλυε δεχοmποσιτιον οφ �0Η?Η
0
?�, ωιτη Σ =

διαγ(σ1; :::; σρ). Φροm νοω ωε ωιλλ σηοω τηατ δ2(��;Η) χαν βε ωριττεν ασ ιν
(29). Σινχε (Η;Η?)(Η;Η?)

0 = ΗΗ 0 +Η?Η
0
? = Ιρ, ωε ηαϖε τηατ �ΗΗ

0�0 +
�Η?Η

0
?�

0 = Ιρ ανδ σο �ΗΗ
0�0 = Ιρ � �Η?Η

0
?�

0. Υσινγ τηε σινγυλαρ
ϖαλυε δεχοmποσιτιον οφ �Η?Η

0
?�

0 ωε ηαϖε τηατ �ΗΗ 0�0 = Ιρ � ΥΣΥ 0 =
ΥΥ 0 � ΥΣΥ 0 = Υ(Ιρ � Σ)Υ 0. Νοτε τηατ (�ΗΗ 0�0)Υ = Υ(Ιρ � Σ), τηυσ Υ ισ
α mατριξ ωιτη τηε ειγενϖεχτορσ οφ �ΗΗ 0�0 ανδ (Ιρ � Σ) αρε τηε ειγενϖαλυεσ.
Σινχε �ΗΗ 0�0 ισ ποσιτιϖε σεmιδε�νιτε, ωε ηαϖε (Ιρ � Σ) � 0, ωηιχη ιmπλιεσ
0 � Σ � Ιρ, τηατ ισ, τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ οφ �Η?Η 0

?�
0 αρε βετωεεν 0 ανδ 1. Βε−

χαυσε Κ = �0Π�2� = �ΗΗ
0�0 + � 2�Η?Η

0
?�

0 ανδ �ΗΗ 0�0 = Ιρ � �Η?Η 0
?�

0,
ωε χαν ωριτε Κ ασ Ιρ � (1 � � 2)�0Η?Η 0

?� = ΥΥ
0 � (1 � � 2)ΥΣΥ 0 = Υ ∼ΣΥ 0,

ωιτη ∼Σ βεινγ α διαγοναλ mατριξ ∼Σ = Ιρ � (1� � 2)Σ ωιτη στριχτλψ ποσιτιϖε ελε−
mεντσ (0 < �). Ηενχε Κ�1 = Υ ∼Σ�1Υ 0 ανδ (� 2�0Η?Η

0
?�)Κ

�1 = � 2ΥΣ ∼Σ�1Υ 0.
Βεχαυσε τηε τραχε οφ α mατριξ ισ τηε συm οφ ιτσ ειγενϖαλυεσ, δ2(��;Η) ισ τηε
συm οφ τηε ελεmεντσ οφ � 2Σ ∼Σ

�1. Ρεχαλλ Σ = διαγ(σ1; :::; σρ) σο τηατ:

δ2(��;Η) = τρ(� 2(�0Η?Η
0
?�)Κ

�1) =
ρΞ

ι=1

σι�
2

1� (1� � 2)σι
(29)

Ρεχαλλ τηατ δ2(�;Η) = τρ(�0Η?Η
0
?�) =

Πρ
ι=1 σι. Βεχαυσε 0 � σι � 1; 0 <

� < 1, ιτ χαν βε ϖερι�εδ τηατ � 2=(1 � (1 � � 2)σι) � 1. Ηενχε, δ2(��;Η) �
δ2(�;Η).
Ιν ορδερ το προϖε τηατ δ(��; �) � δ(�;Η), ωε ωιλλ σηοω τηατ δ2(��; �) χαν

βε ωριττεν ασ ιν (30). Φιρστ νοτε τηατ:

δ2(��; �) = τρ(�0Π��?�
0
?Π��Κ

�1)

Νοτε αλσο τηατ Π� = ΗΗ 0 + �Η?Η
0
? = (Ιρ � Η?Η 0

?) + �Η?Η
0
?=Ιρ � (1 �

�)Η?Η
0
?, ανδ σο �

0Π��? = �(1� �)�0Η?Η 0
?�?. Τηυσ,

δ2(��; �) = τρ((1� �)2�0Η?Η 0
?�?�

0
?Η?Η

0
?�Κ

�1)

Νοτε τηατ �?�
0
? = (Ιρ � ��0) ανδ τηυσ:

δ2(��; �) = τρ((1��)2�0Η?Η 0
?�Κ

�1)�τρ((1��)2(�0Η?Η 0
?�)(�

0Η?Η
0
?�)Κ

�1)

Ασ βεφορε, λετ ΥΣΥ 0 βε τηε σινγυλαρ ϖαλυε δεχοmποσιτιον οφ �0Η?Η
0
?� ανδ

ρεχαλλ τηατ Κ�1 = Υ ∼Σ�1Υ 0 ανδ τηατ (�0Η?Η
0
?�)Κ

�1 = ΥΣ ∼Σ�1Υ 0. Τηυσ:

δ2(��; �) = τρ((1��)2ΥΣ ∼Σ�1Υ 0)�τρ((1��)2(ΥΣ2 ∼Σ�1Υ 0) =
ρΞ

ι=1

σι(1� σι)(1� �)2
1� (1� � 2)σι

(30)
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Βεχαυσε (1�σι)(1��)
2

1�(1��2)σι
< 1 ωηεν 0 < � � 1, 0 � σι � 1, τηεν δ2(��; �) �

δ2(�;Η).
Το προϖε τηε φουρτη προπερτψ, νοτε τηατ βεχαυσε τηε mαργιναλ διστριβυτιον

οφ ��τ ισ α mατριχ νορmαλ διστριβυτιον ωιτη ζερο mεαν ανδ χοϖαριανχε mατριξ
1=(1��2)Ιρ
Π�� , ιτ φολλοωσ τηατ τηε mαργιναλ διστριβυτιον οφ �τ ον τηε Στιεφελ
mανιφολδ ισ τηε mατριξ ανγυλαρ Γαυσσιαν διστριβυτιον (Χηικυσε, 2003, π.40)
ωιτη παραmετερ mατριξ Π�� . Τηε δενσιτψ φυνχτιον οφ σπ(�τ) χαν βε ωριττεν ιν
τερmσ οφ �τ (Χηικυσε (2003), π. 15), ιφ υνδερστοοδ το βε ωριττεν ωιτη ρεσπεχτ
το τηε αππροπριατε mεασυρε ιν τηε Γρασσmανν mανιφολδ (ωηιχη χαν βε φουνδ
ιν Χηικυσε, 2003, π. 15, εξπρεσσιον 1.4.3). Τηισ δενσιτψ χαν βε οβταινεδ
υσινγ Τηεορεm 2.4.8 ιν Χηικυσε (2003, π. 46) ανδ ισ προπορτιοναλ το:

ϕ�0τΠ(��)�1�τϕ�ν=2

ωηερε Π(��)�1 = (Π��)
�1 = ΗΗ 0+(� �)�1Η?Η

0
?. Λετ υσ υσε τηε σινγυλαρ ϖαλυε

δεχοmποσιτιον το ωριτε �0τΗ?Η
0
?�τ = ΥΣΥ

0, ωηερε Σ ισ διαγοναλ χονταινινγ
τηε σινγυλαρ ϖαλυεσ. Ρεασονινγ ιν τηε σαmε mαννερ ασ ωε διδ ιν τηε παραγραπη
ϕυστ βεφορε εθυατιον (29), ωε γετ �0τΠ(��)�1�τ = Υ ⊥ΣΥ

0, ωηερε ⊥Σ = Ιρ � (1 �
(� �)�1)Σ = Ιρ + ((�

�)�1 � 1)Σ. Τηυσ, τηε δενσιτψ φυνχτιον ισ προπορτιοναλ
το ϕ ⊥Σϕ�ν=2. Σινχε (� �)�1 > 1, τηε δενσιτψ ισ mαξιmιζεδ ωηεν Σ = 0, ωηιχη
ηαππενσ ωηεν σπ(�τ) = σπ(Η).
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Φιγυρε 1: Προπερτιεσ οφ Χηανγε ιν ανγλε δε�νινγ χοιντεγρατιον σπαχε βετωεεν
τ� 1 ανδ τ (Τ = 250 ανδ � = 0:999).
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 rho = 0.9999

Φιγυρε 2: Πριορ π.δ.φ. οφ τηε χηανγε ιν τηε ανγλε δε�νινγ τηε χοιντεγρατινγ
σπαχε βετωεεν Τ � 1 ανδ Τ .
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Φιγυρε 3: Τηε τοπ πανελ πλοτσ τηε 25τη, 50τη ανδ 75τη περχεντιλεσ φορ δ1;τ:
Τηε βοττοm πανελ πλοτσ τηε σαmε περχεντιλεσ φορ δ2;τ:
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Φιγυρε 4: Τηισ �γυρε πλοτσ τηε 25τη, 50τη ανδ 75τη περχεντιλεσ φορ τηε διστρι−
βυτιον οφ τηε προπορτιον οφ τηε ϖαριανχε οφ ιν�ατιον τηατ ισ τρανσιτορψ.
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