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Въведение

Литературен обзор

Теорията на разклоняващите се процеси започва своето начало през втора-

та половина на 19-ти век със задачата да даде обяснение на изчезването на

аристократичните фамилни линии в Европа. През 1845 г. Биенеме създава

първият модел на разклоняващ се процес, като години по-късно, през 1874

г., независимо от него Галтон и Уотсън публикуват първата си научна работа

върху тези процеси. Терминът „разклоняващ се процес“ е въведен по-късно от

Колмогоров, през 1947 г. (виж А. Колмогоров и Н. Дмитриев [41]). Разклоня-

ващият се модел, известен още като процес на Биенеме–Галтон–Уотсън (БГУ),

оттогава се използва за моделиране на системи, чиито компоненти (клетки,

частици, индивиди) се възпроизвеждат, трансформират и умират. Приложе-

нията обхващат сфери на науката, като биология, епидемиология, генетика,

медицина, ядрена физика, демография, финансова математика и алгоритми.

Разклоняващият се процес на БГУ, в който частиците живеят единица време

и в края на своя живот се възпроизвеждат, по-късно е обобщен от процеса

на Белман–Харис, при който продължителността на живот на частиците се

моделира със случайна величина. През 1968 г. – 1969 г. Кръмп, Мод и Ягерс

публикуват паралелно модел на разклоняващ се процес, при който продъл-

жителността на живота на частиците и моментите на раждане са случайни

величини. Този модел става известен в литературата като разклоняващ се про-

цес на Кръмп–Мод–Ягерс или още като общ разклоняващ се процес (ОРП).
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Въведение

Интересно е да се отбележи, че развитието на теорията на разклоняващите

се процеси в Русия след края на Втората световна война е било засекретено

поради приложението на тази теория в разработката на атомната бомба. Така

статиите на редица учени, сред които А. Колмогоров, Н. Дмитриев и Б. Се-

вастьянов, биват засекретени (виж Н. Янев [108], А. Колмогоров и Н. Дмит-

риев [41], А. Колмогоров и Б. Севастьянов [42]). Николай Дмитриев, чиито

баща е българин, а дядо му е участник в Ботевата чета, изиграва важна роля

при създаването на атомната и водородната бомба, развивайки теорията за

непълния атомен взрив. Той прилага теорията на разклоняващите се проце-

си за моделиране на верижни реакции с разграждане на ядра, като намира

условия при които енергоотделянето ще намалее критично и ще се изроди

(виж [108, 19]). През 1952 г. Дмитриев разработва теория за оценяване кри-

тичните параметри на т. нар. разтворени системи - смес от високообогатен

уран във воден разтвор, която да се използва като „ядрен запалител“. По-

късно тези разработки залягат в основата на създадените импулсни ядрени

реактори, които се използват и до днес.

В България изучаването на теорията на разклоняващите се процеси за-

почва с учебниците на Н. Обрешков (виж [1]) и А. Обретенов (виж [2]), ка-

то по-късно изучаването на тези стохастични процеси започва да става по-

интензивно с трудовете на Н. Янев, П. Майстер, Б. Димитров и техните уче-

ници. Както е отбелязано в [67], за период от 23 години, от 1985 г. до 2008

г., са публикувани повече от 150 статии, книги, глави от книги, доклади, ди-

сертации и други. Издадена е книга за приложението на разклоняващите се

процеси в биологията и медицината (виж А. Яковлев и Н. Янев [103]), учеб-

ник за студенти (виж М. Славчова-Божкова и Н. Янев [85]), глави от книги по

разклоняващи се процеси (виж К. Митов и Н. Янев [66], П. Майстер [54], К.

Митов, Г. Митов и Н. Янев [60], Н. Янев [107], М. Гонзалес, Р. Мартинес и М.

Славчова-Божкова [30]), както и книга по процеси на възстановяване (виж К.

Митов и Е. Омей [61]), чиято теория е ключова за модела на ОРП. Първият

Световен конгрес по разклоняващи се процеси е организиран във Варна през
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Въведение

1993 г. от българските учени с председател на организационния комитет Н.

Янев, като резултатите са публикувани в [22].

Български учени имат съществен принос за развитието на теорията на

разклоняващите се процеси и приложенията им в различни сфери на наука-

та. Контролираните/регулируеми разклоняващи се процеси, въведени за пръв

път от Б. Севастьянов и А. Зубков [77], по-късно са изследвани и в случайна

среда в Н. Янев [106] и Н. Янев и Г. Янев [112]. Разклоняващи се проце-

си с многотипови случайни контролиращи функции са изследвани от И. Дел

Пуерто и Н. Янев (виж [75, 74]), като те показват, че повечето разклонява-

щи се процеси в дискретно време могат да се представят като частен случай

на такъв процес, включително контролираните случайни процеси в случай-

на среда. Регенеративни разклоняващи се процеси са въведени от Д. Фостър

(виж [27]) и А. Пейкс (виж [71]), които предполагат зависимост между мигра-

цията и състоянието на разклоняващия се процес, позволяваща процесът да

регенерира, когато би трябвало да изчезне. По-късно процесът е обобщен за

случая на разклоняващ се процес на Белман–Харис от К. Митов и Н. Янев

(виж [65]) и Н. Янев и М. Славчова-Божкова (виж [111]). Разклоняващите

се процеси със случайна миграция са въведени едновременно от С. Нагаев

и Л. Хан (виж [69]) и Н. Янев и К. Митов (виж [109, 110]), като по-късно

са изследвани и от М. Славчова-Божкова и Н. Янев (виж [79]) и Н. Янев

и Г. Янев (виж [113]). Разклоняващ се процес със зависеща от състоянието

имиграция е изследван в публикациите [59, 64, 63]. Разклоняващ се процес с

имиграция с два типа частици е изследван от М. Славчова-Божкова и Н. Янев

(виж [83, 84, 80]). Дифузионни разклоняващи се процеси са изследвани от П.

Майстер в публикациите [47, 48, 49, 50, 51, 52, 53]. Методи за оценка на пара-

метрите и симулации на разклоняващ се процес на БГУ са изследвани от В.

Стоименова [86] и В. Стоименова, Д. Атанасов и Н. Янев [87, 88, 89]. Методи

за оценка на разпределението на поколението на един индивид, когато раз-

полагаме с информация за част от реализираното дърво, са представени в Н.

Даскалова [17, 15, 16]. През 1996 г. Т. Епс представя приложението на разкло-

3



Въведение

няващите се процеси за моделиране на цената на акции (виж [25]). По-късно

формули за цените на различни видове "call"опции върху акции, моделирани

чрез разклоняващ се процес, са изведени в Г. Митов и К. Митов [56] и Г. Ми-

тов, С. Рачев, И. Ким, Ф. Фабози [58]. Процесът, въведен от Епс, е обобщен в

статиите Г. Митов и К. Митов [55] и Г. Митов, К. Митов и Н. Янев [57].

Съвременната теория на разклоняващите се процеси има широко прило-

жение в много различни по характера си дисциплини. Така например тя ни

дава възможност да изследваме процеса на развитие на епидемия в населени-

ето и контролирането ѝ чрез ваксинация (виж [30, 82]). В медицината тя също

предоставят модел на развитието на ракови клетки в организма (виж [20]), а

в ядрената физика – модел за работата на ядрен реактор (виж [7]), в кой-

то контролираме критичността на процеса. В биологията разклоняващите се

процеси могат да моделират делене на клетки, възпроизвеждане на вируси

(виж [30, 40, 105]). Разклоняващите се процеси също биха могли да отразя-

ват и влиянието на миграционните процеси върху числеността популацията

(виж [4, 81, 104]). В сферата на финансите могат да се използват за определяне

на цената на опции (виж [58]).

По-конкретно, теорията на ОРП започва своето развитие през 1968–1969 г.

с публикациите на П. Ягерс (виж [37]), К. Кръмп и Ч. Мод (виж [12, 13]). През

1975 г. се публикува книгата на П. Ягерс, описваща модела на ОРП (виж [38]).

ОРП се прилага за моделиране на растежа на популация от клетки (виж П.

Грийн [31]), изследване на M/G/1 системи (виж С. Гришечкин [32]), изслед-

ване на генетиката на остаряването (виж П. Олофсон [70]), а в П. Ягерс [38] е

представено демографско приложение, като е показано уравнението на Лот-

ка, даващо общия брой раждания до момента, като следствие от теорията на

ОРП. Съществуват известни теоретични ограничения на модела, които трябва

да бъдат преодолени, за да се моделира население. От една страна ОРП е из-

ключително гъвкав модел, в непрекъснато време, в който всеки индивид има

случайна продължителност на живота, всяка жена ражда случаен брой деца

през живота си и през случайни интервали от време. От друга страна моделът
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разглежда единствено процес, започващ от един единствен индивид на въз-

раст 0 в момента 0, както и приема, че стохастичните закони на смъртността

и раждаемостта не се променят във времето. Тези две ограничения на модела

се преодоляват в публикациите [92, 93, 94], за да се моделира население, което

се състои от множество индивиди на различни възрасти в нулевия момент

от време и в което законите на смъртността и раждаемостта се променят с

течение на времето.

Възрастовата структура на населението в ОРП се явява решение на урав-

нения на възстановяване. Използването на числен метод за решението на тези

уравнения е единствен възможен подход, предвид това, че не разполагаме с

аналитичен вид на разпределението на смъртността и раждаемостта. Такива

числени методи са дискутирани в Д. Бартоломю [5], С. Фром [28], М. Кси [102],

К. Митов и Е. Омей [62]. В публикация [93] е предложен изчислително ефек-

тивен числен метод за решаване на тези уравнения на възстановяване. Оказва

се, че демографският метод за проекция на населението с матрица на Лесли е

всъщност частен случай на този числен метод. В същата публикация е диску-

тирано и численото пресмятане на очакваната възрастова структура на ОРП,

започващ от множество индивиди на случайни възрасти в началния момент.

Бъдещата възрастова структура на населението зависи едновременно от

стохастиката на самия разклоняващ се процес и от променливите стохастични

закони на раждаемостта и смъртността. Взаимодействието на тези два раз-

лични източника на несигурност за прогнозата определя доверителните интер-

вали за бъдещото население. Оказва се, че основен дял от риска на прогнозата

за общия брой на населението носи стохастиката на законите на смъртност-

та и раждаемостта, докато стохастиката на ОРП представлява малък дял от

общия риск. Когато обаче се интересуваме от прогнози на малки групи хо-

ра, като тези на определена възраст или живеещите в малки населени места,

тогава стохастиката на ОРП става по-съществена за прогнозата на население-

то. Доверителните интервали ни позволяват да придобием по-ясна представа

за тенденциите в демографските процеси, както и да направим качествени
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изводи за тяхното бъдещо развитие.

Демографските и статистическите методи предоставят необходимите па-

раметри, участващи в модела на ОРП и поради това представляват важна

част от моделирането на населението. Чрез тях се моделира разпределението

на продължителността на живота и вероятностите за раждане по възрасти,

които участват и са съществена част от модела на ОРП. Богатството от същес-

твуващи и утвърдени методологии предоставя на изследователя възможност

да избере най-подходящия инструмент за решаване на специфичните проб-

леми, които възникват при моделиране на параметрите на ОРП. Настоящият

дисертационен труд представя в детайли процеса на моделиране и прогнозира-

не на населението чрез ОРП - от демографските данни, с които разполагаме,

до крайния модел на ОРП, както и възможно най-подходящите и съвременни

демографски методи, възникнали през последните години, и предимствата им

спрямо класическите демографски подходи.

Една от класическите книги, описваща демографската теория и широко

използвана и днес, е тази на Н. Кийфиц и Х. Касуел (виж [39]). Тя описва

класическата математическата теория за пресмятането на таблиците за смър-

тност, част от които са и коефициенти за смъртност и раждаемост по възрасти

и пол. В процеса на изследване се установи, че съществуват редица подобре-

ния на класическата методология, представени в методологията на Д. Уилмот,

К. Андреев, Д. Жданов и Д. Глей (виж HMD [99]), както и В. Школников

(виж [78]), които внасят допълнително подобрение в емпиричната оценка на

демографските коефициенти за смъртност. Връзката между коефициентите

за смъртност/раждаемост и вероятностите за смъртност/раждаемост е изве-

дена от Ч. Чианг (виж [9, 10]). Използвайки формулата на Чианг можем да

пресметнем емпиричните вероятности за смъртност и раждаемост по възрас-

ти (виж параграф 1.3), като от тях се забелязва, че съществува функционална

зависимост от възрастта на индивида.

Един от класическите демографски модели на смъртността е функция-

та на Гомперц–Макеам (виж [68]), която се построява върху логаритъма от
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емпиричните вероятности за смъртност по възрасти. По-късно Мод предлага

обобщение на съществуващите дотогава аналитични моделни функции за въз-

растовата структура на вероятностите за смъртност (виж Ч. Мод [68]). Един

от проблемите, забелязани от Мод, е че емпиричните вероятности за смърт-

ност не се описват достатъчно добре от съществуващите аналитични моделни

функции (на места се наблюдават твърде големи средноквадратични греш-

ки) и това налага да се използват „по-гъвкави“ функции при моделирането

на смъртността. Идеята на Мод е, че комбинирайки различни добре известни

аналитични функции (като тази на Гомперц, Макеам, Вайбул и др.), всяка от

които е пригодена да описва добре специфична част от възрастовата структу-

ра на смъртността, може да се постигне по-добра моделна функция с по-малка

средноквадратична грешка. Предложеният от него модел има общо 11 пара-

метъра, което осигурява достатъчна гъвкавост. В същото време обаче това

се оказва и недостатък на модела, тъй като на практика итеративната про-

цедура на нелинейните най-малки квадрати не успява да намери устойчиви

оценки за всички тези параметри. Дори редукцията на броя на параметрите

до 7, предложена от Мод, не успява да се справи напълно с този практически

проблем.

Един съвременен подход, този на изглаждащите сплайни, се оказва по-

подходящ за моделиране на разпределението на продължителността на жи-

вота. Изглаждащите сплайни, като част от анализа на функционални данни,

са представени в книгата на Д. Рамзи [76] и навлизат в практиката основ-

но след труда на Ч. де Бор [18], който предлага ефективен метод за тяхното

оценяване, като линейна комбинация на базисни сплайни. Средноквадратич-

ната грешка на моделната сплайн функция е значително по-малка, както и

не се наблюдава закономерност в остатъците, за разлика от модела на Мод.

Често изтъкван недостатък на изглаждащите сплайни е „липсата на аналити-

чен вид“. Този недостатък обаче лесно се преодолява чрез анализ на главните

компоненти (виж Д. Рамзи и Б. Силвърман [76]), който представя моделни-

те сплайн функции като линейна комбинация от няколко (обикновено 3-4)

7
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базисни функции, а коефициентите пред тях са независими помежду си, за

разлика от параметрите в модела на Мод. Това подобрява прогнозируемостта

на функциите, от една страна поради по-стабилната оценка на коефициентите

пред главните направления, а от друга поради независимостта им. Този под-

ход за прогнозиране на функции в демографията е представен от Р. Хиндман

(виж [100]). Прогнозирането на главните компоненти може да се осъществи

например с ARIMA модели, за които съществува богата литература - Г. Бокс,

Г. Дженкинс и Г. Райнсел [8], Д. Крайер и К. Чан [14], Т. Хасти [34], Д. Ало

и Б. Спенсър [3] и други.

В процеса на решаване на практически задачи често възникват пробле-

ми с липсващи данни. Често за някои години и за някои възрасти липсват

данни за смъртността, за раждаемостта и за броя на населението над опреде-

лена възраст, което налага използването на различни похвати за попълване

на липсващи данни, там където това е възможно. Една от утвърдилите се

съвременни методологии за моделиране на липсващи данни за смъртността е

предложена от В. Канисто (виж [91]), като методът е известен като „модел на

Канисто за смъртност на високите възрасти“. Един от стандартните методи

за попълване на липсващи данни за броя на населението е така наречения

„Survivor Ratio“ метод (виж [90, 99]).

Структура на дисертацията

В Глава 1 е разгледана съществуващата съвременна методология за модели-

ране на законите на смъртността и раждаемостта. Представени са подходящо

избрани демографски методи за оценка на вероятностите за смъртност и раж-

даемост по възрасти, които са необходими за модела на ОРП.

В Глава 2 са представени избрани твърдения от теорията на ОРП. Пред-

ставени са и доказателствата на получените нови резултати, които позволяват

моделирането на динамиката на демографските процеси въз основа на реални

данни и същевременно представят някои демографски методи за прогнозира-
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не на населението като резултат от теорията на ОРП.

В Глава 3 е представено приложението на ОРП в демографията за прог-

нозиране и моделиране на населението. Като пример е направена прогноза за

демографското развитие на България с ОРП и съпоставка с други европейски

държави, както и оценка на демографското им състояние.

В Приложение А са разгледани избрани твърдения от анализа на функци-

онални данни. Тази съвременна теория се използва за моделиране на възрас-

товата структура на вероятностите за смъртност и раждаемост по възрасти

(виж Глава 1), които от своя страна се използват в модела на ОРП (виж

Глава 2).

В Приложение Б са представени избрани части от програмния код, който

осъществява моделирането и прогнозирането чрез ОРП.

Апробация

Резултатите в дисертационния труд са докладвани на Doctoral Conference in

Mathematics, Informatics and Education (September 19-22, 2013, Sofia, Bulgaria),

пролетната научна сесия на ФМИ (март 2014 г., 2015 г. и 2016 г.), 3rd Stochastic

Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA 2014,

Lisbon, Portugal), XVI-th International Summer Conference on Probability and

Statistics, Seminar on Statistical Data Analysis, Workshop on Branching Processes

and Applications, Dedicated to the memory of B. A. Sevastyanov Pomorie (21-28

юни, 2014 г.), юбилейната научна конференция по случай 125 години обучение

по математика и природни науки в СУ „Св. Климент Охридски”, Workshop on

Branching Processes and Applications (WBPA-2015, Badajoz, Spain), 8th International

Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics

(CMStatistics 2015, 12-14 декември, 2015 г.), Национален семинар по стохасти-

ка, 10 февруари, 2016 г.

Списък от публикации по темата:

1. P. Trayanov. Crump–Mode–Jagers branching process: Modelling and appli-

9



Въведение

cation for human population. Pliska Stud. Math. Bulgar., 22:207–224, 2013.

2. P. Trayanov and M. Slavtchova-Bojkova. Crump–Mode–Jagers branching

processes: Application in population projections. Advanced research in mathe-

matics and computer science, Proceedings of the doctoral conference in mathe-

matics, informatics and education, Sofia, Bulgaria, 1–8, 19-20 September

2013. ISBN 978-954-07-3596-2

3. P. Trayanov and M. Slavtchova-Bojkova. Branching Processes: Forecasting

Human Population. SMTDA2014 Conference Proceedings, Lisbon, Portugal,

11-17.06.2014, 141-149, 2014, http://www.smtda.net/smtda2014.html

4. P. Trayanov and M. Slavtchova-Bojkova. Estimating The Effect of Economic

Crisis with Crump–Mode–Jagers Branching Process. Pliska Stud. Math. Bulgar.

24:99-110, 2015.

5. P. Trayanov. Crump–Mode–Jagers branching process: A numerical approach.

Lecture Notes in Statistics, Springer, 2016 (in press).

Искам да изкажа своята благодарност на научния си ръководител проф.

Марусия Божкова за подкрепата и ползотворните дискусии и насоки по вре-

ме на докторантурата, както и за създадената благоприятна атмосфера за

развитие и работа! Благодаря още и на проф. Косто Митов, чиито лекции по

Процеси на възстановяване ми бяха изключително полезни при подготовката

на дисертационния труд. Благодарности на всички колеги от катедра Веро-

ятности, операционни изследвания и статистика на ФМИ–СУ за подкрепата

и създадената благоприятна творческа атмосфера.

10



Глава 1

Моделиране на смъртността и

раждаемостта

Практическата приложимост на модела на населението зависи в голяма сте-

пен от това колко добре моделираме стохастичните закони на смъртността и

раждаемостта. Колкото по-точно те отразяват реалните данни с които разпо-

лагаме, толкова по-релевантен ще бъде и моделът на ОРП, в който те учас-

тват. Съществуващата демографска теория се оказва изключително полезна

в това отношение, предлагайки методология базирана на реални данни за на-

селението. В тази глава са представени известните съвременни демографски

техники за пресмятане на разпределението на продължителността на живо-

та и вероятностите за раждаемост по възрасти. Разгледани са предимствата

на някои от съвременните демографски похвати спрямо предходни такива. В

параграф 1.1 и параграф 1.2 са въведени понятията кохортна и периодна ве-

роятност за доживяване. В параграф 1.3 е представена формулата на Чианг,

която показва връзката между демографските коефициенти за смъртност и

вероятностите за смъртност по възрасти. В параграф 1.4 са представени ем-

пиричните оценки на периодните коефициенти и вероятности за смъртност по

възрасти. В параграф 1.5 е проучен модела на Мод за периодната функция

на доживяване, а в параграф 1.6 е представена алтернатива на този модел,
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базирана на Анализ на функционални данни. В параграф 1.7 и параграф 1.8

са разгледани съвременни методологии за моделиране на липсващи данни за

смъртността и броя на населението. В параграф 1.9 е описано моделирането

на вероятностите за раждаемост по възрасти.

Изложената демографска теория в параграфи 1.1, 1.2, 1.3 и 1.5 е изложена

в книгата на Ч. Мод [68], както и Н. Кийфиц [39]. Теорията в параграф 1.4,

е описана в методологията на HMD [99] и книгата на Н. Кийфиц [39]. Из-

глаждащите сплайни и тяхното приложение в демографията, параграф 1.6,

са изследвани в Р. Хиндман [100] и Д. Рамзи [76]. Моделите за попълване на

липсващи данни за смъртността и броя на населението, параграф 1.7 и па-

раграф 1.8, могат да бъдат открити в методологията на HMD [99] и статиите

на В. Канисто [90, 91]. В тази глава са изучени съвременните демографски

модели за смъртност и са избрани онези от тях, които възможно най-точно

описват смъртността на населението и неговите характеристики. Представена

е цялостната методология, която се използва за моделиране и прогнозиране

на параметрите на ОРП. Нейното приложение в практическото моделиране

на ОРП е представено в Глава 3, резултатите за населението са представени

в параграф 3.4.

1.1 Кохортна вероятност за доживяване

Определение 1.1.1. Кохорта наричаме множество от индивиди, родени в

един и същ момент.

Да предположим, че продължителността на живота в дадена кохорта може

да се моделира като случайна величина X, с функция на разпределение G(x),

като G(x) = 0 за x ≤ 0 и lim
x→0

G(x) = G(0) = 0.

Определение 1.1.2. Функция на доживяване наричаме S(x) = P (X > x) =

1−G(x).

Вероятността смъртта да настъпи в интервала (x;x+ h], ако индивидът е
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жив в началото му, e P (x < X ≤ x+ h|X > x) = G(x+h)−G(x)
S(x)

.

Определение 1.1.3. Сила на смъртността наричаме

µ(x) = lim
h→0

G(x+ h)−G(x)

hS(x)
=
g(x)

S(x)
,

където g(x) = G′(x) за тези точки x, за които съществува производната G′(x).

От Определение 1.1.3 следва задачата на Коши
d
dx

lnS(x) = −µ(x)

S(0) = 1
,

чието решение е

S(x) = exp

− x∫
0

µ(s) ds

 , x ∈ R+. (1.1.1)

1.2 Периодна вероятност за доживяване

Тъй като на практика се оказва невъзможно да следим броя на доживелите до

дадена възраст от дадена кохорта поради миграциите и липсата на достатъчно

дълга история, то на практика разполагаме само с данни по периоди. Ако

допуснем, че вероятността човек от кохортата да преживее даден възрастов

интервал не зависи от кохортата (т.е. е една и съща за всички кохорти), то

кохортната вероятност ще съвпадне с периодната вероятност за доживяване.

Нека означим с ω максималната възраст в дадената популация и разделим

[0, ω] на m ≥ 1 възрастови интервала 0 = x0 < x1 < . . . < xm = ω. Тогава

условната вероятност за смърт в Iν = (xν−1, xν ], при условие, че индивидът е

доживял до началото на този интервал, е

qν =
S(xν−1)− S(xν)

S(xν−1)
, 1 ≤ ν ≤ m. (1.2.1)

13



Моделиране на смъртността и раждаемостта

Условната вероятност за преживяване на интервала Iν е

pν = 1− qν =
S(xν)

S(xν−1)
, 1 ≤ ν ≤ m (1.2.2)

Така получаваме периодната вероятност за доживяване до възраст xν :

S(xν) = p1p2 . . . pν , 1 ≤ ν ≤ m. (1.2.3)

Определение 1.2.1. Казваме, че таблицата за смъртност е пълна, ако xν −
xν−1 = hν = 1 за всяко 1 ≤ ν ≤ m − 1. Казваме, че таблицата за смъртност е

съкратена, ако някои от интервалите hν са по-големи от 1, като обикновено се

взима неравномерното деление x1 − x0 = h1 = 1, x2 − x1 = h2 = 4, xν − xν−1 =

hν = 5 за всяко 3 ≤ ν ≤ m− 1.

Последният възрастов интервал представлява (xm−1, ω], като понякога се

означава и с (xm−1,+∞]. Тъй като няма хора на възраст по-голяма от ω,

записите са еквивалентни. Най-често се взима (80,+∞) или (85,+∞), а по-

някога и (100,+∞), когато имаме достатъчно данни и искаме да изследваме

смъртността при столетниците.

1.3 Условни вероятности за доживяване по въз-

расти

Естествено емпирично приближение на qν е Dν/Nν , където с Dν сме означили

броя на умрелите през периода, на възраст в интервала Iν , а сNν сме означили

броя на хората на възраст xν−1, които са били живи в началото на периода. Не

винаги обаче имаме информация за Nν . Данните, с които разполагаме, често

са само за броя на популацията в началото и в края на периода по възрасти.

За краткост ще пропуснем индексът ν и ще разглеждаме даден възрастов

интервал (x, x + h], h > 0. Разсъжденията ще важат за всички интервали Iν

поотделно.
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Средният брой години, преживяни от човек в интервала (x, x+ h], е

L(x, h) =

x+h∫
x

S(y) dy =

h∫
0

S(x+ y) dy.

Вероятността за смъртност във възрастовия интервал (x, x+ h] е

d(x, h) = G(x+ h)−G(x).

Определение 1.3.1. Коефициент на смъртност за възрастовия интервал

(x, x+ h] наричаме

m(x, h) =
d(x, h)

L(x, h)
.

Определение 1.3.2. Фракция наричаме израза f(x, h) = a(x,h)
h

, където

a(x, h) =
1

d(x, h)

h∫
0

(S(x+ y)− S(x)) dy.

Частното S(x+y)−S(x+h)
d(x,h)

представлява условната вероятност за доживяване

до възраст x + y, при условие че смъртта ще настъпи във възрастовия ин-

тервал (x, x + h]. Следователно a(x, h) е средният брой години, преживяни в

интервала, при условие че смъртта ще настъпи вътре в него.

Имаме, че L(x, h) = hS(x + h) +
h∫
0

(S(x + y) − S(x + h)) dy и d(x, h) =

S(x)− S(x+ h). Следователно

L(x, h) = hS(x+ h) + a(x, h)d(x, h)

= h(S(x)− d(x, h)) + hf(x, h)d(x, h)

= hS(x)− h(1− f(x, h))d(x, h)

(1.3.1)

Като решим уравнение (1.3.1) спрямо S(x) и заместим в уравнение (1.2.1)
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получаваме

q(x, h) =
hm(x, h)

1 + h(1− f(x, h))m(x, h)
. (1.3.2)

Това е известната формула на Ч. Чианг (виж [10]), даваща връзка между

коефициентите и вероятностите за смърт по възрасти.

Определение 1.3.3. Очакваният брой години, оставащи на човек след въз-

растта x, означаваме с

T (x) = L(x, h) + L(x+ h, h) + . . .+ L(ω − h, h).

Определение 1.3.4. Очакваното оставащо време на живот на индивид, до-

живял до възраст x, означаваме с

e = E(λ− x|λ > x) =
T (x)

S(x)
.

1.4 Емпирични оценки за периодните коефици-

енти и вероятности за смъртност по възрас-

ти

Емпиричната оценка за коефициента за смъртност m(x, h) e m̂(x, h) = D(x,h)
E(x,h)

,

където D(x, h) е броят на умрелите в интервала (x, x + h], a E(x, h) е оценка

за преживяните човекогодини в този възрастов интервал. Оценката E(x, h)

се нарича още „население, изложено на риск“. Едно достатъчно добро приб-

лижение на E(x, h) е средногодишното население за разглеждания възрастов

интервал, като тогава оценката за фракциите е f̂(x, h) = h/2 за всеки въз-

растов интервал (виж Н. Кийфиц [39]). В случая обаче ние разполагаме с

допълнителни данни - броя на умрелите по възраст от последния рожден ден

и броя на умрелите по дата на раждане, като данните са по едногодишни

възрастови интервали (виж [26]). В термините на диаграмата на Лексис това

значи, че разполагаме с брой умрели по правоъгълници и по успоредници на
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Лексис, откъдето лесно се намира броят на умрелите по триъгълници на Лек-

сис, както е предложено в методологията на Human Mortality Database [99].

Означаваме с DL(x, t) долния триъгълник на Лексис за възраст x през

годината t, а DU(x, t) горния. Долният триъгълник на Лексис обхваща хората,

които навършват възраст x през годината t, а горният - хората, които са

навършили възраст x преди началото на годината. Броят на умрелите на

възраст x по последния рожден ден (правоъгълник на Лексис) тогава се явява

D(x, t) = DL(x, t) +DU(x, t). Означаваме с P (x, t) населението на възраст x в

началото на годината t.

За да пресметнем населението изложено на риск (среден брой преживяни

човекогодини през годината t), ще предположим равномерно разпределение на

смъртните случаи в триъгълниците на Лексис. Ще разглеждаме възрастовия

интервал [x, x + 1) и интервала от време [t, t + 1). Това значи, че средната

възраст, на която настъпва смъртта, ако тя е настъпила в долния триъгълник,

е x+ 1
3
, а ако е настъпила в горния е x+ 2

3
. Следователно емпиричните оценки

на фракциите се дават по формулата

ax =
1
3
DL + 2

3
DU

DL +DU

.

Тези, които преживяват годината, допринасят с 1 човекогодина. Тези, които

умират в горния триъгълник на Лексис, допринасят средно с 1/3 човекого-

дини, а тези, които умират в долния триъгълник, допринасят средно с 2/3

човекогодини. Нека предположим също, че рожденните дни на индивидите

са равномерно разположени през годината. Тогава общия брой човекогодини,

преживяни от хора от популацията на възраст x през годината t, е

E(x, t) = P (x, t+ 1) +
2

3
DL +

1

3
DU =

1

2
(P (x, t) + P (x, t+ 1)) +

1

6
(DL −DU).

Това показва, че когато имаме информация по триъгълници на Лексис, сред-

ногодишното население може да се коригира с 1
6
(DL − DU), за да се получи
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по-точна оценка на E(x, t). За възрасти след една година корекцията на прак-

тика е малка.

Разполагайки с фракциите и коефициентите за смъртност по възрасти,

можем да намерим вероятностите за доживяване до дадена възраст по фор-

мулата, предложена от Чианг. От уравнение (1.3.2), за h = 1 получаваме

qx =
mx

1 + (1− ax)mx

. (1.4.1)

Тъй като последният възрастов интервал 100+ е с отворен край, вероятността

q100+ = 1 и от уравнение (1.4.1) получаваме a100+ = 1
m100+

.

Ако заместим m̂(x, h) и f̂(x, h) в уравнение (1.3.2), получаваме оценката

q̂(x, h) на q(x, h). След това можем да намерим p̂(x, h) от уравнение (1.2.2), а

Ŝ(x) от уравнение (1.2.3). Разполагайки с Ŝ(x), можем да изчислим послед-

нователно

d̂(x, h) = Ŝ(x)− Ŝ(x+ h),

L̂(x, h) = h[Ŝ(x)− (1− f̂(x, h))d̂(x, h)],

T̂ (x) = L̂(x, h) + L̂(x+ h, h) + . . .+ L̂(ω − h, h),

ê(x) =
T̂ (x)

Ŝ(x)
.

Тези емпирични характеристики на населението са част от таблиците за смър-

тност и са разгледани подробно в [39, 68, 73] и други.

1.5 Моделиране на периодната функция на до-

живяване чрез силата на смъртността

(модел на Мод)

Този параграф е посветен на подхода, който Мод предлага в [68] за моделиране

на смъртността. Това е един от най-добрите аналитични модели за разпреде-
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лението на продължителността на живота, който комбинира достиженията на

редица учени, чиито модели и до днес се използват в демографията. Предимс-

твото на този модел е, че той ни дава добре обоснован и възможно най-гъвкав

аналитичен вид на разпределението на продължителността на живота. Както

се оказва обаче, напредъкът в изчислителната техника ни дава възможност да

приложим някои нови подходи за намиране на моделна функция на разпре-

деление за смъртността, които дават по-добри резултати (виж параграф 1.6).

Моделираме силата на смъртността µ(x) като сума на 3 функции: µ(x) =

µ0(x) + µ1(x) + µ2(x), както е предложено в книгата на Ч. Мод [68]. Идеята

е, че силата на смъртността има различни свойства за ранна възраст, средна

възраст и напреднала възраст. Няма да се спираме по-подробно на смисъла

на параметрите на тези 3 функции, тъй като както се оказва по-нататък,

има и по-подходящи модели, които ще разгледаме. Идеята е да използваме

едновременно такива функции, които да са достатъчно „гъвкави“, за да могат

да отразят свойствата на емпиричните функции, и да зависят от малък брой

параметри, за да можем реално да ги оценим.

За ранна възраст се наблюдава бързо намаляване на риска от смърт с

времето и функцията µ0(x) трябва да бъде намаляваща. Предложената от

Мод функция е с 4 параметъра и е подобна на плътността на разпределението

на Вайбул (виж [98]):

µ0(x) = eα0β0δ0(x+ γ0)
δ0−1 exp

[
−β0(x+ γ0)

δ0
]
, x > 0,

H0(x) =

x∫
0

µ0(s) ds = exp
[
α0 − β0γδ00

]
− exp

[
α0 − β0(x+ γ0)

δ0
]
, x > 0.

При някои данни за смъртността се наблюдава „гърбица“ между 20 и 30

годишна възраст и за да се моделира, е предложена функция от Л. Хелигман
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и Д. Полард [35]:

µ1(x) = exp
[
α1 − β1(ln γ1x)2

]
,

H1(x) =

x∫
0

µ1(s) ds = cΦ(ξ(x)), x > 0,

където

c = exp

[
α1 +

1

4β1

]
γ−11

(
π

β1

)1/2

,

ξ(x) =
√

2β1

(
ln γ1x−

1

2β1

)
,

Φ(x) =
1

2π

x∫
−∞

e−
s2

2 ds.

След определена възраст се наблюдава, че с увеличаване на възрастта се

увеличава риска от смърт. Функцията, която използваме за модел, е подобна

на разпределението на Weibull:

µ2(x) = eα2β2δ2(x+ γ2)
δ2−1 exp

[
β2(x+ γ2)

δ2
]
, x > 0,

H2(x) =

x∫
0

µ2(s) ds = exp
[
α2 + β2(x+ γ2)

δ2
]
− exp

[
α2 + β2γ

δ2
2

]
.

Вместо тази функция можем да използваме и други функции, като тази

на Гомперц–Макеам (виж [29, 46]), която има по-малко параметри:

µ2(x) = α2 + β2γ2e
γ2x, x > 0,

H2(x) = α2x+ β2(e
γ2x − 1), x > 0.

(1.5.1)

Можем да намерим емпиричната оценка на S(x) по начина показан в па-

раграф 1.4. Знаейки емпиричните стойности на S(x) в точките xν , можем да

използваме итеративния метод на нелинейните най-малки квадрати за нами-
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ране на оценки на 11-те параметъра, от които зависи предложения модел за

S(x). Разглеждаме H01(x) = H0(x) + H1(x), x > 0 и моделираме S(x) за въз-

расти до 30 години чрез µ0(x) + µ1(x), като използваме уравнение (1.1.1):

S(x) = exp(−H01(x)), за 0 ≤ x ≤ 30.

За възрасти след 30 години избираме сила на смъртността от типа на Гомперц–

Макеам, уравнение (1.5.1):

S(x) = S(30) ·H2(x), за x ≥ 30.

Функцията S(x) е коректно дефинирана функция на разпределение, т.к. S(0) =

1, S(+∞) = 0. Всъщност S(ω) = 0 и за възрасти x > ω имаме S(x) = 0.

Можем да приложим итеративния метод на нелинейните най-малки квадра-

ти за оценка на H(x) = − lnS(x) =
x∫
0

µ(s) ds по емпиричните приближения

Ĥ = − ln Ŝ(x). По този начин, като разделим функцията на 2 части, тя зависи

от 7 параметъра в интервала [0; 30] и от 3 параметъра в интервала (30; +∞),

което подобрява сходимостта на итеративния метод на нелинейните най-малки

квадрати (виж Ч. Мод [68]).

В процеса на изследване на този модел на Мод са изпробвани множество

варианти и различни избори на разделящата възраст 30 години. При търсене-

то на подходящия модел се установи, че намаляването на броя на параметрите

с използването на сила на смъртността µ2(x) от типа на Гомперц–Макеам не

помага достатъчно при оценката на параметрите. Разделянето на 2 части на

възрастите също не помага достатъчно за сходимостта на итеративния метод.

Забелязва се, че малки промени от порядъка на 0.0002 в началните оценки

на някои от параметрите водят до разходимост на метода, което предизвик-

ва нов проблем - намиране на добри начални приближения. Тъй като обаче

само малка част от параметрите имат добра интуитивна интерпретация вър-

ху формата на кривата, търсенето на начална оценка се превръща в сложна
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задача.

1.6 Моделиране на периодната функция на до-

живяване чрез изглаждащ сплайн

За моделиране на разпределението на продължителността на живота същес-

твува и алтернативен подход, даващ по-добри резултати от модела на Мод,

разгледан в предишния параграф 1.5. Този подход е частен случай на Обобщен

адитивен модел (GAM) и представлява моделиране чрез изглаждащ сплайн

(виж Д. Рамзи [76], П. Айлерс [23]). За всяка от годините, за които има данни,

разполагаме с емпиричните вероятности за смъртност и раждаемост по въз-

расти. Наблюдава се ясната закономерност, че за близки възрасти емпирич-

ните вероятности са близки помежду си, т.е. всяка емпирична вероятност за

дадена възраст всъщност съдържа информация и за вероятностите за съсед-

ните възрасти. Например, ако вероятността за раждане на възраст 25 години

е 8%, то логично е вероятността за раждане на възраст 26 или 24 години да

не се отличава съществено от тази стойност, т.е. тези вероятности за смърт-

ност и раждаемост по възрасти са генерирани от гладка функция, подложена

на шум. Задачата е да отделим този шум и да намерим гладката функция,

която е генерирала наблюдаваните стойности. Тази задача е известна в лите-

ратурата под различни наименования: изглаждане на функционални данни,

отделяне на шум от сигнал, намиране на вълна с минимална енергия по емпи-

рични наблюдения, което говори и за други възможни приложения на модела.

Изглаждащите сплайни, които са част от тази теория и са частен случай на

GAM, са описани подробно в [18, 76]. Те ни дават възможност да намерим

оптималната по отношение на средноквадратичната грешка функция, опис-

ваща данните, която удовлетворява поставени от нас ограничения (например

за монотонност, да минава през дадена точка или да има нулева производна

в нея). Едно от най-добрите им предимства е, че те по построение представ-

ляват оптималната функция, която минимизира квадратичната грешка и ед-
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новременно с това волатилитета на сплайна. Търсената функция се представя

като линейна комбинация на няколко базисни сплайна, с компактен носител,

което прави намирането на изглаждащ сплайн изключително бързо и ефек-

тивно (виж [18]), за разлика от итеративния метод на нелинейните най-малки

квадрати. Същевременно сплайнът ни дава по-добър модел за възрастовата

структура на вероятностите за смъртност и раждаемост, в сравнение с модела

на Мод.

Необходимата теория от анализ на функционалните данни е представена

в Приложение А. Намерените изглаждащите сплайни, описващи вероятнос-

тите за смъртност и раждаемост по възрасти за България, са представени на

Фигури 3.1, 3.2 и 3.3 в параграф 3.4.

1.7 Моделиране на липсващи данни за смърт-

ността с модел на Канисто

За попълване на липсващите данни за смъртността на високите възрасти

е избран моделът на Канисто, представен в методологията на University of

California, Berkley и института Max Planck [99]. Този параграф дава кратко

описание на тази методология.

Моделът на Канисто се прилага, когато имаме данни за общия брой на

смъртните случаи над определена възраст, но не разполагаме с данни за смър-

тността по възрасти. Ако например липсващите данни за броя на смъртните

случаи са за възрасти 90 до 100+ и знаем общия брой за възраст 90+, то ние

можем да моделираме смъртността чрез разпределение на Канисто (Kannisto

model of old-age mortality), като разпределим броя на умрелите за 90+ по

триъгълници на Лексис за възрастите 90, 91, . . . , 100+.

Преди да оценим параметрите в модела на Канисто е необходимо да ко-

ригираме данните за необичайни флуктуации в броя на смъртните случаи

(виж HMD [99]), които се дължат на различен размер на кохортите, които

навлизат в календарната година. Знаем, че когато има повече хора на дадена
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възраст, има и повече смъртни случаи, т.е. образуват се „outliers“, които вли-

яят върху оценката на модела. Ако не се справим с така наречените „outliers“,

е възможно да подценим броя на смъртните случаи в началото на отворения

интервал. За да премахнем влиянието им, изчисляваме първите разлики на

броя на смъртните случаи

∆D(x) = D(x+ 1)−D(x),

за x = x∗ − 30, x∗ − 29, . . . , x∗ − 2, където x∗ е долната граница на отворения

възрастов интервал. Намираме изглаждащ сплайн, който моделира тези раз-

лики, след което при предположение за нормалност на остатъците намираме

всички стойности извън 95% доверителен интервал от моделираната средна

стойност. Взимаме първият и последният „outlier“ и всички стойности между

тях ги заместваме с моделираните чрез сплайна. Важно е да се отбележи, че

тази манипулация над броя на умрелите се прави временно, с цел да намерим

по-устойчив модел на Канисто, като след това отново използваме първона-

чалните данни за броя на смъртните случаи по възрасти (виж [99]).

Разполагаме с периодните данни за годината за възрасти x∗− 20 до x∗− 1

и тези за x∗+. От тях можем да намерим сумарния брой на смъртните случаи

за възраст по-голяма от x∗ − i, i = 0, 1, . . . , 20 и да пресметнем емпиричните

оценки на условната вероятност за доживяване до възраст x∗− i, при условие

че хората са доживяли до x0 = x∗ − 20:

Ŝ(x∗ − i) =
D[x∗−i,∞)

D[x∗−20,∞)

,

където i = 0, 1, . . . , 20. От получените емпирични оценки за условната веро-

ятност за доживяване можем да оценим параметрите на модела на Канисто

със сила на смъртността

µ(x) =
aeb(x−x0)

1 + aeb(x−x0)
,
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където a и b са неизвестни параметри. Породената функция на оцеляването е

S(x) =

(
1 + a

1 + aeb(x−x0)

) 1
b

.

Използвайки итеративния метод на нелинейните най-малки квадрати нами-

раме оценки за параметрите a и b. Тогава получената оценка за вероятността

за смъртност във възрастовия интервал [x, x+ 0.5) е

d(x) = S(x)− S(x+ 0.5),

а оценката за броя на смъртните случаи по триъгълници на Лексис е

DL(x) = D[x∗,∞)
d(x)

S(x∗)
,

DU(x) = D[x∗,∞)
d(x+ 0.5)

S(x∗)
,

където x = x∗, x∗ + 1, . . . , ω.

1.8 Моделиране на липсващи данни за населе-

нието чрез „survivor ratio“ метод

Нека P (x, t) означава броя на хората на възраст x в годината t. Нека разпола-

гаме с информация за броя на населението на възраст [x∗, ω), но не разпола-

гаме с информация за броя на населението по възрасти P (x, t), x = x∗, . . . , ω.

Определение 1.8.1. Дефинираме „survivor ratio“ като отношение на оцеле-

лите на възраст x (към 1-ви януари) в годината t към тези от същата кохорта,

които са били живи преди k години:

R(x, t, k) =
P (x, t)

P (x− k, t− k)
.
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За всички години, с изключение на тези, в които липсват данни, можем

да намерим R(x, t, k). Когато липсващите данни не са за първата или послед-

ната година, можем да интерполираме липсващите R(x, t, k) чрез изглаждащ

сплайн. Знаейки P (x−k, t−k) и интерполираното R(x, t, k), намираме оценка

за липсващото население P̃ (x, t) = R(x, t, k) ·P (x−k, t−k), за всякa възраст x

и година t, за които липсва броя на населението P (x, t). След това получените

оценки за броя на населението по възрасти се нормират така, че сумата им да

дава общия брой население на възраст [x∗, ω). Например за България в ня-

кои години разполагаме единствено с данни за населението на възраст 90+ и

липсват данни поотделно за възрастите 90, . . . , 100+. Тогава намираме оценки

за броя на населението на тези възрасти чрез отношението R(x, t, k) и след

това ги нормираме така, че сумата им да бъде колкото даденото население на

възраст 90+.

1.9 Моделиране на вероятностите за раждаемост

по възрасти

Данните за раждаемостта са публикувани на официалния сайт на Евростат

(виж [26]). Разполагаме с данни за броя на живородените от 1960 г. досега по

възраст от последния рожден ден на майката 10–14, 15, 16, . . . , 49, 50+. Това

значи, че разполагаме с броя на ражданията по правоъгълници на Лексис.

Данни поотделно за възрастите 10, 11, . . . , 14 липсват. Също разполагаме с

данни за броя на живородените по паритет ν = 1, 2, 3, 4+ за годините 1995–

2005 и 2007–2009 и по ред на раждането (паритет) ν = 1, 2, 3+ за 2006-та

година, като данните са по едногодишни възрастови интервали за майката от

12 до 50+.

Определение 1.9.1. Коефициент на раждаемост за възраст x в годината

t наричаме asfr(x, t) = n(x,t)
L(x,t)

, където n(x, t) е вероятността за раждане на

живородено от майки на възраст x през годината t, а L(x, t) е средният брой
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преживяни човекогодини.

Както при коефициентите на смъртност по възрасти, емпиричната оценка

за asfr(x, t) е N(x,t)
E(x,t)

, където N(x, t) е броят на живородените от майки на

възраст x в момента t. Oт коефициентите за раждаемост можем да намерим

вероятностите за раждаемост по възрасти. Както емпиричните вероятности

за смъртност по възрасти, така и тук емпиричните оценки съдържат известен

шум, който може да се изчисти допълнително чрез анализ на функционални

данни. Отново можем да използваме изглаждащ сплайн за модел.

В данните за раждаемостта също има липсващи данни - за някои години

броят е агрегиран за възрастите 10–14 години и 50+. Броят живородени във

възрастовия интервал 50+ е малък и раждаемостта бързо намалява с нап-

редване на възрастта, поради което можем да считаме с достатъчно добра

точност, че този брой е съсредоточен във възрастта 50.

За да намерим приближения за ражданията на възраст 10, 11, . . . , 14 годи-

ни, процедираме по следния начин:

1) взимаме данните по ред на раждането (паритет на жената) за възрастите

12, 13, 14 и сумираме по паритета, за да получим общия брой на живородени-

те за възрасти 12, 13, 14 поотделно. Оказва се, че броят на живородените за

10–14 и броят на живородените за 12–14 са еднакви с голяма точност. Затова

можем да считаме, че жените започват да раждат от 12 годишна възраст и

да разпределим броя на живородените за възрасти 10–14 във възрастите 12,

13, 14.

2) Намираме каква част от живородените на възраст 12–14 са родени на въз-

раст 12, на възраст 13 и на възраст 14 за всяка от годините 1995 г.–2009 г.

Получаваме 3 случайни величини k1, k2, k3, за които имаме емпирични оценки

за годините 1995 г. – 2009 г. Оказва се, че всяка от тях се колебае около някак-

ва средна стойност и следователно можем да оценим истинските стойности на

случайните величини с извадковите им средни.

3) Оценките за броя на живородените на възраст 12, 13 и 14 тогава се полу-
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чават като

N(12, t) = k1N([10, 14) , t),

N(13, t) = k2N([10, 14) , t),

N(14, t) = k3N([10, 14) , t).
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Глава 2

Общ разклоняващ се процес на

Кръмп–Мод–Ягерс

В параграф 2.1 са дискутирани необходимите твърдения от теория на възста-

новяването, която се използва за намиране на очакваното бъдещо население.

В параграф 2.2 е разгледана дефиницията на точков процес, който се използва

като модел на раждаемостта в ОРП. В параграф 2.3 е представена класичес-

ката дефиниция на ОРП, разгледана в П. Ягерс [38]. Параграф 2.4 е посветен

на Малтусовия параметър и критичността на ОРП. В параграф 2.5 са пред-

ставени теоретичните резултати на дисертационния труд, които преодоляват

някои ограничения на класическия ОРП, за да се моделира и прогнозира на-

селение.

2.1 Някои важни теореми от теория на възста-

новяването

Теорията на възстановяването, разгледана в книгата на К. Митов и Е. Омей [62],

се оказва важен елемент при моделирането на ОРП. Уравнението, описващо

очакваното бъдещо население, представлява уравнение на възстановяване, чи-

ето решение и асимптотични свойства се описват от теорията на възстановява-
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нето (виж О. Хайриен и Н. Янев [36]). Същевременно миграционните процеси

в населението биха могли да се моделират чрез процес на възстановяване, в

който през случайни моменти от време пристигат/напускат групи хора със

случаен размер.

Определение 2.1.1. Функция на възстaновяване наричаме

U(t) = E(N(t)) + 1 =
∞∑
n=0

F n∗(t),

където N(t) е процес на възстановяване с времена между възстановяванията с

разпределение F (t), а F n∗(t) означава n-тата конволюция на функцията F (t).

Функцията на възстaновяване представлява средния брой възстановявания

до момента t > 0, като броим момента t = 0 за момент на възстановяване.

От определението следва, че U(t) е растяща функция, а може да се покаже,

че също представлява Радонова мярка (крайна върху ограничените множес-

тва). Поради това, че F (t) и U(t) представляват мерки над реалната права,

съсредоточени над R+, можем да изразим U ((a, b]) = U(b)− U(a) като мярка

на интервала (a, b] и тогава U((0, t]) = U(t).

Теорема 2.1.1 (Елементарна теорема на възстановяването, виж [61]). Ако

F (0) < 1 и F (∞) = 1, то

lim
t→∞

U(t)

t
=

µ−1 , ако µ <∞

0 , ако µ =∞.

Определение 2.1.2. Уравнение на възстановяване наричаме интегрално урав-

нение от вида

Z(t) = z(t) +

t∫
0

Z(t− u) dF (u), t ≥ 0, (2.1.1)

където z : R → R, z(t) = 0 за t < 0 и F (t) е функция на разпределение на

[0,∞]. Допуска се и несобствена функция на разпределение F .
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Следната теорема ни дава решението на уравнение (2.1.1):

Теорема 2.1.2. Нека z(t) е ограничена върху всеки краен интервал и z(t) = 0

за t < 0. Тогава уравнението на възстановяване (2.1.1) има единствено реше-

ние в класа на функциите ограничени върху крайните интервали и равни на

0 в (−∞, 0), което се задава с

Z(t) = U ∗ z(t) =

t∫
0

z(t− u) dU(u), t ≥ 0,

където U е функцията на възстановяване, дефинирана с Определение 2.1.1.

Граничното поведение на решението на уравнението на възстановяване се

дава от възловата теорема на възстановяването:

Теорема 2.1.3. Нека z(t) е непосредствено интегруема по Риман и z(t) = 0

за t < 0. Нека F (t) е собствена функция на разпределение, несъсредоточена в

нулата и с крайно математическо очакване. Тогава, ако F (t) е неаритметична,

то

Z(t) = U ∗ z(t)→ 1

µ

∞∫
0

z(t) dt, t→∞.

За аритметична функция F (t) е изпълнено съответно твърдение.

2.2 Точков процес (Point Process)

Теорията представена в този параграф е описана в книгата на П. Ягерс [38] и

се прилага в този дисертационен труд при моделиране на раждаемостта.

Определение 2.2.1. Точков процес ξ върху R+ наричаме изображение от ед-

но вероятностно пространство (Ω,F ,P) към целочислените бореловите мерки

над R+, такива, че за всяко ограничено множество B в Бореловата σ-алгебра

мярката ξ(B) представлява целочислена крайна случайна величина. Мярката

на неограничените множества се допуска да бъде и безкрайност.
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Точковият процес представлява всъщност случайна мярка. Интересно е да

се отбележи, че процесът на възстановяване е точков процес, понеже дефи-

нира целочислена случайна мярка на всеки интервал като броя на възста-

новяванията, които са се случили в този интервал. В случая ξ описва броя

на ражданията на една жена, като ξ((a, b]) е случайна величина, означава-

ща броя на ражданията на жената във възрастовия интервал (a, b]. Тъй като

ξ(−∞, 0) = 0, можем да означим ξ(t) = ξ([0, t]).

Определение 2.2.2. Функция на възпроизводството (reproduction function)

наричаме

µ(t) = E[ξ(t)].

Определение 2.2.3. Вероятностна пораждаща функция на възпроизводст-

вото (reproduction generating function) наричаме функцията

f(s) = E[sξ(∞)].

2.3 Дефиниция на общ разклоняващ се процес.

Основни теореми

Изложената в този параграф дефиниция и основни теореми от теорията на

ОРП са представени в П. Ягерс [38].

Нека разгледаме процес, породен от един индивид - прародител. Означа-

ваме този индивид с (0). С индекси (1), (2), . . . означаваме всички възможни

индивиди, които биха могли да бъдат родени от прародителя (0). Означаваме

с (i, 1), (i, 2), . . . множеството от всички възможни индивиди, които биха мог-

ли да бъдат родени от (i), където i е естествено число. Или най-общо казано,

ако x = (j1, . . . , jn), то с (x, jn+1) = (j1, . . . , jn, jn+1) означаваме jn+1-то дете на

майката x. Не всички от тези n-орки отговарят на реално роден индивид. Те

включват и онези индивиди, които никога не са били раждани.
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Нека I е индексното множество от всички възможни индивиди в популаци-

ята, т.е. I е биективно на множеството на всички наредени n-орки, n = 1, 2, . . ..

За всеки индивид x ∈ I означаваме λx да бъде случайна величина, описва-

ща продължителността на живота му, а ξx да бъде точков процес, описващ

възпроизводството на x. Нека означим с N(R+) множеството от целочисле-

ните мерки над R+. Едно от важните предположения в класическата дефи-

ниция на ОРП е, че двойките (λx, ξx) са независими, еднакво разпределени

(λx и ξx обаче могат да бъдат зависими помежду си). Нека с Q означим съв-

местното им разпределение. Тогава Q е мярка в R+ × N(R+). Означаваме

L(u) = P(λx ≤ u) = Q(u,∞) да бъде маргиналното разпределение на λx, а

S(u) = 1− L(u) да бъде вероятността за доживяване до възраст u. Ще пред-

полагаме също, че P(ξx(λx,∞) = 0) = 1, т.е. жената ражда само докато е

жива.

Означаваме с τx(k) = inf{t : ξx(t) ≥ k} възрастта, на която майката ражда

k-тото си дете. Допуска се и τx(k) = ∞, ако жената е родила по-малко от k

деца през живота си. Тогава

σx = τ0(j1) + τj1(j2) + . . .+ τ(j1,...,jn−1)(jn)

е рождената дата на индивида x = (j1, . . . , jn) спрямо летоброене, започнало

с раждането на (0), т.е. σ0 = 0.

Определение 2.3.1. Казваме, че индивидът (x, k) е реализиран, ако x е ре-

ализиран и ξx(∞) ≥ k.

Макар, че I съдържа изборимо много елементи, само част от индивидите

са реализирани. В демографския случай, ще се окаже, че само краен брой

индивиди се реализират за крайно време.

Индивидът x е жив в момента t, ако t−σx ≥ 0 и t−σx ≤ λx, или по-накратко

σx ≤ t < σx + λx.

Определение 2.3.2. Дефинираме индикаторна случайна величина, която оз-

начава дали индивидът x е жив и на възраст по-малка от a в момента t, по
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следния начин:

zat (x) =

 1, ако t− a < σx ≤ t < σx + λx,

0, иначе.

Определение 2.3.3. Дефинираме броя на живите индивиди в момента t, на

възраст по-малка от a, като случайна величина

zat =
∑
x∈I

zat (x).

Определение 2.3.4. Стохастичният процес zat , t ≥ 0, a > 0 се нарича общ раз-

клоняващ се процес (ОРП).

Означаваме zt = zat , за a > t. Случайната величина zt представлява броя

на всички индивиди в популацията и е дефинирана коректно, тъй като мак-

сималната възможна възраст на индивид в момента t е самото t.

Определение 2.3.5. Нека да означим с In = {(n, x);x ∈ I} поколението с

родител (n). Тогава броят на индивидите в популацията, произлезли от (n), е

z
[n]a
t =

∑
x∈In

zat (x).

Следователно zat може да се представи във вида

zat = zat (0) +

ξ0(t)∑
n=1

z
[n]a
t .

Процесът започнал с раждането на (n) е нов разклоняващ се процес, вероят-

ностно копие на оригиналния процес. Случайните величини z[n]at са независи-

ми, еднакво разпределени, със същото разпределение като zat .

В сила е следната теорема, която гласи, че при определени условия общия

брой на индивидите в популацията е краен във всеки един момент от време.
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Теорема 2.3.1. Ако µ(0) < 1 и µ(t) <∞ за някое t, то P(zt <∞) = 1 за всяко

t.

Една от най-важните теореми, представена в книгата на Ягерс (виж [38]),

гласи, че очакваният бъдещ размер на популацията се получава като решение

на уравнение на възстановяване.

Теорема 2.3.2. Ако µ(0) < 1 и µ(∞) < ∞, то mt = E[zt] < ∞ за всяко t и

ma
t = E[zat ] удовлетворява

ma
t = 1[0,a)(t){1− L(t)}+

t∫
0

ma
t−u µ(du). (2.3.1)

За аритметична функция µ е изпълнено съответно твърдение.

В демографския случай условията на Теорема 2.3.2 са изпълнени, понеже

f(s) е крайна функция. Теоремата предоставя уравнение на възстановяване

за очаквания брой на населението след време t, а от теория на възстановява-

нето знаем теоретичното решение на това уравнение. Теорема 2.1.2 гласи, че

решението на уравнение (2.3.1) има вида

mt = S ∗ U =

t∫
0

S(t− u) dU(u),

където U(u) =
∞∑
n=0

µn∗(u) означава функцията на възстановяване, породена от

мярката µ.

Определение 2.3.6. Параметърът m = µ(∞) се нарича критичен параме-

тър, като ОРП се нарича докритичен при m < 1, критичен при m = 1, и

надкритичен при m > 1.
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2.4 Малтусов параметър

Определение 2.4.1. Малтусовият параметър α се дефинира като решение

на уравнението µ̂(α) = 1, където µ̂(α) =
∞∫
0

e−αu dµ(u) е Лаплас–Стилтесовата

трансформация на функцията µ.

Следната гранична теорема ни дава по-ясна интерпретацията на този па-

раметър.

Теорема 2.4.1 (виж П. Ягерс [38]). Нека условията на Теорема 2.3.2 са из-

пълнени, нека съществува решение на уравнението µ̂(α) = 1 и нека µ е неарит-

метична. Тогава за 0 ≤ a <∞ са изпълнени следните асимптотични свойства

при t→∞:

Ако µ(∞) = 1 и съществува Малтусов параметър α, то α = 0 и

ma
t →

a∫
0

{1− L(u)} du

∞∫
0

uµ(du)

.

Ако µ(∞) > 1 и съществува Малтусов параметър α, то α > 0 и

ma
t ∼ eαt

a∫
0

e−αu{1− L(u)} du

∞∫
0

ue−αu µ(du)

.

Ако µ(∞) < 1 и съществува Малтусов параметър α, то α < 0 и

ma
t ∼ eαt

a∫
0

e−αt{1− L(t)} dt

∞∫
0

te−αt µ(dt)

.

За a = ∞ твърдението остава в сила, при условие, че
∞∫
0

te−αt L(dt) < ∞. За

аритметични функции важат съответни твърдения.
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2.5 Теоретични резултати

Този параграф описва получените нови резултати, които допълват класичес-

ката теория на ОРП, за да се моделира население. Необходимо е първо да

изследваме разклоняващ се процес, започващ от индивид на произволна въз-

раст, както и от множество индивиди на различни възрасти (включително

случайни). Също така и да намерим ефективен числен метод за проектиране

на населението. Това са и основните теоретични приноси на този дисертацио-

нен труд по отношение на ОРП.

Теорията на ОРП представя очакваното бъдещо население като решение на

уравнение на възстановяване. От теория на възстановяването (виж К. Митов

и Е. Омей [61]) знаем, че теоретичното решение на това уравнение е конволю-

ция на две функции. Едната от тях се нарича функция на възстановяването и

представлява безкрайна сума от конволюции с нарастващ ред. Пресмятането

на тези конволюции е изключително тежка изчислителна задача. В допълне-

ние, за да се намери проекцията на цялата възрастова структура на населе-

нието, е необходимо да се решат 100 уравнения на възстановяване (по едно за

всеки възрастов интервал). Затова е необходимо да се приложи изчислително

ефективен подход за решаване на тези уравнения на възстановяване, описан

в публикацията [93].

Оказва се, че частен случай на представения в публикацията [93] числен

метод е добре известния метод в демографията за проекция на възрастовата

структура на населението - с матрица на Лесли. Интересен резултат е, че про-

екцията с матрица на Лесли дава приблизително решение на уравнението на

възстановяване (2.3.1). Теорията на разклоняващите се процеси в непрекъс-

нато време ни дава оценка за грешката на този демографски подход, която

възниква от дискретизацията на времето. Същевременно, погледнато от дру-

га гледна точка, се оказва, че матрицата на Лесли представлява числен метод

за решаване на интегрални уравнения на възстановяване.

Ако разполагаме с аналитична форма на функциите S и µ, тогава е въз-
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можно да намерим теоретичното решение на уравнението на възстановяване

(2.3.1), но в общия случай решението няма удобен аналитичен вид. Напри-

мер, когато моделираме население на базата на реални данни, функциите S и

µ могат да представляват изглаждащи сплайни и тогава решението на урав-

нението на възстановяване няма „удобна“ аналитична форма. Друг проблем е,

че дори да направим допускане за аналитичния вид на функциите S(t) и µ(t),

намирането на теоретично решение не винаги е възможно. Същевременно на

практика известните аналитични модели на смъртността не описват достатъч-

но добре наблюдаваните емпирични вероятности за смъртност по възрасти и

имат проблеми с оценката на параметрите (виж параграф 1.5). Поради това,

в стремежа да създадем математически модел на населението, който макси-

мално отговаря на реалността, се налага да работим с изглаждащи сплайни

и числени методи за намиране на решението на уравнение (2.3.1).

Нека означим с bzt разклоняващ се процес, започващ от една жена на въз-

раст b в момента t = 0, bξ да е съответстващият й точков процес, bµ да е

очакването на точковия процес и bS да е нейната функция на оцеляването

(survivability function).

Имаме, че bµ(t) = E(ξ(t + b) − ξ(b) | λ > b), t > 0 е очакваният брой

деца на една жена след възраст b, ако е доживяла до тази възраст и bS(t) =

P(λ > b+ t | λ > b) е вероятността тя да оцелее още t години, ако е доживяла

възраст b. Нека bz
a
t е броят на индивидите на възраст по-малка от a в момента

t, започнали от жена на възраст b в момента 0. Ако a = ∞ и b = 0 ще ги

пропускаме в означенията. Нека 1[0,c](t) е индикаторна функция: 1[0,c](t) = 1,

ако c ≥ 0, t ∈ [0, c] и 1[0,c](t) = 0, ако c < 0 или t > c.

Теорема 2.5.1. Ако f(s) = E(sξ(∞)) < ∞, |s| ≤ 1 и S(b) > 0, тогава bmt =

E(bzt) < ∞, за всяко t и очакваният брой на индивидите по-млади от a в

момента t (или на възраст точно a), започнали от жена на възраст b в момента
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0, bma
t = E(bz

a
t ), удовлетворява

bm
a
t = bS(t)1[0,a−b](t) +

t∫
0

ma
t−u bµ(du), (2.5.1)

където bS(t) = S(b+t)
S(b)

означава вероятността жена на възраст b да доживее

до b + t, bµ(t) = µ(t+b)−µ(b)
S(b)

е очакването на нейният точков процес, а ma
t−u е

решението на уравнение (2.3.1).

Ако S(t) и µ(t) са два пъти диференцируеми по t, тогава bm
a
t е два пъти

диференцируема и по t, за t 6= a− b, и по b, за b 6= a. Ако a =∞, тогава bmt е

два пъти диференцируема за всяко t > 0.

Доказателство. Доказателството, за разлика от доказателството на уравне-

ние (2.3.1), представено в П. Ягерс [38], взима под внимание, че първата жена

(0) има различно разпределение на продължителността на живота и на точ-

ковия си процес от това на нейното поколение. Жената прародител сега е на

възраст b в момента 0 и има ξ0(t) на брой деца в интервала [0, t]. Нека z[n]at−τ(n)

означава разклоняващия се процес на n-тото дете на жената (0). Тогава имаме,

че bz
a
t = bz

a
t (0) +

ξ0(t)∑
n=1

z
[n]a
t−τ(n). Тази сума е крайна и ако използваме свойството

линейност на очакването, получаваме

bm
a
t = Ebzat = P(bz

a
t (0) = 1) + E

ξ0(t)∑
n=1

z
[n]a
t−τ(n)


= P(bz

a
t (0) = 1) + E

 t∫
0

zat−u ξ0(du)


= bS(t)1[0,a−b](t) +

t∫
0

ma
t−u bµ(du),

където bµ(u) = Eξ0(u) = E(ξ(u+ b)− ξ(b) | λ > b).

Ако S(t) е два пъти диференцируема и b е такава, че S(b) > 0, тогава

bS(t) = S(t+b)
S(b)

е коректно дефинирана и два пъти диференцируема по t и по
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b. Имаме, че bµ(t) = µ(t+b)−µ(b)
S(b)

, така че, ако µ(t) е два пъти диференцируема,

то bµ(t) е два пъти диференцируема по t и по b. Имаме, че конволюцията

на две два пъти диференцируеми функции е също два пъти диференцируема

функция, така че ma
t , като решение на уравнението на възстановяване (2.3.1)

е отново два пъти диференцируема по t, когато t 6= a. Поради члена 1[0,a−b](t)

в уравнение (2.5.1) имаме, че bm
a
t е два пъти диференцируема по t, за t >

0, t 6= a, t 6= a − b. Ако вземем a = ∞, тогава bmt е два пъти диференцируема

за всички t > 0. Също поради члена 1[0,a−b](t) в уравнение (2.5.1) имаме, че

bm
a
t е два пъти диференцируема по b, когато b 6= a.

Нека ω е максималната възраст в таблиците за смъртност, т.е. P(λ > ω) =

0. С други думи това е максималната възраст, до която може да доживее

човек. Нека също за улеснение на записа да е кратна на h.

Нека Nt(bh; (b+ 1)h] е броят на жените на възраст (bh; (b+ 1)h] в момента

t, т.е. това е възрастовата структура на населението. Например, ако разкло-

няващият се процес е започнал от една жена на възраст 0 в момента 0, то

zt = Nt[0;h] +
ω/h−1∑
b=1

Nt(bh; (b+ 1)h] и Nt(bh; (b+ 1)h] = zbh+ht − zbht .

Следната теорема показва, че очакваната възрастова структура в момента

t+h може да бъде пресметната приближено от очакваната възрастова струк-

тура в момента t. Теоремата се отнася за разклоняващи се процеси, започващи

от един или краен брой индивиди на различни възрасти (включително слу-

чайни).

Теорема 2.5.2. Нека са изпълнени условията на Теорема 2.5.1 и S(t) и µ(t)

са два пъти диференцируеми в R и µ(t) = 0 за t ≤ 0. Нека uµ
′′(t) е ограничена

функция на t и u, а S ′′(t) е ограничена функция на t. Тогава следното числено

приближение е в сила при h→ 0:

ENt+h((b+ 1)h; (b+ 2)h] = ENt(bh, (b+ 1)h] ·
[
bhS(h) +O(h2)

]
,

ENt+h[0;h) =

ω/h−1∑
b=0

ENt(bh, (b+ 1)h] · bhµ(h) + ENt[0, ω] ·O(h2),
(2.5.2)
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където b е цяло число, b ≥ 0. Алтернативна формулировка на уравнение (2.5.2)

е:

ENt+h[0;h) =

ω/h−1∑
b=0

[ENt(bh, (b+ 1)h] · bhµ′(0)h] + ENt[0, ω] ·O(h2).

Константата в члена O(h2) не зависи от избора на b.

Доказателство. Нека u > 0. Замествайки t = h в Теорема 2.5.1 и използвайки

елементарната квадратурна формула на правоъгълниците можем да пресмет-

нем очаквания брой на живородените и очаквания брой на индивидите на

възраст u, които оцеляват до възраст u+ h:

um
h
h = uS(h)1[0,h−u](h) +

h∫
0

mh
h−v uµ(dv) =

h∫
0

mh−v uµ(dv)

= m0 · (uµ(h)− uµ(0)) +O(h2) = uµ(h) +O(h2),

um
u+h
h − um

h
h = uS(h)1[0,h](h) +

h∫
0

mu+h
h−v uµ(dv)−

h∫
0

mh
h−v uµ(dv) = uS(h).

(2.5.3)

Забелязва се, че umb
h = um

h
h за всяко h ≤ b < u+h, така че броят на индивидите

във възрастовия интервал (h, u + h) е 0, т.е. след време h можем да имаме

единствено индивиди на възраст u+ h или възраст [0, h].

От формулата на Тейлър следва, че грешката O(h2) в уравнение (2.5.3)

има вида
[
−m′h−ζ · uµ′(ζ) +mh−ζ · uµ′′(ζ)

]
· h2

2
. Членът uµ

′′(ζ1) ≤ sup
u,v

uµ
′′(v) е

ограничен от константа, независима от u. Функцията uµ
′(v) е също ограничена

поради факта, че производната ѝ е ограничена, така че uµ
′(ζ) е ограничено

от константа, независима от u. Това означава, че |umh
h− uµ(h)| < Ch2, където

константата C не зависи нито от u, нито от h.

Нека b ≥ h и u ∈ [b, b + h), така че u → b, когато h → 0. Използвайки
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отново формулата на Тейлър получаваме, че

uµ(h)− bµ(h) =
µ(u+ h)− µ(u)

S(u)
− µ(b+ h)− µ(b)

S(b)

=
S(b)µ′(u)h− S(u)µ′(b)h+O(h2)

S(u)S(b)

=
S(b)µ′(u)− S(u)µ′(b)

S(u)S(b)
· h+O(h2) = O(h2)

и

uS(h)− bS(h) =
S(u+ h)S(b)− S(b+ h)S(u)

S(u)S(b)

=
[S(u+ h)− S(u)]S(b)− [S(b+ h)− S(b)]S(u)

S(u)S(b)

=
S ′(u)S(b)− S(u)S ′(b) +O(h2)

S(u)S(b)
· h = O(h2).

Това значи, че за u ∈ [b, b+ h)

um
h
h = bµ(h) +O(h2),

um
u+h
h − um

h
h = bS(h) +O(h2).

Константите в грешките O(h2) не зависят от u и h поради факта, че uµ
′′(v) и

S ′′(v) са ограничени.

Нека ηi са случайни величини, описващи възрастите на индивидите, които

се намират в интервала (bh, (b + 1)h] и нека имат функции на разпределение

Fηi , такива че ηi ∈ (bh, (b+ 1)h]. Тогава

E
(
ηiz

(b+2)h
h − ηiz

(b+1)h
h

)
= E

[
E
(
ηiz

(b+2)h
h − ηiz

(b+1)h
h | ηi

)]
=

(b+1)h∫
bh

(
um

(b+2)h
h − um

(b+1)h
h

)
dFηi(u) =

(b+1)h∫
bh

(
um

u+h
h − um

h
h

)
dFηi(u)

=

(b+1)h∫
bh

uS(h) dFηi(u) = bhS(h) +O(h2),
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E
(
ηiz

h
h

)
= E

[
E
(
ηiz

h
h | ηi

)]
=

(b+1)h∫
bh

um
h
h dFηi(u) = bhµ(h) +O(h2).

Очакваният брой индивиди на възраст (bh; (b+1)h], които ще оцелеят след

време h, е

ENt+h((b+ 1)h; (b+ 2)h] = E
Nt(bh;(b+1)h]∑

i=1

(
ηiz

(b+2)h
h − ηiz

(b+1)h
h

)
= ENt(bh; (b+ 1)h] · (bhS(h) +O(h2)),

а броят на индивидите, които са били родени през това време, е

ENt+h[0;h) =

ω/h−1∑
b=0

E
Nt(bh;(b+1)h]∑

i=1

ηiz
h
h

=

ω/h−1∑
b=0

[
ENt(bh; (b+ 1)h] ·

(
bhµ(h) +O(h2)

)]
=

ω/h−1∑
b=0

(ENt(bh; (b+ 1)h] · bhµ(h)) + ENt[0, ω] ·O(h2).

Ако изберем µ да бъде два пъти диференцируема, тогава

bhµ(h) = bhµ(0) + bhµ
′(0)h+O(h2) = bhµ

′(0)h+O(h2),

откъдето следва, че

ENt+h[0, h) =

ω/h−1∑
b=0

[ENt(bh; (b+ 1)h] · bhµ′(0)h] + ENt[0, ω] ·O(h2).

Нека първо въведем следните матрични означения, които ще улеснят оз-

наченията в следващите твърдения:
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A =



0µ(h) hµ(h) . . . ω−2hµ(h) ω−hµ(h)

0S(h) 0 . . . 0 0

0 hS(h) . . . 0 0
...

... . . . ...
...

0 0 . . . ω−2hS(h) 0


ω
h
×ω

h

,

B =



0µ
′(0)h hµ

′(0)h . . . ω−2hµ
′(0)h ω−hµ

′(0)h

0S(h) 0 . . . 0 0

0 hS(h) . . . 0 0
...

... . . . ...
...

0 0 . . . ω−2hS(h) 0


ω
h
×ω

h

,

ENt =


ENt[0;h]

ENt(h; 2h]
...

ENt(ω − h;ω]


ω
h
×1

, O(h2) =


O(h2)

O(h2)
...

O(h2)


ω
h
×1

и 1 =


1

1
...

1


ω
h
×1

.

Следствие 2.5.1. Нека предположим, че жените могат да имат само по едно

дете във възрастовия интервал (b; b+1]. Нека pb означава условната вероятност

една жена да роди в този интервал и sb означава условната вероятност една

жена да доживее до края на интервала, ако е била жива в началото му. Тогава

Теорема 2.5.2 остава в сила, като матрицата A придобива следната форма:

A =



p0 p1 . . . pω−2 pω−1

s1 0 . . . 0 0

0 s2 . . . 0 0
...

... . . . ...
...

0 0 . . . sω−2 0


ω×ω

.

Забележка. Тази матрица е известна в демографията като матрица на Лесли

и се използва като стандартен метод за проекция на населението (виж Н.

Кийфиц [39]).
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Доказателство. Твърдението е следствие от Теорема 2.5.2, ако вземем h =

1, k = 1 и съобразим, че очакваният брой деца, които ще роди една жена в

интервала (b; b+ 1] е bµ(1) = 1 · pb + 0 · (1− pb) = pb, а условната вероятност за

оцеляване до възраст b+ 1 е bS(1) = sb.

Теорема 2.5.3. Нека първоначалното население в момента t = 0 е съставе-

но от краен брой индивиди на случайни възрасти, с абсолютно непрекъснато

разпределение. Нека EN0[0, h], EN0(bh, (b+1)h], за b = 1, . . . , (ω/h−1), е очак-

ваната структура на населението в момента t = 0. Нека условията на Теоре-

ма 2.5.1 са изпълнени и нека uµ
′′(v) е ограничена в [0, t]2 и S ′′(v) е ограничена

в [0, t]. Тогава за всяко k ≤ t/h имаме, че

ENkh = Ak · EN0 + O(h2) (2.5.4)

и общия брой на населението е

1ᵀ · ENkh = 1ᵀ ·Ak · EN0 +O(h). (2.5.5)

Аналогично твърдение е в сила и ако използваме за приближение матрицата

B вместо A.

Доказателство. Теорема 2.5.2 може да бъде записана в матрична форма като

ENt = A · ENt−h + Et−h, където Et−h означава грешката. Ако приложим

Теорема 2.5.2 рекурсивно t/h на брой пъти, получаваме

ENt = A
t
h · EN0 + A

t
h
−1 · E0 + . . .+ A · Et−2h + Et−h, (2.5.6)

където Ebh са векторите на грешките.

Ще видим, че грешката ENt−A
t
h ·EN0 в уравнение (2.5.6) е от порядъка

на O(h2). От Теорема 2.5.2 следва, че всеки елемент на абсолютната грешка

|Ebh| е ограничен от съответния елемент на вектора Emax
bh , който е представен
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по-долу:

|Ebh| ≤


ENbh[0, ω] · Ch2

ENbh[0, h] · Ch2
...

ENbh(ω − 2h, ω − h] · Ch2


ω
h
×1

= Emax
bh ,

като константата C не зависи от избора на b и h.

От ограничеността на функциите um
′(h) и uS(h) следва, че съществува

матрица Amax, такава че всеки елемент на матриците A и B е по-малък от

съответния елемент на матрицата Amax, представена по-долу:

Amax =


Mh Mh . . . Mh Mh

1 0 . . . 0 0
...

0 0 . . . 1 0


ω
h
×ω

h

,

където M е константа.

В сила е, че ENt[b, b + h] → 0 за всяко b и t, когато h → 0. Имаме, че

A · |Ebh| ≤ Amax · Emax
bh , където сравнението е поелементно. Ако умножим

рекурсивно Amax
k · Emax

bh = A ·Amax
k−1 · Emax

bh и използваме, че ENbh[0, h] +

. . .+ ENbh(ω − (k + 1)h, ω − kh] ≤ ENbh[0, ω], то за k < ω/h

Amax
k · Emax

bh ≤ Ch2 ·



ENbh[0, ω]2Mh(Mh+ 1)k−1

ENbh[0, ω]2Mh(Mh+ 1)k−2

...

ENbh[0, ω](2Mh)

ENbh[0, h]
...

ENbh(ω − (k + 2)h, ω − (k + 1)h]


ω
h
×1
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и за k ≥ ω/h

Amax
k · Emax

bh ≤ Ch2 ·


ENbh[0, ω]2Mh(Mh+ 1)k−1

ENbh[0, ω]2Mh(Mh+ 1)k−2

...

ENbh[0, ω]2Mh(Mh+ 1)k−ω/h


ω
h
×1

.

Тогава за k = t/h имаме Mh(Mh + 1)t/h−1 ∼ MetM · h → 0, когато h → 0.

Също ENb[0, ω] е ограничено за всяко b ≤ t и ENb[a, a+ h]→ 0 за всяко a < ω

и b ≤ t, когато h→ 0. От тук следва, че съществува константа C, независима

от b и h (но зависима от t), такава, че всеки елемент на вектора Amax
k ·Emax

bh

е по-малък от Ch3, k = 1, . . . , (t/h− 1).

Ако пресметнем общата грешка на апроксимацията в уравнение (2.5.6) ще

получим, че всеки елемент на абсолютната грешка |A t
h
−1E0 + . . .+ AEt−2h +

Et−h| е по-малък от t
h
· Ch3 = O(h2), където C е константа, и

ENt = At/h · EN0 + O(h2).

Ако съберем по всяка една от възрастите (техният брой е ω/h) ще получим

1ᵀENt = 1ᵀ ·At/h · EN0 + 1ᵀ ·O(h2) = 1ᵀ ·At/h · EN0 +O(h).

Забележка. Ако фиксираме периода t и намаляваме h, грешката на ап-

роксимацията в уравнения (2.5.4) и (2.5.5) клони към нула. Интересно е да се

отбележи обаче, че грешката зависи от t - ако фиксираме h и увеличаваме t,

грешката нараства.

Теорема 2.5.4. Нека N0[0,+∞) = N0[b, b] = 1, т.е. имаме само един индивид
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в началния момент и тя е на възраст b. Тогава за всяко k = 1, . . . , t/h

bmkh =
[
1 . . . 1

]
1×ω

h

·



0µ(h) hµ(h) . . . ω−2hµ(h) ω−hµ(h)

0S(h) 0 . . . 0 0

0 hS(h) . . . 0 0
...

... . . . ...
...

0 0 . . . ω−2hS(h) 0



k

ω
h
×ω

h

·



0
...

0

1

0
...

0


ω
h
×1

+O(h),

където единственият ненулев елемент в този вектор е на позиция b/h + 1,

съответстваща на възрастовия интервал (b, b + h]. Като алтернатива можем

да използваме за апроксимация матрицата B вместо A .

Доказателство. В този случай разклоняващият се процес започва от индивид

на възраст b. Ако разгледаме подобен разклоняващ се процес, започващ от

жена на възраст η ∈ (b, b+ h], с абсолютно непрекъснато разпределение във

възрастовия интервал, тогава можем да приложим Теорема 2.5.3. Знаем също,

че bmt е непрекъсната функция на b, откъдето E(ηmt) = bmt +O(h).

Следствие 2.5.2. Нека условията на Теорема 2.5.3 са изпълнени. Тогава ре-

шенията на уравненията на възстановяване (2.3.1) за всички възрасти a могат

да се пресметнат едновременно с формулата:


mh
kh

m2h
kh −mh

kh
...

mω
kh −mω−h

kh

 ≈


0µ(h) hµ(h) . . . ω−2hµ(h) ω−hµ(h)

0S(h) 0 . . . 0 0

0 hS(h) . . . 0 0
...

... . . . ...
...

0 0 . . . ω−2hS(h) 0



k

ω
h
×ω

h

·


1

0
...

0


ω
h
×1

за всяко k = 1, . . . , t/h. Очакваното население ma
kh е приблизително равно на

сумата на първите a/h на брой елементи на вектора по-горе.
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Забележка. Интересно е да се отбележи, че ако t ≤ ω, то можем да из-

ползваме отрязаната матрица от първите (t/h) на брой редове и колони и ще

получим същото приближение.

Доказателство. Ако разгледаме разклоняващ се процес, започващ от инди-

вид на възраст 0, то прилагайки Теорема 2.5.3 получаваме решенията на урав-

ненията на възстановяване (2.3.1) за всички възрасти a едновременно.

Ако разгледаме популация, започваща от индивид от мъжки пол, то µ(t) =

0 за всяко t и уравнение (2.3.1) придобива вида bm
a
t = bS(t)1[0,a−b](t). Това зна-

чи, че мъжете допринасят към броя на популацията единствено с техният

живот, докато жените допринасят включително и с живота на техните деца.

Другият факт, който трябва да се отчете в модела, е, че жените раждат и

момчета, така че броят на живородените мъже зависи от очакваната възрас-

това структура на жените (която се изчислява с уравнение (2.5.1)). Тогава

уравнение (2.5.2), записано за мъжете е:

ENmales
t+h ((b+ 1)h; (b+ 2)h] ≈ ENmales

t (bh, (b+ 1)h] · bhSmales(h),

ENmales
t+h [0;h] ≈

ω/h−1∑
b=0

ENt(bh, (b+ 1)h] · r · bhµ(h),

където r означава отношението между броя на родените мъже и жени, а b ≥
0 е цяло число. Можем да считаме, че r = 1.05, тъй като средно на всеки

100 момичета се раждат около 105 момчета или да получим оценка за това

отношение от наличната статистика.

2.6 Заключение

Следствие 2.5.2 ни дава числено решение на уравнението на възстановява-

не (2.3.1). Поради това, че се състои единствено от вдигане на степен на мат-

рица, която освен това има ненулеви елементи единствено на първия си ред

и един от диагоналите, численият метод работи бързо и ефективно. Освен
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това на всяка стъпка от умножението с матрицата A получаваме решенията

на всички уравнения на възстановяване, за всички възрасти a едновременно.

Знаейки първоначалната възрастова структура на неселението и функци-

ите S(t) и µ(t) можем да пресметнем очакваната бъдеща структура на насе-

лението, прилагайки Теорема 2.5.2.

Теорема 2.5.3 показва, че разполагайки с началната възрастова структура

на населението N0 и матрицата A, можем да направим прогноза за бъдещия

брой на населението. В Следствие 2.5.1 е показана връзката между матри-

цата A и матрицата на Лесли, използвана в демографията за проекция на

населението. Оказва се, че този стандартен демографски метод за проекция

на населението всъщност дава приближено числено решение на уравненията

на възстановяване в Теорема 2.3.2, като грешката му е изведена с теорията

на ОРП (виж Теорема 2.5.3). При всяко умножение на текущата възрасто-

ва структура на населението N0 с матрицата A получаваме приближение на

очакваната структура на населението за следващия период от време.

Един от най-известните модели на населението е този Малтус (1798 г.),

който показва експоненциален растеж на населението, без да отчита текуща-

та му възрастова структура и стохастиката на процеса. Матричните модели за

прогнозиране на населението са въведени още през 40-те години на миналия

век от Х. Бернардели (виж [6], 1941 г.), Е. Левис (виж [45], 1942 г.) и П. Лесли

(виж [43, 44], 1945–1948 г.), като първоначално те са детерминистични и не

отчитат стохастиката на населението, но вече отчитат текущата възрастова

структура. По-късно Полард (виж [72], 1966 г.) показва стохастичен модел на

населението, който всъщност представлява многотипов разклоняващ се про-

цес на Галтон–Уотсън (виж [38, 85, 97]), и извежда рекурентни формули за

пресмятане на вариацията на този разклоняващ се процес. Ягерс представя

общ разклоняващ се процес с непрекъснато време и прави първите стъпки

към приложението му в демографията (виж [38]).

Едно от забележителните неща в съвременните модели за населението е,

че те всъщност не изключват, а съдържат в себе си предишните модели за на-
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селението. Така например се оказва, че матричните детерминистични модели,

както и разклоняващите се процеси, предсказват експоненциално нарастване

на населението в безкрайността. Те подобряват Малтусовият модел, давайки

по-прецизна прогноза за населението в краткосрочен хоризонт. Също се оказ-

ва и че многотиповият разклоняващ се процес на Галтон–Уотсън дава същата

прогноза за населението като матричния детерминистичен модел на Лесли,

като същевременно обаче разглежда и стохастиката на населението. Моделът

на население с ОРП също потвърждава това правило - очакваното население

може да се приближи с матрица на Лесли и нараства/намалява с експонен-

циална скорост в безкрайността, както при модела на Малтус. Променяйки

матрицата на Лесли за всеки бъдещ период от време ни позволява дори да

преодолеем допускането за непроменливи закони на смъртността и ражда-

емостта и да моделираме разклоняващ се процес (население) в променлива

среда. Същевременно изследвайки какво би станало, ако законите на смърт-

ността и раждаемостта останат същите, получаваме също ценна информация

за сегашното демографско състояние (виж параграф 3.3). Приложението на

ОРП и практическите похвати, с които можем да преодолеем някои от при-

видните ограничения на модела, са разгледани в следващата Глава 3.
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Глава 3

Приложение на ОРП в

демографията

В тази глава е представено приложението на ОРП в демографията за прог-

нозиране и моделиране на населението. Като пример е направена прогноза за

населението на България и съпоставка с други европейски държави, както

и оценка на демографското им състояние. В параграф 3.1 е описана после-

дователността от стъпки, необходими за моделирането и прогнозирането на

стохастичните закони на смъртността и раждаемостта от наличните демог-

рафски данни. В параграф 3.2 е разгледано приложението на теоретичните

резултати, получени в параграф 2.5, за прогнозиране на населението с ОРП.

В параграф 3.3 са представени резултатите за Малтусовия параметър на ОРП

и неговата динамика във времето за няколко европейски страни. Резултатите

от прогнозата за населението на базата на ОРП и построяването на довери-

телни интервали за броя на населението и неговата възрастова структура са

съдържание на параграф 3.4.
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3.1 Моделиране, прогнозиране и симулиране на

функциите S(t) и µ(t) от реални демографс-

ки данни

За да приложим Теорема 2.5.3 за проекция на населението, първо се нуждаем

от модел за разпределението на продължителността на живота S(t) и очаква-

ния брой на децата на една жена µ(t) до навършване на възраст t. Процесът

на моделиране на тези две функции е сложен и многокомпонентен, включ-

ващ много демографски и статистически похвати. Te са описани подробно в

Глава 1, като в този параграф ще покажем как те се използват в съчетание.

От данните, с които разполагаме (публикувани от Евростат [26]), бихме

могли да намерим повъзрастовите коефициенти за смъртност и раждаемост,

т.е. таблиците за смъртност (виж Н. Кийфиц [39], С. Престън [73]). Част от

данните обаче липсват - за някои години броят на индивидите над дадена

възраст (например 80, 85 или 90) е агрегиран, вместо даден по възрасти. За

някои години броят на смъртните случаи над определена възраст е също аг-

региран. Преди да направим модел на ОРП е необходимо да се справим с

липсващите данни. Моделът на Канисто за смъртност на високите възрасти

(виж [91]) се използва за годините с липсващи данни за смъртността. Този

модел се е доказал в практиката, че дава добри резултати за оценка на броя

на смъртните случаи по възрасти от даден общ брой на смъртните случаи.

Методът „survivor ratio“ се използва за годините с липсващи данни за броя на

хората по възрасти. Изчерпателна и съвременна методология за пресмятане

на таблиците за смъртност и попълване на липсващите данни е представена

в „Human Mortality Database“ (виж [99]) и В. Школников (виж [78]). След

прилагане на методологията и пресмятане на възрастовите коефициенти за

смъртност и раждаемост можем да използваме формулата на Чианг за прес-

мятане на условните вероятностите за смъртност и раждаемост по възрасти

(виж [10]). Пресметнатите емпирични вероятности обаче съдържат шум, кой-
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то може да бъде изчистен допълнително преди да използваме тези вероятнос-

ти. На Фигура 3.1 и 3.2 е представен логаритъма от емпиричните вероятности

за смъртност по възрасти (означени с ’о’).

Фигура 3.1: Логаритмични вероятности за смъртност по възрасти за жени
(България, 2012 г.)

Забелязва се, че за близки възрасти тези вероятности са близки помеж-

ду си, т.е. съществува гладка функция, описваща емпиричните оценки, които

наблюдаваме. Целта е да намерим онази гладка функция, която е генери-

рала емпиричните вероятности за смъртност по възрасти. Един стандартен

подход е да използваме аналитична функция, като тази на Гомперц–Макеам

или по-сложна, като предложената от Мод (виж [68]). Този подход обаче на

практика се е доказал, че има много проблеми с оценката на параметрите,

както и че не апроксимира достатъчно добре наблюдаваните данни. Модерен

подход като изглаждащите сплайни всъщност дава много по-добри резулта-

ти (виж Д. Рамзи и Б. Силвърман [76]). Приложението на изглаждащите

сплайни в демографията е дискутирано от Р. Хиндман [100]. Изглаждащите
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Фигура 3.2: Логаритмични вероятности за смъртност по възрасти за мъже
(България, 2012 г.)

сплайни за логаритмичните вероятности за смъртност по възрасти за Бълга-

рия, 2012 г., са представени на Фигури 3.1 и 3.2 за жени и мъже, съответно.

Върху изглаждащия сплайн за S(t) са добавени допълнителни ограничения

– S(0) = 1, S ′(110) = 0 и S(t) да бъде монотонно намаляваща функция. Чис-

леното намиране на изглаждащите сплайни е реализирано чрез пакета ’mgcv’

на R programming language (виж С. Ууд [101]), който е достатъчно гъвкав и

позволява ограничения върху моделния сплайн. Едно предимство на изглаж-

дащите сплайни е, че процесът на намирането им е изчислително ефективен,

а от друга страна средноквадратичната грешка (MSE) на модела е оптимална

по конструкция (и всъщност много по-малка отколкото MSE на съществува-

щите аналитични модели, като тези представени в Ч. Мод [68]).

Изглаждащите сплайни се използват и за моделиране на вероятностите

за раждане по възрасти. Приемайки, че една жена може да има 0 или 1 де-

те през годината, вероятността да роди дете на възраст b, е приблизително
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Фигура 3.3: µ′(t) за България, 2012 г.

bµ(1) ≈ µ′(b+ 1/2)/S(b), откъдето можем да намерим µ′(b+ 1/2) ≈ bµ(1) ·S(b).

Тогава очакването bµ(1) е приблизително равно на вероятността жена да ро-

ди на възраст [b, b + 1), при условие, че е доживяла до възраст b, което мо-

же да се оцени от демографските данни за населението (виж Глава 1). Това

приближение ни позволява да намерим емпиричните стойности на функцията

µ′(t) за възрасти 12.5, 13.5, . . . , 50.5 и да я моделираме с изглаждащ сплайн с

ограничения за положителност във всяка една точка, както и ограничения

производните му да бъдат 0 за възрастите 12 и 50. Получената функция µ′(t)

за България, 2012 г., е представена на Фигура 3.3.

За всяка изминала година можем да намерим модели на функциите S(t) и

µ′(t), като така получаваме времеви ред за тяхната еволюция. След прилага-

не на анализ на главните компоненти (PCA), коефициентите пред базисните

функции са моделирани чрез авторегресионен модел AR(1), както е предло-

жено от Хиндман (виж [100]). Резултатите за България са представени на

Фигури 3.4, 3.5 и 3.6. Прогнозите са вероятностите за смъртност и раждае-
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мост по възрасти са необходими за моделирането на ОРП. Ако симулираме

всеки главен компонент с AR(1) модел, тогава линейната комбинация на ба-

зисните функции със симулираните главни компоненти ще ни даде симулации

за функциите S(t) и µ(t).

Вероятностите за раждане са по-трудни за прогнозиране, като са необхо-

дими допълнителни ограничения върху тях. Например, ако през последните

30 години наблюдаваме тенденция вероятностите за раждаемост да нарастват,

то стохастичните модели биха прогнозирали те да продължат да се увелича-

ват до достигане на нива близки до 1. На практика обаче това би означавало,

че всяка жена ще ражда дете всяка година през живота си, което очевидно

не е реалистично. Това показва съществуването на естествена горна граница

за вероятностите за раждане по възрасти, която трябва да се отчете, за да се

подобри реалистичността на прогнозата. Затова първо трансформираме вре-

мевите редове с трансформацията g(p) = log(p/(M − p)). Когато p ∈ (0,M),

имаме че g(p) ∈ (−∞,+∞). Трансформацията ограничава прогнозираните

вероятности p = f−1(f(p)) в интервала [0,M ].

3.2 Прогнозиране и симулиране на ОРП

След като вече разполагаме с модели и прогнози за законите на раждаемостта

и смъртността в популацията (виж параграф 3.1), можем да се фокусираме

върху моделирането на ОРП. Симулациите на ОРП тук се използват за прес-

мятане на доверителни интервали за прогнозата. Примери за други ползи от

използването на симулации за изучаване на разклоняващ се процес са пред-

ставени в [87].

Разполагаме с текущата структура на населението по пол и по възраст,

публикувана от Евростат (виж [26]). Считаме, че всяка жена в население-

то започва отделен, независим разклоняващ се процес, който потенциално

произвежда поколение. Основната идея на симулационната процедура е, че

вместо да симулираме директно продължителността на живота на жената
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и моментите, в които тя ражда, можем да симулираме, за всеки момент t,

дали тя преживява този момент и дали ражда. Двата подхода дават еднак-

ви резултати, но вторият е по-гъвкав и по-прост за имплементиране. За по-

добро онагледяване на идеята, нека разгледаме следният пример. Нека си-

мулираме серия от Бернулиеви случайни величини khλ с вероятност за успех

khS(h) = S((k + 1)h)/S(kh), които означават вероятността човек на възраст

kh да оцелее още h време. Тогава произведението
t/h−1∏
k=0

khλ представлява ин-

дикаторна случайна величина „дали индивида е доживял до възраст t“, т.к.
t/h−1∏
k=0

P(khλ = 1) =
t/h−1∏
k=0

khS(h) = S(t) = I{λ > t}. С други думи се оказва, че е

напълно еквивалентно дали симулираме директно λ с разпределение 1− S(t)

или симулираме t/h на брой Бернулиеви случайни величини с вероятности

за успех khS(h) и след това ги умножим. Добре е да се отбележи също, че

въпреки, че t може и да не е кратно на h, поради гладкостта на функцията

S(t) е в сила, че S(t) ≈ S(kh), където k = [t/h]. Това прави приближението

подходящо, когато S(t) и µ(t) са гладки функции.

Приемайки, че хората във всеки възрастов интервал имат равномерно раз-

пределени възрасти, можем да разделим възрастовите групи на по-малки ин-

тервали (bh, (b + 1)h]. За целите на симулацията на ОРП можем да считаме,

че хората вътре във всеки възрастов интервал са на възраст точно bh. След

време h тези жени или са на възраст (b + 1)h или не са оцелели. Броят на

жените на възраст bh в момента t е Nt(bh, (b+ 1)h] и вероятността да оцелеят

до възраст (b + 1)h е bhS(h), така че броят на оцелелите може да бъде си-

мулиран с биномно разпределение. Също така жените на фертилна възраст в

популацията имат положителна вероятност да родят, т.е. да започнат нов раз-

клоняващ се процес. Броят на живородените момичета от майки на възраст

(bh, (b + 1)h] може да бъде симулиран с биномно разпределение с вероятност

за успех bhµ(h). Когато симулираме броя на живородените момчета, вероят-

ността за успех се умножава с коефициент 1.05, тъй като на всеки 100 родени

момичета се падат 105 момчета. Ако съберем всички симулирани раждания

по възраст на майката, получаваме общия брой на родените във времевия ин-
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Фигура 3.4: Прогноза на логаритмичните вероятности за смъртност по въз-
расти, за жени.

тервал h. Всички новородени имат възраст приблизително 0 в момента t+ h.

Всъщност всеки елемент на матрицата A, разгледана в параграф 2.5, пред-

ставлява вероятност за успех, която се използва за симулации на биномно раз-

пределена случайна величина. Тази матрица отразява текущите вероятности

за смъртност и раждаемост по възрасти към момента t. Ако имаме очакване

за това как те ще се променят в бъдеще (как матрицата ще се променя), мо-

жем да използваме прогнозираната матрица за всеки бъдещ период от време

и да симулираме популацията в променяща се среда. Фигури 3.4, 3.5 и 3.6

представят всъщност прогнозните стойности за елементите на тази матрица.

Ако използваме прогнозираните закони на смъртността и раждаемостта за

симулиране на ОРП, получаваме симулации на населението, които отразяват

стохастиката на ОРП и очакванията ни за променливата среда, но не отразя-

ват стохастиката на тази променлива среда. Самите вероятности за раждае-

мост и смъртност по възрасти се променят с времето и за да отчетем тяхната
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Фигура 3.5: Прогноза на логаритмичните вероятности за смъртност по въз-
расти, за мъже.

стохастика, трябва да направим симулации на бъдещата матрица At и да ги

използваме за симулацията на ОРП. И двата подхода са полезни, като първи-

ят ни показва несигурността на прогнозата породена от стохастиката на ОРП,

а вторият ни показва общата несигурност, породена едновременно от ОРП и

несигурността в прогнозата на вероятностите за смъртност и раждаемост по

възрасти.

3.3 Оценка на Малтусовия параметър

Предвид това, че S(t) и µ(t) са гладки функции, то такава функция е и реше-

нието mt на уравнението на възстановяване (2.3.1). Малтусовият параметър

тогава може да се пресметне като граница α = lim
t→∞

(ln(mt))
′, след като на-

мерим mt по начина описан в параграф 2.5. На Фигура 3.7 се вижда как

производната на тази функция се стабилизира около константна стойност с
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Фигура 3.6: Прогноза за плътността на точковия процес.

течение на времето.

Малтусовият параметър може да бъде използван като мярка за демограф-

ското състояние на населението в различни държави или по различно време

в историята на една държава, тъй като комбинира едновременно профила

на раждаемостта и смъртността по възрасти. Страните с по-голяма стойност

на Малтусовия параметър имат по-висока стойност на очакваното население

в дългосрочен план. Ако Малтусовият параметър е по-малък от нула, тогава

ОРП е „докритичен“, което значи, че очакваното население клони експоненци-

ално към нула и вероятността за изчезване е 1 (виж [38, 85]). Ако Малтусови-

ят параметър е по-голям от нула, тогава процесът е „надкритичен“ и неговото

очакване нараства експоненциално към безкрайност, като вероятността за из-

раждане е по-малка от 1. ОРП е „критичен“, ако Малтусовият параметър е 0,

като тогава очакването му клони към положителна константа в безкрайност-

та. На Фигура 3.8 е представен пример за очакваното население, започващо

от 1 индивид на възраст 0 в момента 0, при отрицателен Малтусов параметър.

61



Приложение на ОРП в демографията

Фигура 3.7: Функцията (log(mt))
′, чиято граница представлява Малтусовият

параметър за България, 2012 г.

Фигура 3.8: Очакваното население, започващо от новородено (mt), България
2012 г.
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Забележка. Важно е да се отбележи, че при пресмятането на този пара-

метър се предполага инвариантност на вероятностите за смъртност и раждае-

мост по възрасти. Както отбелязват Н. Кийфиц и Х. Касуел (виж [39]): „един

от най-добрите начини за изучаване на сегашното състояние е да се разгледат

неговите последствия, ако то се запази в бъдеще“. Добро обяснение на това,

също представено в [39], е аналогията със скоростомер на кола: „Показание

от 60 мили в час показва, че след един час колата ще се намира на 60 мили

по права линия от сегашното местоположение. Като прогноза това е почти

винаги грешно, но като проекция ни предоставя ценна информация за сегаш-

ното състояние на автомобила“. В този смисъл Малтусовият параметър се

явява един добър измерител за цялостното демографско състояние на дадена

държава към даден момент.

3.4 Резултати от прогнозата

В този параграф ще използваме представената методология, базирана на ОРП,

за да изследваме миналото и бъдещето на демографските процеси в България,

Гърция, Испания, Италия и Португалия. Част от представените тук резулта-

ти са публикувани в [96, 95, 94]. Фигура 3.9 показва историята на Малтусовия

параметър за тези държави. Интересно е, че стойностите на този параме-

тър за представените държави са много близки помежду си и исторически

са имали сходна динамика. Възможно обяснение на това е, че европейските

държави споделят еднаква култура и история, еднакви икономически цикли

и съществуват общи фактори, които им влияят едновременно.

Съществуват определени връзки между макроикономическото състояние

на страната и раждаемостта/смъртността в нея (виж [11, 24]). Периодите на

криза обикновено увеличават безработицата, което често влияе на хората да

отлагат раждането на деца. Повъзрастовите вероятности за раждаемост обик-

новено спадат по време на криза и се вдигат след нея. Друг възможен ефект на

кризата би могъл да бъде увеличаване на условните вероятности за смъртност
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за определени възрасти. Комбинираният ефект от намаляване на повъзрасто-

вите вероятности за раждаемост и увеличаване на тези за смъртност може да

се измери чрез Малтусовия параметър (виж публикация [96]). На Фигура 3.9

се вижда ясно, че той е нараствал в периода преди кризата, като този тренд се

е променил внезапно след нейното начало. Можем да видим, че финансовата

криза от 2008 г. е имала сходен ефект върху Малтусовия параметър за почти

всички държави (виж Фигура 3.10). Средната скорост на нарастване на този

параметър за Гърция, Италия, Испания и Португалия е била 0.05% годишно

в периода преди кризата (2002–2008 г.), като е спаднала до -0.06% след нача-

лото на кризата (2009–2012 г.). Това важи и за периода на така наречената

„Dot-com“ криза през 2000–2002 г., която довежда до спад на Малтусовия па-

раметър средно с 0.07% за тези държави през 2001 г. Кризата в България в

периодa от 1989 г. до 1997 г. също се отразява значително на демографското

състояние на страната, като спадът в Малтусовия параметър за този период

е 2.42%. Кризата през 2001 г. довежда до спад от 0.27% за България, а за

периода 2010–2012 г. до спад от 0.35%.

Фигура 3.9: История на Малтусовия параметър.

64



Приложение на ОРП в демографията

Очакваният брой на населението на България е представен на Фигура 3.12

заедно с доверителни интервали на прогнозата. Прогнозата показва намаля-

ващо население на България за следващите 15 години. Симулациите показват,

че най-вероятно спадът на населението ще е между 625,310 и 1,074,884, като

вероятността да наблюдаваме по-голям спад е 5%. Едно от важните приложе-

ния на симулациите е, че ни позволяват да изследваме източниците на риск

за прогнозата. Например, ако симулираме ОРП за населението на България

за хоризонт от 15 години, използвайки прогнозите за S(t) and µ(t) (техните

очаквани стойности), тогава 90% доверителен интервал за броя на населени-

ето има широчина -0.03% до +0.03% от прогнозирания брой население. Този

доверителен интервал отразява единствено стохастиката на ОРП. Ако доба-

вим несигурността, породена от прогнозата на вероятностите за раждаемост,

то доверителният интервал се разширява на -3.06% до +3.51% от прогнози-

раното население. Ако добавим към стохастиката на ОРП и несигурността,

произтичаща едновременно от прогнозата на раждаемостта и смъртността по

възрасти, то доверителният интервал е от -3.42% до +3.58% от прогнозира-

ното население. Забелязва се, че най-голям принос към риска на прогнозата

има раждаемостта, т.е. променливостта на функцията µ(t). Общият брой на

населението е най-чувствителен към вероятностите за раждаемост на насе-

лението. Друг интересен резултат е, че стохастиката на ОРП представлява

малък дял от общия риск на прогнозата, в сравнение с другите източници на

риск (стохастиката на раждаемостта и смъртността). Това се дължи всъщност

на големия брой хора в населението и закона за големите числа - дисперсията

на процентната грешка е по-малка за по-голямо население. Въпреки това, ако

се интересуваме от малки групи хора, като например конкретни възрастови

групи или населението в малки населени места, тогава нараства значението

на стохастиката на ОРП за риска на прогнозата.

На Фигура 3.11 е показан доверителния интервал за Малтусовия пара-

метър. Въпреки, че доверителният интервал на прогнозата за МП в случая е

сравнително широк, можем да направим извода, че той ще остане отрицателен
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Фигура 3.10: Спад в Малтусовия параметър след 2008 г.

през следващите 15 години (с 95% вероятност).

На Фигура 3.13 можем да видим отношението между броя на хората в

работоспособна възраст и хората извън нея (по-млади от 18 г., мъже над 64 г.

и жени над 61 г.). Това отношение (още наричано демографско натоварване)

намалява през последните 4 години главно поради възрастовата структура на

населението и ще продължи да намалява до 2025 г., когато се очаква да се

увеличи за кратко. Тази цикличност на демографското натоварване е резултат

от „неравномерната“ структура на населението. Например, ако в миналото сме

наблюдавали голям брой на ражданията за няколко последователни години,

то когато тези хора достигнат пенсионна възраст, това ще намали процента на

хората на работоспособна възраст. Други фактори, като временно увеличение

на раждаемостта или смъртността могат да имат същия ефект върху това

отношение. Например в случай на „бейби бум“ (виж [21]) новото поколение

първо увеличава броя на неработещите, след време увеличава броя на хората

в трудоспособна възраст, а по-късно в живота им - броят на пенсионерите.

Ефектът от „бейби бум“ е подобен на „вълна“, преминаваща през възрастовата
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структура на населението. Той става всъщност още по-сложен, когато това

поколение достигне фертилна възраст - тогава то поражда втори „бейби бум“,

макар и по-малък от първоначалния (ако процесът е докритичен).

Фигура 3.11: Прогноза за Малтусовия параметър на България.

Тези вълни в структурата на населението могат да се наблюдават и на Фи-

гура 3.8. Новородените не могат да раждат през първите 12 години от живота

си, след което очакваното население започва да се увеличава във фертилната

възраст на майката. В някой момент децата на майката започват да раждат

и това увеличава очакваното население за втори път. Поради докритичността

на ОРП (т.е. броят на ражданията през живота на една жена е недостатъчен)

населението със сигурност обаче започва да намалява експоненциално към 0

от определен момент нататък.

На Фигура 3.14 можем да видим процента от жените на фертилна въз-

раст. Прогнозата показва, че този процент ще намалее с 1% до 4% (процентни

пункта) през следващите 15 години. Спадът на броя на жените във фертил-

на възраст е един от факторите, които могат да доведат до по-малък брой

живородени деца през следващите години. Процентът на населението в рабо-
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Фигура 3.12: Общ брой население на България.

Фигура 3.13: Отношение на хората в работоспособна възраст и извън нея.

тоспособна възраст също се очаква да намалее в България с 1-5% (процентни

пункта), в Испания с 2-4%, в Гърция с 1-3%, в Италия с 3-5%, в Португалия
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Фигура 3.14: Процент на жените във фертилна възраст (12–50).

с 1-3%. Резултатите показват, че постепенна пенсионна реформа е възможно

да бъде наложителна за всяка една от тези държави, ако искаме да запазим

процента на населението в работоспособна възраст на сегашното ниво. Наб-

людаваните негативни тенденции са всъщност общи за повечето европейски

държави, които преживяват сходни демографски процеси.

69



Заключение

Научен и практически принос на дисертацията

В настоящия дисертационен труд са разработени нови теоретични резулта-

ти за общ разклоняващ се процес (ОРП), които позволяват да се моделира

и прогнозира население въз основа на реални данни. Представено е интег-

рално уравнението за очакваното население, започващо от един индивид на

произволна възраст в началния момент, както и за население започващо от

множество индивиди на различна възраст. За да намерим очакваната бъде-

ща структура на населението е необходимо да решим голям брой уравнения

на възстановяване. Представен е числен метод за проектиране на възрасто-

вата структура на населението, базиран на теорията на ОРП. Доказано е, че

проекцията на населението с матрица на Лесли, широко използвана в демог-

рафията, е всъщност частен случай на разгледания числен метод. Теорията

на ОРП в непрекъснато време ни предоставя оценка на грешката при използ-

ването на матрица на Лесли, която се поражда от дискретизация на времето.

Представеният подход може да се използва също за решаване на уравнения

на възстановяване, удоволетворяващи определени условия за гладкост. Той

включва единствено изчислителни операции за повдигане на матрица на сте-

пен, което води до голяма изчислителна ефективност и скорост на числения

метод.

В настоящия дисертационен труд е разработена методология за моделира-

не и прогнозиране на население с ОРП, която е базирана на демографските
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данни, с които разполагаме. Използвайки представената методология е нап-

равена прогноза за възрастовата структура на населението на България за

хоризонт от 15 години, доверителни интервали за направената прогноза, как-

то и сравнение на демографското състояние на различни европейски страни

през различни години, посредством Малтусовия параметър на разклонява-

щия се процес. Получената прогноза за населението и доверителни интервали

отразяват едновременно променящите се стохастични закони на смъртността

и раждаемостта, както и стохастиката на самия разклоняващ се процес. Из-

следвани са различните източници на риск за прогнозата и техният принос

към общия риск.

Декларация за оригиналност на резултатите

Декларирам, че настоящата дисертация на тема „Общи разклоняващи се про-

цеси на Кръмп–Мод–Ягерс – модели и приложения в демографията“ съдържа

оригинални резултати, получени при проведени от мен научни изследвания (с

подкрепата и съдействието на научния ми ръководител). Резултатите, които

са получени, описани или публикувани от други учени, са надлежно и под-

робно цитирани в библиографията.

Настоящата дисертация не е била предлагана за придобиване на научна

степен в друго висше училище, университет или научен институт.
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Приложение А

Анализ на функционални данни.

Основни твърдения и методи,

използвани в дисертацията

Един традиционен подход за моделиране на данни, генерирани от реализация-

та на дадена функция, е да се направи предположение за вида на функцията,

която ги поражда, като обикновено се използва функция със затворен ана-

литичен вид. Оценката на параметрите на тази функция тогава може да се

оцени например по итеративния метод на нелинейните най-малки квадрати.

Това често срещано допускане за вида на функцията, генерираща данните,

понякога се оказва прекалено силно и на практика се наблюдават видими

несъответствия с наблюдаваните данни. Анализът на функционални данни

(АФД) има за цел да даде алтернатива на този подход. Той се прилага, когато

наблюдаваните данни са резултат от реализация на функция и са подложени

на някакво допълнително случайно влияние, което наричаме шум. Приложе-

нията на АФД са многобройни и обхващат изключително широк кръг дис-

циплини. На практика навсякъде в природата, където данните имат гладка

функционална форма, може да се приложи АФД.
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Функционални данни. Бял шум

Ще предполагаме, че функцията x, която поражда наблюдаваните стойности

(tj, yj), е гладка. Означаваме с Dmx производната от ред m, а Dmx(t) е стой-

ността ѝ в момента t. Наблюдаваните стойности на функцията в моментите

t = (t1, t2, . . . , tn)′ са

y = (y1, y2, . . . , yn)′,

а истинските стойности са

x(t) = (x(t1), x(t2), . . . , x(tn))′,

където t, y и x(t) са вектори стълбове. Тогава имаме yj = x(tj) + εj, за j =

1, . . . , n, което е еквивалентно на

y = x(t) + e. (А.1)

Понеже x(t) не е случайна величина, ковариационната матрица V ar(y) =

V ar(e) . За краткост означаваме Σe = V ar(e).

Стандартният модел Σe = σ2I рядко отговаря на реалността, тъй като

много често се наблюдава нехомогенност на дисперсията за различните наб-

людения yj, както и автокорелираност на грешките. Една функция да бъде

гладка означава, че ако знаем ej, то ej+1 не може да се различава с много от

ej, което поражда автокорелация в грешката. В реалността често моделът на

независими грешки е невъзможно да се осъществи, тъй като бял шум в при-

родата би отнел безкрайно количество енергия, за да се постигне (частицата

трябва да променя посоката си безброй много пъти във всеки краен интервал).

Затова например високочестотните наблюдения над някакъв процес, който се

опитваме да моделираме с Винеров процес (непрекъснатия вариант на бял

шум), в реалността започват да се откъсват от модела и да проявяват по-

детерминистичен характер. Това се отнася например и за флуктуациите на

фондовия пазар. Стандартният модел обаче има смисъл да се прилага, когато
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автокорелацията е малка.

Представяне на функции чрез базисни функции

Ако разгледаме едно линейно пространство от функции и търсим функция

от това пространство, която минава през данните, то тя може да се предс-

тави по единствен начин като линейна комбинация от базиса на пространс-

твото. Можем да разглеждаме и функция от затворената обвивка на прос-

транството, тъй като тя се представя като граница на такива линейни ком-

бинации, т.е. апроксимира се достатъчно добре чрез функции от непълното

пространство. Пример за базис в пространството на аналитичните функции е

{1, t, t2, . . . , tn, . . .}. Друг често срещан пример за базис е

{1, sin(ωt), cos(ωt), sin(2ωt), cos(2ωt), . . .}

в пространството на тригонометричните полиноми. Те се използват, когато се

наблюдава периодичност в данните.

Нека означим базисните функции с φk(t), където k = 1, . . . , K. Тогава

моделната функция се представя във вида x(t) =
K∑
k=1

ckφk(t), или записано в

матричен вид:

x = c′φ = φ′c. (А.2)

Задачата е да намерим изглаждаща функция в избрано от нас пространст-

во от функции - например линейното пространство на кубичните сплайни с

възли в точките на данните. Ако изберем K = n получаваме интерполация

x(tj) = yj, за K < n получаваме функция, която не минава през точките, а

изглажда данните. Можем да мислим за броя на базисните функции K като

за параметър, който избираме, а не като фиксирано число.
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Оценка на параметрите с метода на претеглените най-

малки квадрати

Искаме да намерим моделна функция x(t), която да е сплайн и y = x(t) + e,

където x(t) = c′φ, а c е вектор-стълб от параметрите на функцията, които

се опитваме да оценим. Обикновените най-малки квадрати в случая не са

подходящи, понеже грешките често са корелирани и с различна дисперсия.

Затова прилагаме метода на претеглените най-малки квадрати. Претеглената

сума на квадратите на грешката в матрична форма е

SMSSE(y|c) = (y − Φc)′W (y − Φc), (А.3)

където W е положително дефинитна симетрична матрица. Подходящ избор

на W , коригиращ нехомогенността, е W = Σ−1e . Ако не знаем Σ−1e , можем

да приложим метод за намиране на оценка от данните. Търсим минимум на

SMSSE(y|c) по c. Следователно производната на израза в уравнение (А.3)

спрямо c трябва да бъде 0:

2ΦWΦ′c− 2Φ′Wy = 0.

От тук

ĉ = (Φ′WΦ)−1Φ′Wy, (А.4)

а от уравнение (А.2) имаме, че

ŷ = Φĉ. (А.5)

Матрицата W е симетрична, положително дефинитна и следователно задава

коректно скаларно произведение. Претеглената сума на квадратите представ-

лява норма спрямо скаларното произведение, зададено чрез матрицата W .

Спрямо това скаларно произведение имаме, че SMSSE(y|c) = ||y − Φc||2.
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Степени на свобода, вариация и доверителни интервали

за изглаждащата функция

Определение А.1. Линеен изглаждащ оператор S наричаме линеен опера-

тор, който приближава стойностите на функцията x(t) като линейна комби-

нация на наблюденията y1, . . . , yn:

ŷ = x̂(t) = Sy, (А.6)

където x̂(t) е вектор-стълб от приближенията на x в точките tj.

В случая на претеглени най-малки квадрати от уравнения (А.4) и (А.5)

получаваме

S = Φ(Φ′WΦ)−1ΦW.

Имаме, че (y−ŷ)′Wŷ = 0 , т.е проекцията на y върху пространството, породено

от стълбовете на Φ, е ортогонална проекция спрямо това скаларно произве-

дение. Следователно S е линеен оператор, който проектира y в ŷ в метриката

W . За изчисленията е удобно S да има структура на ивица около главния

диагонал, така че алгоритъмът да има ефективност O(n).

Определение А.2. Степени на свобода на изглаждащата функция дефини-

раме като df = tr(S).

В случая на представяне на изглаждащата функция като линейна ком-

бинация на K базисни функции имаме tr(S) = K, т.е. степените на свобода

съвпадат с броя на параметрите, от които зависи изглаждащата функция x(t).

От уравнение (А.1) имаме, че

V ar[Ay] = AΣyA
′ = AΣeA

′,

понеже разглеждаме модел с фиксиран ефект x(t). От тук и от уравнение (А.4)
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получаваме, че

V ar[c] = (Φ′WΦ)−1Φ′WΣeWΦ(Φ′WΦ)−1.

Тогава от уравнение (А.2) получаваме вариацията на x(t):

V ar[ŷ] = ΦV ar[c]Φ′ (А.7)

За да използваме уравнение (А.7), трябва първо да сме намерили оценка за

Σe. Един от реалистичните варианти, когато разполагаме само с данни за

една крива, е да предположим авторегресивна структура на остатъците и да

оценим част от ковариационната матрица или да приложим bootstrap метод

за остатъците. Когато разполагаме с данни за голямо количество криви (N на

брой), можем да оценим цялата ковариационна матрица от N × n матрицата

на остатъците E като

Σ̂e = (N − 1)−1E ′E. (А.8)

Предполагайки например нормално разпределение за остатъците, от уравне-

ние (А.6) следва нормално разпределение за y и можем да пресметнем довери-

телните интервали. Това са точкови доверителни интервали за наблюденията

над функцията в дадените точки, а не доверителната област за наблюденията

над цялата функция като едно цяло. Друг проблем е, че в тези доверителни

интервали при използване на уравнение (А.8) не се отчита различния избор на

K при различните изглаждащи криви, а ние знаем, че размерът на грешките

зависи и отK. Освен това изглаждащата крива x̂(t) е отместена от истинската

крива x(t), която стои зад данните. В областите с голяма кривина това прави

самите доверителни интервали изместени от истинските.

Сплайн функции. B-сплайни

Първата стъпка в апроксимирането на функцията със сплайн е да разделим

интервала на L подинтервали чрез точките τ0, . . . , τL. Във всеки интервал на
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деление сплайнът представлява полином от ред m, т.е. зависи от m на брой

параметъра. Също така има изискване за непрекъснатост в целия интервал

на производните до (m − 2)-та производна. Броят на параметрите, от които

зависи сплайнът, се получава равен на реда на използваните полиноми, събран

с броят на вътрешните точки на делението, т.е. m+ L− 1.

За да се конструира търсената сплайн функция, се използват B-Сплайни

(базисни сплайни). Дефинираме система от базисни функции φk(t), които са-

ми по себе си да са сплайни от ред m върху делението τ . Тъй като всяка

линейна комбинация на сплайни е отново сплайн функция, то пространство-

то от сплайните е линейно пространство и понеже φk(t) образуват базис, то

всеки сплайн от ред m върху делението τ може да се представи като линейна

комбинация на базисните сплайни. Конструирането на тези сплайни става по

алгоритъма на Ч. де Бор (виж [18]), който ще бъде разгледан по-нататък.

Основно свойство на конструираните B-Сплайни от ред m е компактност

на носителя, т.е. че са положителни над най-много m интервала на деление и

тези интервали са съседни и образуват компактно множество. Това допринася

за ефективността на изчисленията, тъй като, ако имаме K базисни функции,

то матрицата Φ от стойностите на базисните функции в точките t ще бъде със

структура на ивица с широчина K около главния диагонал и изчисленията

ще са с ефективност O(n).

Истинската крива, която се опитваме да намерим, е x(t). Оценката, която

намираме с изглаждането, означаваме с x̂(t). Тъй като моделът е y = x(t) + e

и Eei = 0, за всяко i, то Eyi = x(ti), т.е. y е неизместена оценка за x(t). От тук

следва, че ŷ = x̂(t) е изместена оценка и изместването е

Bias[x̂(t)] = x(t)− Ex̂(t). (А.9)

За K = n изместването е 0, понеже тогава сплайнът интерполира данните.

От друга страна искаме намерената оценка x̂(t) да има възможно най-малка
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вариация:

V ar[x̂(t)] = E[x̂(t)− E[x̂(t)]]2. (А.10)

Когато K = n изместването е минимално, но вариацията е голяма и обрат-

ното. Задачата тогава се превръща в това да намерим такова K, за което се

достига някакъв баланс между изместеност и вариация. Това, което искаме, е

да намерим минимум на средноквадратичната грешка (нормата на грешката

в L2 пространството)

MSE[x̂(t)] = E[x̂(t)− x(t)]2 (А.11)

От уравнения (А.9), (А.10) и (А.11) следва декомпозицията

MSE[x̂(t)] = Bias2[x̂(t)] + V ar[x̂(t)].

С други думи ще толерираме малко изместване, ако то намалява значител-

но вариацията. Пенализацията за кривина на функцията (roughness penalty)

дефинира ясно колко точно изместване бихме толерирали спрямо вариацията.

Определение А.3. Кривина на функцията x в точката t наричаме [D2x(t)]2.

От определението се вижда, че правата линия има кривина 0. Сумарната

кривина на функцията се използва за пенализация на кривината:

PEN2(x) =

∫
[D2x(s)]2ds.

Когато се интересуваме от приближение на (m − 2)-та производна на функ-
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цията x(t), пенализацията за кривина ще бъде:

PENm(x) =

∫
[Dmx(s)]2ds

=

∫
[Dmc′φ(s)]2ds

=

∫
c′Dmφ(s)Dmφ′(s)cds

= c′
[∫

Dmφ(s)Dmφ′(s)ds

]
c

= c′Rc,

(А.12)

където

R =

∫
Dmφ(s)Dmφ′(s)ds.

Определение А.4. Сума на квадратите с пенализация за кривина наричаме

PENSSEλ(x|y) = [y − x(t)]′W [y − x(t)] + λPEN2(x), (А.13)

където λ се нарича изглаждащ параметър (smoothing parameter), който де-

финира явно колко изместеност спрямо вариация сме готови да заменим.

От уравнение (А.13) следва, че функцията, на която търсим минимум, е

PENSSEm(y|c) = (y − Φc)′W (y − Φc) + λc′Rc.

От уравнение (А.12) се вижда, че c′Rc ≥ 0, за всяко c. Следователно R е поло-

жително дефинитна матрица и c′Rc е изпъкнала функция. За (y−Φc)′W (y−
Φc) също се вижда, че втората производна е Φ′WΦ ≥ 0 и следователно е из-

пъкнала. Сума на изпъкнали функции е изпъкнала функция и следователно

PENSSEm(y|c) е изпъкнала функция на c. Знаем, че локалният екстремум

на изпъкнала функция е глобален минимум. Локалният екстремум намираме

от

−2Φ′Wy + 2Φ′WΦc+ 2λRc = 0
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и като решим уравнението за c получаваме

ĉ = (Φ′WΦ + λR)−1Φ′Wy. (А.14)

Знаейки ĉ от уравнение (А.5) намираме

ŷ = Φ(Φ′WΦ + λR)−1Φ′Wy = Sφ,λy.

Операторът Sφ,λ не е идемпотентен линеен оператор, понеже Sφ,λSφ,λ 6= Sφ,λ,

което означава, че при повтаряне на изглаждането върху вече изглаждаща

функция получаваме още по-гладка функция, за разлика от метода без пена-

лизация за кривина, при който SS = S. Когато λ = 0, Sφ,λ = S и двата метода

съвпадат. Когато λ→∞, метода дава линейна регресия на данните.

Определение А.5. Под изглаждащ сплайн ще разбираме сплайн получен

чрез метода с пенализация за кривина, докато под регресионен изглаждащ

сплайн ще разбираме този получен с метода на претеглените най-малки квад-

рати.

Един от методите за оценка на степените на свобода за изглаждащ сплайн

е df(λ) = tr(Sφ,λ). Т. Хасти и Р. Тибширани (виж [34]) дискутират този и

други начини за оценка на степените на свобода.

Методът на пенализация за кривина решава 2 сериозни проблема при кон-

струкцията на изглаждащите функции чрез следната теорема (виж [76]):

Теорема А.1. Нека x(t) е произволна функция с крайна втора производна и

точките на деление tj са различни. Тогава, ако функцията x(t) минимизира

PENSSEλ(x|y), тя е кубичен сплайн.

Теоремата ни казва, че приближението с най-малка кривина е кубичен

сплайн. Това значи, че базисните сплайни, които ще търсим по метода на де

Бор, трябва да бъдат кубични, а броят на базисните сплайни, които търсим,

е (n− 1) + 4− 1 = n+ 2.
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Например функцията (t− tm)3+ е сплайн функция и един възможен базис

е

B = {1, t, t2, (t− t0)2+, . . . , (t− tn)2+}

Проблемът е, че не е удобен при изчисления, защото матрицата Φ ще има

триъгълна структура и алгоритъмът ще има сложност O(n2).

Дефинирането на базис, за който структурата на Φ е ивица около главния

диагонал, е направено от де Бор. Взимаме делението ξ1 = . . . = ξk < ξk+1 <

. . . < ξk+m+1 = . . . = ξk+m+k, където ξk+i = ti, i = 0, . . . ,m. За да получим

базис на сплайните от първа степен дефинираме функциите Nik рекурентно

по следния начин:

Nik(t) =
t− ξi

ξi+k+1 − ξi
Ni,k−1(t) +

ξi+k − t
ξi+k − ξi+1

Ni+1,k−1(t),

където първият елемент Ni1(t) в редицата е

Ni1(t) =


0, ако ξi = ξi+1;

1, ако t ∈ [ξi, ξi+1);

0, иначе.

Тогава Nik образуват базис от сплайни с възли в точките ti, които имат ком-

пактен носител.

Избор на изглаждащия параметър

Когато използваме метода с пенализация за кривина, ние задаваме искана-

та гладкост чрез изглаждащия параметър λ вместо само чрез степените на

свобода K на сплайна.

За да пресметнем ŷ, трябва да решим система линейни уравнения с кое-

фициенти

M(λ) = Φ′WΦ + λR.
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Двете матрици могат да имат елементи с различен порядък. Измерител на

общата големина на елементите на матрицата е нормата на матрицата.

Определение А.6. Норма на матрица ще дефинираме като

||R|| =
√∑

k

∑
l

r2kl.

Рангът на R е K − m и когато ||λR|| >> ||Φ′WΦ||, имаме, че M(λ) е

матрица много близка до матрица с ранг K − m и поради закръглянето на

числата в компютъра обръщането на матрицата M(λ) или ще изведе грешка

или ще даде резултат с много голяма грешка при закръглянето. На практика

често с увеличаването на m се увеличава порядъка на ||R||. Този дефект се

дължи на това, че дължината на интервала, в който изглаждаме данните,

понякога е много по-голяма от дължината на интервала, в който базисната

сплайн функция е положителна. Това се получава, когато имаме много на

брой наблюдения за даден интервал. Затова при пресмятането конкретно на

R ще ползваме други, подходящо избрани мерни единици така, че ||λR|| ∼
||Φ′WΦ||. Идеята е взета от анализ на размерностите, който често се използва

във физиката и се оказва полезен и тук.

• При нарастване на n сумата от квадратите на грешките нараства линейно,

така че нормираме тази сума с n.

• Представянето λ = 10ν ни дава възможност да меним параметъра линейно

при решаване на задачата, вместо да умножаваме по фиксирано число при

търсенето на най-подходящ параметър.

• Мерните единици на производнaта Dmx ги взимаме да са 1
τm

, където τ е

мерната единица, в която мерим дължината T на целия интервал, в който

изглаждаме. Тогава, за да направим избора на ν независим от τ , трябва да

умножим PENm(x) с T 2m−1.

Получаваме нова дефиниция за PENSSE, при която избора на параметъра
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не зависи от скалата, по която мерим R:

PENSSEν(x) =
1

n
||y − ŷ||2 + 10νT 2m−1PENm(x).

Generalized Cross-Validation метод (GCV)

При обикновения Cross-Validation метод се взимат всички наблюдения с изк-

лючение на едно от тях и се намира изглаждащата крива. След това се изчис-

лява моделната стойност отговаряща на изключеното наблюдение и се взима

разликата на двете стойности на квадрат. Процедурата се повтаря последо-

вателно за всяко наблюдение и се взима сумата на квадратите. Тази сума на

квадратите се нарича cross-validated error sum of squares. Изчисляваме тази су-

ма за различни стойности на λ и избираме онази стойност, за която сумата е

минимална. Проблемите на този метод са, че изисква голям брой пресмятания

поради n изглаждания, които правим, и че обикновено води до недостатъчно

изгладена крива, защото се влияе силно от наблюденията с голямо отклоне-

ние от модела. Така кривата, която се получава, е обикновено с по-голяма

кривина от исканото.

За да не се налага да изглаждаме многократно, е създаден GCV метода,

който се оказва, че работи по-добре и дава „по-добре“ изгладена крива (виж

[76]). Дефинираме

GCV (λ) =
n−1SSE

[n−1tr(I − Sφ,λ)]2
,

което е еквивалентно на

GCV (λ) =

(
n

n− df(λ)

)(
SSE

n− df(λ)

)
. (А.15)

Десният множител представлява неизместена оценка за σ2, ако предполагаме

независими еднакво разпределени остатъци. Левият множител представлява

реципрочната стойност на дела от степените на свобода, които отиват в греш-
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ката. С други думи минимизирането на GCV (λ) по същество задава баланс

между степените на свобода на модела и дисперсията на грешката.

Въпреки подобрението в оценката на λ все още изглаждащата функция

има по-голяма кривина от желаното. Предложен метод от Ч. Гу (виж [33]) е

допълнително да умножим df(λ) с 1.2 или 1.4 в уравнение (А.15).

При минимизацията на GCV (λ) се налага тестване на голям брой стойнос-

ти на λ, за да се намери минимума. Тук може да се използва grid-search метод.

Самото пресмятане на GCV (λ) може се прави ефективно, като предварително

се направи обобщен анализ на собствените стойности.

Доверителни интервали за изглаждащата функция

За да намерим доверителен интервал за цялата функция, ще се спрем на

метода на линейните функционални проби (linear functional probes).

Определение А.7. Линейна функционална проба или просто функционална

проба наричаме

ρξ(x) =

∫
ξ(t)x(t)dt. (А.16)

Тегловата функция ξ(t) наричаме функция на линейната функционална про-

ба.

Линейната функционална проба ρξ е всъщност линеен функционал, понеже

ρξ(ax1 + bx2) = aρξ(x1) + bρξ(x2). Функцията на пробата се избира така, че да

даде мярка за някакво интересно свойство на функцията x(t) - изпъкналост,

разлики между функционалните стойности в 2 непресичащи се интервала.

Пробата е обобщение на контрастите в дисперсионния анализ. Това от което

ще се интересуваме, е стандартното отклонение за ρξ, за да можем да кажем

дали се различава значително от някаква избрана стойност (например 0).

Уравнение (А.14) дефинира линейно изображение, което изпраща векто-

рът с данните y във векторът с коефициентите ĉ:

c = Zy,

94



Анализ на функционални данни

където Z е матрица K × n, дефинираща линейното изображение. От урав-

нение (А.14) имаме, че Z = (Φ′WΦ + λR)−1Φ′W . От уравнение (А.16), от

линейното представяне на x(t) чрез базисните функции и от линейността на

ρξ следва, че ρξ(x) е линейна комбинация на коефициентите c:

ρξ(x) = Lc,

където L е вектор ред с K елемента, т.е. матрица 1×K. L е линейно изобра-

жение, което изпраща ĉ в ρξ(x). Композицията на двете изображения ни дава

линейното изображение на данните y в линейната проба ρξ(x):

ρξ(x) = LZy.

След като намерим LZ и V ar(y) = Σe, можем да намерим V ar(ρξ(x)), а от

там и доверителните интервали.

Можем да използваме функционалните проби за намиране на доверител-

ните интервали на x(t). Ако изберем функцията на пробата да бъде 1 в t, 0 нав-

сякъде другаде и интегралът го разглеждаме като стилтесов, то ρξ(x) = x(t)

ще бъде функция на t и можем да я означим с ρt(x) = x(t). Имаме, че

x(t) = φ′(t)c = φ′(t)Zy,

откъдето L = φ′(t). Тогава

V ar[x̂] = LZΣeZ
′L′.

Изглаждане на функции с ограничения

Има няколко варианта за решение на задачите за изглаждане на функции с

ограничения. В тази секция са разгледани избраните методи за решение на

задачата.
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Ако една функция x(t) > 0, за всяко t, то ln(x(t)) е дефинирана за вся-

ко t. Функцията ln(x(t)) приема стойности в (−∞,+∞) и няма ограничения

за положителност. Следователно можем да изгладим ln(x(t)) със сплайн без

ограничения след обратната трансформация exp(.), като по този начин нами-

раме положителен изглаждащ сплайн на изходната функция x(t).

Намирането на монотонна изглаждаща функция се свежда до намиране на

положителна изглаждаща функция за производната, която може да се приб-

лижи чрез първата разлика.

Функциите на разпределение имат свойството, че са монотонни и асимпто-

тично близки до единица на +∞. Тук е преценено, че е достатъчно добре да

се добавят ограниченията за монотонност само във възлите на сплайна и ог-

раничението сплайнът в най-дясната точка от областта да бъде единица. Тези

ограничения са линейни и представят една задача на линейното оптимиране,

на която няма да се спираме как се решава. Ограничението за монотонност

само по възлите на сплайна в нашия случай се оказва достатъчно добро и

не се налага прилагането на един по-сложен метод, гарантиращ монотонност

и нормираност на целия сплайн. Софтуерният пакет ’GAM’ на R съдържа

вграден метод за решаване на тази оптимизационна задача.

Методът, на който се спряхме, е минимизиране на сумата на квадратите на

остатъците. Този подход е добър, когато остатъците са нормално разпределени

и може да се приложи теоремата на Гаус–Марков, според която тези оценки

съвпадат с оценките по метода на максималното правдоподобие. Не винаги

обаче предположението за нормалност е изпълнено. Особено в случая, когато

имаме разпределение с тежка опашка, прилагането на метода на най-малките

квадрати води до неадекватна оценка на параметрите, която ще доведе до

изместване на кривата, както и до силно неадекватна оценка на доверителните

интервали, при която за outliers ще бъдат обявени регулярни наблюдения.

Поради това е по-добре понякога да се направи и оценка за разпределението

на остатъците по метода показан в предишната подсекция.

Нека y е вектор от N зависими наблюдения, Z е матрица N × p от стой-
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ностите на базисните функции в точките на наблюденията. Тогава имаме, че

e = y − Zc.

Искаме едновременно да оценим c чрез плътността на остатъците и да оценим

плътността на остатъците чрез c.

Стандартизираме остатъците с предварителна оценка на σ:

r =
e

σ

и търсим разпределението на извадката ri:

p(ri) =
eW (ri)∫
eW (u)du

=

exp

W
yi−

p∑
j=1

zijcj

σ


∫
eW (u)du

,

където

W (r) =
∑
k

bkψk(r).

Търсим онези b и c, за които се достига максимум на логаритъма на правдо-

подобие с пенализация за кривина

PENLIK(W |b, c) =
N∑
i=1

ln p(ti) =
N∑
i=1

W (ti)−N
∫
eW (t)dt−

∫
[LW (t)]2dt,

където L е подходящо избран оператор в зависимост от това към кое разпреде-

ление се стремим. Едната възможност е L = D3 за пенализация за отклонение

от нормалното разпределение.
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Анализ на главни компоненти за функционални данни

Нека имаме p случайни величини X1, . . . , Xp и N наблюдения за всяка от

тях. Наблюденията над Xj означаваме с xij, i = 1, . . . , N . Означаваме xi =

(xi1, . . . , xip)
′ да бъдат i-тите наблюдения върху случайните величини. Анали-

зът на главните компоненти представлява следната процедура:

Стъпка 1. Намираме вектор ξ1 = (ξ11, . . . , ξp1)
′, такъв че fi1 =

p∑
j=1

ξj1xij =

ξ′1xi, за i = 1, . . . , N , да имат максимална средноквадратична сума, като ξ1
удоволетворява условието ||ξ1|| = 1. С други думи търсим решението на зада-

чата 
max 1

N

N∑
i=1

f 2
i1,

||ξ1||2 =
p∑
j=1

ξ2j1 = 1.

На практика това означава, че търсим онзи вектор ξ1, върху който проекциите

на векторите на данните xi имат максимална средноквадратична сума.

Стъпка 2. Повтаряме 1. последователно, най-много p на брой пъти. На

m-тата стъпка намираме вектор ξm, който е решение на задачата
max 1

N

N∑
i=1

f 2
im,

||ξm||2 = 1,

ξ′kξm = 0, за всяко k < m,

където fim = ξ′mxi.

С други думи намираме вектор, ортогонален на предишните и нормиран

така, че проекциите на данните върху него да имат максимална средноквад-

ратична сума. Преди да приложим тези стъпки обикновено центрираме всяка

от променливите, т.е. изваждаме средната на извадката за всяка променлива.

В термините на физиката правим транслация на координатната система, при

която центъра на тежестта на данните съвпада с началото на координатната

система. Тогава средноквадратичната сума е оценка на вариацията и методът
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всъщност представлява смяна на координатната система така, че осите да са

направленията с най-голяма дисперсия на частиците. В повечето случай ще

ни интересуват само главните направления, по които имаме вариация - онези,

които обясняват по-голямата част от вариацията. Ще игнорираме останалите

направления в по-нататъшния анализ на данните.

За да намерим ξm и fim, ще сведем задачата до намиране на собствени

вектори и собствени стойности на ковариационната матрица. Взимаме X =

(xij)N×p да бъде матрицата с данните. Нека ξ да бъде вектор с p елемента.

Тогава задачата в стъпка 1 може да се запише като

max
ξ′ξ=1

(
1

N
ξ′X ′Xξ

)
. (А.17)

Означаваме V = 1
N
X ′X да бъде оценката на ковариационната матрица по

данните. Тогава уравнение (А.17) се свежда до

max
ξ′ξ=1

(ξ′V ξ) .

Това е квадратична форма с положително дефинитна матрица и следователно

дефинира многомерен елипсоид в p-мерно пространство. Както знаем, глав-

ните направления на елипсоида са по посока на собствените вектори на V .

Това може да се види от каноничната форма на елипсата като се използват

множители на Лагранж за ограниченията. Задачата се свежда до намиране

на най-големите собствени стойности на V и съответстващите им собствени

вектори ξm, удовлетворяващи

V ξ = ρξ.

В случая на функционални данни имаме неизброимо много променливи

x(s), s ∈ [a, b], където интервалът, в който изглаждаме данните, е [a, b]. Оз-

начаваме i-тото наблюдение над x(s) с xi(s). С други думи кривите xi(s),

които намираме с изглаждане на данните, сега ги разглеждаме като наблю-

дения над неизброимо много променливи x(s), s ∈ [a, b]. От определението за
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линейно (векторно) пространство имаме, че всеки елемент на векторно прос-

транство се нарича вектор. Функциите в R образуват линейно пространство

над R и кубичните сплайни са негово подпространство. Алгоритъмът за смяна

на координатната система е същият като в дискретния случай, като скалар-

ното произведение на 2 вектора (функции) f1(s) и f2(s) се дефинира като

< f1, f2 >=
∫
f1(s)f2(s)ds.

Стъпка 1. Търсим функция ξ1(s), която е решение на задачата
max 1

N

N∑
i=1

f 2
i1 = 1

N

N∑
i=1

∫
ξ1(s)xi(s)ds;

||ξ1||2 =
∫
ξ1(s)

2ds.

Стъпка 2. Повтаряме стъпка 1 за намирането на вектор ξm(s) с допълни-

телното ограничение

< ξk, ξm >=

∫
ξk(s)ξm(s)ds,∀k < m.

Преди да приложим процедурата центрираме функциите xi. Процедурата в

този случай може да продължава до безкрайност поради това, че разглеждаме

безкрайномерен вектор x(s). В реалността обаче след като намерим първите

няколко главни направления и обясним голяма част от вариацията, не се ин-

тересуваме от по-нататъшно изследване и можем да спрем.

За да решим задачата, ще подходим както в дискретния случай. Нека оз-

начим ковариационната функция с

ν(s, t) =
1

N − 1

N∑
i=1

xi(s)xi(t).

Тогава търсим решенията на уравнението∫
ν(s, t)ξ(t)dt = ρξ(s).
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Операторът

V ξ =

∫
ν(., t)ξ(t)dt

има ранг N − 1, когато xi(t) са линейно независими функции. В този случай

V е оператор в безкрайномерно пространство с базис с мощност на континуум

и под ранг на оператора разбираме размерността на пространството ImV .

Търсим ортонормален базис от точно K на брой функции ξm така, че ап-

роксимацията на всяка от дадените криви чрез този базис да е максимално

точна. Апроксимацията на xi(t) представлява ортогоналната проекция на xi(t)

върху пространството, породено от ξm, т.е.

x̂i(t) =
K∑
k=1

fikξk(t), fik =< ξk, xi > .

Критерий за степента на апроксимация е

PCASSE =
N∑
i=1

||xi − x̂i||2.

Оказва се, че минимума на PCASSE се достига за първите K функции, полу-

чени по метода на главните компоненти (виж [76]).
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Приложение Б

Код на R и Matlab, реализиращ

моделирането и прогнозирането на

населението с ОРП.

Следната функция на R намира изглаждащ сплайн за вероятностите за смър-

тност по възрасти:

smooth.surv.pr<-function(surv.pr,pred ,nknots =20,knots=NULL){
# surv.pr - the data array with survival probabilities by age
# pred - the points at which we want to calculate the

smoothed function
# nknots - the number of knots in the smoothing spline
# knots - the location of the knots of the smoothing spline

if(is.null(knots)==TRUE){
h=(nrow(surv.pr) -4)/(nknots -4)
knots=c(0,1,2,seq(2+h,nrow(surv.pr)-1-h,h),nrow(surv.

pr)-1, 110)
}else{

nknots=length(knots)
}
fitted <-data.frame(matrix(0, nrow=length(pred),ncol=ncol(surv

.pr)))

for(j in seq(1,ncol(surv.pr) ,1)){
x<-c(c(1: nrow(surv.pr)) -1,110)
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y<-c(surv.pr[,j], 0)
smspl <-gam(y ~ s(x,bs="cr",k=nknots), method="GCV.Cp",

knots=list(x=knots))
# smspl is needed only for calculating the smoothing

parameter with GCV method
smterms <-smoothCon(s(x,bs="cr",k=nknots),data.frame(x=x,y=

y),knots=list(x=knots))[[1]]
X0 <- Predict.matrix(smterms ,data.frame(x=0)) # X0 is

matrix of the basis splines , calculated at point 0, X’s
cols are the basis vectors

X110 <- Predict.matrix(smterms ,data.frame(x=110))
# so we have that X0*p = fitted_spline (0)
mono <-mono.con(smterms$xp) # monotone increasing function

constraints
Ain <-mono$A*(-1)
bin <-mono$b*(-1)
G<-list(X=smterms$X,C=rbind(X0,X110),sp=smspl$sp,p=1-

smterms$xp/110,y=y,w=0*y+1,S=smterms$S,off=0,Ain=Ain ,
bin=bin)

p<-pcls(G); # p is the coefficients before the basis X
so that X*p = fitted spline.

# the initial parameter 1-smterms$xp is chosen so that X*
(1-smterms$xp) is monotone decreasing (actually X*
smterms$xp=x)

# in adition it is chosen so that X0 * (1-smterms$xp) = 1,
so that fitted_spline (0) =1.

# C*p = const when p is varying
# X*smterms$xp = knots , => if the initial p is a descrete

function defined on the knots and it is monotone ,
# then smterms$X %*% p is monotone and the initial p is

feasable
# For additional INFO see ?pcls examples.
fitted[,j]<-Predict.matrix(smterms ,data.frame(x=pred)) %*%

p # this states that fitted_spline = X(pred) * p

idx <-which(fitted[,j]<=0)
if(length(idx)!=0){

fitted[idx ,j]<-0
}
plot(x, y,xlab="Age",ylab="Survival␣probability",lwd=2)
lines(seq (0 ,110 ,0.1),Predict.matrix(smterms ,data.frame(x=

seq (0 ,110 ,0.1))) %*% p ,col=2,pointsize =20,lwd =2)
legend("bottomleft",c("Empiric␣values","Smoothing␣spline")

103



Анализ на функционални данни

, pch=c(1,-1),lty=c(-1,1), bg="white", col = c("black",
"red"))

}
return(fitted)
}

Следната функция на R намира изглаждащ сплайн за вероятностите за

раждаемост по възрасти:

smooth.pp<-function(data ,pred ,nknots =20, firstage =12.5){
# data - the data array with birth probabilities by age
# pred - the points at which we want to calculate the

smoothed function
# nknots - the number of knots in the smoothing spline
# firstage - the age at which women start giving birth

lastage=nrow(data)+firstage -1
# first knot at 12.5, last at 50.5, the rest are equally

spaced in between
h=(lastage -firstage)/(nknots -1)
knots=c(firstage ,seq(firstage+h,lastage -h,h),lastage)

fitted <-data.frame(matrix(0, nrow=length(pred),ncol=ncol(data
)))

for(i in seq(1: ncol(data))){
x<-seq(firstage ,lastage ,1)
y<-log(data[,i])
y[which(is.infinite(y))]<-min(y[which(!is.infinite(y))])
for (j in seq(1,length(y) ,1)){

if(is.infinite(y[j])==TRUE){
y[j]<-y[j-1]

}
if(is.infinite(y[j])==TRUE){

y[j]<-min(y[which(!is.infinite(y))])
}

}
smspl <-gam(y ~ s(x,bs="cr",k=nknots), method="GCV.Cp",

knots=list(x=knots))
fitted[,i]<-predict.gam(smspl ,data.frame(x=pred),type="

response",se.fit=FALSE)
plot(x, exp(y),xlab="Age",ylab="Conditional␣Live␣Birth␣

Probability",xaxp=c(10,50,8),cex =1.3)
lines(pred ,exp(fitted[,i]),col=2,lwd=2)
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legend("topright",c("Empiric␣Values","Smoothing␣Spline"),
pch=c(1,-1),lty=c(-1,1), bg="white", col = c("black","
red"))

}
return(exp(fitted))
}

Следната функция на R прогнозира вероятностите за смъртност и ражда-

емост по възрасти, при дадени ограничения:

# the mortality tables calculated by ’demography ’ package in
R, qxF - conditional probabilities for female death , ExF -
population exposed to risk

mort.pr<-demogdata(qxF ,ExF ,c(0:100) ,c(min(years):max(years)),
type="mortality",label="Bulgaria", name="female")

temp <-demogdata(qxM ,ExM ,c(0:100) ,c(min(years):max(years)),
type="mortality",label="Bulgaria", name="male")

mort.pr$rate$male <-temp$rate$male
mort.pr$pop$male <-temp$pop$male

# smoothing the conditional probabilities for death with
smoothing spline

qx.sm<-smooth.demogdata(mort.pr,method="spline",obs.var="
empirical")

# fitting functional data model with PCA and forecasting the
future.

qxM.fit <- fdm(qx.sm ,series="Male",order=4,lambda=3,max.age
=100, method="M")

qxM.fcast <- forecast(qxM.fit ,h=forecast_horizont ,method="
rwdrift",level=80, adjust=FALSE , jumpchoice="actual")

qxF.fit <- fdm(qx.sm ,series="Female",order=4,lambda=3,max.age
=100, method="M")

qxF.fcast <- forecast(qxF.fit ,h=forecast_horizont ,method="
rwdrift",level=80, adjust=FALSE , jumpchoice="actual")

# transforming the point process density so the forecast is
constrained in given interval

pp_tr<-pp/(max(pp)-pp)
y=as.matrix(-log(pp_tr[,forecast_skip:ncol(pp_tr)]))
colnames(y)<-forecast_skip:ncol(pp_tr)
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# forecasting the point process density with functional time
series

pp_tr.fts <-fts(x=12:50 ,y=y,xname="Age", yname="PointProcessTr
")

pp_tr.ftsm <-ftsm(pp_tr.fts , order=3,method="classical")
pp_tr.fcast <-forecast.ftsm(pp_tr.ftsm , h=forecast_horizont ,

method=pp_method ,jumpchoice="actual")

Следната функция на R симулира бъдещите стойности на вероятностите

за смъртност по възрасти:

# simulating the coefficients of the PCA and the future
distributions of mortality by age - qxM.sim , qxF.sim

sim_b2<-matrix(0, forecast_horizont , sim_number)
sim_b3<-matrix(0, forecast_horizont , sim_number)
sim_b4<-matrix(0, forecast_horizont , sim_number)
sim_b5<-matrix(0, forecast_horizont , sim_number)

qxM.sim <-array(0, dim=c(101, forecast_horizont , sim_number))
qxF.sim <-array(0, dim=c(101, forecast_horizont , sim_number))
surv.prF.sim <-array(0, dim=c(101, forecast_horizont , sim_

number))
surv.prM.sim <-array(0, dim=c(101, forecast_horizont , sim_

number))
surv.prF.sim.sm<-array(0, dim=c(1101, forecast_horizont , sim_

number))
surv.prM.sim.sm<-array(0, dim=c(1101, forecast_horizont , sim_

number))
for (i in seq(1,sim_number))
{

# males
tmp <-qxM.fcast$coeff$’Basis␣2’
sim_b2[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , tmp$model$

drift , tmp$model$see))
tmp <-qxM.fcast$coeff$’Basis␣3’
sim_b3[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , tmp$model$

drift , tmp$model$see))
tmp <-qxM.fcast$coeff$’Basis␣4’
sim_b4[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , tmp$model$

drift , tmp$model$see))
tmp <-qxM.fcast$coeff$’Basis␣5’
sim_b5[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , tmp$model$

drift , tmp$model$see))
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qxM.sim[,,i]<-matrix(0, 101, forecast_horizont)
for(j in seq(1, forecast_horizont))
{

qxM.sim[,j,i]<-qxM.fcast$model$basis[,1] + qxM.fcast$
model$basis[,2] * sim_b2[j,i]+qxM.fcast$model$
basis[,3] * sim_b3[j,i] +
qxM.fcast$model$basis[,4] * sim_b4[j,i] + qxM.

fcast$model$basis [,5] * sim_b5[j,i]
}
qxM.sim[which(qxM.sim >0)]<-0
surv.prM.sim[,,i]<-as.matrix(survivalProbability(exp(qxM.

sim[,,i])))

# females
tmp <-qxF.fcast$coeff$’Basis␣2’
sim_b2[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , tmp$model$

drift , tmp$model$see))
tmp <-qxF.fcast$coeff$’Basis␣3’
sim_b3[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , tmp$model$

drift , tmp$model$see))
tmp <-qxF.fcast$coeff$’Basis␣4’
sim_b4[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , tmp$model$

drift , tmp$model$see))
tmp <-qxF.fcast$coeff$’Basis␣5’
sim_b5[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , tmp$model$

drift , tmp$model$see))
qxF.sim[,,i]<-matrix(0, 101, forecast_horizont)
for(j in seq(1, forecast_horizont))
{

qxF.sim[,j,i]<-qxF.fcast$model$basis[,1] + qxF.fcast$
model$basis[,2] * sim_b2[j,i]+qxF.fcast$model$
basis[,3] * sim_b3[j,i] +
qxF.fcast$model$basis[,4] * sim_b4[j,i] + qxF.

fcast$model$basis [,5] * sim_b5[j,i]
}
qxF.sim[which(qxF.sim >0)]<-0
surv.prF.sim[,,i]<-as.matrix(survivalProbability(exp(qxF.

sim[,,i])))
print(i)

}

Следната функция на R симулира бъдещите стойности на вероятностите

за раждаемост по възрасти:
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# simulating the coefficients of the PCA and the future
distributions of birth by age - pp.sim

sim_number <-1000
sim_b2<-matrix(0, forecast_horizont , sim_number)
sim_b3<-matrix(0, forecast_horizont , sim_number)
sim_b4<-matrix(0, forecast_horizont , sim_number)
pp.sim <-array(0, dim=c(39, forecast_horizont , sim_number))

for (i in seq(1,sim_number))
{

if (pp_method =="rw"){
tmp <-pp_tr.fcast$coeff$’Basis␣2’
sim_b2[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , 0, tmp$

model [[2]]))
tmp <-pp_tr.fcast$coeff$’Basis␣3’
sim_b3[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , 0, tmp$

model [[2]]))
tmp <-pp_tr.fcast$coeff$’Basis␣4’
sim_b4[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , 0, tmp$

model [[2]]))

pp.sim[,,i]<-matrix(0, 39, forecast_horizont)
for(j in seq(1, forecast_horizont))
{

pp.sim[,j,i]<-pp_tr.fcast$model$basis[,1] + pp_tr
.fcast$model$basis[,2] * sim_b2[j,i]+pp_tr.
fcast$model$basis [,3] * sim_b3[j,i] +
pp_tr.fcast$model$basis[,4] * sim_b4[j,i]

}
}else{

tmp <-pp_tr.fcast$coeff$’Basis␣2’
sim_b2[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , tmp$model$

drift , tmp$model$see))
tmp <-pp_tr.fcast$coeff$’Basis␣3’
sim_b3[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , tmp$model$

drift , tmp$model$see))
tmp <-pp_tr.fcast$coeff$’Basis␣4’
sim_b4[,i]<-cumsum(rnorm(forecast_horizont , tmp$model$

drift , tmp$model$see))

pp.sim[,,i]<-matrix(0, 39, forecast_horizont)
for(j in seq(1, forecast_horizont))
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{
pp.sim[,j,i]<-pp_tr.fcast$model$basis[,1] + pp_tr.

fcast$model$basis[,2] * sim_b2[j,i]+pp_tr.fcast
$model$basis[,3] * sim_b3[j,i] +

pp_tr.fcast$model$basis[,4] * sim_b4[j,i]
}

}
}
pp.sim <-max(pp)*exp(-pp.sim)/(1+exp(-pp.sim))

Следната функция на R намира вероятността за доживяване до дадена

възраст S(x), условните вероятности за смъртност по възрасти и фракциите:

calcLifetables <-function(mort.rate ,mort.triangles){
# mort.rate - age specific mortality rates
# mort.triangles - mortality by Lexis triangles
# frac - fractions
# qx - conditional probability for death at given age
# S - survival probability function

frac <- data.frame(matrix(0,nrow = nrow(mort.rate),ncol=ncol(
mort.rate)))

for(i in seq(1,nrow(mort.rate) -1,1)){
frac[i,]<-(1/3 * mort.triangles [2*i-1,] + 2/3 * mort.

triangles [2*i,])/(mort.triangles [2*i-1,] + mort.
triangles [2*i,])

}
frac[nrow(mort.rate),]<-1/mort.rate[nrow(mort.rate),]
frac <-as.matrix(frac)
frac[which(is.nan(as.matrix(frac)))]<-1
frac[which(is.infinite(as.matrix(frac)))]<-1

qx<-mort.rate/(1+(1 - frac)*mort.rate)
px<-(1-qx)
S<-data.frame(matrix(nrow=nrow(px),ncol=ncol(px)))
for(j in seq(1,ncol(S) ,1)){

S[1,j]<-1
for(i in seq(2,nrow(S) ,1)){

S[i,j]<-S[i-1,j]*px[i,j]
}

}
return(list(fractions=frac ,qx=qx,surv.pr=S))
}
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Следната функция на R прилага моделът на Канисто за смъртност на

високите възрасти:
kannisto <-function(deaths.corr ,xend ,make.plot=FALSE){
#Kannisto model for open -ended data
# deaths.corr - number of deaths by age
# xend - the open end of the mortality table
# deathsByTriangles - the estimated Lexis triangles
D<-c();
x0<-xend -20;
for(i in seq (1:21)){

D[i]<-sum(deaths.corr[c((x0+i-1) :101)],na.rm=TRUE)
}
S<-D/D[1]
x<-c(x0:xend)
kann <-function(a,b,x,x0){((1+a)/(1+a*exp(b*(x-x0))))^(1/b)}
nls.S<-nls(S ~ ((1+a)/(1+a*exp(b*(x-x0))))^(1/b), start=list(

a=0.1,b=0.01))
coeffs <-coef(nls.S)
a<-coeffs [1]
b<-coeffs [2]

### predict missing
x<-seq(xend ,120 ,0.5)
d<-kann(a,b,x,x0)-kann(a,b,x+0.5,x0)
deathsByTriangles <-(deaths.corr[length(deaths.corr)]*d/kann(a

,b,xend ,x0))

if(make.plot==TRUE){
x<-c(x0:120)
plot(x,kann(a,b,x,x0),col="red",type="l")
lines(c(x0:xend),S,pch=1,type="p")

}
return(deathsByTriangles)

}

Следната функция на R прилага survivor ratio методът за попълване на

липсващи данни за броя на населението:
survratio <-function(pop ,k=1,make.plot=FALSE){
# pop - table with population count by age
pop.corr <-pop

for(i in k+1: nrow(pop.corr)){
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x<-c();
pred <-c();
flagForMissing=FALSE;
for(j in seq(1: ncol(pop.corr))){

if(is.nan(pop.corr[i,j])){
flagForMissing <-TRUE;
pred <-c(pred ,j);
pop.corr[nrow(pop.corr),j]<-NaN
}else{

x<-c(x, j);
}

}
if(flagForMissing && any(pred >k)){

x<-subset(x, x>k)
pred <-subset(pred , pred >k)
R<-matrix(NaN , 1,ncol(pop))
for(index in x){

R[index]<-pop.corr[i,index]/pop.corr[i-k,index -k]
}
if(length(x) >=10){

smspl <-gam(R[x] ~ s(x,bs="cr",fx=FALSE), method="GCV.Cp
")

R[pred]<-predict.gam(smspl ,data.frame(x=pred),type="
response",se.fit=FALSE)

}else{
if(length(x) >=3){

R[pred]<-mean(R[x])
}else{

print(paste("Not␣sufficient␣population␣data␣above␣
age", i))

print("THIS␣COUNTRY␣DATA␣IS␣CRAPPY!␣CHANGE␣THE␣
COUNTRY!")

}
}

pop.corr[i,pred]<-R[pred]*pop.corr[i-k,pred -k]
if(make.plot==TRUE){
plot(x,R[x])
all <-sort(c(x,pred))
R[all]<-predict.gam(smspl ,data.frame(x=all),type="response

",se.fit=FALSE)
lines(pred ,R[pred],col="red",pch=1,type="p")
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lines(all ,R[all],col="red",type="l")
}

}
}

# after we are done with the ratio of the people , we want to
adjust them so they sum up to the open -ended number:

colvisited=matrix(FALSE ,1,ncol(pop))
for(j in seq(1: ncol(pop))){

for(i in seq(1: nrow(pop))){
if(is.nan(pop[i,j])){

colvisited[j]<-TRUE
C<-pop.corr[i:nrow(pop),j]/sum(pop.corr[i:(nrow(pop)

), j])
if (!is.nan(pop[nrow(pop),j])){ # if

there us no record for the open -end , assume it ’s
zero
pop.corr[i:nrow(pop.corr),j]<-C*pop[nrow(pop),j]

}
break;

}
}

}
return(pop.corr)
}

Следният код на Matlab симулира населението, като симулациите се из-

ползват за изчисление на доверителните интервали:

sim_number =1000;

sim_dyn_female=cell(sim_number ,1);
sim_dyn_male=cell(sim_number ,1);
sim_f_dyn_yearly=cell(sim_number ,1);
sim_m_dyn_yearly=cell(sim_number ,1);
parfor i=1: sim_number

[sim_dyn_female{i}, sim_dyn_male{i}, sim_f_dyn_yearly{i},
sim_m_dyn_yearly{i}]= simulatePopulation (1,

S_F_forecasted_yearly , pp_sim(:,:,i), lastPopF , 1, ’
S_men’, S_M_forecasted_yearly ,’LastPopMen ’, lastPopM);

end
tmp_all_f=cell2mat(cellfun(@sum , sim_f_dyn_yearly ,’

UniformOutput ’, false));
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tmp_all_m=cell2mat(cellfun(@sum , sim_m_dyn_yearly ,’
UniformOutput ’, false));

function [pop_female , pop_male , pop_female_yearly ,
pop_male_yearly ]= simulatePopulation(sim_number ,
S_forecasted ,PPmean_forecasted_yearly ,lastPop , h, varargin
)

use_normal=true;
normal_tolerance =10;
S_men =[];
lastPopMen =[];
pop_male =[];
pop_male_yearly =[];
for i=1:2: length(varargin)

switch varargin{i}
case ’S_men’

S_men=varargin{i+1};
case ’LastPopMen ’

lastPopMen=varargin{i+1};
case ’UseNormal ’

use_normal=varargin{i+1};
case ’TolNormal ’

normal_tolerance=varargin{i+1};
end

end

horizont=floor(length(S_forecasted (1,:))/h);

%% females:
ppmean_female=PPmean_forecasted_yearly .*100./205;
pop_female=zeros(length(lastPop),horizont+1, sim_number);
pop_female (:,1,:)=repmat(lastPop , 1, sim_number);

for i=1: horizont
for age =1:( length(lastPop) -1)

n=squeeze(pop_female(age ,i,:));
p=S_forecasted(age+1,floor((i-1)*h)+1)/S_forecasted(

age ,floor((i-1)*h)+1);
ind_norm=false(size(n));
if use_normal

ind_norm=n*p>normal_tolerance & n*(1-p)>
normal_tolerance;
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end
if any(ind_norm)

pop_female(age+1,i+1,ind_norm)=round(n(ind_norm)*
p + randn(sum(ind_norm) ,1).*sqrt(n(ind_norm)*p
*(1-p)));

end
if any(~ ind_norm)

pop_female(age+1,i+1,~ ind_norm)=binornd(n(~
ind_norm),p);

end
end
p=ppmean_female (:,floor((i-1)*h)+1)*h;
for sim_ind =1: sim_number

n=round(pop_female(floor (12/h+1):floor (50/h+1),i,
sim_ind));

ind_norm=false(size(n));
if use_normal

ind_norm=n.*p>normal_tolerance & n.*(1-p)>
normal_tolerance;

end
pop_female (1,i+1,sim_ind)=sum(binornd(n(~ ind_norm),p

(~ ind_norm)))+sum(round(n(ind_norm).*p(ind_norm) +
randn(sum(ind_norm) ,1).*sqrt(n(ind_norm).*p(

ind_norm).*(1-p(ind_norm)))));
end

% disp(i)
end
pop_female(isnan(pop_female))=0;

tmp=cumsum(pop_female);
yearly_ind =1/h;
tmp=[tmp(yearly_ind:yearly_ind:end ,:,:); tmp(yearly_ind*floor

(length(tmp)/yearly_ind)+1:end , :,:)];
pop_female_yearly =[tmp(1,:,:);diff(tmp)];

%% males:
if(~ isempty(S_men))

ppmean_male=PPmean_forecasted_yearly .*105./205;
pop_male=zeros(length(lastPopMen),horizont+1, sim_number);
pop_male (:,1,:)=repmat(lastPopMen , 1, sim_number);
for i=1: horizont

for age =1:( length(lastPop) -1)
n=squeeze(pop_male(age ,i,:));
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p=S_men(age+1,floor((i-1)*h)+1)/S_men(age ,floor((
i-1)*h)+1);

ind_norm=false(size(n));
if use_normal

ind_norm=n*p>normal_tolerance & n*(1-p)>
normal_tolerance;

end
if any(ind_norm)

pop_male(age+1,i+1,ind_norm)=round(n(ind_norm
)*p + randn(sum(ind_norm) ,1).*sqrt(n(
ind_norm)*p*(1-p)));

end
if any(~ ind_norm)

pop_male(age+1,i+1,~ ind_norm)=binornd(n(~
ind_norm),p);

end
end
p=ppmean_male (:,floor((i-1)*h)+1)*h;
for sim_ind =1: sim_number

n=round(pop_female(floor (12/h+1):floor (50/h+1),i,
sim_ind));

ind_norm=false(size(n));
if use_normal

ind_norm=n.*p>normal_tolerance & n.*(1-p)>
normal_tolerance;

end
pop_male(1,i+1,sim_ind)=sum(binornd(n(~ ind_norm),

p(~ ind_norm)))+sum(round(n(ind_norm).*p(
ind_norm) + randn(sum(ind_norm) ,1).*sqrt(n(
ind_norm).*p(ind_norm).*(1-p(ind_norm)))));

end
end
pop_male(isnan(pop_male))=0;

tmp=cumsum(pop_male);
yearly_ind =1/h;
tmp=[tmp(yearly_ind:yearly_ind:end ,:,:); tmp(yearly_ind*

floor(length(tmp)/yearly_ind)+1:end , :,:)];
pop_male_yearly =[tmp(1,:,:);diff(tmp)];

end

end
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Следният код на Matlab прогнозира населението, използвайки численият

метод, представен в параграф 2.5:

function [pop_female , pop_male , pop_female_yearly ,
pop_male_yearly ]= projection(S_forecasted ,
PPmean_forecasted_yearly ,lastPop , h, varargin)

# S_forecasted - the forecasted survivability functions that
defines the GBP

# PPmean_forecasted_yearly - the forecasted point process
density function that defines the GBP

# lastPop - the last population count by age
# h - the length of the time interval in the numerical method
# pop_female - the female population count by ages with

length h
# pop_female_yearly - the female population count by ages

with length 1 year
# pop_male - the male population count by ages with length h
# pop_male_yearly - the male population count by ages with

length 1 year

S_men =[];
lastPopMen =[];
pop_male =[];
pop_male_yearly =[];

horizont=floor(length(S_forecasted (1,:))/h);
ppmean_female=PPmean_forecasted_yearly .*100./205;
pop_female=zeros(length(lastPop),horizont +1);
pop_female (:,1)=lastPop;
net_migration_female=zeros(length(lastPop),horizont);
net_migration_male=zeros(length(lastPop),horizont);

for i=1:2: length(varargin)

switch varargin{i}
case ’S_men’

S_men=varargin{i+1};
case ’LastPopMen ’

lastPopMen=varargin{i+1};
case ’NetMigrationFemale ’

net_migration_female=varargin{i+1};
case ’NetMigrationMale ’

net_migration_male=varargin{i+1};
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end
end

for i=1: horizont
for age =1:( length(lastPop) -1)

pop_female(age+1,i+1)=pop_female(age ,i)*S_forecasted(
age+1,floor((i-1)*h)+1)/S_forecasted(age ,floor((i
-1)*h)+1)+net_migration_female(age+1,i);

end
pop_female (1,i+1)=sum(pop_female(floor (12/h+1):floor (50/h

+1),i).* ppmean_female (:,floor((i-1)*h)+1)*h);
end
for i=1: length(pop_female (:,1))

for j=1: horizont +1
if(isnan(pop_female(i,j)))

pop_female(i,j)=0;
end

end
end
tmp=cumsum(pop_female);
tmp=[tmp (10:10:end ,:); tmp (10* floor(length(tmp)/10) +1:end , :)

];
pop_female_yearly =[tmp(1,:);diff(tmp)];

if(~ isempty(S_men))
ppmean_male=PPmean_forecasted_yearly .*105./205;
pop_male=zeros(length(lastPopMen),horizont +1);
pop_male (:,1)=lastPopMen;
for i=1: horizont

for age =1:( length(lastPop) -1)
pop_male(age+1,i+1)=pop_male(age ,i)*S_men(age+1,

floor((i-1)*h)+1)/S_men(age ,floor((i-1)*h)+1)+
net_migration_male(age+1,i);

end
pop_male(1,i+1)=sum(pop_female(floor (12/h+1):floor

(50/h+1),i).* ppmean_male (:,floor((i-1)*h)+1)*h);
end
for i=1: length(pop_male (:,1))

for j=1: horizont +1
if(isnan(pop_male(i,j)))

pop_male(i,j)=0;
end
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end
end
tmp=cumsum(pop_male);
tmp=[tmp (10:10:end ,:); tmp (10* floor(length(tmp)/10) +1:end

, :)];
pop_male_yearly =[tmp(1,:);diff(tmp)];

end

end
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