
DEDALUS - Acervo - IME 
IME-T/OA275.9.T Analise de variancia em series temporais / 
C532a 
e.1 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
31000010949 

ANALISE DE VARIANCIA 
EM SER.IES TE!v1POR.AIS 

Chang Chiann 

DISSERTACAO APRESENTADA 
AO 

INSTITUTO DE MATEMATICA E ESTATISTICA 
DA UNIVERSIDADE DE sAo PAULO 

PARA OBTENCAO DO GRAU DE MESTRE 
EM 

ESTATISTICA 

Area cle Concentracao: Est.atistica 
Orientadora: Profa. Dra. Clelia Maria de Castro Toloi 

Este trabalho foi financiado pela CA PES 

- Sao Paulo, Junho cle 1993 - 



A
meu tio Shao Hua

e
minha tia Xiao Xiao



r'+

/

/

Agradecimentos

Queremos agradecer a todos que contribuíram para a realização deste
trabalho, em particular:

à Professora Doutora Clélia Mana de Castro Tolos, orientadora e amiga,
pelo carinho, paciência e dedicação com que transmitiu seus conheci-
mentos, como também por toda a contribuição que tem dado à minha
formação, desde os primeiros cursos de graduação;

ao Professor Doutor cedro Albelto Morettin, pela sua. orientação cons
tente e pelas sugestões e críticas apresentadasl

à Professora Lisbeth 1<. Cordani, pela colaboração;

a Ana Amélia e Marielza, pelo fornecimento de dados;

a Cao Ji Kan, pela ajuda na parte de montagem de gráficos;

a Tina Hua China e Sergio Mikio Koyama, pela amizade e incentivo
constante.



Summary

[n tais woi]< the a.na.]ysis of variante is em])]oyec] to stlic]).- the variation
present in da.ta having the character that the basic responses measured are
time series. Our object consists of aplication of the convencional techniques
to appropria.te tia.nsforma.bons of the da.ta..

Basically, tl]eie are two kinds of tiai]sfoin]a.tios oftei] usei: ll'oui iei trans-
foin[ and \Va.lsh-Fouiiei tiansfoim, depending oi] the data that we would like
to analyse.

Some basic modela used in the a.na.lysis of variance via. tule Fouiiei trans-
form of the given data are plesented, when tlie l)asic tesponses nleasured aie
stationa.iy time sebes. The nlodels coveied in the papel include: case of a
common signa], otle-way classification. designed expeiimcnt. nlultiple regies-
sion and multivaliate legiession. The cases of both fixed a.nd random effects
are considel,ed.

The a.nalysis of va.dance using \va.lsh-Foutier is int,ioduced wlleil the basic
data is disciete valued and ca.tegoiica.l-va.lied time series, with a. limited
numbel of leveis (fol exanlple, in squaie wa.vefolnls). \À'e algo piesent a. biief
discussioil and conipal'ison of Fouiiei based al)d \A/a.lsh-Fouiiel l)a.sed a.nalysist
we oRei some pleliminary lesults on scaling teclliliqties fol categorical time
series based on the Walsh-Fourier traJisform.

Finally, we convidei tu'o leal series (ele(troscilogian] of foity normal mou-
ses and sleep skate of sixteen indivídua.Is) to illustre.te the theoietical results
consideied il] the wol.k.



Resumo

Neste traballlo utilizamos a técnica da análise de variância para estudar
as variações apresentadas nos dados cujas medidas respostas são séries tem-
porais. O nosso objetivo consiste na aplicação das técnicas convencionais a
transformações apropriadas dos dados.

Basicamente, serão utilizados dois tipos de transfonnação: a de Fourier
e a de Walsh-Fourier, dependendo dos dados que queremos analisar.

Alguns n)odelos usados na análise de variância dos componentes das trans-
formadas de Fouríer são apresentados, quando as medidas respostas são séries
temporais estacionárias. Os modelos introduzidos incluem: o n)odeio com un]
sinal comum, cona um favor, o modelo de planejanlento, de regressão illúltipla
e de regressão lllultivariada. Serão considerados efeitos lixos e aleatórios.

A análise de variância usando Walsh-Fourier é introduzida quando os
dados são discretos ou categóricos, com un] número limitado de níveis (por
exemplo, na forn)a de "ondas quadradas"). Também fazemos as comparações
entre as análises de Fourier e de Walsh-Fourier; abordamos alguns resultados
preliminares utilizando o n)étodo "scaling" pala séries temporais categóricas.

Finalmente, con) o objetivo de ilustrar os resultados teóricos apresentados
neste trabalho, fazem)os a análise de dois conjulltos de dados reais (eletrosci-
lograma de quarenta ratos normais e estado de sono de dezesseis indivíduos).
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Capítulo l
Introdução

A motivação desse trabalho se deve ao fato de que, muitas vezes, queremos
utilizar uma análise de variância para estudar as variações apresentadas nos
dados cujas medidas respostas são séries temporais. A análise convencional
não é adequada neste caso, uma vez que nossos dados são frequentemente cor-
relacionadas, isto é, dependentes no tempo. O nosso objetivo é "adaptar" os
dados, no sentido de amenizar a dependência entre eles e apresentar soluções
para resolver nosso problema. Veremos que, uma vez feita a transformação
dos dados, a análise utilizada será uma aplicação das técnicas convencionais
de análise de variância.

Basicamente, serão utilizados dois tipos de transformação: a de Fourier
e a de Walsh-Fourier, dependendo do tipo de dados que queremos analisar.

A análise de Fourier, que se utiliza do sistema ortogonal das funções
senoidais, é provavelmente uma das ferramentas mais importantes para lidar
com as correlações presentes em séries temporais estacionárias. Tal análise
transforma a série para o domínio de frequências, onde os pontos adjacentes
são assintoticamente independentes. A transformação introduzida é a de
Fourier e as observações transformadas além de serem assintoticamente não
correlacionadas também terão uma distribuição aproximadamente normal.

A análise de Walsh, baseada no sistema ortogonal das funções de Walsh,
definidas através das funções de Rademacher, é ideal para analisar os proces-
sos que contêm dados discretos ou categóricos, com um número limitado de
níveis (por exemplo, na forma de "ondas quadradas"). Tal análise transforma
a série para o domínio de sequências, onde os pontos vizinhos são assintoti-
camente independentes. A transformação introduzida é a de Walsh-Fourier
e tem sido usada para vários propósitos, inicialmente na área de engenhari-
a, tal como identificação de palavras, codificação e transmissão de imagens;
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posteriormente na área biológica e médica, principalmente na descrição de
ciclos nos sinais de eletroencefalograma(EEG). Todas as idéias da análise de
Fourier são colocadas na análise de Walsh. Tal como na transformada de
Fourier, as transformadas de Walsh são assintoticamente independentes com
distribuição aproximadamente normal.

No Capítulo 2, baseado em Brillinger(1981), abordamos alguns conceitos
fundamentais sobre a transformada de Fourier e periodograma, bem como
apresentamos estimadores assintoticamente não viciados da função espectral
de uma série temporal.

No Capítulo 3, utilizando Morettin(1972), introduzimos as funções de
Walsh e os elementos da análise de Walsh e Walsh-Fouríer em alguns detalhes,
bem como definimos a transformada de Walsh, o espectro de Walsh-Fourier
e alguns resultados assintóticos para a transformada de Walsh-F'ourier.

Alguns modelos usados na análise de variância dos componentes das trans-
formadas de Fourier são apresentados no Capítulo 4, incluindo o modelo com
um sinal comum, com um fator, o modelo de planejamento, de regressão
múltipla e de regressão multivariada. Serão considerados efeitos fixo e ale-
atório.

No Capítulo 5, apresentamos as análises no domínio de sequências e as
comparações entre as análises de Fourier e de Walsh-Fourier. A seguir, uma
análise de variância usando Walsh-Fourier é introduzida. Também aborda-
mos alguns resultados preliminares utilizando o método "scaling" para séries
temporais categóricas, baseado na transformada de Walsh-Fourier.

Finalmente, no Capítulo 6, fazemos a análise de dois conjuntos de dados
reais, utilizando os resultados teóricos obtidos nos capítulos anteriores. Os
programas especialmente desenvolvidos para tais análises se encontram no
Apêndice.
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Capítulo 2
Transformada de Fourier e Periodoarama

2.1 Algumas Definições

Definição 2.1: Um processo estocástíco X = {X(t,o), t C T, w C Q}
é uma família de variáveis aleatórias definidas num espaço de probabilidade
(u, A, P) e indexadas pelos elementos de um conjunto de parâmetros T

Na realidade, um processo estocástico é uma função de dois argumentos,
X(t,«,), t C T, «., € Q. Para cada t C T, a função X(t,-) é mensurável
relativamente a A. Por outro lado, para cada co C Q, fixado, obteremos uma
função X(.,u) de t: T .-, W, que é chamada trdetór;a, rea/ilação, função
amostra.f do processo ou série tempera/.

Para facilitar a notação, representaremos X(t, u) por X(t)

Definição 2.2: Dado um processo estocástico {X(t), t C T}. Definimos
suas distribuições anito-d;menciona;s por

F(a-,...,a.;':,..-,t.) «Z,(X(t.) $«:,.-.,X(t.) $z«),

para todo n Z l e ti, - . . ,t. C T

(2.1)

Definição 2.3
são dadas por

As funções média e cavar;ánc;a de um processo X(t)
foo

.EX(t) = / ,dF(,; t)
J - 00

(2.2)

a-lx(t:) , x(t,)l / /l.- - p,(t:)ll', - p,(t,)I'ipl'-, .,; t:, t,l
zlx(t.)x(t,)l - zlx(t.)lzlx(t,)l
c-(t. , t,). (2.3 )
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Em particular, se ti = t2 = t, temos a var;anciã do processo

I''«X(t) - /I' - P,(t)I''ZT'('; t) - ZJX'(t)l - Z'lX(t)l - c-(t, t). (2.4)

Definição 2.4: Um processo estocástico {X(t), t C T} é está;temente
estacionar;o se todas as distribuições finito-dimensionais (2.1) permanecem
as mesmas sob uma translação do tempo, ou sqa,

F(,:,. . . ,,.;t: + ''',. .. ,t. + ,') = F(,.,... ,,.;':,.. . ,t«),

para quaisquer ti, . . . , t.; T C T

(2.5)

Definição 2.5: Um processo estocástíco {X(t), t C T} é estacionar;o de
segunda ordem, ou fracamente estacionário, ou ainda estac;amaria em sentido
amplo se

(i) .EJX(t)l = p,, constante, Vt c r

(n) zlx'(t)l < m,vt c T

(ni) c-(t.,t,) = c-(t: t2) só depende da defasagem l ti -- t2 1, Vfi, f2 C T

Definição 2.6:(a) Seja(Xi, . .. , X,) uma variável aleatória r-dimensional
com .E l X, I'< oo, .j = 1,. . . ,r, onde Xj são reais ou complexas. O cumu-
/ante cozljunto de ordem r é dado por

a«m(X:, ,x,) ly':(p
P

i)!(.E ll x,)
.jCI'i

(.e ll x,),
.jei'P

(2.6)

onde a soma é sobre todas as partições z, = (pi, , z,,) dos inteiros (l , . . . , r)

(b) Sda um. série temp''al {X(t), t = 0, i:l,
zendo .E l X(t) I'< m, então

} satisfa.

a=(t. , , t,) (x..,.. ,x.,) (2.7)

é denominada função cume/ante conjunta de ordem r da série X(t)

4



REsuLTADo: O C'um(Xi, . . . , X,) é dado pelo coeficiente de

Í'ti ' . . t,

kexpansão de Tayior de iog(Eezp({ E;:t XjtJ)).

PROPRIEDADES:

(i) aum(.-X:,...,«,X,) = .-...a,Oum(X-
tantes.

(ii) C'um(Xi, . . . , X,) é simétric. em seus a

(iii) O'um(XJ) = .EXj, para .j - l, . . . ,r

(iv) O'um(X.,X) = ya,.X, e C'u«-(.r,,IX;) = C'o«(.X,,Xi), p.r. .j, k

(v) Se algum subconjunto dos (XI,...,X.) é independente dos demais,
então O«m(X:, . . ,X,) = 0.

(vi) Para variável aleatória (ZI, Xi, . . . , X,),

aum(X:+Z:,X,,... ,X,) = a«m(X-, . . ,X,)+a«m(Z:,X,,. . . ,X,).

(vii) Para u constante e r = 2, 3,

a«m(X: + «, X,,... , X,) = a«m(X-, X,,- . . , X,).

(vivi) Se variável aleatória (XI, . . . ,X,) e (ZI, . - . , Z,) são independentes,
então

a«m(X. +Z-,.. ,X,+ Z,) = (7«m(X-,...,X,)+a«m(Z-,...,Z,).

1 )) l )

rgumentos

1, ) t''

X,), para a (Zr COnS-

Definição 2.7: Suponha que a série temporal X(t), t = 0,ül,...,
c.m fu«ção de a«toco-riâ«cia (f.a.c) ao«(X(t + u),X(t)) = c-(u), t,« =
0, ül, . . . satisfazendo

.,,(«:



então o espectro de X(t) , na frequência À, é dado por

E
ti = -- oo

/-(À) = (2«')': .«p(-á.X«)c-(«), (2.9)

para --oo < À < oo

Sob o ponto de vista da quantidade de informação probabilística que
fornecem, o espectro e a função de autocovariância(f.a.c) são ferramentas
equivalentes.

Demonstra-se que o espectro /=,(À) definido por (2.9) é limitado, não-
negativo e uniformemente contínuo. Além disso, /=,(À) é par e periódico de
período 2r.

Como /,,(À) é par e periódico de período 2a, basta tomar À C l--r, nl e u-
tilizar o intervalo 10, rl como o domínio fundamental da definição do espectro
/-(À)Z

A relação (2.9) pode ser invertida e a função de autocovariância c-(u)
pode ser escrita como

c-(«) / e*p({a«)/-(a)da, (2.10)

para u - 0, ÊI , No caso particular u = 0, temos

t'-X(t) / /=,(a)da. (2.11)

Definição 2.8:(a) Um vetar aleatório real r-dimensional X =(XI,. . . ,X,y
tem uma distribuição conjunta normal multivariada de dimensão r, com
média p, = lpi, ' ' ' , p I' e matriz de covariância E,,, se sua função densida-
de é

/(,:, ,z,) = (2n)''/' l E,, l-i e-}(X-p,)'EJ(X-p,). (2.12)

Notação: X : .N,(p,, E-)
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(b) Se X é um vetor r-dimensional, com componentes complexas, dizemos
que X tem uma distribuição norma.l complexa multivariada de dimensão r,
com média p, e matriz de covariâncias E,,, se o vedor

é distribuído como

«',llnl;:,,l =k -n'll,
onde E,, é uma matriz Hermitiana não negativa definida de dimensão r x r

Notação: X : .AT(p,, E-), com

.E(X)

p,)(X':;;y)
(2.13)

(2.14)E((X
e

n«.x - F-)(}. - .p.Xy) = o (2.15)

Se E,, é não-singular, então a fui-çã.o vens-«.

.f(,:,''. ,z,) = ,''(1 X- l)''e«p(-(R'
* ll(dReX, )(d.rmX, ),

para -oo < ReX,, .rmXj < oo.

J

..e,T é dada por

IQ'E=(x - p,))
(2.16)

PROPRIEDADES

(i) Se E- é uma matriz diagonal, então as componentes de X são estatisti
comente independentes.

(ii) No caso que r = 1, se X tem dis.
/mX são v.a. independentes com distriou,,.

Nt tRe F. , a- ]a]

e

N\ (.ImF, , a,. l2à .
respectivamente
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Definição 2.9: (a) Dizemos que a sequência vetorial (r de dimensão r,
T = 1, 2,..., é ass;ntot;comente .N,(pr, Er) se a sequência E;'/'((T -- pr) -3
N, (0, .r).

(b) Dizemos que a sequência vetorial (r de dimensão r, T = 1,2,
«sintotic-me«te AT(Pr, Er) se . seq«ê«ia E;'/'(G -- pr) -3 7W(0, ]')

, é

Definição 2.10: (a) A matriz de dimensão r x r das variáveis aleatórias
n

W (2.17)

tem uma distribuição W:sbart de dimensão r e grau de liberdade n se Xi ,
são independentes com distribuição normal N.(0, E,,).

,x.

Notação: W : W:,(n, E-)

(b) A matriz de dimensão r x r das variáveis aleatórias

w' - E x,.x; (2.18)

tem uma distribuição WlsÀart complexa de dimensão r e grau de liberda-
, X. são independentes com distribuição normal complexa

/W(o, a-

notação: W : W.c(n, E-)

PROPRIEDADES

(i)w
(n) .EW = nE-.

(ni) c'o«(w:,k, wi«) = E((wjk - nEjk)(wi« - nEI.)) = nEjlEk«
(iv) Se W tem (distribuição W.'(n, E), então Wjj tem (listribuíção

EjjX:./2

8



(v) Se }' : .AE(p, a'.r) e

}'''y = y'.Aiy +..-+ y',4Ky,

Ollde.At llernlitianaFdeposte nÉ, Z. = 1 , - - - , .K, então y'.4i qs ; ; ; , }/ ,4Kv
são independentes e y'.4Ay tem distribuição (qui-quadrado não cen-
tral)

a' Ê..t=»laa )I'Z .
se e somente se, ni + n2 +... + nK = n

2.2 '11.»ansformada Finita de Fourier e Pera
odograma

Seja X(n), n = 0, i:l, . . ., um processo estacionário real. A transformada
finita de Fourier dos valoru X(0),X(1),..:,X(T -- 1) de X(n) é dada por

T l
ag)(X) }: X(t)e,p(-{.Xt),

t=o
.oo < À < oo. (2.19)

No caso que T = 2n + 1, n inteiro, podemos escrever

d:')(À) -iÀ«) E X(«+ «)e«p(-iÀ«).
t1=-71

(2.20)

A transformada discreta de Fourier dos valores X(0),
X(n) é dada, por

.zg)(2;), .- o,J:l,...,r- i.

, X(7' -- 1) de

(2.21)

PROPRIEDADES

(i) ag)(.x + 2«') = a!')(À)

(n) ag)(.x) = af)(-À), se X(t) é real

9



(ni) aS\.P,(.x) = adg)(À) + pag)(À), se a, P são escaleres e X(t), }''(t) são
processos estacionários não correlacionados.

A relação (2.19) pode ser invertida e a série X(t) pode ser escrita como

x(t) -(2")': /l "'«P({tÀ)d:')(À)dÀ, í - o,:n,...,r- l
ou

XW -r'' E .«,0?;g).zg'(2?), t -o,...,r- i.s=0

Teorema 2.1:
ona,i'io}

Se X(t) (X: (t) , X,(t)y é estrit.mente estaca}

E l o,(p-,
P] )''sPk -- l

, P*-:) 1< m, (2.22)

e sj(T) um inteiro com Àj(T)
1,.--,J,então

r '"+ Àj quando T ---} oo para .j

(i) para 2Àj(T), Àj(T) :l: Àt(7') # 0(mod 2n), l $ .j < k $ J, T = 1,2,
temos que ag')(Àj(r)) -B .Nf(0, 2«T/=,(Àj)) independentes;

(ii) para À 0, ü2r, ., ag')(À) -3 .N,(TP,, 2aT/=,(À)) independentes e

(iii) para À = ::L«, :L3a, -, ag')(À) 3 .N,(o, 2«T/=,(À)) independentes

Outi-os teoremas do limite central para séries estacionárias são dados em
Rosenblatt (1956, 1961), Leonov and Shiryaev (1960), 1osifescu e Theodores-
c« (1969) e Phnipp (1969).

O periodograma de uma série temporal estacionária X(t), í = 0, . . . , T -- l
é dado por

.C:)(À) l d:')(À) I', .X # 0(m.d 2«). (2.23)

10



Segundo o Teorema 2.1, temos que

«'.*, ] gZ2b se .X # 0(mod «)
se À = 0. J:2n.

sugerindo que .Q:)(À) é um possível estimador para /=,(À).
4:)(À) tem mesmas propriedades do espectro /.,(À).

Notamos que

Teorema 2.2
(2.8), então

Se X(t), t = o, :n, é uma série temporal satisfazendo

.E 4:)(.x)
Ça«T)'* I' ' "nçX - a)l2. - j-Çaàda

+ p«n-'l:l=:;lgJ'p:, (2.24)

para 'oo < À < oo. No caso À # 0(mod2m), o último termo de (2.24)
é pequeno e notamos que Z4:)(X) é aproximadamente igual a uma média
ponderada do espectro com peso concentrado na vizinhança de À. O termo
11;1111Ç!:lill%1l2 é denominado núc/eo de .l;lq/er.

Corolário 2.1: Sob as condições do Teorema 2.2, se À # 0(mod 2a),
então /!:)(À) é um estimador assintoticamente não viciado de /-(À), isto é,

,:jim E(/!:)(À)) = ./;,(À)7'--.oo

Teorenta 2.3 Sob as condições do Teorema 2.2 e se

}l: 1 « 11 c-(u) 1< m,
U

(2.25)

então

.E.C:)(À) - /=,(À) + (2"r)':ljl:=:;lÇll'p3 + o(r'') (2.26)

O termo O(T':) é -iforme e-n À
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Teorema 2.4: Se X(t) é Gaussiano e 4:)(À) é dado por (2.23) para À,
p # 0(mod 2«), temos q-

c'-(.r!:)(.x) , .d:)(p))
(i$::8:tMi' + i;::lâ:iiHi')/=,(À) + o(r''). (2.27)

Teorema 2.5: Nas mesmas condições do Teorema 2.4, se p
À = 2F, com r,s,r :L s # 0(mod r), inteiros, então

2rt

v«4:)(À) (.xy + o(r''), (2.28)

(2.29)a«(.rS)(À), /!:)(p)) (r':).

Demonstrações, ver Brillinger(1981)

Teorema 2.6: Se X(t) é estritamente estacionário satisfazendo (2.22) e
sj(T) um inteiro com ÀJ(7') = 211il!) --} Àj, quando T --l oo, .j = 1, 2, . - - , J,
então

(i) para 2Àj(T),Àj(T):L Àk(T) # 0(mod 2«), 1$.j < k $ J e T= 1,2,
temos que /!{)(Àj(T)) -B /=,(À})X:/2 independentes;

(ii) para À ü7r, i:3n, -, .6T)(À) -B /=,(À)X? independentes e

(iii) para À 0(mod2r), 4:1)(À) '3 l /"(À)x'(.P) sep'#0, ..de
T/(2n/=,(À)) é o parâmetro de não-centralidade do qui-Ú =1 p,l V

quadrado

Podemos notar que, embora o periodograma seja assintoticamente não
viciado, ele não é consistente (Brillinger, 1981).

Devido a grande instabilidade do periodograma (estimador não consisten-
te do espectro), o Teorema 2.6 sugere construir estimadores espectrais que
têm propriedades melhores que o periodograma.
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De acordo com o Teorema 2.6, se s(T), inteiro com 21=$a --, À e 2ls(T) +
.jl # 0(mod T), então 4:)(Z1llÇi):ÜI), .j = 0, :EI, . . . , i:m, são aproximada-
mente independentes com distribuição assintótica ./l,,(À)X:/2. Assim, um

por

(2m + l)'' E=-. .C:)(ZlkÇ-m) se À # 0(mod «)

./l:)(À) (2m)''(E:2-. + EZ:.)/!:)(À + 2?) se À = 0(mod 2«)
ou À = j:a', Ü3n',
e T é par
se À = üm, ü3r,
e T é impar

(2.30)

m'' E=:. .d:)(À - $ + W)

que é uma média das ordenadas do periodograma em torno de À

Definindo

&(À) - (2"r)''i=1;;:11fi', (2.31)

que é nác/eo de .lil:/er,

.4r(À) = (2m + l)'' )l: FT(À -- !;l!),
.7 = -- m '

(2.32)

(2.33)Brm(.X) (2m)':(E +E)&(À-!g)
.j=--m .j=i '

e

arma-pm)''E(&O-;+??)+ O+;-!#», P.3q
.j=1 'x -z -z J

para -oo < À < oo, podemos notar que ,4F, .BTm e Or são não-negativos,
têm integral um sobre intervalo l--a, rl com periodicidade de 2a.

13



Teorema 2.7= Se X(t), t ., e E=;.. 1 c,,(u) 1< m, e«tão

.r. .Ar(a)/=,(21ãm - a)da se .X # 0(mod 2«)

.r. .BTm(a)/=,(À - a)da se À = 0(mod 2r)
or À = üz, d:3z,
e T é par
se À = ün, Ê3n,
e T é impar.

.e.d:)(.x ) (2.35)

.E. CTm(a)/=,(À - a)da

Corolário 2.2:
(2.25) valido, então

Se À -- -- o(r''), m é co«sta«te , m «K r e

z./l:)(.x) = /-(.x) + o(r''), (2.36)

para --oo < À < oo. Isto é,

]im .E./l:)(.X)T--.oo

Assim, ./!:)(À) é um estimador assintoticamente não viciado de /=,(À)

Teorema 2.8: Se X(t), t = 0, ül, . . ., série real estacionária, À-- 211(11

O(T''), À i: p # 0(mod 2a) e m independe de T, então

4:1# + o(r'' ) se À # 0(mod «)

(i) v«./l:)(.x)
&:(àE. + 0(T-i se À = 0(mod «)

(n) c'o«{./!:)(,x), ./l:)(P)}

Teorema 2.9: Sob as condições do Teorema 2.3 e seja s(T) um inteiro
com 21#a --, À quando T --' oo, Àj J: À& # 0(mod 2n) para l $ .j < k $ J,
então

(i) Para .j = 1, . - . , J, ./l:)(ÀÍ) -B /-(Àj)X:.+,/(4m + 2) independentes se

Àj # 0(mod «) e

14



(ii) Para J = 1, . . . ,J, ./!:)(Àj) -B /=,(Àj)X:./(2m) independentes se Àj =

0(mod «).

ara mais detalhes, ver Brillinger( 1981 ) , Morettin( 1 979LBlõõiiiíiõitKÍS'i6E
Priestley(1981) .

E B W

a
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Capítulo 3
Transformada de \Valsh e Periodograma de

Walsh e \Valsh-Fourier

3.1 Algumas Definições

Definição 3.1: As funções de Rademacber são dadas por

l se 0 $ À $ 1/2
--l se 1/2 $ À $ 1,(o,À)

r(0,À + k) = r(0, À), k = 0, 1,2,3,
r(n, À) = r(0,2"À), n = 1,2,3, (3.1)

PROPRIEDADES

(i) Essas funções formam um sistema ortonormaJ. isto é,

«(n , .X),(m , .X)dÀ
0

l

(3.2)

onde ó.. é uma função de/ta de l(ronecber,

Se n, = 7?'}

caso contrário

(n)

{ :
se (nl = . . . = nl; e k é impar)

OU (nm # nk para algum m # k) (3.3),(n- , À)
0

,(n.,À)d.X
se nl = . . = nJ; e k é pai

16



Agora, vamos denotar a) como soma módu.lo 2.

Definição 3.2: (a) Sejam n, m inteiros não nega.uivos. Consideremos
suas expansões diádicas n = }1:::.ni2f, m = )1:::omi2i, ni,mf € {0,1} e
gC p= {0,1,2, -}. Aroma.módu/o2denemédadapor

(3.4)

(b) Sejam i, Z/ reais não negativos com expansões diádicas a = EZ:.. zk2k,
g - >1,E:.. g/J;2t, zk, yi; C {0, 1}, então

r©g = }: (ak0 yk)2k,
k = -- oo

(3.5)

onde
o©o -l©l

l © 0 (3.6)

(c) Para leais negativos --a, --y, definimos:

(-.) @ y - © (-y)

(-«) © (-y) © 3/. (3.8)

ExEUPL0 3.1: Usando expansão diádica, 4 = 001, 6 = Oll, então

4 © 6 - 001 © O11 - 010 - 2.

Definição 3.3: z é um raciona/ d;ádico se sua expansão diádica é finita

Definição 3.4: (a) As funções de Walsh {W(n,À),0 $ À < 1,n
0,1,2,...} são dadas por

(i) q'(o, À) = 1, o $ À < 1.

17



(ii) Se n tem a expansão diãdlca n. = 2;=o Ài2', e À{ :: U para z )' m, então

q'(n, À) (m.,.X)}, (3.9)

onde mi, . - , m, correspondem aos coeficientes À«. = 1 e {r(k, À)} são

as funções de Rademachei

r

{=1

PROPRIEDADES:

(i) O distem. {W(n, .X)} é oito«ormaf em 10, 1), isto é

q' (n, .X)©(m, ,X)dÀ
0

(ii) O sistema é completo, isto é, se /(À) é tal que

/(À)Q(n, À)dÀ = 0, n = 0, 1,2,
[ )

e«tão /(À) = 0.

(iii) {@(n, À)} é periódica, isto é,

©(n,À+k) = 'P(n,À), n,k= 0,1,2,

(iv) Para cada g/ e quase todos #,

@(n,:« © g) «)q'(n,3/),

com exceção a z tal que (z a) y) é racional diádico

(v) Para cada y fixo e / integrável,

l

l

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

/(y Q «)d# /(a)dz. (3.14)

18



(b) .A função discreta de Wa.lsh é dada por

q' (n, m/r) ,

.e.

PROPRIEDADES:

(i)
q'(n, m/T) = q'(m, «/r). (3.15)

(3.16)
(n)

q'(n-, m/T)W(n,, m/T)(n- © n,, m/T).

(in)
U'(n,m-/T)-P(n, m,/r) 'p(n,(m: © m,)/T). (3.17)

(iv)

''' = "(«,;) - . (3.18)

(c) A função de Walsh venera/izada é dada por

q'(y,a) ©(lyl,«)@(lzl,y), ,,y C W+,

onde lal e lyl são os maiores inteiros em 3 e g/

PROPR]EDAI)ES:

(i) -P(y,,)

(n) q'(y,. © ,) (y, ,)@(y,,).

(iii) W(Z/: © y,,a) = 'P(3/:,.)W(y,,,).

(3.19)

As funções de r(n, À) e qr(n, À) estão apresentadas nas Figuras 3.1 e 3.2
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I'(0, À) r( 1, À)

À

l

I'(2.À)

À

Figura 3.1 : As funções de Rademacher

q'(l,À)@(o. À)

@(2, À) W(3. À)

À

-1

As funções de Walsh
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Definição 3.5: X = {X(t),t € p} é um processo estai;ovário d;ádico
se sua média é constante (sem perda de generalidade, igual a zero) e sua
função de covariância

B,,(n, «-) = ao«(X(n), X(«.)) .E(X(n)X(m))

depende somente de (n a) m). Portanto, podemos escrever

B-(,) .E(X(n)X(n © ,)), «,,' C P. (3.20)

ExEMPI,0 3.2: {c(t), t C p} sequência de variáveis independentes e
identicamente distribuídas com E(c(t)) = 0 e yar(c(t)) = a', para todos
t € p, então a função de covariância desse processo é dada por

BH - .ekW « a, a ,#o
T = 0.

ExEMPI,0 3.3: Suponha que X(t) = c$(t,À), com À constante ec
-riá«l aleatória com E(c) = 0 e y«(c) = a', e«tão,

E(X(t))
e

B(,) .E(X(t © .")X'(t))
.E(.q'(t © ,, .X)cq'(Z, .X))
q'(t © ,'-, .X)q'(t, .X).B(c')
q'(,,À)a'

Definição 3.6: Seja X = {X(t),t C p} um processo estacionário
diádico, com média zero e função de covariância B,,(r), r C p. O espectro
de Walsb de X é dado por

E
tr'=O

./l:)( .x ) B-(,)q'(,, À), 0 $ À < 1, (3.21)
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se

>ll: l -a,,(,') 1< m.
r=0

(3.22)

EXEMPLO O espectro de Walsh de c = (c(t), t C p) é

.d;) (À ) E -a..(,)@(,, .x)
7'=0

.B« (0)W(0, À)
a2

Morettin(1972) demonstrou que .Üy)(.) é periódico de período 1, não ne
cativo e uniformemente W-continuo (b4orgenthaler, 1957).

Definição 3.7: Suponha que X = {.X(t),t = 0,3:1,. .} seja uma
série temporal estacionária com média zero e função de covariância {-R-(r),
r = 0,i:l,. - -} e, T = 2P. o tamanho da amostra. A j-ésima covariáncia
/ógica é dada por

. T--l

I'-(.j) ; }: R-(.j Q í - z)
' t=o

p''' l $ j < T, I'-(O) = R-(O).

(3.23)

Definição 3.8 Se X(t) é uma série temporal estacionária tal que

I'-(.j (3.24)

então o espectro de Wa.lsb-tour;ei de Xlt) é dado por

sly)( .x ) !: I',,(.j )Q(J, .x).
.j=o

(3.25)

Usando alguns resultados de Fine(1957), Kohn(1980a) provou que I',,(j)
tem uma representação do tipo

o' (.j, .x )aa(Àr,,( .j ) (3.26)



onde G(.) é uma função não decracente, contínua à direita com G(0) 0

i2 '1'ransfbnnada Finita de Walsh. e

Periodograma
Seja X = {X(t), t C T} um processo estacionário se T = Z e um processo

estacionário diádico se T = p. A transformada /in;ta de Walsb-Fourier ou
WaJsh dos -fora X(0), X(1),... ,X(T -- 1) de X(t) é

d!'',d(À) q'(t,À), o $ .x < 1,
t=o

T l
(3.27)

com T = 2P, p inteiro e não negativo

Para as séries cujo tamanho não possa ser escrito na forma 2P, completa-
remos estas séries com sua média amostral até que seu tamanho atinja uma
potência de 2.

PROPRIEDADES

(i) Para cada t $ T -- 1 , q'(t, À) é constante em cada subintervalo (k/T, (k+
1)/T) de 10, 11, assim a transformada finita de Walsh-Fourier d(r.")(.)
assume somente T valores diferentes, isto é,

.za.d(k) = d(''©(.x), (3.28)

para # < À 5; 4:#., k :: 0, 1, ,T l

(ii) Nagai(1976) provou que {d(r,")(k), k = 0,1, . . . ,T -- 1} são ortogonais
se e somente se {X(t), t € T} é estacionário diádico, com

z[ (',©(j)'í(''@(k)] - l : (J)
se .j = k
se j # k

e

.'(j) J:,D/'jE)(X)dX, j ...,T-'L. (3.29)
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Teorema 3.1: Se X(t) é estacionário diádico, (2.22) é válido e Àj +Àk #
y(t)(mod 1), v(t) = lO,r''l = l0,2''l e l $ j < k $ .A/, então as variáveis
aleatórias dr' ")(.Xi ), . . . , d9''")(Àm) são assintoticamente independentes com
distribuições assintóticas .N(0, T./!y)(Ài)), . . . , T(0, T./!y)(Àw)), onde ./!F)(.)
é o espectro de Walsh de X(t) definido por (3.21).

Demonstração, ver b4orettin(1972)

RESULTADO (Kohn, 1980a): Se X(t) é estacionário e

Jin, E (i- l J l /2")
ljl<2n

R,,(.j)l<.«, (3.30)

então Ej=. 1 I'-(.j) 1< oo e portanto existe o espectro de Walsb-tour;er
S!:i)(À). Além disso,

}'«,lr-:/:a!'',w(À)l -, sly)(.x), T --, oo

Teorema 3.2: Suponha que X(t) um processo estritamente estaca
onário, 3t a a-álgebra gerada por {X(.j),.j $ t} e

aj .E(X(t) l 3.-j) Z(x(t) l e.-j--)}'l:/', j 2 0. (3.31)

Se

(3.32)

então ag''©(.x) é assintoticainente N(0, rSÍy)(,X))

Observação; Assume-se que 3-. é trivial e o Teorema 3.2 vale pala
X(T) racional diádico com X(T) © X(t) --, 0 quando T --' oo.

Ver l<ohn(1980a) e N4orettin(1981) para mais detalhes

Seja {X(t),t = 0,1, .} um processo estacionário diádico e dr''")(.) é
a transformada finita de Walsh dos valores X(0),X(1),- - ,X(T -- l). O
Teorema 3.1 sugere que .8y)(X) definido por (3.21) pode ser estimado por

.r!:l,©(À) la!''.w(,x)I', (3.33)
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que e chamado perJoaograma de Wa/sb.

Teorema 3.3: Segundo (3.28) temos que

rr \.''/ '3r \''./9

para A/T $ À $(4; + 1)/T, k = 0, 1,...,T -- 1. Deste resultado temos que

.E{4:,w(À)} ag',Q(À)}: --,./l:)(À),(3.3õ)
quando T --» oo. Ou seja, o estimados /!:,'«)(.X) é assintoticamente não-
viciado.

Teorema 3.4: (a) Se E, T .B,,(r) l< .o, então

E{.r!:,q(À)} + o(r': ) (3.36)

(b)

ao«{.d:,@(À), -rÍ:'©(P)} = 2r''l.or(À © p)I'l.êy)I' + O(T':),
onde .Dr(À a p) é núc.feo de D;rico/et,

",o"d-l: se 0 $ À © p $ T''
caso contrário.

(3.37)

.)
v-{ .r!:,q( ,x ) } 21.d:)(À)I' + o(r''). (3.38)

Assim, de acordo com o Teorema 3.4, verifica-se que o periodograma de
Walsh não é um estimador consistente de ./!!)(À).

Teorema 3.5: Se X(t) é UM processo estacionário diádico, (2.22) é
«álido, À +Àk g }'(t)(modl), }'(t) = lo,r''l = l0,2''l e l $J < k $ M,
então -CT,w)(Àj) -B ./!y)(Àj)X'(1) independentes.

Detalhes, ver Morettin(1974a, 1974b).
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Agora, consideremos X(t) uma série estacionária e vamos definir, como
um estimador de Sly)(À), o periodograma de Wa/sb-Fourier

.r!:,ü(À) la:''w(.x)I'. (3.39)

Teorema 3.6: Se X(t) é um processo estritamente estacionário e (3.32)
é válido, então

t''«{ .r!:,4(À)} --, 2lsly)(.x)I',

quando T --, .o, e .GI'O(À) é assintoticamente Sly)(À)X'(i).

O Teorema 3.6 também mostra que o periodograma de Walsh-Fourier não
é um estimados consistente.

Devido a grande instabilidade dos periodogramas de Walsh e Walsh-
Fourier (estimadores não consistente do espectro), os Teoremas 3.5 e 3.6
sugerem construir estimadores espectrais com propriedades melhores.

De acordo com o Teorema 3.5, se X(t) é estacionário diádico e T = Z/{,
onde .f( = 2P, então o periodograma suavizado de IVa/sb é dado por

df,w(À , z)
K l

Ã'':lll: x(t+ //{)w(t + //{, À)I',
t=o

(3.40)

para / = 0, 1, , 1, -- 1, e um novo estimador para .Üy)(À) é obtido por

L-l
.d:,Q(x) ,w(À , /) .

1:0
(3.41)

Teorema 3.7
então

Se X(t) é estacionário diádico e T = L/{, onde /{ = 2P,

(i) para / = 0, 1,
dentes e

,L l e T --, oo, /!f,")(À,/) -3 ./!y)(À)X'(1) indepen

(ii) para L fixo e T --, .o, ./::,w)(À) -3 ./!:)(À)X'(Z)/L
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Para demonstração, ver Moiettin(1976)

De acordo com o Teorema 3.6, se X(t) é uma série estacionáriae T = .LÃ',
onde /T = 2P, então o periodograma stlav;fado de IVa/sb-Fourier é dado por

.rÍf,4(À , /)
K-i

/{'' 1 >11: X(t + /-K)@(t + //{, À)l2,
t=o

(3.42)

para / - 0, 1, . - . , 1, -- 1, e um novo estimados pala S!:l)(À) é obtido por

s!:l,(À) }: .rÍf,4(À,z),(3.43)
1:0

L l

onde 4f'')(À, /) é definido por (3.42)

Teorema 3.8
/{ = 2P, então

Se X(t) é uma série estacionária e T = .L-K, onde

(i) para / = 0, 1,
dentes e

,z l e T --, .o, .rlf,')(À,Z) .B S!:l)(À)X'(1) indepen

(ii) para L Êxo e T --, .o, S!:l,')(.X) -3 Sly)(À)X'(.L)/-L

Detalhes, ver Stop'er(1985), Morettin(1972, 1983)
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Capítulo 4
Análise de Variância Usando a Transformada de Fourier

4.1 Introdução
Neste capítulo, analisaremos as variações apresentadas nos dados cujas

medidas respostas são séries temporais. As análises propostas podem ser
vistas como extensões de procedimentos usados na ANOVA (Análise de Va-
riância), quando cada ocorrência (ou série) de um planejamento conduz a
uma variável real. Nosso objetivo consiste na aplicação de uma versão com-
plexa de ANOVA aos componentes das transformadas discretas de Fourier
das séries observadas. Serão considerados efeitos fixo e aleatório.

Uma abordagem comum da análise de variância é feita através de um
modelo de regressão linear com a seguinte forma (vei Roy et a1, 1971)

y =ZOX+c (4.1)

onde

Y é uma matriz de dimensão ]V x T das respostas observadas, onde N
linhas correspondem aos indivíduos do experimento e T ao número de
respostas de cadaindivíduo;

Z é uma matriz de planejamento entre os indivíduos, de dimensão À' x M;

X é uma matriz de planejamento dentro dos indivíduos, de dimensão SxT;

O é uma matriz de coeficientes não observados (parâmetros), de dimensão
.A4' x S;

c é uma matriz de erros estocásticos, de dimensão ]V x T
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Geralmente, a matriz de planejamento Z é construída com 0's e I's e
Z e X são consideradas na maioria das vezes como fixas. A matriz O é
considerada fixa no modelo de efeitos fixos e estocástica no modelo de efeitos
aleatórios. Nosso objetivo é verificar se algum elemento de O é zero, estimar
os parâmetros de interesse e calcular os erros das estimativas.

O modelo (4.1) pode ser reescrito como

s À/

Xn(t) = }1: }1: Z.iOiJ.X,(t) + c«(t),
.j=if=t

(4.2)

onde yn(t) representa o elemento na n-ésima linha e t-ésima coluna da matriz
y

Neste capítulo, estudaremos o caso em que }'l«(t), t = 0, . - . , T -- 1, são .N

séries temporais.

Para fazermos uma análise de variância, quando temos como medidas
respostas um conjunto de .N séries temporais estacionárias, {X«(t), t =
0,... ,T -- le n = 1,... ,N'}, utilizaremos como ferramenta básica a trans-
formada discreta de Fourier do cada uma delas,

ag)(k) = }1: x.(t)ezpl-i2nkt/r}
t=o

T l
(4.3)

para k = 0, 1, 2

Segundo o Teorema 2.1, para k = 1, . - . , /{, /{ «K T, 2$&

0, J:r, . . ., (4.3) convergem em distribuição para

N''(0, 2rr/=.,.( .x ) ) (4.4)

independentes, onde /,.,.(À) é o espectro da série X«(t). Portanto,

x;(k) ':/'ag)(t) (4.s)
têm as seguintes representações

x; (Ê) .,.(1) , (4.6)
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para todo n, onde («l, . . ,C.K são variáveis .N'(0,/=.,.(À)) independentes e
O..,.(1) --, 0 quase certamente quando T --, oo.

Vimos no Capítulo 2, que um estimador padronizado de ./l,.,.(À), deno-
minado periodograma suavizado, é dado por

K

d2.(À) x;(k) I'
k:i

(4.7)

Segundo o Teorema 2.9, (4.7) tem a seguinte representação

./12.(À)(À)X3K/2/{+ 0..,.(1) (4.8)

para todo n

Na prática, o problema principal é a escolha do valor /{. Queremos que
X seja grande de forma a estabilizar o estimador indicado por (4.8), mas,
por outro lado, um valor muito grande de /{, aumentará muito o viés do
estimador. Ver Skorokhod(1956), Hannan(1970) e Brillinger(1981).

Alguns casos particulares do modelo (4.2) serão tratados nas seções se-
guintes.

4.2 Modelo com um sinal comum
Um importante caso especial da família ANOVA é detectar um sinal

comum Q(t), possivelmente obscurecido pelo erro, em uma coleção de N
séries temporais. Neste caso, podemos usar o modelo

y«(t) + Q(t) + ..(t) (4.9)

para n - l, . . . ,Ar, t = 0, 1, ,T -l

4.2.1 O modelo com sinal determinístico
Suponha que queremos detectar um comportamento padrão para o ele-

trocorticograma medido no córtex frontal de ratos normais durante o estado
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do sono paradoxal. Seja Xn(t), n = 1,...,N, t = 0,...,T -- 1, o eletrocor-
ticograma do n-ésimo rato no instante t. Assim podemos modelar os dados
pelo modelo (4.9), onde

p. é a média do eletrocorticograma ao n-esimo rato e e constante;

Q(t) representa o sinal comum a todos os ratos e é determinístico;

c.(.) são séries estacionárias, independentes com média zero e função de
co-riância c«(u) e espectro /«(À)

Segundo as suposições do modelo, temos

EX.(t) + Q(t)

e

aO«{X.(t + U), Xn(t)}

Testar a existência de um sinal comum é equivalente a testar a hipotese

Ho- : Q(t)

fica verificar se existe um sinal comum a todos oso nosso exemplo signoe lS

Grito como

Para fazerr

ratos.

Pela definição (4.5) e a representação (4.6), o modelo (4.9) pode ser rees

}'=(k)(k)+ («k+ 0..,.(1),(4.11)
U-iU, com («k variáveis .M'(0, /«(À)) independentes.

o teste (4.10) consideraremos as seguintes somas de quadrados:
K'

Seno:(À) = .N }: l y''"(Ê) I'
k-l

N K
sc?a-(.x) }l: }ll: l r.'(k) - }'"(k) I',

n=lk=l
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e

(4.13)



onde
N

r"(k)
n=l

(4.14)

Utilizando a expressão (4.1 1 ) e a extensão complexa do teorema de Fisher-
Cochran dado no Capítulo 2 (ver a propriedade V da definição 2.10(b)), (4.12)
e (4.13) convergem quase certamente para

./l.(À)x: «'( al11àlil:l$1:!i}.E)/2 (4.15)

(4.16)/.(.X)X:K(x-0/2,
respectivamente, com X: independentes.

e

Utilizando (4.7), podemos calcular os valores esperados de (4.12) e (4.13)

E($QHo:(À) )
K

z{.w }: l n"(k) + (.* I'}
k:l

.E{.N E I Q"W I' +.NKZ!;D}
K

N' }: l n"(k) I' +/{/.(.x)
k:l

x'/{JÉÍ?(À) + /(/«(À),

onde (.k = E:5f.gÜ e

E(SC?ü-(À) )
N K

zlE }l: l C«* - (l.. l:}
n=lk=l

Z{E Ã'U.(r'W - Z:l»)}

gi-.'r'''''*,,
/r(N - l)/..(,X)
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O teste para (4.10) é realizado utilizando a estatística

Eo:W - ,..;ãl$iiRl=. n, (4.17)

que tem uma distribuição F com parâmetro de não centralidi;iii::1.21Çitít'*(i«'
Sob Hoi, (4.17) tem uma distribuição F(2-/(, 2Ã'(.M -- 1)) para 0 $ À < r.
Ver Brillinger(1980).

Os resultados obtidos estão resumidos na Tabela 4.1 : ANOVAF (Análise
de Variância usando Fourier).

Tabela 4.1: ANOVAF pala o teste (4.10) na frequência .X

/07}íe soma de quad7'idos grau de liberdade

Q(t)

resíduo

Total

N E. l vi"(k) I'

E:. Ef l y.A(t) - }'"(k) l: 2K(N-l)

2]<NE. Er l y.A (k) I'

/aRIe quadrado médio=2SQ/gl estatística quadrado médio esperado

(QM)r(KQU)

/«(À) + ]v.fgr2 (À

/«(À)
Total

Se quisermos usar os componentes espectrais não suavizados para testar
(4.10) na frequência Àk = ;!;&, k = 0, 1, . . . , tZiU, utilizaremos a estatística

&:(.Xk) = (4.18)
1 )
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que tem uma. distribuição F com parâmetro de não centralidade 111111;À.) e
que sob -Hoi, tem uma distribuição F(2, 2(.N -- 1)). Ver Shumway(1988).

Se desejarmos testar várias frequências conjuntamente, podemos aplicar
a analogia feita em análise multivariada utilizando uma das seguintes es-
tatísticas globais

(4.19)áW .p(2«ç/Q) ,
g=l
Q/2

>: /'(2«ç/Q)
q=l

(4.20)

e
Q/2

]q
ll li + (.w - i).p(2«ç/Q)l,

para algum Q (número de frequências testadas), onde /'(À) denota a es-
tatística F da Tabela 4.1. Ver Roy et a1(1971).

(4.21)

A estatística yl"(k) é um estimador de Q"(A) com média e variância dadas
por

-E ( }'' "(k) )
e

}''«(}''"(k)) (2«'k/T)

Dessa forma, o sinal Q(t) pode ser estimado por y(t)
seguintes propriedades

.E ( }': (t) )

bFW ''" ;;

e

\'-(}':(t)) (0)/.N

4.2.2 O modelo com sinal estocástico
Brillingei(1973), apresenta un] exemplo onde o interesse é analisar a si-

milaridade climática das estações americanas. Foram selecionadas aleatoria-
mente .N = 5 estações e utilizado o modelo (4.9),

yn(t) = #« + Q(t) + .«(t),

onde
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yn(t) é a temperatura mensal da n-ésima estação, n = 1, . - . , .M;

p. é a média da temperatura mensal da n-ésima estação e é constante;

ç2(.) representa o componente climático comum a todas as estações ameri-
canas e é uma série temporal estacionária com média zero, C'ootQ(t +
«), Q(t)} = cnn(u) e espectro /nn(À), « = 0, J:l,

'«(.), são séries temporais estacionárias, independentes com média zero,
a-{.«(t + u), .«(t)} = c.(«) e espec'r' /«(.X);

Q(.) e c«(.) são independentes.

Segundo as suposições do modelo, temos

.Ey.(t) = P«,

aO«{yn(t+ U),y.(t)} = Cnn+ C«(U),

Jk.Vn (.X) = /nn(.X) + /«(À),
00«{Xn(t+«),yn'(t)}(«), n#«'

e

./hn(À)

Sob estas condições, a expressão (4.11) continua valendo, mas pode ser
melhor representada por

}'=(k) + («* + o..,.(1) (4.22)

onde

(i) lk é «m. -riá«l .V'(0, /nn(.X));

(ii) C«k são variáveis .V'(0, /..(À)) independentes;

(iii) 'k e (.i; são independentes.

Neste caso, utilizando a expressão (4.22) e a extensão complexa do te-
orema de Fisher-Cochran (ver Capítulo 2), as somas de quadrados (4.12) e
(4.13) convergem quase certamente para

(.M/nn(À) + /«(.X))X:K/2 (4.23)

35



./l.(À)x3K(x -U/2 , (4 .24 )

respectivamente, com X: independentes. Testar (4.10) é equivalente a testar
a hipótese

Ho: : /no( ) (4.25)

que no exemplo significa verificar a existência de uma similaridade climática
a todas as estações.

De acordo com (4.23) e (4.24), o teste para (4.25) pode ser realizado
utilizando a estatística(4.17) ou(4.18).

Os resultados obtidos estão resumidos na Tabela 4.2.

Tabela 4.2: ANOVAF para o teste (4.25) na frequência .X

/ante soma de g&ad7'idos gra« de /iberdade

(SQ)(g\)

çl(t) .v }:Ê l x"(t) I' e/r

resíd- EÉEr l ynA(k)-y:"(É) I' 2JrrN-.r;

Total Et Er l tÍ'(É) I' 2KN

fonte qtladrado médio=2SQ/gl estatística quadrado médio esperado

(QM) F (EQM)

ç2(t) !i'E'l;i:Élr(+)(")/(«)/«(À) + JV/nn(À)

>:. >1:rtr.'(t)-v."(1)t' , . .. , rl~resíduo ''' " K(N 1 )

Total0
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Pela Tabela 4.2, um estimador de /nn (À), na frequência À, pode ser obtido
por

yH(À) E:k l r"(k) I' Ej; E. l }'r(k) - x"(k) I'
.V(.N -l)Ã' '

(4.26)

com
zll$P ( ,x ) }

e

V-{./g(À)} - (/n'(À) + /«(À)/Xy + :alia

Neste caso, as estatísticas (4.19), (4.20) e (4.21) também podem ser uti
lizadas para testar várias frequências conjuntamente.

4.3 Modelo com um fator
Suponhamos que um experimento seja realizado de tal forma que M

tratamentos diferentes são aplicados e cujos resultados são séries temporais
estacionárias. Um modelo apropriado para esta situação é

b«(t) =-pz« + Q(t) + F«(t) + .l«(t), (4.27)

para / - l,
onde

,Z,.,m = 1, ,.A/,.N = Zi + +Z,w,t = 0,1,

1,.: número de séries submetidas ao m-ésimo tratamento;

I'«(t): efeito do m-ésimo tratamento;

Q(t): sinal comum entre todas as séries observadas.

4.3.1 O modelo com fatos fixo
Para exemplificar esse tipo de modelo, suponha que estamos interessados

em verificar se existe diferença de comportamento entre os eletrocorticogra-
mas medido no córtex frontal de ratos normais durante o estado de sono
paradoxal e de alerta; também é de interesse verificar a existência de um
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comportamento comum para os dois estados. Consideremos X«(t), o ele-
trocorticograma do l-ésimo rato no m-ésimo estado, e podemos modelar os
dados pelo modelo (4.27), onde

PÍ. é a média do eletrocorticograma do l-ésimo rato no m-ésimo estado e é
constante;

Q(t) representa o sinal comum a todos os ratos e é determinhtico;

I'.(t) representa o sinal comum do m-ésimo estado e é determinístico com
restrição

E z.«i'«(t) (4.28)

'i.(.) são séries estacionárias, independentes, com média zero, função de
covariância c«(u) e espectro /«(À).

Para este modelo, temos

EH«(t) = PZ« + n(t) + I'«(t),

C'o«{H.(t + u), X«(t)} = c«(u)
e

ao«{b«(t + «),X,. (t)} (Z', m') # (/, m)

Nosso problema é:

(1) detectar se existe diferença entre os efeitos dos tratamentos, para isso,
podemos testar

Ho, : I'-(t) = 1'm(t) = 0 (4.29)

para todo t;

(2) verificar a existência de similaridade entre todas as séries, ou seja, tes-
tarmos

u : (t) (4.30)
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Se k é um inteiro com 2#& À # 0, o modelo (4.27) pode ser escrito em
termos da transformada discreta de Fourier

b:, (k) çl"(k) + i'=.(k) + '2,.(t)
Q"(k)+ I':(k) + (i«*+ 0..,.(1), (4.31

para / ' l,. . . ,.L., m = 1,

independentes.
, .K)com (i.k «., .N'(0, /«(.X))
,/ 2

Para fazer a análise consideraremos as seguintes somas de quadrados:

Sexo.(À) IV:"(k)I', L'';f?(4.32)
k

Sexo;(À) v::(A) - }''"(k) I',
.A

(4.33)

(4.34)
e

onde

SQ&;(À) l X=.(k)
h m Z

}':(k) I',

y:=. (k ) z,;;;: >1: Xâ(k)/ (4.35)

(4.36)
e

}'"(k) X=. (k) }''â(t) .
m l m

Usando a expressão (4.31) e a extensão complexa do teorema de Fishel-
Cochran (ver Capítulo 2), as expressões (4.32), (4.33) e (4.34) convergem
quase certamente para

/.( À)x:*'( !!11) ?l=1:Çlil-E)/2, (4.37)

./:.(.x)x:K(M-:,(E' E" 't«) l I'â(k) l?)/2/..(À) ;/' (4.38)

(4.39)
e

/«(À)X:KOv-m)/2,
respectivamente, com X: independentes.
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Os resultados estão resumidos na Tabela 4.3.

O teste para (4.29) pode sei realizado utilizando a esta

'««*» - ::i11il:lÍ;:ll::l., '* ".
que tem uma distribuição F com parâmetro de não centralidade Ei-E:lj: z"" lr â(k)
Sob H03, (4.40) tem uma distribuição F(2/{(M -- 1), 2/{(.V -- M)) para
0 < .X < n'.

O teste pala (4.30) pode sei realizado utilizando a estatística

Eo'W-, :lÍN/e" "'M) '' ':'
que também tem uma distribuição F com parâmetro de não centralidade

W. Sob H04, (4.41) tem uma distribuição F(2K, 2/{(N -- .A/)).

Maiores informações, ver Brillinger(1973, 1980).

Se quisermos usar os componentes espectrais não suavizados para testar
(4.29) e (4.30), na frequência Àl; = 2##, k = 0, 1, - . . , ÍZ.iU, utilizaremos as
estatísticas

. !EL!:e= 1 11;111tl=v."ro i' /2r.w - i\
' "'"*' ' ÍEL;E2ÍÍiãllã - tãliil i 7ãl.w - .w)

Eo.00 - ,E=::: Eb l .nlQ - '''H© l, /:('f- wy '''"'
com parâmetros de não centralidade Z''=1l::11$fal2e e alce;(1) ' que sob .H03
e H04, têm distribuições F(2(.A/ -- 1), 2(.N -- .A4)) e F(2, 2(]V -- M)), respec-
tivamente.

O efeito do

mística

2

e

ado poitratament

(4.42)

o il;(k) pode sei estim

}''â(k) - }'"(k)
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com as seguintes propriedades

.Eira(k) - }''"(k)j
e

v«IXâ(k) - y:"(Ê)l

Tabela 4.3: ANOVAF para os testes (4.29) e (4.30) na frequência À

/bntc soma de quadrados

N' E. l r"(t) I'

Et E=:: L« l yâ.(k) - }'"(t) I'

E:& E=:: EE' l hà(t) - yâ.(k) I'

E. E=:: ZllS l bà(É) I'

grau de /lóerdade

2K(M-l)

2K(N-M),/

2KN

Q(1)

I'«(t)

resíduo

Total

/ «{e quadrado médios'ZSQjg\

(QM)

esfaíúíÍca

F

(*)/(* * *)

(**)/(* * *)

quadrado rnédfo esperado

(EQM)

/..(À) + XJf2(À)

/..(À) + E":' h'/Í=-- o2
/..(À)

Q(t) =

r«(t)

resíduo

Total

:-:,..o'xm--''ÇIF («)

(* * *)
If:= lr '. (& ) y.'.(t)l
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4.3.2 O modelo com fatos aleatório
Para exemplificar a utilização desse modelo, suponha que queremos ve-

rificar se existe diferença entre os componentes climáticos de estações ame-
ricanas e européias, e também, se existe um componente climático comum
para os dois continentes. Para fazer a análise, selecionamos aleatoriamente
L estações de cada um dos continentes, sendo X«(t) as temperaturas men-
sais da l-ésima estação no m-ésimo continente. Este exemplo é citado por
Brillinger(1973). Neste caso, podemos modelar os dados utilizando (4.27),

X.(t) = PI. + Q(t) + r«(t) + .l«(t),
onde

pi. é a média da temperatura mensal da l-ésima estação no m-ésimo conti-
nente e é constante;

Q( ) representa o componente climático comum a todas as estações e é
uma série estacionária com média zero, função de covariância cnn(u) e
"pectro /nn(À);

I'.(.) representa o componente climático comum do m-ésimo continente e
é uma série estacionária com média zero, função de covariância crr(u)
e espectro comum /rr(.X);

Q(.), 1'«(.) e cl«(.) são independentes.

Sob as suposições do modelo, temos

Z(X«(Z)) = PZ«,

ao«{X.(t + u), X«(t)} = cnn(u)+ qr(u) + c..(u),
ao«{X«(t+ «),X.(t)} = cnn(u) + qr(u), / # /'

e

C'o«{X.(t + u), X.(t)} = cnn(u), «#"'

Neste caso, a representação (4.31) pode ser reescrita

H:.(k) + ««* + (..* + o..,.(i) (4.45)

onde
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(i) 't é um' «-iá«l .N'(0,/nn(À));
(ii) p«A são variáveis .N'(0, /rr(À)) independentes;

(iii) (l«k são «riáveirs N'(0, /..(.X)) independentes;

(iv) 'k, z,«k e (i«k são independentes.

No caso de modelo balanceado, ou seja, -L. = .L, para m = 1, . . - ,M,
utilizando a expressão (4.45) e a extensão complexa do teorema de Fisher-
Cochran (ver Capítulo 2), a soma de quadrados (4.34) continua valendo e as
somas de quadrados (4.32) e (4.33) convergem quase certamente pala

1/.(À) + L/rr(À) + .L.M/nn(À)IX:/x /2 (4.46)

1/.(À) + É/rr(À)lx:K(m-O/2,
respectivamente, com X: independentes (Brillinger, 1973, 1980)

e

(4.47)

As hipóteses equivalentes a (4.29) e (4.30) são

Ho; : /rr(À) = 0 (4.48)

Hm : /nn(X) = 0

respectivamente para 0 $ À < a.

e

(4.49)

Neste caso, os resultados estão resumidos na Tabela 4.4

A estatística pala a. realização do teste pala (4.48) tem, sob -HoS, uma
distribuição F(2Ã(M -- 1), 2/{(.N -- M)). Se a hipótese .Hos é verdadeira,
ou seja, /rr(À) = 0, então o teste para (4.49) pode ser feito utilizando uma
estatística F(2Ã, 2/{(.N -- M)).

Pela Tabela 4.4, um estimador de /nn(À) pode ser obtido poi

/Uw - {EE-Lj;aU - E'xg': mv(w - n m I'},
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com
.E { yfl? (À) }

Além disso, também podemos obter um estimador de /rr(À),
.(T)... .. ,E. E:h:: .L« l }'â(k) - y"(k) I' E:i EZ::. Eb l Xâ(41)
iFr \"i ' t .K(.r\ -- Z) ' .KJ\r(Z - l)
com

z{ y#) ( .x ) }

Yâ(k) tT},

Tabela 4.4: ANOVAF para os testes (4.48) e (4.49) na frequência À

soma de gtiadrados grau de liberdade

2K (M- l)

2K(N-M)

2KN

Q(t)

F«(t)

resíduo

Total

]v E. l x"(t) I'

Ei E=:. 1« l }'ê.(t) - r"(t) I'

E:. E=:. ELES l Xà(t) - }'ê.(t) I'

E. E=:. Eli: l Xà(t) I'

/ante quadrado médios'ZSQjgl

(QM)

esfaÍúlica quadrado médio esperado

F (EQM)

(*)/(***)/«(À)+ L/rr(À) + LM/nn(À)

(**)/(* * *) /..(À) + L/rr(À)

o(t) E
I'«(t)

resíduo

Total

:-,'.o'lw ''"(W (")
/..(À

A análise do modelo não balanceado é realizada utilizando a analogia feita
na ANOVA usual; ver Scheaé(1959) ou Searle(1971).
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4.4 Modelo linear geral com matriz de pla
nejamento fixa (modelo de planejamen-

O modelo (4.1) pode ser repaiametiizado no

4.4.1 0 modelo com efeito fixo
Neste caso, para t - 0, 1, . . . , T -- 1 , consideraremos o mo

}'(t)+ >ll: x(t - «)o(«)+ '(t)(4.se)

ode ser particionado da seguinte forma

}''(t) )l:x-(t-«)o:(«)+E:.x,(t-«)o,(«)+'(t)(4.õi)

onde

y(t): vetou observável, de dimensão .N x l;

p: vetor constante, de dimensão .N x l;

Xt(t), X2(t): matrizes fixas e obser«á-is, de
respectivamente, e satisfazendo

>l: l X:(t) 1< '«, >: 1 X,(t) 1< m;

0i(u), 02(u): vetores deterniinísticos, de dimensão Pi x l e P2 x 1, respec
tivamentel

c(t): vedor de séries temporais estacionárias de dimensão .N x 1, com média
zero, matriz espectral /«(À) e satisfazendo (2.22).

Podemos notar que o modelo com um sinal comum, (4.9), é um caso
particular do (4.51) com

P =0, Pe=1, 0:(u)=Ç2(u) ./'{«OP-«u=o,. .,r-l

s seguintes modelos111

delo

U

que p

eNxPadimensão .N x a )
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e r l l
x,(t - «)

l l l
No caso balanceado, o modelo com um fator, (4.27), também é um caso
particular do (4.51) com

Pi = 1,

P2'M,

l

l

0:(«) = Q(u),

0,(«) =(1'-(u),. . . ,Fm(«)y/{-,
l ... o

*,''-«,- [

l

e X,(t - «)
0

0

l

l0

Além disso, existem dois importantes casos particulares de (4.51):

(1) O modelo de planejamento com dois fatores fixos cruzados,

h«,(t) n(t) + r«(t) + a..(t) +(i'a.)«,(t) + ..«,(t),(4.õ2)

para / = 1,.. - , Z,, m = 1,... , .1W, q = 1,..- ,Q e .N = LÀ/C?, onde

1,: número de séries submetidas ao m-ésimo nível do favor l e q-ésimo
nível do favor 2;

.A/: número de níveis do favor l;

Q: número de níveis do fator 2;

I'«(t): efeito do m-ésimo nível do favor 1 , com restrição E. I'«(t) = 0;

Aç(t): efeito do q-ésimo nível do favor 2, com restrição Eç Aç(t) = 0;

(I'A)«ç(t): interação entre m-ésimo nível do favor l e q-ésimo nível
do favor 2, com restriçõu E«(I'A)«,(t) = 0 e E,(i'A)«,(t) = 0;

Q(t): sinal comum entre todas as séries observadas

Neste caso, nosso problema é:
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(a) verificar a existência de interação entre os dois fatores, para isso,
podemos testar

Ho, : (I'a.)--(t) = (1'A)wi(t) = (1'A)i2(t) = = (1'6.)mQ(Z) = 0

para todo t;
(b) detectar se existe diferença entre os efeitos dos níveis do favor l,

ou seja, testarmos

Hos : I': (t) FW(t) (4.54)

(c) detectar se existe diferença entre os efeitos dos níveis do fatos 2,
ou seja,

Hm : a.-(t)

Assim, podemos notar que

P = 1+M+Q, 0-(u) =(Q(u),I':(u), , I'm(«), A-(«) , , Ae(«))
f

)

Pa ' WQ, 0'(«)
l

((I'a.)--(u),.. . ,(I'A)w-(u),(Fa.)-,(u),
o l ... o

, (I'A)WQ(u))
f

)

0 1

1 1

0

0 l

l

0

0

0

l

1 1

0 0

0

e X,(t - «)
l

0 0

1 0

1 0

l

l

l

o ... l
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(2) O modelo de planejamento com dois fatores fixos hierárquicos

X,«(t) = p.«,+ n(t)+ i'«(t) + a.(w(t)+ '««o(t),(4.s6)
para Z = 1,.. - , 1,, m = 1,.. . , .A/, q = 1,..., (2 e .N = L.A/Q, onde

1,: número de séries submetidas ao q-ésimo nível do favor 2 dentro do
m-ésimo nível do favor l;

.IW: número de níveis do fator l;

Q: número de níveis do favor 2 dentro do fator l;
I'«(t): efeito do m-ésimo nível do favor 1 , com restrição E:. I'.(t) = 0;

a'q(m)(t): efeito do q-ésimo nível do fator 2 dentro do m-ésimo nível
do falar 1, com restrição Eç Aç(m)(t) = 0 para todo m;

Q(t): sinal comum entre todas as séries observadas.

Neste caso, nosso problema é

(a) detectar se existe diferença entre os efeitos dos níveis do favor l,
ou seja, testarmos

X-o : F: (t) .57)

(b) detectar se existe diferença entre os efeitos dos níveis do falar 2
dentro do m-ésimo nível do fator 1, para isso, podemos testar

:: :A (©(t)='.-=AÇ(@(t)=0,(4.58)
)para m = 1,

Aqui,

P , 0-(u) =(n(u), A H(u),. . -, AeH(«), A:H(u),. .., Q(W(u)y

o,(«) (i'-(«),.. . ,i'«.(«)y,
o l r l .. o

1 1
X-(t - u) =

1 0

0

l

l

l

e X,(t - «)
0

0

l

l1 0 0
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Para verificar se algum subconjunto dos parâmetros do modelo(4.51) está
contribuindo significativamente para a resposta, tentaremos a hipótese

H:, : 0:(«) (4.59)

Para o modelo (4.9), este é essencialmente um problema de detectar um sinal
comum (hipótese (4.10)); para o modelo (4.27), é de detectar a diferença
entre os efeitos dos tratamentos (hipótese (4.29)); para o modelo (4.52), é de
detectar a interação entre os dois favores (hipótese (4.53)) e, para o modelo
(4.56), é de detectar a diferença entre os efeitos dos níveis do favor l (hipótese
(4.57))

Um procedimento para fazei o teste (4.59) é comparar o modelo completo
(4.51) com o modelo sob a hipótese Ht2 (modelo reduzido),

}''(t) x:(t - «)o-(«)+ '(t).
U

(4.60)

Sob as condições do modelo, (4.51) pode ser representado em termos da
transformada discreta de Fourier

}''"(k) oí'(k) + xf(k)o;(k) + (* + o..,.(i) (4.61)

para k = 1,
dentes.

,/(, onde g À, 2# # 0,n com (k -, N'(0,/«) indepen

Analogamente, (4.50) e (4.60) podem ser escritos como

}''"(k) )o"(k) + (* + o..,.(1) (4.62)

}''"(k) (k) + {k + 0. ..(1),
respectivamente.

e

(4.63)

Para fazer a análise consideraremos as seguintes somas de quadrados

SQn.çx] E vi(z;Tx"( t)(xil.©'x"( k)) '' xxt.©'l''"( k) ,
k

(4.64)
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S0#..(.X) = }' }''"(ky X.A(k)(Xf(k)' X.A(k))':Xf(k)' y"(k)(4.65)

SQR.(.x) {VÃI.©' }''"(t)-7Ã(©' x"(t)(.Xq©' x"(k))''.XÀ(Ê)' }''"(k)}

(4.66)

(4.67)

k
e

k

onde

e

X"(k) l Xf(k) X2A(k) l .

Os resultados estão resumidos nas Tabelas 4.5 e 4.6, onde

(i) e"(k) (k) - X"(k)0"(k);
(n) .4"(k) (k)o"(Ê);

(iii) .a"(k) (k)of(t).

O teste para (4.59) pode sel realizado utilizando a estatística

F ,W - H'2%#: -- .'Q'' dD»'"'':
que, sob -Hi2, tem uma distribuição F(2/TPa, 2/((.N -- P)).

Para mais detalhes, ver Biillinger(1980).

Se quisermos usei os componentes espectrais não suavizados para testar
(4.59), na frequência Àk = 2;&, k = 0, 1, - - - , ilã:li, utilizaremos a estatística

FI,0d - W'2 SQE.;sQI'0111/'p2 0..n
que, sob Xi2, tem uma distribuição F(2Pa, 2(.N -- P)), onde

SQ.H.(À*) = }''"(k)' x"(k)(x"(k)' x"(k))''x"(k)' }''"(Ã),

SQ.#:2(Àk) k)' Xf(k)(.Xf(À;y Xf(#))''Xf( ;y }''"(k)

SQR.(.Xk) = 7XÍ©rl''"(k) - ]7XI.©rX"(k)(Tit.©'X"(Ê))''Xit.©7'l''"(k).

(4.68)
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Tabela 4.5: ANOVAF para o teste (4.59) na frequência À

/ante soma de quadrados

Modelo reduzido E:& yA(t)Txl" (t)(xf (É)rxf(É»' 'l)?Ír(i7'r"(t) (+)

Modelo só com 02(t) (++) -- (+)

Modelo completo Et y'(k)rX«(t)(X (k»''ij?;t(iy'r"(t) (**)

«síd- (* * *) - («)

Total ''-.7X7i:Í' yAít\ ( )

Um estimador de 0"(k) é

ê''(k) x"(k)) '' XXÍ.©'l''"(k) ,

se (X"(k)' X"(k))'' existe, com as seguintes propriedades

zlo"(k)l

v-lÓ"(k)l(k)' x"(k))''/..(À).
51
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(4.70)

       
/o«Ze grau de /{óerdade quadrado nlédio=11ÍfZ estaZÚZica

    IQM) F

Modelo reduzido   E:=:: : /EI,.(x)/p-  
Modelo só com 02(t)      
Modelo completo 2KP E=:: . .fg)a.(À)/P

++)/2KP
# + #) -( + +))/2K(N -- P

resíduo !K(N-P) E=::. /$3. (À)/(.v - p)  
Total ãKN    



No caso 02(u) = 0, um estimador de Of(k) pode ser

@(k) XIA(k))':XÍ(Ê)7'l''"(k). (4.71)

Para mais detalhes, ver Roy et a1(1971) e Brillinger(1980)

Tabela 4.6: Quadrado médio esperado na frequência À no caso 02(u) = 0

/o«te quadrado médio esperado

(EQM)

/.. (À) + "'{/'''- Wl;Íq''x- W}.

/«(À)

/«(À) + ''Í'íáÍ)(x)ilÍiÍ' x(x)}

/« (.x)

Modelo reduzido

Modelo só com 02(t)

Modelo completo

Resíduo

P,k-

'X(À) = E. ',Pl-ÍÀ«}X(u)

Um teste análogo do (4.59) é testar a hipótese

#:. : o(«)
que pode sei feita da seguinte coima
(1) utilizam os componentes espectrais suavizados, com Ã' frequências em

torno de À

','*, - ..HH:X${ ',
(lue, sob H13, tem uma distribuição F(2/{-P, 2/{(.N -- P));

(2) utilizar os componentes não suavizados, na frequência ÀA

o,l,..., -: ,

}

(4.72)

(4.73)

pi;00- Ztlll.ffl,o 0'")
que, sob -H13, tem uma. distribuição F(2P, 2(.N -- P)) (Shumuay, 1988).
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l
U

4.4.2 0 modelo com efeito aleatório
Consideremos o modelo (4.51),

U

onde

y(t): vetor observáve], de dimensão ]V x l;

p: vedor constante, de dimensão .N x l;

Xi(t), X2(t): matrizes fixas e observáveis, de dimensão N x Pi e ]V x P2,
respectivamente, e satisfazendo

E: l x-(t) 1< m, >: 1 x,(t) 1< m;

ai(u), 02(u): séries estacionárias, independentes com média zero, matrizes
espectrais /o:o. (À) e Jb,o,(À), respectivamente, e satisfazendo (2.22);

e(t): vetar de séries temporais estacionárias de dimensão .N x 1, com média
zelo, matriz espectral /.(À) e satisfazendo (2.22).

Neste caso, a representação (4.61) pode ser reescrita

}''"(k) )0Í'(Ê) + X2A(k)0;(A) + (* + 0..,
xí'(k)o * + xf(t)o« + (* + o.... (4.75)

onde

(i) Oit, O2k: variáveis .N'(0, /o.o. (À)) e .N'(0, yb,o:(À) independentes;

(ii) (k: variáveis .N'(0, /..(À) independentes;

(iii) Oik, O2t e (k: são independentes.

A hipótese equivalente a (4.59) é

#-. : Jb,o,(À) = 0, 0 $ À < r.

Analogamente, a hipótese ecluivalente a (4.72) é

#-. : ./oo(À) = 0, 0 $ À < «'.

(4.76)

(4.77)
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Neste caso, os resultados apresentados na Tabela 4.5 continuam valendo,
e os valores de quadrado médio esperado estão representados na Tabela 4.7.

Tabela 4.7: Quadrado médio espera.do para os teses (4.76) e (4.77) na
frequência À

/onde quadrado médio esperado

(EQM)

Modelo reduzido (-) (*)

/..(À) + (+)

/«(À)+ "{/"Wy 'x'W} (n)

Modelo só com 02 (t)

Modelo completo

Resíduo /«(À)

Podemos notar que o modelo com um sinal comum estocástico é um caso
particular do (4.75) com Pi = 0, P2 = 1 e O2t = 7k. No caso balanceado, o
modelo com um fator aleatório, também é um caso particular do (4.75) com
Pi = 1, Otk = 'k, P2 ' M e O2k = (z,lk, . . - , z,mÉy

As análises feitas para o modelo com um sinal comum estocástico, (4.22),
e o modelo com um farol aleatório, (4.45), são análogas às do modelo line-
ar com matriz de planejamento fixa com efeito aleatório, (4.75). No caso
de modelo balanceado, as hipóteses (4.76) e (4.77) podem ser testadas da
mesma maneira que para o modelo com efeito fixo, isto é, utilizando as
estatísticas (4.68)-(4.69) e (4.73)-(4.74), respectivamente. No caso não ba-
lanceado as estatísticas envolvidas nos testes têm distribuições assintóticas
mais complicadas. Pala melhores referências ver Scheffé(1959), Seaile(1971 ),
Brillinger(1980, 1985) e Shumway(1988).
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4.5 Modelo linear geral com matriz de pla
nejamento aleatória (modelo de regres-
são múltipla

O problema geral é relacionar uma coleção de P séries de entrada, tais
como Xt(t), XZ(t), . . ., XP(t), com uma série de saída y(t). Por exemplo,
podemos considerar as séries de entrada como nível de fumaça, nível de di-
oxido sulfúrico, temperatura e humidade relativa, denotadas Xi(t), X2(t),
X3(t) e Xó(t), respectivemente, e uma série de saída, tal como mortalidade,
denotado y(t). Assim, podemos modelar os dados como

}''(t) = }: X(t - u)0(u) + '(t) (4.78)
U

para t = 0, 1, - - . , T -- 1, onde

X'(t): vetar com P componentes (lue são séries temporais estacionárias
conhecidas, com média zero, matriz de covariância c,,(u) e matriz es-
pectral /-(À).

a(u): vetar de coeficientes desconhecidos com P componentes;

c(t): séries estacionárias, independentes com média zero, espectro /..(À) e
não correlacionada com X(t);

XJ(t) e y(t) são processos conjuntamente estacionários, .j = 1, . . - , P

Estamos interessados em verificar se todas as séries de entrada no modelo
estão conjuntamente influenciando a série de saída, ou somente algumas séries
de entrada estão contribuindo significativamente para a série de saída.

Para verificar se todas as séries estão conjuntamente influenciando a série
de saída, tentaremos

H:õ : 0(«) (4.79)

Para fazer a análise, reescrevemos o modelo (4.78) em termos da trens
formada discreta de Fourier

}''"(k) XÊA0"(k) + (& + 0..,.(1) (4.80)
onde
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(i) XÍ': va:dáveis .N'(0, /=,(À)) independentes;

(ii) (k: variáveis .V'(0,/«) independentes.

O teste para (4.79) pode ser realizado utilizando a estatística

F .(À) = ,

que sob H16, tem uma distribuição F(2P, 2(/{ --
1, . . . , /T e /r > P, onde

(4.81)

À, kP)) para %&

'E XÍ'x'2, (4.82)

.a{)(À) K'': }: XÍ'7"(k),

.aÍ)(À) (t)7" (k )

k

k

(4.83)

(4.84)

e

.6:)(À) - .d:)(.x) - 7S)(,x)(.f=)(À))':ÊÍ)(À). (4.85)

Ver Shumway(1970, 1988), Brillingei(1973,1980), Goodman(1963) e Wah
b.(1968).

Pala verificar se somente algumas séries de entrada estão contribuindo
significativamente pala o modelo, particionamos o vedor de entrada X(t) em
PI e P2 "mp'-"t's, isto é, X(t) =(X-(t),X:(t)) e a(u) =(0:(u),02(u)y,
reescrevendo o modelo (4.78) da seguinte maneira:

}''(t) = E X- (t - «)0:(u) + )ll: X,(t - «)0,(«) + '(t)
U U

(4.86)

Neste caso, a hipótese a ser testada é

H-, : 0,(u) (4.87)

Para fazei a análise, consideraremos o modelo (4.86) sob Hi7, que se reduz

}''(t) X-(t - «)0-(«) + '(t)(4.88)
a

U
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e comparamos os modelos (4.86) e (4.88) em algumas frequências 2#& = À,
k = 1,... ,/(, onde /( > P. Isso equivale a testar se yA(Ê), dado por

X"(k) = (XIA(k), XaA(k)), tem uma distribuição normal complexa com

I'(ÀWÍ'(Ê) + x;(k)o;(Ê 3/r

ou

.Ell'"(k)l = Xf(#)0Í'(t) e }'.,ll'''"(t)l /g, (À)

As matrizes espectrais apresentadas em (4.82) e (4.83) podem ser
cionadas

parti

«:' -( lÍ:
e

«:'- l llil,
onde

.N{): matriz espectral de Xi(t), de dimensão P] x Pi;

.d?): matriz espectral de X2(t), de dimensão P2 x Pa;

.d?) . ./4Í); matrizes espectrais cruzadas de XI(t) com X2(t) e .X2(t

Xi(t), de dimensões Pi x P2 e P2 x PI, respectivamente.
)..«

O teste para (4.87) é realizado utilizando a estatística

F17(À)
(./!{)(À) - ./!=a(À))/2P2

.d:)(À)/2(.K - p) (4.89)

que sob -ai7, tem uma distribuição F(2Pa, 2(.1\' P)), onde

.6:) -7S)(./::))-'./:;)

.dí) -.íí:l)(d{))-:./f;).

(4.90)

(4.91)

Os resultados estão resumidos na Tabela 4.8 e Tabela 4.9
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Tabela 4.8: ANOVAF para os testes (4.79) e (4.87) na frequência À

soma de quadrados

K7lZI)(À)(.dT)(x»' '/Í;)(À)(*)
(**) - (*)

K7S)(x)(.éT)(À»':.éÍ)(À)(")

(* * *) - (**)

K.éÍ)(À) (* * *)

grau de libeíüade

2Pi

2P2

2(K- P)

Modelo reduzido

Modelo só com 02(t)

Modelo completo

resíduo

Total

&«íe quadrado mádio=2jj2

(QM)

esíaí:3{ica

F

Modelo reduzido

Modelo só com 02(t)

Modelo completo

resíduo

Total

'e+)/2P

(K-P)

Para k = 1,''', /( e 2# = À, um estimador para 0"(k) é

ã"(k) (.d:)(À))':
com as seguintes propriedades:

zlê"(k)l

(4.92)

e

c'-(ê"(Ê)) (À)IC/U)(À)yl''
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Para detalhes ver Shumway(1970, 1988) e Brillinger(1973, 1980)

Tabela 4.9: Quadrado médio esperado para os testes (4.79) e (4.87) na
requencia

quadrado médio esperado

(EQM)

/«(.x) + /{ {/':g w/-w}

/«(À)

/.(À) + /{ {'íã:'(;ly-(À)}
/« (.x)

Modelo reduzido

Modelo só com 02(t)

Modelo completo

Resíduo

4.6 Modelo linear multivariado (modelo de
regressão multivariado)

Consideremos o modelo

}''(t) >1: o(«)x(t - «) + '(t)
U

(4.93)

onde

y(t): vetor observável com .N componentes que são séries temporais esta-
cionárias;

p: vedor constante com .N componentes;

0(u): função matricial fixa, de dimensão N x P e satisfazendo

>l: {1+ 1 « 1} 1 0(«) 1< m;
U

(4.94)

X(t): função vetorial constante com P componentes que são séries tempo
reis estacionárias:
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c(t): vetor de séries temporais estacionárias de dimensão .V x 1, com média
zero, matriz espectral /.(À) e satisfazendo (2.22).

Para exemplificar a utilização do modelo (4.93) considere X(t) a série

de manchas solares (ver Waldmeir, 1961), e y(t) temperaturas mensais em
algumas estações européias. Podemos usar o modelo para analisar a relação
entre as séries X(t) e y(t) e testar se existe algum efeito de manchas solares
sobre as temperaturas nas estações européias. Este exemplo é citado por
Brillinger(1969). Neste caso, N = número de estações utilizadas e P = 1.

Em geral, nosso objetivo é verificar se existe efeito de algum subconjunto
de X(t) sobre y(t), ou seja, particionamos X(t) em Pi e P2 componen-
tes, X(t) = (X-(t), X,(t)y e 0(u) = (0-(u), 0,(u)y, tr-sf.rma«do . modelo
(4.93) em

}''(t) = p + l:o(«)x:(t - «)+ }:o,(«)x,(t -«) + '(t)
U

(4.95)

e tentamos a hipótese
H-. : 0,(.) = 0. (4.96)

Um procedimento para fazer o teste (4.96) é comparar o modelo completo
(4.95) com o modelo sob a hipótese Hi8, isto é

}''(t) + ll:0(u)X-(t -«)+'(t).
U

(4.97)

Para k = 1,. . . , X', k # 0,r e 2xA = À, o modelo (4.93) pode ser repre
sentado em termos da transformada discreta de Fourier

}''"(Ê) = 0(À)X"(k)+ (k + 0..,.(1) (4.98)

onde

x"(k) = (xf(k), x{(Ê)y;
o(À) = (o-(À), o,(.x)y -ÍÀ«}o(«);

(lk: variávies .V'(0, /«(À)) independentes.
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Utilizando (4.98), o teste para (4.96) pode ser realizado através da hipótese

#:, : 0,(.) (4.99)

Supondo(lue ./!:)(À) é não singular, as estimativas de O(À) e /..(À) podem
ser obtidas através de

o"(À))Xit.©'(x"(k)Xil.©')''(.d:)(À))''(4.ioo)

./3r)(À) : li?!-'F{.Õ;)(À) - #:)(À)(X:)(À))':E:)(À)}. (4-ioi)

Pala podemos fazer o teste (4.99) precisamos de alguns resultados dados
a seguir (Biillinger, 1969 e Maidia et a1, 1979).

Teorema 4.1: Suponha que y(t), t = 0,ül,..., satisfaz o modelo
(4.93) e que .a:)(Àj), j = 1, . . . , J, são matrizes não singulares para 7' sufi-
cientemente grande, então

t'e.llO"(Àj) - O(Àj)}{.d:)(Àj)}ll -B /V&P(0,.K':/.(.X) ® /}(4.102)

.d/)(Àj) -3(/T - p)''wÂ(/{ - p,/«(Àj)).(4.i03)
Além disso, se Àj :L .Xk # 0(mod 2n), j = 1, .. ,J, .dr)(.Xj) e {0(r)(Àj)
O(Àj)}{./!:)(Àj)} { são assintoticamente independentes.

Corolário 4.1: Sob as mesmas condições do Teorema 4.1,

{o"(À) - o(À)}{.d:)(.x)}lo"(À) - o(.x)}' -B Ã'''w&(p,/..(À))(4.i04)

quando T --, oo e é independente de /..(À).

Definição 4.1: Quando .4 «., WW(Q, E) e .B «' WW(P,E) são indepen-
dentes, Q 2 Ar, dizemos que

"(~,',a - 'Í4-4"1ü -l .r + Á''.a I'' o.ioq

e

e
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Definição 4.2: Quando .A «' U/Ã(Q, E) e .B -- W&(P, E) são indepen-
dentes, C? 2 ./V, dizemos que

A(w,,Q,,H ' ÍÃ';-.B -l -r + .4''.B I''

tem uma distribuição lambda de Wilks com parâmetros Ar, 2Q e 2P

Para fazer a análise consideraremos as seguintes somas de quadrado

SQ.H.(.x) = }''"(t).XÀlil (x"(k)x"(k) )':x"l''"(k) ,

SC?H:9(À)(k).X}(©(XÍ'(A).XÍIÀl\)':XÍ'y"lÀ;) ,

SQ-Ho,(.X) .H.(.X) - SC?-#-,(À)

Star.(À) = }''"(k)5ZXÍ© - }'"(k)-XÃ(© (X"(t)XÀ(ÀI) )':X"i'À(ÀI)

Segundo o Teorema 4.1 e o Corolário 4.1, sob .l/t9,

SQ.R.(.x) -B .K''w&(.K - p, /«(.x))

SQ#,,(À) -B /{':WÃ(Pa, /«(À)) (4.108)

independentes. Segundo a Definição 4.2, o teste para(4.99) pode ser realizado
utilizando a.estatística

. SQ.R.(À)
A(N.2(Ã'-p).2F2) '

que, sob .H19, tem uma distribuição A(N.2(K-p).2p2).

Os resultados obtidos estão resumidos nas Tabelas 4.10 e 4.11. Para mais
detalhes, ver Roy et al(1971 ) e I'irishnaiah(1969).

Para utilizarmos a. estatística A, precisamos dos se
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Teorema 4.2: Temos que

A(w,Q,p) ' ll pi (4.110)

onde pi , - - . , PP são P variáveis independentes, e

p:-P(l;(Q+i-.w),l;.w), i -,p. l4.iii)

Segundo as relações entre as variáveis P e /', as estatísticas A(i,Q.p) e
A(2,Q,p) podem ser expiessadas como

LI.Aaaa . él/'p, 'a;

!):!SU - ©;i'P', '© - m.
Para outros valores de .M, temos

- {Q - l!(/V - P + l)} Ioga(x.Q,p) ''' Xpw.

(4.112)

e

l4.113)

(4.114)

Ver Mordia et al(1979) e Andelson(1958).

Para N = 1, a estatística (4.109) pode ser transformada de acordo com

1 - AO,2U'-0,'pD ' ' SQX.(.X)/(SQX.(.X) + SQ-K.,(À))
AO.:U'-8,:Pa' SQ-R.(À)/(SQ-R.(À) + SQ-K., (.X))

Sono.ç\]
SQX. ( ,x )

2n
Fr2B. 2r /í p ) )

2(/{ - P) '

S(IX"'": m/e?,, - .,pP2' ''' ' H)

ou seja,



que é equivalente à estatística (4.89). Isto é, o modelo (4.83) é um caso
particular do (4.98) quando .N = 1.

Para .N = 2, a estatística (4.109) pode ser transformada como

-- - "'-p,'«'-')'"H'/2Pa . F(4P ,2(2/( - 2P - l)).

Tabela 4.10: MANOVAF para o teste (4.99) na frequência À

/onde soma de quadrados

Modelo reduzido y"(t)Xf(t)(XÍ'(t)Xf(k))''Xf(t)y"(t)(t)

Modelo só com 02(t) (m) -- (t)

Modelo compl't' y"(t)X"(t)(X"(t)X"(t))''X"(t)y"(t)(«)

R"íd- (+t +) - («)

Total yA(k yA(Ê) (t t.k)

ll

f
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Modelo reduzido 2PI   K.rÍ:l?(x)(/IT!,(x»' ' .rlT!(x)
Pi  

Modelo só com 0a(t) 2P2             
Modelo completo 2P   K/!T )(À)(/!: )(À» ' ' /!T )(À )

P  
Resíduo 2(K - P)   Ã'UST)(À)-/S:)(À)(/!:)(À»' ' /ÍT)(À)]K P  
Total       



Tabela 4.1 1: Quadrado médio esperado na frequência À assumindo que
o,(.x) = o

{ la(ZmdamédÍo«pem

(EQM)

/«(À) + KO'(X)/Í;l- (À)êiN'

/« (.x)

/«(À) +
KO(X) .ÍS:i)(X)aÍ»

P

/« (.x)

Modelo reduzido

Modelo só com 02(t)

Modelo completo

Resíduo
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Capítulo 5
Análise de Variância Usando a Transformada de

Uh,lsh-Fourier

5.1 Introdução

Na análise de séries temporais, o método de Fourier é usado para des-
cobrir e analisar a regularidade ou periodicidade nos dados. Esta técnica
formaliza o conceito de dependência ou correlação entre os pontos adjacentes
numa série temporal. Por exemplo, a Figura 5.1 mostra a média mensal de
24 leituras diárias da temperatura de São Paulo, no período de julho de 1949
até junho de 1957, obtidas pelo IAG-USP. A figura mostra claramente um
comportamento senoidal com um período de 12 meses. Este é um exemplo
simples, onde o ciclo ou período nos dados é observado através de uma análise
visual. Nos problemas mais complicados, precisamos de um método mais pre-
ciso de identificação, que possibilite uma análise estatística dos componentes
harmónicos das variações apresentadas nos dados. A análise de Fourier é
usada neste caso.

Mas nem todos os comportamentos periódicos são senoidais, por exem-
plo, a Figura 5.2 mostra um eletroencefalograma(EEG) durante o estado de
sono de uma criança, cuja mãe não consumiu bebidas alcoólicas durante sua
gravidez. Podemos notar que os dados não são senoidais, eles apresentam
um comportamento na forma de "ondas quadrada.s" . Neste caso, é mais con-
veniente descievê-los em termos das chamadas funções de Walsh, que são
apresentadas na Figura 5.3 e tal procedimento é denominado uma análise de
Walsh-Fourier.

66



10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
mes

Figura 5.1: Média mensal de 24 leituras diárias da temperatura
de São Paulo

ll

b

l
'll' ( }

l minuto 120

Figura 5.2: Eletroencefalograma durante o estado de sono de uma criança
cuja mãe não consumiu bebidas alcoólicas durante sua gravidez
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A análise de Walsh-Fourier não é uma substituição da análise de Fourier,
nem é uma cópia dela. Cada uma das técnicas tem suas próprias vanta-
gens e desvantagens; além disso, nem sempre é necessário escolher entre um
dos dois métodos, pois ambos podem ser aplicados em algumas situações.
Beauchamp(1975, 1984) concluiu que quando o sinal da série temporal tem
aspecto senoidal ou apresenta alguma forma de periodicidade que possa ser
encarada como uma soma de ondas senoidais, a análise de Fourier é relevante
e quando o sinal contém descontinuidades e um número limitado de níveis
("ondas quadradas"), a análise de Walsh é apropriada.

w ( o , À. )

w ( 1 , À. )

w(Z,X)
w(s,X)
w(4.X)
W ( 5 , À. )

w (c , X. )

x)W

0 1/2 X

Figura 5.3: As Funções de Walsh

5.2 Análise no domínio de sequências

As funções de Walsh, que são definidas através das funções de Rademacher
(ver Capítulo 3), formam uma sequência ortonormal completa no intervalo
10, 1) e assumem somente dois valores, +l e -l. Elas são ordenadas pelo
número de "zero-crossings" ( ou sinais trocados), denominado sequência.
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Seja W(n,À), n = 0,1,2,..., 0 $ À < 1, a n-ésima sequência ordenada
da função de Walsh, então W(n, .) produz n "zero-crossings" em lO, l). Os
oitos primeiros valores discretos, ordenados segundo a sequência da função de
Walsh H''(n, $), m, n = 0, 1, . . . , 7 correspondendo ao tamanho de amostra

8 x 8, chamada matriz ordenada de Walsh-Hadamard, X«(3). Na análise
estatística de séries temporais, serão utilizadas as funções discretas de Walsh.

l
!

l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l

.H«(3)

Figura 5.4: Matriz ordenada de Walsh-Hadamard

A relação entre as funções de Walsh $(n,À) e as funções ordenadas de
W,lsh W(n, .X) é

W(n, .X) 'P(? © n, .X)

q'(-? © «, À)
n
n

0.2.4
1,3,5

PROPRIEDADES DE H''(n,.X)

(i) w'(i, .x)w'(k, .x) = w'({ © k, À)

(n) w'({, À)w(á, À)

(iii) w({, .x)w(o, .x)
(ív) IW'(i, .X)W'(.j, À)IW(k, À) w({, À)lw'(j, À)w(k, À)l

Anualmente, existem dois métodos de desenvolvimento de análise espec-
tral de Walsh na literatura. O primeiro método é chamado análise espectral

69



de Walsh e é aplicado através do conceito de série estacionária diádica. O
outro método é chamado análise espectral de Walsh-Fourier e é baseado em
séries estacionárias.

As idéias básicas da análise de Fourier são utilizadas na análise de Walsh-
Fouríer. As funções de Walsh são similares ao sistema de senos e cossenos
usado na análise de Fourier. Mas, ao contrário dos componentes senoidais,
as funções de Walsh são na forma de "ondas quadradas" que assumem so-
mente dois valores, +l e -l. As senoidais na análise de Fourier, cos(2nnÀ)
e sen(2nnÀ), n = 1, 2, ' ' ', são diferenciadas pela sua frequência de oscilação
n, em termos do número de ciclos completos que ela produz no intervalo
0 $ À < 1. Por exemplo, quando n=3, cos(2anÀ) e sen(2nnÀ) completam
três ciclos no intervalo 0 $ À < 1. As funções de Walsh (Figura 5.5), denota-
das por W(n,À) (n = 0, 1,2, . . . ,0 $ À < 1), são diferenciadas pelo número
de vezes n que elas trocam de valor no intervalo unitário. Por exemplo,
W(3, À) troca três vezes de valor no intervalo 0 $ À < 1.

Figura 5.5: Walsh e Fourier (Harmónicos)
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A Figura 5.5 mostra a superposição das funções de Fourier e Walsh. Po-
demos notar que a frequência n em cos(2nnÀ) e sen(2nnÀ) também pode ser
interpretada como a metade do número de "troca de sinal" por unidade de
tempo. Por exemplo, na Figura 5.5, quando n=2, cos(2nnÀ) e sen(2nn.à)
cruzam o eixo (ou mudam de sinal) quatro vezes. Para fazer a analogia en-
tre frequência e número de "zero-crossings" ou sinais trocados em funções
periódicas, define-se a "sequência de Harmuth" como a metade do número
de "zero-crossings" ou sinais trocados, que uma função produz por unidade
de tempo. Esse conceito pode ser aplicado tanto para funções aperiódicas
como para funções periódicas. Assim, a definição da "sequência de Harmuth"
coincide com a definição de frequência quando aplicado em funções senoidais.
Harmuth(1969b) definiu as funções de Walsh-cosseno(Cal) e Walsh-seno(Sal)
para promover analogia entre a análise de Walsh e a de Fourier.

As funções, Cal e Sal são definidas por

(i) 0«Z(i,À) = W'(2i, À),i 1, 2,3,

(ü) a«l(o, À) = 1;

(iii) Sal(i,À) = W(2i -- l,À),{ = 1,2,3,..., para --'o < À < .o

Cal(] , .X

Ca](2, .X)

(:al(:3. À\

Saljl. À)

Sal(:?. À)

S«1(3, À)

Figura 5.6: As funções Ca] e Sal para { = 1,2,3
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5.3 Comparação entre as análises de Fourier
e Walsh-Fourier

Utilizamos a " sequência de Harmuth" , denotado " H-sequency" , para fazer
as comparações entre a análise de Fourier e a de Walsh-Fourier.

A função discreta de Walsh H''(n, À) produz n "zero crossings" por unida-
de de tempo, então seu valor de sequência é n. A " H-sequency" desta função
é t se n é par, e !!+l se n é impar. Portanto, as funções de Walsh W(2n, À)
e W(2n -- 1, À) têm mesma "H-sequency", isto é, H''(2n, À) e H''(2n -- 1, À),
cada uma delas tem uma "H-sequency" igual a n. Isto também vale para as
funções senoidais, cos(2znÀ) e sen(2rnÀ) têm frequência igual a n. Podemos
notar que a "H-sequency" e a frequência coincidem em senoidais e, portanto,
o periodograma de Walsh-Fourier, definido em (3.39), pode ser modificado
da seguinte maneira

.r!,m(Àj) 4(À,j--)+ .r!:'4(.X,j) (5.1)

para .j - 1,2, , ZiZ, onde Àj = # representa "H-sequency" e,

d:,4(À,j-:) = r''l>1: x(t)w(t, .x,j--)I',
t=o

T l
(5.2)

(5.3).r!:.o(À,j) r':l>1: x(t)w(t, À,j)I'.
t=o

T l

O periodograma de Walsh-Fourier, dado por (5.1), é correspondente ao
periodograma de Fourier dado por (2.23).

DEMONSTRAÇÃO: Como À2j-i :; filia., então W(n, À2j
Utilizando(3.15), podemos escrever

- )

w(«, ZlijJ-) - wp.j - i, ;) - s./(j, ;),
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que é equivalente ao sen(2n.j}) (ver Figura 5.5). Assim,

S.l(j,;) - ''«(2"J;) '«(2««Ê) '«(2-Àj),

W(n, À2j--) «., .en(2«nÀj).
Analogamente, temos

e

(5.4)

n''(", À,j) = w(", g) = w''(2j, ;) = a'/(j, ;),
que é equivalente ao cos(2r.j}) (ver Figura 5.5). Portanto,

0'«Z(.j, ;) - "'(2"J;) - -'(2"";) - "'(2""Ài),

e podemos dizer que
W(n, À,j) -' «;(2«'n.Xj). (5.5)

Agora,

.r!:,m( .Xi ) .r!:,4(À,j-:) + .r!:'4(,X,j)
T-l T-l

r''l>1: x(t)u''(t, .x,j-:)I' + r''l>ll: x(t)w(t, À,j)I't=ot=o
T-l T-l

r':l>1: X(t)'en(2«t.Xj)I' + r''l>: x(t)co'(2«tÀ.j)I't=ot=o
2« .r!:)( .Xj )

que é proporcional ao periodograma de Fourier (2.23)

O EEG durante o estado de sono , mostrado na Figura 5.2, é analisa-
do utilizando a transformada rápida de Fourier (FFT) e de Walsh-Fourier
(FWT). (ver Ahmed e Rao, 1975). Tomamos T = 128 = 2' para poder

utilizar FFT e FWT. O periodograma de Fourier e de Walsh-Fourier são a-
presentados na Figura 5.7. Como Ej 4:'K)(Àj) -.. 2 Ej 4:)(Àj), excluindo os
pontos Àj = 0 e Àj = 1/2, .C:'X)(ÀJ)/2 e .6:)(Àj) são superpostos para facili-
tar a comparação. Para a melhor comparação visual, a Figura 5.7 apresenta
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lO logo.6:,W)(Àj)/2+1} e 101og{/!:)(Àj)+l}, com Àj
e /!Í'm)(Àj)/2 e .r!:)(Ài) para .j = 8, ' ' ' , 63.

#, para .j ' l, , 7,

Ê
:

l
"H - sequen cy" /Frei uên cia

Figura 5.7: Comparação do periodograma de Walsh (círculos) e de Fourier
(quadrados) para os dados mostrados na Figura 5.2

Podemos notar que os dois periodogramas são muito similares, e ambos
apresentam um forte pico em torno de À = 3/128. No domínio de frequência,
À é medido em ciclos por minuto, isto é, o componente harmónico principal
nos dados é aproximadamente 43 minutos (128/3 minutos) por ciclo. No
domínio de "H-sequency" , Harmuth(1977) interpreta a quantidade 43 minu-
tos como sendo o período médio das oscilações dominantes, isto é, o intervalo
médio dos "zero crossings" multiplicado por 2.

A diferença mais notável entre os dois periodogramas é o pico que aparece
no periodograma de Walsh-Fourier em torno de À = 14/128 e não aparece no
periodograma de Fourier. Esta "H-sequency" corresponde a um período de
aproximadamente 9 minutos. Notamos, na Figura 5.2, que o intervalo médio
que uma criança fica em qualquer estado é aproximadamente 4,52 minutos.
Portanto, o intervalo médio das mudanças de estado multiplicado por 2 é 9
minutos. Este componente é perdido na análise de Fourier.
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5.4 Análise de variância usando Walsh-Fourier

Consideremos agora o problema de detectar se existe ou não um sinal co-
úüúéú N ióiinêú dé ühã iétié têh$õtã] diêêiétã {Xn(í)Ih é ll 21 ; ; ; 1 a'l í é
0, 1, . . - , T - l}.

Por exemplo, suponha que queremos analisar a situação de similaridade
de .N filas independentes num banco durante um certo intervalo. Sda X«(t),
n = 1.2,.....N. t = 0.1..-..T -- 1. o número de indivíduos na $1a n no

instante t. Cada X«(t) pode ser decomposto na soma de três componentes:
um valor médio O., que depende só da fila, um sinal comum estacionário
Q(t) para todas as filas, no instante t, representando a variação do número
de indivíduos numa fila, e um erro estacionário c«(t), isto é,

X.(t) 0« + Q(t) + ..(t), (5.6)

onde Q(t) tem média zero e espectro de Walsh-Fourier S#")(À), c.(t) tem
média zero e espectro de Walsh-Fourier S!")(À). Além disso, esses dois com-
ponentes são não correlacionados.

Testar a existência de similaridade entre as alas num banco, é equivalente
testar a hipótese nula .: SgO(X) = 0, (0 < À < 1).

De um modo geral, suporemos que o sistema é da forma X«(t), n =
1,... , .N, t = 0, 1,... ,T -- 1, T = 2P, p > 0 inteiro, e pode ser modelado por
(5.6), onde:

O.: constantes;

Q(t): uma série temporal estacionária com média zero, funções de autocova-
riância RQQ(T) e covariância lógica I'nn(.j) e espectro de Walsh-Fourier
Sgo(À);

c.(t): séries temporais estacionárias, independentes com média zero e não
correlacionadas com Q(t), funções de autocovariância R..(1') e cova-
riância lógica I'..(.j) e espectro de Walsh-Fourier S!")(À);
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para r = 0,ül,..., l $ .j < 7' e 0 $1 À $ 1. Além disso, assumimos que
RQQ(,') e R..(T) satisfmem (3.30) e cada combin.ção linear de Q(t) e c«(t)
satisfaz (2.22) e (3.32). Assim, de acordo com o modelo (5.6), temos

(i) .EX.(t)

(n) I'x.x.(.j) + r«(.j);

(ni) sSlh.(À) +sl4(À);
(iv) I'x.x. r..(.j), q # Z e

(v) Sg)x.(À) (À), q#l

Teo«ma 5.1: Se {X«(t),« = 1,...,N,t = o,l,...,r-- l} ;.tisfaz as
condições do modelo (5.6), então a transformada finita de Walsh-Fourier

4=''m x.UW'«,$)t=o '
(5.7)

tem a representei;ão

#x:J0(k) U(k) + Z«(k) + 0..,.(1) (5.8)

para k = 0, . . . ,T -- 1, onde U(k) são variáveis independentes N'(0, S#")( k)) e

Z«(k) são variáveis independentes .N(0, S!")(#)). Além disso, U(k) e Z«(k)
são mutuamente independentes e O..,.(1) --, 0 (quase certamente quando
T -.+ oo

Demonstração, ver StoHer(1987)

Usando a representação (5.8), podemos detectar se existe ou não um sinal
comum, testando a hipótese Q(t) = 0 para todo t, ou equivalentemente,

x.. : sgo(À) (5.9)

Neste caso, nosso problema é reduzido a uma análise de variância (A-
NOVA) com um modelo de efeitos aleatórios (Sche#é, 1959) onde os da-
dos são as transformadas de Walsh-Fourier das séries temporais X«(t), t =r0 l l) ) )
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Para fazer a análise consideraremos as seguintes somas de quadrados

SQ-Ho:(À) laÇ,:W(k)I' (5.10)

N

S(2%:(À) >1:1ag:o(k)n=l ag:©(k)I' (5.11)

onde agi")(k)
E=::: Jx::0(k)é uma média amostral.

Utilizando o teorema de Cochran e o modelo (5.8), (5.10) e (5.11) con
versem quase certamente para

l.ws8ü(A/r) + s! (t/r)lxf (5.12)

sl@(k/r)xh .: .
Além disso, as variáveis X: são independentes

e

(5.13)

Os resultados obtidos podem ser resumidos pela Tabela 5.1: ANOVAW
(análise de variância usando Walsh-Fourier).

O teste para (5.9) pode sei aplicado utilizando a estatística

Eo-w - ..=31W- õ (5.14)

que, sob -Hoi, tem uma distribuição F(l, .N -- l)

Podemos estender a análise preliminar, com o objetivo de verificar se
existe diferença entre as Z, alas de .A4 bancos distintos. Suponha, agora,
queXI.(t),/ = 1,...,1,,m = 1,...,.A4, .N=.LM,t =0,. ,T--l,éo
número de indivíduos na l-ésima fila do banco m, no instante t, e que pode
ser modelado por

Xz«(t) = 0,« + n«(t) + .l«(t)(5.15)
onde

0-. .E(Xi«(t)), constante para todo t;
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Tabela 5.1: Tabela ANOVAW para teste (5.9)

soma de quadrados grau de liberdade

l

N-l

N

Q(t)

resíduo

.Vldx::q(k)I'

E:=::, [dx::0(t) - #x::©(k)]2

total E:=: , [#x::0(k)] '

/onde quadrado médio=SQ/gl esfafúfica Quadrado médio esperado

(QM)F

Q(t) .M]dx::©(t)]'(*)('-)/(m)
resíd- E--,[ag;Rn-'g:-'W]'(n)

(EQM)

xsgo(}) + ssw(#)

d©(})
total

Q.(t): processos estacionários com média zero e espectros de Walsh-Fourier
0(W) / \ \ .
UQml.n,l)

cl.(t): processos estacionários independentes com média zero e espectro de
Walsh-Fourier c.mum S!")(À), tal q- Q.(t) e cl«(t) são não correlaci-
onados e cÍh(t) e cjt(t) são mutuamente independentes, {,.j = 1, . - - , L,

Denotando (Zgi2(k) a transformada de Walsh-Fourier de XZ« (t), na sequência
#, k = 1, . . . ,T -- 1, sob as condições apropriadas do modelo (5.15), para k
fixo, temos a seguinte representação

ógi9(k) +z,«(k)+o..,.(i), (5.16)
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onde para cada k, Um(k) são variáveis .N(0, S12(})) independentes, ZI«(k)
são variáveis .N(0, S$")( h )) independentes e independentes de t/(k). Além
disso, O..,.(1) --, 0 quase certamente quando T --, oo.

Nosso problema é detectar se existe diferença entre os sinais Qi(t), Q2(t),
, QW(t). Para isso, Q«(t) é decomposto da seguinte forma

Q«(t) + a«(t), (5.17)

para m - ], . . . , ]l/, onde

p(t): sinal comum que tem espectro de Walsh-Fourier S!"')(À);
a.(t): sinal particular para o grupo m, independentes e com espectro de

Walsh-Fourier comum Sn )(À).

Dessa forma,
sH(À) + sgo(À)

e (5.16) pode ser reescrita da seguinte forma
(5.18)

(5.19)agia(t) = U(k) + Vm(k) + Z.«(Ê)+ O..,.(1)

onde para cada k, U, .y e Z são variáveis independentes com distribuições
.V(0, SS"»(#)), .V(0, SgO(#)) e .N(0, SIQ(#)), respectivamente. As compa-
rações dos sinais dos grupos é realizada pelo teste

Ho, : a- (t) (5.20)

(5.21)

para todo t, ou equivalentemente,

Hm : S#0(À) = 0, 0 < À < 1.

Para fazer o teste consideraremos as seguintes somas de quadrados

E
m=l

SQ#m(.X) - ag:«, k)I'k (5.22)

e
M L

s(2 ;(À) lagly(A)
m=ll=l

ag:y(k)I', (5.23)
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onde

dx::2(k) - Z,': E agia(k),z-l

g: (k) E ag:3(t).
m=l

L

(5.24)

(5.25)

Devido do modelo (5.19), (5.22) e (5.23) convergem quase certamente
para

[z,s8"'( )+s!"'(})]xh..

S!©(;)XÍ«,-M)

e
(5.26)

(5.27)

onde X: são independentes

Os resultados obtidos podem ser resumidos pela Tabela (5.2).

Tabela 5.2: Tabela ANOVAW para teste (5.20)

/o«íe solda de quadrados

tE=:: [dx::2(k) - dx::©(t)]:

E=:. EE:. [#x:iy(t) - Jx::=?(t)]'

E=;: E:L:: [dx:iwy(t) - dx::©(k)]'

grau de /fóeMade

M-l

N-M

N-l

grupos

resíduo

total

qtiüdrado médio=SQ/gt

l )l:=::yg= H-ag: ml' (t)

:=:. EL, .17l'2( )-ag:2wl' (m)

esfaÍúlfca quadrado médio esperada

F (KQU)

(*)/(m) z,sg0(})+dW(})

dw(#)

grupos

resíduo

total
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O teste para (5.21) é realizado utilizando a estatística

Eo,(À) SQ-#o,(.X)/(.M - l)
SQRoaÇXljtN - M'\

(5.28)

,T-lque, sob .1703, tem uma distribuição F(]W
eÀ = #.

1, .N -- JI/) para k = 1,

Os testes baseados em F'(À) são apenas apropriados para uma frequência
predeterminado. Brillinger(1980) e Shumway(1988) sugerem que o proble-
ma de se fazer afirmações simultâneas, sobre o valor do espectro, pode ser
contornado utilizando uma correção de Bonferroni. Ver Stoffer et al(1988).

5.5 Séries temporais categóricas
Quando utilizamos técnicas estatísticas quantitativas em variáveis (quali-

tativas, "scaling" fornece um método de atribuir valores numéricos para as
categorias conforme alguns critérios especificados. Por exemplo, ao EEG dos
seis possíveis estados de sono de uma criança, mostrado na Figura 5.2, são
atribuídos arbitrariamente os valores de l a 6 da seguinte forma: estado l:
"quiet sleep - trace alternant"; estado 2: "quiet sleep - high voltage"l es-
tado 3: "indeterminate sleep"l estado 4: "active sleep"; estado 5: "active
sleep - mixed" e estado 6: " awake". Entretanto, podemos quantificar essas
categorias, segundo alguns critérios de otimização, e fazer, de uma maneira
mais adequada, uma análise espectral e uma análise de variância quando for
conveniente.

Seja X'(t) o valor categórico de uma série, e y(t)
vetou aleatório tal que

(h(z), ,yJ(t)y O

b(t) = l se X'(t) está no estado .j no instante t
0 caso contrário,

onde .j = 1, . ,J e J é o número de possíveis estados ou categorias. Por
exemplo, a série do EEG durante o estado de sono de uma criança, Figura
5.2, exibe seis possíveis estados ou categorias, portanto, neste caso, J = 6.
A Figura 5.8, mostra um EEG durante o estado de sono de uma criança cuja
mãe consumiu bebidas alcoólicas durante sua gravidez; a série durante o
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estado de sono é "indeterminate" , " mixed active" , "indeterminate" , "mixed
active",..., então, nesse caso,

}''(o) (o,o,l,o,o,oy

}''(1)

}''(2)

}''(3)

(o,o,o,o,l,oy
(o,o,l,o,o,oy
(o,o,o,o,l,oy

"Scaling" consiste em atribuir valores numéricos para as categorias de
X'(t) segundo algum critério ótimo. Esse problema pode ser visto como
uma seleção ótima de um vetar de dimensão J x l de números reais, P
(PI, . . - , P y, para produzir uma série temporal univariada

x(t)
J

= p'l'''(t) = }1: Pjb(t

que possa ser analisada utilizando as técnicas convencionais de série temporal.
Pela definição dos %(t), se o processo categórico está no estado .j, no instante
t, então X(t) = #,.

h
P

P ,i
?;?? Í.

b
l l

l m)n u t.o 120

Figura 5.8: EEG durante o estado de sono de uma criança
cuja mãe consumiu bebidas alcoólicas durante sua gravidez
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Análogo ao modelo (5.6), podemos modelar }'l«(t) por

Xn(t) = O« + Q(t) + .«(t), (5.29)

cuja matriz espectral. de dimensão J x J é

Sn,(À) + S.(.X), (5.30)

p'y«(t) é
l e, portanto, o espectro da série temporal univariada X«(t)

Sx.(.X) (À)P+ P'S.(.X)P. (5.31)

Pode ser demonstrado que o parâmetro de não-centralidade do teste dado
em (5.14) é essencialmente a "razão sinal-ruído" do processo de X«(t), isto

li' SnÇX30
$'s.(xà13

Portanto, o vedor P pode ser escolhido de forma a maximizar (5.32). Como
Sn(À) e S.(À) são desconhecidos, o problema se transforma na escolha do
vetor a de forma a maximizar

(5.32)

P' .gn ( .X )P
P'.g.(À)P '

(5.33)

onde gn(À) e .g.(À) são estimadores consistentes de Sn(À) e S.(À), respecti
vamente.

Por exemplo, podemos escolher # para maximizar (5.33) numa particular
sequência de interesse, ou para maximizar

$'B.$ (5.34)

onde
T l k

Sn - E g.(}k:]
e

s. - E ;.(;),k=1 '
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ou, também,

3.-Et,{.g.( )} .( )

;. - E .,{.g.(;Jlg.(;)
onde t?' denota traço de uma matriz. Nesses casos, o vetar P ótimo pode ser
obtido pelo auto-vedor de (5.34).

e

Para mais detalhes, ver Stoffer(1987, 1990, 1991) e Rao(1973)

Um procedimento para obter o vetor # ótimo de cada grupo é dado por:

(a) construir o vetar yn(t) de dimensão J x l para cada elemento n do grupo;

(b) calcular a transformada de Walsh-Fourier allz"')(k) dos vetores yn(t),
n = 1, . - . , .N, usando a transformada rápida de Walsh-Fourier;

(c) calculei a transformada média de Walsh-Fourier

aq'w(k) Eaglü(k); (õ.3õ)

(d) estimar a matriz de S.(#), de dimensão J x J, por

=;. [ag:"'W - ag''"\©]]'íg:"'W J4{1T-T@»- , H.3q

e a matriz de Sn(#), de dimensão J x J, por

g.(;) - xlag'w(A)ll'íl?'w(k)I';(s-37)

N'

l

Ek

T

(e) c.lc«l.,r

1. - E ;.(;),

x. - E .e.(;);

(5.38)

e

(5.39)
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(f) obter o vetor P ótimo maximizando

$''Snl3
B'B.$

sujeito às restrições

««{$iy} - ,-,
(5.40)

e

(5.41)

onde pi é o maior auto-valor de (3n.E':) e Pi é o seu correspondente
auto-vetar

A obtenção do vetor P ótimo para fazer comparação entre os grupos,
utilizando a estatística (5.28), é feita seguindo os procedimentos (a)-(f) com

; , k . Eh:. E:E::]agl=)(k) - aq=)(k)]lag=)(k) - ag=)(k)I'.bl-l=
''\ T} ' N -- M (5.42)

e

g.(;) - Z'E':ldve=)(Ê)
dVe:©(k)lIdES)(Ê) - aq©(k)I'

M-l (5.43)

onde ágil)(k) é a transformada de Walsh-Fourier do vetar h.(t) para o
l-ésimo elemento(/ = 1,2,... , L) do grupo m(m = 1,2,... , A/).

Para mais detalhes, ver Stoffer(1991 )
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Clapítulo 6
Aplicações

6.1 Análise de Variância utilizando a trans
formada de Fourier

Os dados desta aplicação referem-se aos eletroscilogramas de quarenta
ratos normais de três a quatro meses de idade, de ambos os sexos, com pesos
compreendidos entre duzentos e duzentos e cinquenta gramas. As observações
foram obtidas durante a atividade 7u'Zmica dos ratos de acordo com um modelo
de planejamento cruzado com dois falares fixos,

H«,(t) P.«, + Q(t) + r«(t) + A,(t)+(I'a.)«,(t) + '.«,(t),

com os quarenta ratos subdivididos da seguinte forma
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  Região

Posteriotálamo Hipotálamo

Estado

Alerta
r.to 01 (h,:,-)

(PAR)

rato lO (bo,:.:)

rato 21 (h,2,1)

(nAR)

rato 30 (yl0.2.1)

Sono

paradoxal

r.to ll (h.:.,)

(PSR)

rato 20 (ho,1,2)

rato 31 (h,2,2)

(nsR)
rato 40 (h0,2,2)



onde

H«ç(t) é o eletroscilograma do l-ésimo rato, sujeito aos fatores região (m) e
estado(q), no instante t, / = 1,. . . , 10, m = 1,2 e q = 1,2;

pi«ç é um valor médio dos eletroscilogramas do l-ésimo rato, sujeito aos
favores região (m) e estado (q);

Q(Z) é o sinal comum dos eletroscilogramas de todos os ratos, no instante t;

I'.(t) é o comportamento comum dos eletroscilogramas dos ratos na m
ésima região (posteriotálamo ou hipotálamo), no instante t, m. = 1, 2;

a.q(t) é o comportamento comum dos eletroscilogramas dos ratos durante o
q-ésimo estado (alerta ou sono paradoxal), no instante t, q = 1, 2;

(I'a.)«ç(t) é a inter«ão entre os fatores região e estado, no instante t;

..«,(t) é o er:o .le;tório

Os dados coletados estão apresentados na Figura 6.1; cada série contém
256 pontos do eletroscilograma medidos em microvolts durante 1,7 segundos.
Notamos que a maioria deles se distribuem na faixa de -200 a 200 mícrovolts,
excetuando-se os ratos do grupo HSR (rato 31 a rato 40) que apresentam
alguns valores fora desse intervalo. Os periodogramas estão apresentados na
Figura 6.2. Analisando cada um deles, notamos que existem valores altos em
baixas frequências.

Na primeira etapa da análise, vamos verificar a existência de interação
entre as regiões e os estados, ou seja, testar a hipótese

.Hol (I'A)::(t) a.)«(t) = (F6.)::(t) = (1'A)«(t) (6.1)

A análise é feita utilizando a Tabela 4.5 (ANOVAF). Desenvolvendo as
fórmulas pala um modelo com dois falares cruzados fixos, com dois níveis
cada, chegamos à Tabela 6.1 de análise de variância que deve ser utilizada
neste caso.
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Tabela 6.1: ANOVAF para o modelo com dois favores cruzados âxos
com dois níveis cada

/o«tc soma de gziadrados grau de

iibe7xiade

2K

2K

2K

2K

72K

80K

Q(t)

r«(t)

A,(t)

(FZ\)«,(t)

resíduo

Total

40 E:. l V:0 (t) I' (M)

Ei E::, 20 l ylâ..(t) - y"(t) I'(ttt)

Et E;;t 20 l y'ç(t) - }''12(t) I'('."-)
Et E::. EÍ:. 10 1 y.à,(k) - }'à(t) - V.Q(t) + ye(t) I'(")

E:. El!: E::. E::: l X:..(t) - yà,(t) I'(**"'-*)
E. E;!. E::: E::: l Xà.(t) I'

quadrado médio.

(QM)

2K

2K

+
2K

72K

2sQ/gt esÍaíúíica

la.I'ZK

+. ;.. ;. f'ZK
;.: ;.. ;. ;.. ;.. 17aK

;. -k j. ;.: IZK

+l'zK
;. ;. ;.. ;. ;. ]'i2K

gziadrado médio esperado

(EQM)

/.. + 40lf2(À)

/.. + 20/K}. (À)

/.. + eo.rgl.(À)

/.. + ioX=)..pa)..(À)
/..

Q(t)

F«(t)

A,(t)

(I'A)«,(t)

resíduo

Total

O teste para (6.1) pode ser realizado utilizando a estatística
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E!.E&=iE;=tl11 .!â:!(!il - Yâ.(k) - }':G(k) + x:(k) I' /21
z'01 \n,r -- l

(6.2)
que, sob #oi, tem uma distribuição F(2/{, 72/{), para 0 $ À < n.

A Figura 6.3 mostra os resultados da estatística (6.2), para /{ - 1, que
indica a existência, ao nível de 0, 05, de uma forte interação na frequência
;:#l (período de 0,030 segundos). A existência de interação significa que
o comportamento do eletroscilograma dos ratos numa determinada região
depende do estado em que eles se encontram, ou seja, o comportamento do
eletroscilograma dos ratos na região hipotálamo durante o sono paradoxal é
diferente daquele durante o estado de alerta. As regas horizontais indicam
os níveis críticos 0,05 e 0,01. Cada ponto da âgura representa o grau de
interação entre estado e região naquela frequência; quanto maior o valor da
ordenada em uma determinada frequência mais forte será a interação. As
frequências, onde a interação é significante, estão representadas na Tabela
6.2

a = 0,01

a = 0, 05

10 20 30 40
frequência

B0 90 100 110 120 130

Figura 6.3. Estatística (6.2) para verificar a interação
entre estado e região
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Tabela 6.2: Frequências selecionadas pelo teste (6.2)

Uma vez detectada a existência de interação no modelo, verificaremos,
numa segunda etapa, se existe diferença entre os sinais do eletroscilograma
na região do posteriotálamo e do hipotálamo durante o estado de alerta
(comparação entre as regiões no estado de alerta) e, também, durante o sono
paradoxal (comparação entre as regiões no estado de sono paradoxal). A
análise de variância para comparação entre as regiões durante cada um dos
estados está representada na Tabela 6.3.

Tabela 6.3: ANOVAF para comparação entre as regiões durante cada um
dos estados

/onze soma de quadrados grau de liberdade

2K

2K

72K

I'«/- (t ) E:t E::. lO l }'à.(&) - Vâ (Ê) I'

E:& E::: io l yê.,(É) - yq(k) I'F«/,(t)
resíduo

E. E;!. E::. E3:- 1 bÊ.,(t) - yà,(É) I'

/o«Z. quadrado médio=2SQ/gt esZaÍi3Zica quadrado nládio esperado

(QM)

(t)

::.iolv'.'m I''bON' («)

(+++)

t

(EQM)

r«/:(t)

I'«/2(t )

/.. + io/glr.. (.x)

/,. + io/KI,r.,(À)
resíduo Á.
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!
l$99

2,086

3,117

0,020

0,013

3,6567

4,2871

0,0099

0,0307

0,0174



onde

I'«/i(t) é o comportamento comum dos eletroscilogramas dos ratos na m-
ésima região durante o estado de alerta, no instante t;

I'«/2(t) é o comportamento comum dos eletroscilogramas dos ratos na m-
ésima legião durante o estado de sono paradoxal, no instante t;

/Elr..(À) = .K': EE::: l i';,/:(k) I';

/q!..,(À) l Fâ/,(k) I'.

No caso de comparação entre as regiões no estado de alerta, a hipótese a
ser testada é

.Ho: : I':/:(t) F,/ (t) (6.3)

e no caso de comparações entre as legiões durante sono paradoxal, a hipótese
a ser testada. é

H« : I'-/,(t) I',/,(t) (6.4)

O teste para (6.3) pode ser realizado utilizando a estatística

Eo:( .X )
E* EL:: iO l yâ:(k) - }''â(k) I'/2/{

E:. EJ11. El:. E::l l X:.,(k) - }''â,(Ê) I' /72-K'
(6.5)

que, sob J702, tem uma distribuição F(2/{, 72/{), para 0 $ À < n

O teste para (6.4) também pode ser realizado utilizando a estatística

Eo;(À)
E. Xà:: io }'â,(k) - }''3(k) I' /2x'

E:i E;!. E::: X3:: 1 Xâ,(k) - }''â,(k) I' /72/{ '
(6.6)

que, sob ]í03, tem uma distribuição F(2/T, 72/T), para 0 $ .X < a

Os resultados, para /T ' 1, estão apresentados na Figura 6.4 (compa-
ração entre as regiões no estado de alerta) e Figura 6.5 (comparação entre as
regiões durante o estado de sono paradoxal). As linhas horizontais indicam
os níveis críticos 0,05 e 0,025 de uma distribuição F(2,72). Cada um dos
pontos das Figuras 6.4 e 6.5 representa o grau de diferença entre os periodo-
gramas dos ratos na região do hipotálamo e do posteriotálamo, durante cada
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um dos estados, isto é, quanto maior o valor da ordenada em uma deter-
minada frequência maior será a diferença dos periodogramas entre os ratos
de diferentes regiões, durante cada um dos estados de sono. Os valores das
estatísticas (6.5) e (6.6) nas frequências significantes estão nas Tabelas 6.4 e
6.5

Analisando os resultados da Tabela 6.4 vemos que existe uma diferença,
entre as regiões do cérebro, no comportamento dos eletroscílogramas nas
frequências 2lg:lÍ (corresp?ndente a um período de 0, 1 segundos), %g (período
de 0,017 segundos) e Z;!F (período de 0,016 segundos), durante o estado de
alertar

Durante o estado de sono paradoxal, Tabela 6.5, também existe uma dize..
rença, entre as regiões do cérebro, no comportamento dos eletroscilogramas.
Entretanto, essa diferença se manifesta de forma diferente do caso anterior.
isto é, em um número maior e diferente de frequências.

Estes resultados são consistentes com a existência de interação entre es
lado e região.

Numa terceira etapa podemos construir os eletroscilogramas comuns
para os ratos de cada um dos grupos: PAR, PSR, HAR e HSR.

Para esta análise utilizamos o modelo (4.9)

X.(t) = P« + Q(t) + .«(t), , lO,

e tentamos a hipótese
Hu : Q(t)

através da estatística (4.18), para cada um dos grupos
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0,025

cr = 0, 05

frequencia
100 120 14080

Figura 6.4 Estatística (6.5) para comparação de sinais entre as regiões
durante o estado de alerta

o = 0, 025

a- = 0, 05

0 20 40 60 80
frequencia

100 120 140

Figura 6.5. Estatística (6.6) para comparação de sinais entre as regiões
durante o estado de sono paradoxal
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Tabela 6.4: Frequências selecionadas pelo teste (6.5)
(comparação entre as regiões do cérebro durante o estado de alerta)

Tabela 6.5: Frequências selecionadas pelo teste (6.6)
(comparação entre as regiões do cérebro durante o estado de sono

paradoxal)
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índice /«q«ánc{« pedido estatística F Blue! descritivo

     

4,8712

4,6262

3,4545

7,2849

3,2488

3,1496

3,9623

4,2199

4,6447

4,1909

3,4759

3,2475

0,0104

0,0129

0,0369

0,0013

0,0449

0,0446

0,0233

0,0185

0,0127

0,0190

0,0362

0,0446

úidíce        

i
0,417

2,430

2,553

o,100

0,017

0,016

3,2668

3,4666

3,1872

0,0438

0,0365

0,0472



Os resultados estão na Figura 6.6, onde cada ponto representa o grau
de similaridade entre os periodogramas dos ratos naquela frequência, isto
é, para cada grupo, quanto maior o valor da ordenada em uma determi-
nada frequência mais parecidos serão os periodogramas dos ratos naquela
frequência. As regas horizontais representam os níveis críticos 0, 05, 0, 025,
0,01 e 0,005 de uma distribuição F(2, 18). Os valores das ordenadas su-
periores a essas regas corresponderão às frequências comuns presentes nos
eletroscilogramas dos ratos do mesmo grupo. Notamos que, ao nível de 0, 05,
temos oito frequências comuns nos grupos PAR e HAR, sete nos grupos PSR
e HSR; ao nível de 0, 025, temos quatro frequências comuns nos grupos PAR,
HAR e PSR, e uma no grupo HSR; ao nível de 0, 01, temos três nos grupos
PAR e HAR, duas no grupo PSR e nenhuma no grupo HSR enquanto ao
nível de 0,005, uma no grupo PAR, duas no grupo HAR e nenhuma nos
grupos PSR e HSR.

As Tabelas 6.6 a 6.9 apresentam as frequências comuns, cujos níveis
críticos são inferiores a 0,05, para cada um dos grupos. No grupo PAR,
o maior pico é F(110) = 8, 8296, significando que o componente correspon-
dente a um período de 0, 016 segundos é um forte componente comum. Ana-
logamente, no grupo HAR é F(52) = 9, 0022 que corresponde a um período
de 0,033 segundos, no grupo PSR é F'(67) = 6,814 correspondente a um
período de 0, 025 segundos, e no grupo HSR é F(l 10) = 4, 615 corresponden-
te a um período de 0,016 segundos. Notamos também que os grupos PAR e
HSR têm um forte componente comum ein alta frequência (período curto),
enquanto os grupos HAR e PSR têm um forte componente comum em baixa
frequência (período longo).

Com base nas Tabelas 6.6 a 6.9 construímos a "série comum" de cada um
dos grupos, isto é, a série que só contem as frequências comuns em cada um
deles. Os resultados estão na Figura 6.7. Os periodogramas correspondentes
a essas séries comuns estão na Figura 6.8. De uma forma geral, podemos
notar que os maiores valores dos periodogramas estão localizados em baixas
frequências, estatisticamente isto significa que as baixas frequências explicam
a maior parte da variabilidade dos sinais comuns obtidos.
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PAR HAR

a = 0. 005
a = 0, 0]
a' = 0, 025
a' = 0, 05

i0 20 Ü .Ü sk) Ü 70 Ü ãi 110 120 130

PSR HSR

a = 0, 005
a' = 0. 01
a = 0, 025
a = 0. 05
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Figura 6.6. Estatística (4.18) para testar uin sinal comum
em cada um dos grupos
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Tabela 6.6: Frequências comuns no grupo PAR

Tabela 6.7: Frequências comuns no grupo HAR
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i'ndice f«q'«ênci. per bdo estat&tica F' nÍuet descritivo

 

0,736

0,908

1,841

1,939

1,963

2,503

2,552

2,699  

6,32006

3,87967

4,14205

6,67442

5,32180

3,98325

3,60251

8,82965

0,0083

0,0397

0,0331

0,0068

0,0153

0,0370

0,0483

0,0021

i'ndice frequência pe'Nodo :statÍstica F RIDE! descritivo

     

7,24691

3,87470

6,09668

3,96384

9,00219

5,99777

4,04116

4,14768

0,0049

0,0399

0,0095

0,0375

0,0020

0,0101

0,0355

0,0330



Tabela 6.8: Frequências comuns no grupo PSR

Tabela 6.9: Frequências comuns no grupo HSR
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t'ndÍce fte quem cta pe7?'odo Estatística F níueí descritivo
   

70

67

 

0,283

0,052

0,040

0,033

0,025

0,024

0,013

5,77492

3,60931

6,32910

3,79633

6,81400

3,95908

4,58574

0,0115

0,0481

0,0083

0,0421

0,0063

0,0376

0,0246

índice frequência pera'0do estatística F nÍuei descritivo

     

4,37215

3,64982

4,25211

4,16119

3,70882

4,61495

4,44101

0,0283

0,0467

0,0307

0,0327

0,0448

0,0241

0,0271



PAR HAR
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Figura 6.7. Série comum para cada um dos grupos ao nível de 0, 05
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Figura 6.8. Periodograma da série comum para cada um dos grupos
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6.2 Análise de Variância usando a transpor
mada de Walsh-l!'ourier

Foram selecionados dados de Ciclo Vigília/Sono de oito indivíduos da
cidade de Natal (Rio Grande do Norte)(RN) e oito indivíduos da cidade de
Pelotas (Rio Grande do Sul)(RS), a partir de uma amostra de 78 pessoas,
adultas, de 20 a 40 anos de idade, de ambos os sexos, residentes em regiões
urbanas. Esta colete de dados fez parte do projeto desenvolvido pelo Grupo
Multidisciplinar de Desenvolvimento e Ritmos Biológicos do ICB/USP que
tem por objetivo analisar os efeitos sobre os ritmos biológicos da instalação
e retirada do horário de verão.

Os sujeitos anotaram voluntariamente seus horários de início e fim de
sono, início e âm de sestas. Para efeito deste trabalho foram considerados
apenas os primeiros 23 dias (552 pontos) que antecederam a instalação do
horário de verão, não contendo estes dados, portanto, as possíveis alterações
produzidas pelo adiantamento de uma hora nos horários sociais. Para ga-
rantir a equidistância dos dados, as durações de todos os episódios de sono,
incluindo as sestas, foram divididas em intervalos de uma hora. O critério de
construção de cada série temporal, sendo o sono a variável, foi o seguinte: se
o sujeito estivesse dormindo foi atribuído o valor 1, e se estivesse acordado
foi atribuído o valor 0.

O objetivo é a aplicação da Transformada de Walsh às séries temporais
correspondentes ao Ciclo ViOnia/Sono dos dois grupos (RN e RS) de in-
divíduos, construir os periodogramas de Walsh e compara-los. A diferença
entre eles aponta para eventuais diferenças nos hábitos de sono, em função
das diferentes latitudes das cidades de Natal e Pelotas e suas possíveis con-
sequencias.

Inicialmente, utilizamos 512 pontos de cada série para que o tamanho da
série seja uma potência de 2 e possamos aplicar o algoritmo FWT (transfor-
mada rápida de Walsh) para fazer as análises, ver Ahmed e Rao(1975). Os
dados estão apresentados nas Figura 6.9 e 6.10, sendo que os primeiros oito
indivíduos (de l a 8) são da cidade de Natal(RN) e os restantes (de 9 a 16)
são da cidade de Pelotas (RS). Notamos uma similf'ridade no comportamento
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dos indivíduos, porém houve um maior número de mudanças do estado de
sono pala o gl'upo RN.

As Figuras 6.11e 6.12 mostram os periodogramas de Walsh, onde verifica-
se a existência de um forte pico na sequência i!?g (índice de 42) correspon-
dente a um período de 12 horas em todas as séries, isto é, existe uma mudança
de estado a cada 12 hajas. Além disso, notamos também que as sequências
baixas apresentam a maior parte da variabilidade dos estados de sono de
cadaindivíduo.

A Figura 6.13 mostra o peiiodogralna médio de cada grupo. Notamos
que os dois periodogramas são similares, o maior pico está na sequência %l:?
(índice de 42) correspondente a um período de 12 horas para cada grupo

Consideremos, inicialmente, o problema de detectar a. existência de um
sinal comum em cada uin dos grupos Pala esta análise, utilizamos o modelo
(5.6),

x«(t) = 0« + Q(t) + .«(t),
onde

X«(t) é o estado de sono do n-ésimo indivíduo, no instante tl

O. é um valor médio dos estados de sono do n-ésimo indivíduo;

Q(t) é un] comportamento comum de sono de todos os indivíduos, no ins
tente t;

.«(1) é o e::o «leató:io

e tentamos a hipótese
.H« : Q(t)

através da estatística (5.14)

Os resultados do grupo RN estão apresentados na Figura 6.14; e os do
grupo RS na Figura. 6.15. As linhas horizontais indicam os níveis críticos
0,05, Q,01 e 0,001 de uma distribuição .F(1,7). Cada ponto das figuras
representa o grau de similaridade, naquela sequência, dos peiiodogramas de
Walsh dos indivíduos do grupo.
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individuo l individuo 2

individuo 3 individuo 4

individuo 5 individuo 6

individuo 7 individuo 8

Figura 6.9. Estado de sono de cada indivíduo do Rio Grande do Norte
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ind&iduo 9 individuo IO

ind&iduo l l individuo 12

indhiduo 1 3 individuo 14

individuo 15 individuo 16

Figura 6.10. Estado de sono de cada indivíduo do Rio Grande do Sul
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individuo l individuo 2

individuo 3 individuo 4

individuo 5 individuo 6

lm

individuo 7 individuo 8

Figura 6.11. Periodograma de Walsli de cada indivíduo do Rio Grande do
Norte
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individuo 9 individuo IO

individuo ll individuo 12

individuo 13 individuo 14

individuo 15 individuo 16

10c

Figura 6.12. Periodograma de Walsll de cada indivíduo do Rio Grande do
Sul
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RN RS

Figura. 6.13. Peiiodogrania. médio de \valsh para. os grupos RN e RS

4

3

300

ü 25
'u-

Õ
2a

>

15Q

50

0
0

rHBi!!!B!!n!
200100 500400300

sequência

Figura. 6.14. Estatística (5.14) para detecta.]' um sina.l comum do grupo RN
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100 200 300 500400 600
sequência

Figura 6.15. Estatística (5.14) para detectar um sinal comum do grupo RS

Analisando as duas últimas figuras, podemos concluir ao nível de 0, 05,
que existem sinais comuns em cada um dos dois grupos (RN e RS) e, também,
que a maioria deles estão concentrados em sequências baixas.

A Figura 6.16 representa a "série comum" de cada um dos grupos, cuja
construção foi baseada nas Figuras 6.14 e 6.15; cada uma delas só contem
as sequências comuns do correspondente grupo. Os periodogramas corres-
pondentes a essas séries comuns estão na Figura 6.17. De uma forma geral,
podemos notar que os maiores valores dos periodogramas estão localizados
em baixas sequências.

Após a conclusão da existência de sinais comuns em cada grupo, podemos
estender a análise para verificar se existe diferença entre os sinais comuns de
cada um dos grupos. Para isso, utilizamos o modelo (5.15),

Xi«(t) = 01« + Q.(t) + .l«(t),

onde

XI.(t) é o estado de sono do ]-ésimo indivíduo do m-ésimo grupo (RN ou
RS), no instante t, / = 1,.. . ,8 e m = 1,2;

Oi. é um valor médio dos estados de sono do l-ésinlo indivíduo do m-ésimo
grupo;
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Q.(t) é o comportamento comum de sono do m-ésimo grupo, no instante t;

«.(t) é o erro .le,tório
e testamos a hipótese

Hm : Q-(t) (t)

através da estatística(5.28).

A Figura 6.18 apresenta os resultados e indica os níveis críticos 0, 05, 0, 01
e 0, 001 de uma distribuição F'(1, 14). Cada ponto da figura representa o grau
de diferença entre os indivíduo do grupo RN e do grupo RS. As sequências
selecionadas pela estatística (5.28) estão listadas na Tabela 6.10, onde nota-
mos que existe uma diferença muito grande dos sinais entre os grupos nos
períodos de 1, 15 e 1,08 horas (índice de 445 e 476, respectivamente); esses
sinais são essencialmente em períodos curtos (nas sequências altas). Também
notamos que não existem diferenças de sinais em baixas sequências, ou seja,
em períodos longos.

Figura 6.16. Série comum para cada um dos grupos ao nível de 0, 01
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RN RS
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Figura 6.1T Peiiodogianla da. série comum pala. cada um dos grupos

o,001

0,01

;l = 0, 05

soquonc la

Figura. 6.18. Estatística. IS.2S) pa.la. compaiaçâ.o dos sinais
enfie os grupos RN e RS
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Tabela 6.10: Sequências selecionadas pelo teste (5.28)
comparação de sinais entre os grupos RN e RS
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:'ndÍce sequencta pembdo Estatística F Ride! descritivo

     

6,1394

4,8172

5,6435

5,5556

6,0892

9,7554

6,6602

6,0952

4,7914

7,2846

5,6435

4,9296

9,7704

18,8222

4,8959

5,3567

9,4595

5,1882

17,3077

7,0000

6,1967

0,0266

0,0455

0,0323

0,0335

0,0271

0,0075

0,0218

0,0270

0,0460

0,0173

0,0323

0,0434

0,0074

0,0007

0,0440

0,0363

0,0082

0,0390

0,0009

0,0192

0,0260



6.3 Comparação entre a análise de Walsh
Fourier e a de Fourier

Reanalisando os dados de Clíclo Vigília/Sono, agora utilizando a trens
formada de Fourier, obtemos os seguintes resultados.

O periodograma médio de Fourier de cada grupo (RN e RS) é apresentado
na Figura 6.19. Para fazer as comparações entre a análise de Walsh-Fourier
e a de Fourier, o periodograma médio de Walsh de cada grupo (Figura 6.13)
é modificado utilizando a " H-sequency" , cujo resultado está apresentado na
Figura 6.20. Comparando as Figuras 6.19 e 6.20, l5odemos notar que os dois
periodogiamas de cada grupo são muito similares, e ambos apresentam um
forte pico em torno de À = ilâÇ. No domínio de frequência, À é medido em
ciclos por hora, isto é, existe um ciclo a cada 24 horas (giZ horas). No domínio
de " H-sequency" , a quantidade 24 horas é interpretada como sendo o período
médio das oscilações dominantes, isto é, o intervalo médio de mudança de
estado multiplicado poi 2.

\

As diferenças mais notáveis entre os dois periodogramas de cada gru-
po são os picos que aparecem no periodogiama de Walsh em "H-sequency"
baixas e não aparecem no periodograma de Fouiier. Estas "H-sequency"
correspondem a parte da variabilidade dos estados de sono que são perdidas
na análise de Fourier.

/

Estes resultados são consistentes, uma vez que os dados analisados têm
um comportamento mais proximo de "ondas quadradas" do que de senóides
(Figuras 6.9 e 6.10); neste caso a análise de Walsh-Fourier é mais adequada.
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RN

Figura 6.19. Periodograma médio de Fourier para os grupos RN e RS

RN RS

Figura 6.20 Periodograma médio de Walsh modificado
para os grupos RN e RS
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Apêndice

Apresentaremos, aqui, alguns programas que falam utilizados no Capítulo
6. Todos os programas apresentados neste apêndice foram desenvolvidos em
QuickBASIC, versão 4.0 e os arquivos de entrada e de saída são da forma
f\ D \lll .

1. Programa ANOVIAFI.BAS
O objetivo deste programa é calcular a estatística F (4.18) para testar a

hipótese
Ho : Q(t)

do modelo com um sinal comum,

yn(t) = P« + Q(t) + '«(t),

utilizando os coeficientes de Fourier da série com T pontos. O arquivo de
entrada tem seguinte formato: (2n-l)-ésima coluna e (2n)-ésima coluna do
arquivo correspondem aos coeficientes de Fourier da n-ésima série da amostra,
onde n = 1,. . - ,.N e .N é o número de séries da amostra. O arquivo de

saída contem os valores da estatística F em cada frequência. A listagem do
programa e

INPUT "0 nome do arquivo de entrada..........?: ", arq$
INPUT "0 número de séries a serem analisadas.?: " , amost%
INPUT "0 tamanho de cada série...............?: ", num%
{coloque 7 pontos}
INPUT "0 nome do arquivo de saída............?: ", arqs$
linha%=num%: coluna%=amost%+3
DIM f(linha%), x(linha%, coluna%), y(linha%, coluna%)
OPEN "l", # 1, arq$: OPEN "O", # 2, arqs$
{ leitura de dados}
FORlin%CITO num%

CLS
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FOR col%=1 TO amost%
INPUT # 1, x(lin%, col%): INPUT # 1, y(lin%, col%)

NEXT
NEXT
FORlin%CITO numWo

FOR col%=1 TO amost%
x(lin%, amost%+l)=x(lin%, «most%+l)+x(lin%, col%)
y(lin%, amost%+l)=y(lin%, amost%+l)+y(lin%, col%)

{calcula somam
NEXT
x(lin%, amost%+l)=x(lin%, amost%+l) / amost%
y(lin%, amost%+l)=y(lin%, amost%+l) / amost%

{calcula médias
x(lin%, amost%+2)=x(lin%, amost%+l) A 2 + amost%
y(lin%, amost%+2)=y(lin%, amost%+l) A 2 + amost%

{calcula soma dos quadrados}
FOR col%=1 TO amost%

quadradol=(x(lin%, col%)-x(lin%, amost%+l)) ,A 2
quadrado2=(y(lin%, col%)-y(lin%, amost%+l)) A 2
x(lin%, amost%+3)=x(lin%, amost%+3)+(luadradol
y(lin%, amost%+3)=y(lin%, amost%+3)+quadrado2

NEXT
testel=(x(lin%, amost%+2)+y(lin%, amost%+2)) +(amost%-l)
teste2=x(lin%, amost%+3)+y(lin%, amost%+3)
testef= testel/teste2
f(lin%)=testef

NEXT
FOR lin%=1 to num%

PRINT # 2, f(h«%)
NEXT
SYSTEM

11. Programa ANOVAF2.BAS
O objetivo deste programa é calcular a esta.tística F para testam a interação

entre os fatores

Xo : (I'Z\)::(t) = (I'A)«.-(Z) = (1'Z\)::(t) = (t)
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do modelo com dois fatores cruzados fixos, com M e Q níveis,

X«,(t) = p,«, + n(t)+ i'«(t) + A,(t)+(i'A)«,(t) + '.«.(t),

onde / = 1,.-.,Z, m = 1,...,M e q = 1,-..,Q; utilizando os coeâcientes
de Fourier da série com T pontos. Os arquivos de entrada e de saída têm o
mesmo formato que os do programa anterior. A listagem do programa é

CLS
INPUT "0 numero de níveis do lo. favor.......?: ", a%
INPUT "0 numero de níveis do 2o. fatos.......?: ", b%
INPUT "0 número de replicas em cada casela...?: ", r%
INPUT "0 tamanho de cada série...............?: ", T%
{coloque T pontos }
INPUT "0 nome do arquivo de saída............?: ", arqs$
DIM serier(a%, b%, r%+l, T%), series(a%, b%, r%+l, T%)
DIM yir(a%, T%), yii(a%, T%), yjr(b%, T%), yji(b%, T%)
DIM ygr(T%), ygi(T%), F(T%), sqab(T%), ssqr(T%)
FORA%=ITOa%

POKj%-iTOb%
PRINT " O nome do arquivo que contem os dados para nível" ; i%
PRINT " do lo. fatos e nível"; j%; "do 2o. fatos...?:";
INPUT"",arq$
CLOSE l: OPEN "l", # 1, arq$

{ leitura de dados}
FORtt%ciTO T%

Folk%=ITOr%
INPUT # 1, serier(i%, j%, k%, tt%)
INPUT # 1, series(i%, j%, k%, tt%)

NEXT
NEXT

NEXT
NEXT
CLONE:OPEN "O",# 2,arqs$
FORTE%CITO T%

sonlalr=0: somali=0
soma2r=0: soma2i=0
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soma3r=0: soma3i=0
Feri%=ITOa%

soma2r=0: soma2i=0

somalr=0: somali=0
FORk%=ITOr%

soinalr=somalr+seriei(i%, j%, k%, tt%)
somali=somali+seriei(i%, j%, k%, tt%)
soma2r=soma2r+serier(i%, j%, k%, tt%)
soma2i=soma2i+seriei(i%, j%, k%, tt%)
soma3r=soma3r+serier(i%, j%, k%, tt%)
soma3i=soma3i+seriei(i%, j%, k%. tt%)

NEXT
serier(i%, j%, r%+l, tt%)=somalr/r%
series(i%, j%, r%+l, tt%)=somali/r%

NEXT
yir(i%, tt%)=soma21/(b% k r%)
yii(i%, tt%)=soma2i/(b% t r%)

NEXT
ygr(tt%)=soma3r/ (b% + a% + r%)
ygi(tt%)=soma3i/ (b% + a% + r%)

NEXT
FORTE%ciTO T%

FORj%-ITOb%
soma4r=0: soma4i=0
Feri%CITO a%

Folk%=ITOr%
soma4r=soma4r+serier(i%, j%, k%, tt%)
soma4i=soma4i+seriei(i%, j%, k%, tt%)

NEXT
NEXT
yjr(j%, tt%)=soma4r/ (a% + r%)
yji(j%, tt%)=soma4i/ (a% + r%)

NEXT
NEXO
FORtt%ciTO T%

somalr=0: somali=0

{ c.lc«le y:â,(k) }

{ c.lc«le }''':..(k) }

{ c.lcule V:2(k) }

{ calc«le }':(k) }
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FORA%=ITOa%
FORA%-ITOb%

somalr=serier(i%,j%, r%+l, tt%)- yir(i%, tt%)-yjr(j %, tt%)+ygr(tt%)
somali=seriei(i%, j%, r%+l, tt%)- yii(i%, tt%)-yji(j%, tt%)+ygi(tt%)
quadradol=r% + (somalr A 2 + somali A 2)
sqab(tt%)=sqab(tt%)+quadrado l

NEXT
NEXT

NEXT
FORtt%ciTO T%

soma2r=0: soma2i=0
FORA%=ITOa%

roKj%-iTOb%
FORk%=ITOi%

soma2r=serier(i%, j%, k%, tt%)-seiier(i%, j%, r%+l, tt%)
soma2i=seriei(i%, j%, k%, tt%)-series(i%, j%, r%+l, tt%)
quadrado2=soma2r A 2 + soma2i/\ 2
ssqr(tt%)=ssqr(tt%)+quadrado2

NEXT
NEXT

NEXT
F(tt%)=sqab(tt%)+a%tb%t(r%-l)/(ssqr(tt%)+(a%-l)*(b%-l))

NEXT
FORtt%=ltoT%

PRINT # 2, F(tt%)
NEXT
SYSTEM

111. Programa ANOVAWI.BAS
Este programa calcula a estatística (5.14) pala testar a hipótese

Ho : Q({) = 0

do modelo com um sinal comum,

.X«(t) = 0« + Q(í) + '«(t),
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utilizando a transformada de Walsh. Ele contem a subrotina FWT que e-
xecuta o algolitino FWT (transformada rápida de Walsh) pala obter as or-
denadas de Walsh de uma série, cujo tamanho é da forma 2P. O arquivo

d eauiMelolna:=a:ésin)a.sçelu! a !b uaab lorreswndeaa
dados originais da n-ésima série, onde it = 1, . . . , .N e .N é o número de séries

da amostra. O arquivo de saída contem os valores da estatística F em cada
sequência. A listagem do programa é

ii%-2
INPUT "0 nome do arquivo de entrada ?: ", arqe$
INPUT "0 numero de series ?...... .: ", amost%
INPUT "0 tamanho de cada serie.......: ", num%
INPUT "0 nome do arquivo de saída?..: ", aiqs$
linha%=num%: coluna%=amost%+4
DIM ipowei%(150), x(linha%, coluna%), y(linha%, coluna%)
OPEN "l", # 1, arqe$: OPEN "O", # 2, alqs$
FOR lin%=1 TO num% i?t
/'' FOR col%=1 TO amost%

L INPUT # 1, x(lin%, col%)
NEXT

NEXT .
FOR col%=1 TO arí:osÜ% ''"

GOSUB FWT
NEXT
FOltUiõ%;:l TO üum%

FoR col%=1 TO amost%
x(lin%, amost%+l).=x(lin%, amost%+l )+x(lin%, col%)

NEXO { calcula somam
x(hn%, .most%+l)=x(lin%, .most%+l)/amost%
x(lin%, amost%+2)=x(lin%, amost%+l) A 2 + amost%
FOR col%=1 TO amost%

quadrados(x(lin%, col%)-x(lin%, amost%+l)) A 2
x(lin%, amost%+3)=x(lin%, amost%+3)+quàdrado

NEXT
testef=x(lin%, amost%+2) + (amost%-l)/x(lin%, amost%+q)
x(lin%, amost%+4)=testef
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NEXT
FORlin%CITO num%

PRINT # 2, x(lin%, amost%+4)
NEXT
SYSTEM

FWT
FORA%=ITOnum%

ib%-i%-l
il%-l

9:

ibd%=lNT(ib%/2)
ipowel%(il%) = l
IF ib%=ibd% + 2 THEN ipower%(il%)
IFibd%-OTHEN GOTOIO
ib%-ibd%
il%-il%+l
GOT09

0

10:
ip%-l
ifac%=num%
FORal%-ITOil%

ifac% NT(ifac%/2)
ip%=ip%+ifac% + ipon el%(il%)

NEXT
y(iP%, col%) x(i%, col%)

NEXT
FORA%=ITOnum%

xli%, col%)=y(i%, col%)
NEXT
éter%=0
irem%=num%

1 :
irem%=INT(item%/2)

IFirem%=0THEN GOT02
item%=iter%+l
GOTO l
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2:
FOR m%=1 to éter%

IF m%=1 THEN nump%=l

ENDIF
mnum%=INT(num%/nump%)
mnum2%=INT(mnum% /2)
alph=l
FOR mp%=1 TO nunl6@

ib%=(mp%-l) + mnum%
FORmp2%CITO mnum2%

mnum21%=mnum2%+mp2%+ib%
iba%=ib%+mp2%
y(ib.%, col%)=x(ib'%, col%)+alph + x(m««m21%, col%)
y(mnum21%, col%)=x(iba%, col%)- alph + x(mnum21%, col%)NEXT

IF ii% >= 2 THEN alph=-alph
NEXT
FORA%=ITOnum%

x(i%, col%)=y(i%, col%)
NEXO

NEXT
r QR(n«m%)
FOR i%:=1=::TO num%
QÕ%:c.1%X+x(i%, col%) * r

NEXT
RETURN

IV. Programa ANOVAW2.BAS
Este programa calcula a estatística (5.28) pala testam a hipótese

Ho : a-(Z) a«(t)

do modelo com um fator,

X.« (t) ) + a«(1) + .i«(t),
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utilizando a transformada de Walsh. Ele também condena a sublotina FWT
Os arquivos de entrada e de saída têm o mesmo formato que os do programa
anterior. A listagem do programa é

CLS
ii%-2
INPU "0 numero de grupos (valor de M)..? " ,ng%
Dllt4 arq$(ng%)
FORA%=ITOng%

INPUT "0 nome do arquivo de entrada(";a%; "). ?: " , arq$(a%)
NEXT
INPUT "0 numero de series ?...... .: ", amost%
INPUT "0 tamanho de cada serie.......: ", num%
INPUT "0 nome do arquivo de saída ?..: ", arqs$
linha%=num%: coluna%=amost%+l
DIM ipower%(150), x(linha%, coluna%, ng%), y(linha%, coluna%, ng%)
DIM F(li«ha%, 4)
FORA%=ITOng%

CLOSE: OPEN "l", # 1, arqe$(a%)
FORlin%CITO num%

FOR col%=1 TO amost%
INPUT # 1, x(lin%, col%, ,%)

NEXT
NEXT

NEXT
OPEN "O", # 2, arqs$
FORA%=ITOng%

FOR col%=1 TO amost%
GOSUB FWT

NEXT
NEXT
FORA%=ITOng%

FORiin%CITO num%
FOR col%=1 TO amost%

x(lin%, coluna%, a%)=x(lin%, coluna%, a%)+x(lin%, col%, a%)
NEXT { calcula somam
x(lin%, coluna%, a%)=x(lin%, coluna%, a%)/amost%
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NEXT
NEXT
FORlin%CITO num%

FORA%=ITOng%
F(lin%, l)=F'(linu%o, l)+xtlin

NEXT
F(lin%, l)=F(lin%, l)/ng%
FORA%=ITOng% . ,... . '- "-n'.:-o/ '\xÕ2

F(lin%, 2)=F(lin%, 2)+(x(lin'A, coluna%, azoJ'- \""", '// '- '
NEXT
F(lin%, 2)=amost% + F(lin%, 2)
FORA%=ITOng%

FORcol%=ITOamost% , . . . .,~~õ.
quadrados(x(lin%, col%, a%)-x(linu%o, colunas), amJJ '~ '

F(lin%, 3)=F(lin%, 3)+quadiado
NEXT

testef=(F(lin%, 2) k ng% + (amost%-l))/F((lin%, 3) k (ng%-l))
F(lin%, 4)=testef

NEXT
FORlin%=ITOnum%

PRINT # 2, F(li«%o, 4)
NEXT
SYSTEM

'0

FWT
FORA%=ITOnum%

ib%-i%-l
il%;l

9
ibd9 (ib%/2)

IF ib%=ibd% + 2 THEN ipower%(il%)=0
IFibd%-OTHEN GOTO IO
ib%-ibd%
il%;il%+l
GOT09
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10:

ip%-l
ifac%=num%
FORal%-ITOil%

if«%=lNT(iíac%/2)
ip%=ip%+ifac% + ipower%(il%)

NEXT '

.y(b%, col%, a%)=x(i%, col%, a%)
NEXT '
FORA%=ITOnum%

j(i%, col%, .%)=y(i%, col%, a%)
NEXT '
éter%=0
irem%=num%

1:

irem%=INT(irem%/2)
IFirem%=0THEN GOT02
irei%=iter%+l
GOTOI

2:

FOR m%=1 to éter%

IFm%=ITHENnump%=l
ELSE nump%=nump% + 2
ENDIF
mnum%=INT(num%/nump%)
mnuin2%=INT(mnum% /2)
alpll =1 .
FOR mp%=1 TO bti;;;b%\ b

ib%=(mp%-l) + mnum%
FOR mp2%=1 TO nanum2%

mnum21%=mnum2%+mp2%+ib%
iba%=ib%+mp2%
y(iba%, col%, a%)=x(iba%, col%, a%)+alph + x(mnum21%,

col%, «%)

col%, a%) y(mnum21%, col%, a%)=x(iba%, cul%, a%)- alph + x(mnum21%,
NEXT
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IF ii% >= 2 THEN alph=-alph
NEXT
Feri%=ITOnum%

x(i%, col%, «%)=y(i%, col%, a%)

NEXT
r QR(-m%)
FORA%=ITOnum%

x(i%, col%, a%)=x(i%, "1%, a%) " r
NEXT

RETURN
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