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Resumo

Um problema prático, encontrado ao ajustar um modelo a uma série

temporal, é decidir se devemos utilizar, ou não, um modelo linear. Os testes de

linearidade podem ser utilizados para decidir quando devemos usar a classe dos

modelos lineares cuja identiÊlcação, estimação e previsão está amplamente

desenvolvida e implementada nos programas computacionais. Este trabalho tem

como objetivo descrever e aplicar a algumas série reais os testes de linearidade e

normalidade de Subba Rao e Gabr (1980), Hinich (1982), McLeod e Li(1983),

Tsay (1986), Poggi e Portier (1997) e Brillinger e Irizarry (1 998).

Abstract

A practical problem, found when íitting a modal to a time series, is to

decide if we must use, or not, a linear modal. The linearity testa can be used to

decide when we must use the class of the linear modela whose identification,

estimation and forecast are widely developed and implemented in the
computational programs. This work has as objectivo to describe and to apply to

some series the tests of linearity and normality of Subba Rao and Gabr (1980),

Hinich (1982), McLeod and Li(1983), Tsay (1986), Poggi and Portier (1997) and

Brillinger and Irizarry (1 998).
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Capítulo l - Introdução

Capítulo l

Introdução

Muitos fenómenos físicos e o comportamentos de muitas séries financeiras

não podem ser representados adequadamente pelos modelos lineares e por esta

razão, surge a necessidade do estudo dos modelos não-lineares e dos espectros de

altas ordens que fornecem informações importantes sobre as séries não-lineares.

Quando a série é linear o espectro de segunda ordem contém toda a infomlação

presente na série e, quando a série é não-linear, o espectro de segunda ordem não

capta as características de não linearidade e, desta comia, surge a necessidade do

estudo dos espectros de altas ordens para detectar as características de linearidade

e não normalidade. O tipo mais simples de análise espectral de alta ordem é a

análise bi-espectral, cuja literatura está amplamente desenvolvida e é a base para os

testes de linearidade e normalidade no domínio da frequências que serão

desenvolvidosnestetrabalho.

Neste trabalho abordamos os testes de linearidade baseados no domínio do

tempo de McLeod e Li(1983), Tsay (1986) e Poggi e Portier (1997) e os testes de

linearidade e normalidade baseados no domínio de frequências de Subba Rao e

Gaba (1980), Hinich (1982) e Brillinger e Irizarry (1 998).

No Capítulo 2 apresentamos algumas definições e resultados que serão

utilizados e citados nos capítulos posteriores
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Capítulo l - Introdução

No Capitulo 3 abordamos os modelos lineares, enquanto que no Capítulo 4

abordamos alguns modelos não-lineares e algumas das características importantes
destes modelos

No Capítulo 5 descrevemos alguns testes de linearidade e normalidade no

domínio de fteqüências e no Capítulo 6 apresentamos alguns testes de linearidade

no domínio do tempo.

Por fim, no Capítulo 7 fazemos uma aplicação dos testes citados

anteriormente às séries de concentração de poeira, temperatura e óbitos da cidade

de São Paulo.



Capítulo 2 - Definições e alguns resultados

Capítulo 2

Definições e alguns resultados

Definição 2.1: Umprocesso es/ocas/fco X-{ Xt,o ; t c T , 0 € Q} é um conjunto

de variáveis aleatórias definidas sobre um espaço de probabilidade (Q,3,P) e

indexadas pelos elementos do conjunto de parâmetros T. O conjunto T é

usualmente o conjunto dos números inteiros ou o conjunto dos números reais. Para

cada 0 c 11) fixado temos uma sér/e /e/mpora/ Xt,. . Visando a simplificação da

notação, a partir desse momento, a série temporal Xt,o será denotada por Xt.

Definição 2.2: As distribuições ./i/zf/od/mensfona/.ç de uma série temporal Xt são

dadaspor

F(xi,...,x.;ti,...,t.)-P(X., É x-,...,x.. g x.), (2.1)

em que nàl; ti,...,t. c T e xi,...,x. c IR

Definição 2.3: As fiinções /zzédla, varláncfa, az//ocovarfá/7cfa e al//ocorre/açâo de

uma série temporal são dadas por

3



Capítulo 2 - Definições e alguns resultados

E(X.)- J. xdF(x; t) -n.;+-© (2.2)

(2.3)Var(X.)- J'(x - F.): W(x; t): 'r.(t, t) ;

+® +«)

J
m -m

Cov(Xj, xk)- J(Xj - Pj)(Xk - Fk)dF(xj,x.;j,k) = v*(j,k); (2.4)

(2.5)

Definição 2.4: Uma série temporal Xt, t c T, é eso'//ame/?/e es/aGIa/zár/a se todas

as distribuições finito-dimensionais forem invariantes sob translações em t, ou sqa,

F(xl,...,x« ;ti,. . .,t.)-F(xi,. . .,x.;ti+At,.. .,t.+At), (2.6)

para quaisquer ti,...,t., At cT

Definição 2.5: Uma série temporal Xt, t c T, é .»acama/l/e es/ac/o/zárfa se e
somente se

E(X-)-p.-H, V t c T ; (2.7)

Var(X.)n: < m, V t c T ; (2.8)

(2.9)'r*o,D - 'rqj

Isto quer dizer que y*(j,k) depende apenas da defasagem entre j e k e,

consequentemente, p* (j, k) = pqj - kl)

4



Capitulo 2 -- Denlnições e alguns resultados

Definição 2.6: Um processo estocástico X. diz-se gaz/.ssfano, ou /lormza/, se para

qualquer conjunto ti,...,t. c T, as variáveis aleatórias X..,...,X.. possuem

distribuição conjunta nomlal n-variada, isto é,

f(X)- l IClv: exp(-(X-F7C''(X-F)/2), (2.10)

em que X=(X.. ,...,X.. y, C-lC(s,t), s,t-O,l,...,n-l } é a matriz de covariâncias de X

e F é o valor esperado do vedor X

Definição 2.7: Um processo de variáveis aleatórias independentes et, t € T, é

chamado de n/Jdo óra/zco se e somente se

E(ü)-p e Var(e.)-l?. (2.11)

Definição 2.8: Seja {Xt, t-0, t1, :!2,...} uma série temporal estacionária até ordem
+a) +QO

k, satisfmendo }.l ... }.llC(s.,...,s*..)l < .o
SI =--«) Sk-l =-lD

p). ..(xt*:k-i-p). O po//espec/ro de ordemz #, nas freqtlências oi,o2,. . .,Q... é dado por

C(s- Sk-i) :E(X.-F)(X.«-ein que> ) S>

/' l \k-l .}.. +.

fkl'q'":'...,«.: .);li l E ... E(XS,...,\ .)'XPH("-$ -''...-'-'\ .:....»,\.ZJb./ Sl=--m Sk-l:''o
(2.12)

em que -n K n] É n e j=1,...,k-i. A quantidade c(sl,...,sk-l) é denominada
az//ocovar/á/zcfa de k-ésima ordem

Casos particulares

i) No caso em que k-2, temos a.»//irão de/?sic&zde espec#a/



Capítulo 2 - Definições e alguns resultados

l 'l-<o

fx(Q)- 'ái. :l: '(s) exp(-i'os) ,n 'b s=--«)
(2.13)

em que '(s)-Cov(X.,X-«) e -a o n

Se Xt for um processo linear e gaussiano então fx(Q) irá conter toda a

informação do processo.

ii) No caso em que k=3, temos a./bnçâo densicZ:zde ói-expec/ra/

c.(«-,'»)-ltt:F-l'.;.. E c6. ,;J«p( -«- -'. ;:":», (2.14)

para -7tgoi,o2É 7t

As fiJnÇÕes densidade bi-espectral e autocovariância de terceira ordem

satisfazem a propriedade de simetria, isto é,

f.(01,%)<x(02,01)<x(CO l,-01 -Q2)<*(-0i ,-%)* <*(-01 -%,%)
e

C(sl , s2)-C(s2,si)-C(-si, s2-si)-C(si- s2, s2)

em que # denota o conjugado

A propriedade mais importante do poliespectro é que todo poliespectro de

ordem maior ou igual a dois é igual a zero quando Xt é um processo gaussiano.

Definição 2.9: A üans$ormacíz d/acre/a de .fbz/roer, de uma série temporal

estacionária {Xt, t-0, 1,...,T-l } é dada por

6



Capitulo 2 - Definições e alguns resultados

d'((h)- ;l.l X . exp(-io.. t) k-0, 1,.. .,T-l,
t:o

T l

(2.15)

27tk

'm qu' "*--T-

Reswttado

A transformada discreta de Fourier possui a seguinte distribuição assintótica

N'(0,2nTf* (o. » seo. # (0 mod n)

N(TE(X.),2nTf; (o.» se o. = 0,:UI,.

N(0,27tTf*(o.» se o. = 0,ta,t37t
(2.16)

Definição 2.10: Seja {Xt, t=0,1,...,T-l} uma amostra de tamanho T de série

temporal estacionária. O per/odograma, estimador natural para a íünção densidade

espectral, f,.(o), é dado por

1"(o.)= ld" (o-) :
.,T -l, (2.17)

27tk

'm qu' '*' -T-

Resuítado

O periodograma, dado por (2. 17), possui as seguintes propriedades

. E(I'(o.)):f*(o.)+0(T ');



Capitulo 2 - Definições e alguns resultados

. Var(I'(.o.))= f:(o.)+ O(T'');

f* (o. )

Definição 2.11: Seja {Xt, t-0, 1,...,T-l} uma série temporal estacionária. O

periodograma suavizado é dado po

f=(À) W'(À, )'('».),-m<X<m
s=]

(2.18)

em que o:'--;- , -'"<o,<'", W"(a), -'o<a<.o, T=1,2,... é uma família de funções

peso de período 2n definida de tal forma que a expressão (2.18) envolve uma

ponderação de (2mT+l) ordenadas na vizinhança da freqüência X, mT satisfaz as

co e '
TT-->.o T--.> ao

seguintes restrições: mT 0.

Uma maneira conveniente de construir a fiinção peso WT é considerar a

seqilência de parâmetros BT, T-1 ,2,..., satisfazendo BT>0, BT--)0, BTT--> ao quando

T9 00 e considerando

W'(«): ÊB;'W(B;'(« -- :©) -««:«««,
.F--oo

em que W(13), -.o<13<.o é uma função peso que satisfaz as seguintes propriedades

W(13)dl3
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'lW(13)ldB < «e

©

Definição 2.12: Sda {X., t=0,1,2,..,T-l} uma série temporal estacionária, o

es/amador sz/a)/fzczcío de covarfá/zcfas da função densidade espectral é dado por

f* (o. ) : ;&. EÀ,.(;»ecos(«,. ),
Á' f b S=--CD (2.19)

l T--s--l l T l
E

' t=0 l t=0

peso, denominada núcleo, que satisfaz as condições segu

em q« ?©::i E(x- -x)(x.-.; - x), x : Ê X. e XM(.) é uma filnção

mtes

e OÉÀ,M(S)gÀM(o)gl;

' xM(-s)gÀM(s), para todo s;

. ÀM(s)-o, para lsl >M

Na Tabela 2.1 estão alguns exemplos de núcleos que podem ser utilizados

no cálculo do estimador da função densidade espectral dado por (2.19), em que

X«K0- kl:-l
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Tabela 2.1 Geradores de "lag window"

Resultado

Pode-se demonstrar que, os estimadores periodograma suavizado, dado por (2. 1 8),

e suavizado de covariâncias, dado por (2. 1 9), são assintoticamente equivalentes se

w' (a) = ;;L = exp(-iat)X« (t) .
T

Propriedades

. EF;*(ok)l=f.(o.)+0(T'');

10

Daniel
k(u) = j!!(!©

' ' (U7t)

Tukey-Hammmg

k("):l.' 0,46cos(") l«IKI
l0,54+0,4õ«s(««) l"lKI

Bartlett-Priestley

kW:'Gà,IW@ ")l
Parzen

1 + 6lul3 lula l
2

kW:l'(- «IF ;'l«l:-
0 c.c.



Capítulo 2 Definições c alguns resultados

f:* (o.) )l.IWj: + 0(T
J= m

para Qk = (0 mod z)

. ««@:*(«D): f: * (o. ))l. Wj:
J:

paraok = (Omod 7t)

Definição 2.13: Seja {Xt, t-O,1,2,..,T-l} uma série temporal estacionária, o

es/amador su/m,/fado de ó/-covarfó/zc/as da filnção densidade bi-espectral é dado

por

f.'".,"J: õh E'-,.:':'- xl-:,:-lco.,;J«p( , p'")

em que

. l T-l-Y

:
l t=0c6. , sJ : :i (x. - x)(x.«. - x)(x...,: para si,s2 >0, ' = max(0,s.,s:),

XI = ::.1 X. e À(.,.) é uma filnção peso, com dois argumentos, denominada núcleo

que satisfaz as seguintes condições

T l

t:o

e X(t,s)-X(s,t)-À(-t,s-t)-À(s-t,-t); (2.21)

' X(t,s)-X m(t)À M(S)À, M(t-s). (2.22)

Definição 2.14: Seja {Xt, t=O, tl, :t2,...} uma série temporal estacionária. A óf

coerência nas 6eqüências (oi, o2) é dada por

1 1



Capítulo 2 - Definições e alguns resultados

y:(«,,«:):,*...lf*««mll ,
(2.23)

para 0 g o2 g oi

Definição 2.15: Seja {Xt, t=0,1,2,..,T-l} uma série temporal estacionária, um
estimctdor da bi-coerência é) da,do por

f,. (o l , o2 )

f* (ol )f* (o2 )f* (oi + o2 )

2

)?: (« : , « : ) (2.24)

para O$o: Écoi eo. +!:fsn, em que. f*(oi) e f*(oj,o2) são dados pelas

expressões (2.1 9) e (2.20), respectivamente.

Definição 2.16: O processo Xt será uma arl@erenç'a mar//nga/a quando satisfizer as

condições

i)EIX.l < m para todo t;

ü)E(X. /f(X...,X..:,...»= 0 para todo t

Todas as diferenças martingalas possuem média zero e são serialmente não-

correlacionadas. Uma diferença martingala impõe uma condição mais forte do que

não-autocorrelação. Uma seqüência serialmente não-correlacionada não pode ser

prevista com base em uma fiinção linear de seus valores passados. No caso de uma

diferença martingala, nenhuma seqtlência de valores passados, linear ou não-linear,

pode prevê-la

12



Capítulo 3 Modelos Lineares em Séries Tempomis

Capítulo 3

Modelos Lineares em Séries Temporais

3.1 Introdução

Quando modelamos uma série temporal Xt {t=0,t1,:!2,...} queremos obter

uma relação entre ...,Xt.z, Xt-l, Xt, Xt*i, Xt.2,... que resulte em um processo ruído

branco et. Desta forma um modelo geral para Xt pode ser dado por

h( . . . , X..2,X.-i ,X.,X... ] ,X. .2, . (3.1)

Quando a função h(.) é linear temos um modelo linear para Xt e a expressão

(3. 1) pode ser reescrita como

et 9 (3.2)

em que {h.} é uma seqüência de constantes

13



Capítulo 3 Modelos Lineares em Séries Tempomis

A expressão (3.2) mostra a forma geral de um modelo linear para a série Xt,

levando em conta que X. depende de valores passados, presente e futuros

Considerando que Xt dependa somente de valores passados temos que

h.X... = e.
u=0
E (3.3)

Podemos reescrever a expressão (3.3) na seguinte forma

H(B)X--e., (3 .4)

em que H(B)-.ã.h.B" e B"Xt -Xt-«
u=0

Se as raízes de H(B)-0 forem, em módulo, maiores que um podemos

inverter a expressão (3.4) e obter

X.-H''(B)e. G(B)e-, (3.5)

em que G(B)-go+giB+g2B2+

Desta forma a série Xt pode ser representada pela expressão

(3.6)

Se consideramlos et um processo de entrada e Xt um processo de saída, a

função G(B) é chamada de fiinção de transferência do modelo

14



Capítulo 3 Modelos Lineans em Séries Tempomis

3.2 Modelo auto-regressivo de médias móveis

Definição 3.1: Uma série tempora] Xt {t=0,t1,]2,...} segue um modelo az//o

regress/vo de médm móveis de ordem p,q, ARMA(p,q), se satisfizer a equação

Xt:=+tXt-i+@2Xt.2+. . .++PXt-P+et '0 l et-i'0zet.2' . -0qet.q, (3.7)

em que

et é um processo ruído branco com média zero e variância a2. constante;

+i,+z,...,+p,01,02,...,0q são os parâmetros do modelo

A expressão (3.7) pode ser reescrita na forma reduzida

@(B)X. (3.8)

em que

+(B)-(l-ÓiB-Ó2B2-...-+. BP) é o operador auto-regressivo de ordem p;

0(B)-(1-0iB-0zB2-...-0qBq) é o operador de médias móveis de ordem q;

B"X.=X...

O modelo (3.8) será estacionário se a série 0(B) convergir para IBjç l e será

invertível se +(B) convergir para IBjK 1, ou sda, o modelo será estacionário se as

raízes de $(B)-0 forem, em módulo, maiores que um e será invertivel se as raízes

de 0(B)-0 Sarem, em módulo, maiores que um. Para maiores detalhes, ver Box,

Jenkins e Reinsel (1994)

Se na expressão (3.7), Ól-0 para j>p e 0.=0 para todo q, obteremos o

made/o az//o-regressa)'o de ordem p, que denotaremos por AR(p)

15



Capítulo 3 Modelos Lineares em Séries Tempomis

X.t::+ l Xt-i+Ó2Xi-2+. . .+ÓpXt-p+et (3.9)

(3.10)

ou

$(B)X-

O modelo (3.10) será estacionário se a série Ó(B) convergir para IBjç l e

será sempre invertível, ou seja, o modelo será estacionário e invertível se as raízes

de @(B)=0 forem em módulo maiores que um.

Se na expressão (3.7), 0j-0 para j>q e Ó.=0 para todo p, obteremos o

made/o de nzédlax /77ó\'efs de ordena q, que denotaremos por MA(q)

Xt:=et -0 l et.t -02et.2-. . . '0qet-q (3.1 1)

(3.12)

ou

X.-0(B)e-.

O modelo (3.12) será sempre estacionário e será invertível se a série 0(B)

convergir para IBjK 1, ou seja, o modelo será estacionário e invertível se as raízes

de 0(B)-0 Forem em módulo maiores que um

3.3 Extensões do modelo auto-regressivo de médias móveis

Existem alguns tipos de séries temporais que são não estacionárias mas

tomam-se estacionárias ao aplicarmos sucessivas diferenças à série original. Esta é

uma característica do made/o al//o-rep'e.ss/vo /n/agrado de médias móveis.

Algumas séries temporais apresentam componentes periódicas que se repetem com

período S e esta característica é incorporada pelo n/ode/o safo/za/ a///o-regressivo

de médlax move/s. O modelo que incorporada as características de não
estacionariedade e sazonalidade de uma série temporal é chamado de made/o az//o-

16



Capítulo 3 Modelos Lineares em Séries Tempomis

regress/vo fn/agrado médias móveis smo/]a/, que denotaremos por
SARIMA(p,d,q)x(P,D,Q)s e é dado por

Op(Bs)Ó(B)A? A'X. s)0(B)e., (3.13)

em que

Op(Bs)=(1-ÓiBs-+2B2s-...-+pBPS) é o operador auto-regressivo sazonal de ordem P;

G)Q(Bs):<1-0iBs-02Bzs-...-0QBQS) é o operador de médias móveis sazonal de ordem

@(B)-(] -ÓiB-+zB2-...-+. BP) é o operador auto-regressivo de ordem p;

0(B)-(1-0iB-02B2-...-0qBq) é o operador de médias móveis de ordem q;

A' -(l-By e A?-(l-Bs)D.

Q>

3.4 Modelo linear e estacionariedade

Segundo Priestley (1988), uma representação linear de uma série temporal

estacionária Xt pode sempre ser construída, desde que Xt tenha espectro contínuo

com função densidade espectral f.(o). Neste caso a série Xt pode ser escrita na
Forma

(3.14)

em que 8t é uma sequência de variáveis aleatórias não correlacionadas

Se &(o) satisfizer log(f* (o»do > --'« , podemos substituir a expressão

(3 . 14) pela expressão

17



Capítulo 3 Modelos Lineares em Séhes Temporais

(3.15)

Devemos notar que a representação linear obtida na expressão (3.15) é

diferente da representação dada pela expressão (3.6) porque na expressão (3.6), e.

é uma seqüência de variáveis aleatórias independentes e o processo Et da expressão

(3.15), é uma sequência de variáveis aleatórias não correlacionadas. Quando Xt é

um processo gaussiano então et é gaussiano e, por ser não correlacionado, é

independente. Neste caso especial a distinção entre 8t e et desaparece e a série Xt

pode ser escrita como

x. h.e...
u=0
E (3.16)
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Capítulo4

Alguns Modelos Não-Lineares em Séries

Temporais

4.11ntrodução

No Capítulo 3 foi apresentada a forma geral dos modelos lineares de séries

temporais. Quando Xt depende apenas dos valores passados temos que

h(X., X*-i, X.-2, (4.1)

Vamos supor que h(.) é tal que o modelo dado pela expressão (4.1) é

invertível. Desta fomla podemos escrever a expressão (4. 1) como

X.-h''(e., e.--, e--:,...) (4.2)
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Capítulo 4 Alguns modelos não-lineares cm séries temporais

Assumindo que h''(.) seja uma fiinção suficientemente bem comportada e

que pode ser expandida em uma série de Taylor sobre o ponto O-(0,0,0,...), então

podemos expandir o lado direito de (4.2) e escrever

Xt H + )l.g.e. . + )l.l)l.g.e...e. . +)l.l}. l>.g...e. .e. .e... +u=0 u=0 v=0 u=0 v=0 w=0
(4.3)

'" -« "-"'m, ;«-lal., ;«-l&EILI.' '-lm;b(l.
A expansão dada pela expressão (4.3) é conhecida como série de Volterra e

é uma comia importante de representação para modelos não-lineares

4.2 Algumas caacterísticas importantes de sistemas não-

lineares

Os sistemas não-lineares podem apresentar algumas das seguintes

características:

1. Dependência amplitude-freqüência

Em alguns sistemas não-lineares a amplitude do processo é dependente da

freqüência, por exemplo, a amplitude da série aumenta quando a freqüência

aumenta. Este comportamento é chamado de açÉ'pe/z(72//cia a/np/f/z/de-:»4eqüê/zela.

Na Figura 4.1 está representada uma série em que a amplitude é alta quando a

freqüência é baixa e a amplitude é baixa quando a freqtlência é alta. Na Figura 4.2
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Capítulo 4 Alguns modelos não-lineares em séries temporais

temos um exemplo de série em que a amplitude é alta quando a freqüência é alta e a

amplitude é baixa quando a freqüência é baixa.

0 u) 100

t
150

Figura 4.1 Dependência amplitude-freqüência

0 u) 100

t
150

Figura 4.2 - Dependência amplitude-freqüência

2. Fenómeno de salto

A amplitude de saída de um sistema não-linear, diferentemente de um

sistema linear, pode ter "saltos" em diferentes freqüências dependendo se a

frequência de entrada, de amplitude constante, é monotonicamente crescente ou

decrescente como mostram as Figuras 4.3 e 4.4. Este comportamento é chamado

delenóme/ o de sa/fo. Na Figura 4.5 estão representadas a entrada e a saída de um

modelo não-linear com amplitude de entrada constante, podemos notar que a

amplitude de saída possui "saltos" em diferentes frequências dependendo da

üreqüência de entrada.
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Ampbtiüe ü Saía

Fn+iinia de Entrada

Figura 4.3 Freqtlência de entrada

monotonicamente crescente

Axuplhde ü SaiiÀ

+
+

FieÕUiub ü ENraü

Figura 4.4 - Freqüência de entrada

monotonicamente decrescente
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Série de entrada

Série de saída

Figura 4.5 Séries de entrada e saída de um sistema não-linear

A amplitude de saída de um sistema linear pode também ter "saltos" em

diferentes amplitudes dependendo se a amplitude de entrada, de freqüência

constante, é monotonicamente crescente ou decrescente. Na Figura 4.6 está

representada a série de entrada, com amplitude menor e a saída, com amplitude

maior, de um modelo não-linear com neqüência de entrada constante.

0 50 100 150 200

t
250 300

Figura 4.6 Séries de entrada e saída
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Capítulo 4 Alguns modelos não-lineares em séries temporais

3. Ciclos limites

Este é um típico comportamento de séries que possuem per.iodicidades, o

ciclo limite pode ser estável ou instável. Este comportamento pode ser detectado

nos gráficos de (Xt x Xt-i) quando ele existe. Nas Figuras 4.7 e 4.8 estão

representados os ciclos limites estáveis e instáveis respectivamente.

Figura 4.7 - Ciclo limite estável

.H)00 -4m -20m 0 mm '10m a)00 8000

xt-l

Figura 4.8 - Ciclo limite instável
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4.3 Alguns modelos não-lineares

4.3.1 Modelo auto-regressivo com limiar ("Threshold")

A idéia essencial da classe dos modelos auto-regressivos com limiar é a

linearização por partes dos modelos não-lineares, por meio da introdução de

limiares. Estes modelos são localmente lineares e foram introduzidos por Tong
(1977)

Definição 4.1: Uma série temporal Xt {t=O,t1,:!2,...} segue um modelo auto

regressivo com limiar, SETAR(q,kl,k2,. . .,kq), se satisfizer a equação

Xt a9)+)1.ajoX. i+ eo , se Xt.ú c Rj paraj:

kj

1,2,
i:l

,q, (4.4)

em que

el» são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média

zero;

Ri é um intervalo da reta IR tal que RiuR2u...uRq-IR; Ri=(ri-l,ri) para
' «) < ro < --- < rq < -+a) ;

ro,...,rq.i denotam os parâmetros de limiar;

ki denota a ordem daj-ésima auto-regressão;

d é o parâmetro de retardo do processo;

ajJ) são constantes;

q é o número de regimes do processo

Podemos verificar que o modelo SETAR(l;k) é um modelo auto-regressivo
de ordem k
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Nas Figuras 4.9 e 4.10 apresentamos 1000 observações geradas pelos
modelos

(i)x. 0,4 -- 0,8X t l + 0,3X . 2

0,2 + 0,9Xt.i + 0,4Xt 2
0,7XI t 3 + et

0,6X t.3 + e.
se X. . < 2,8

se X. . > 2,8 (4.5)

(ü) x . 0,15 + 0,85X t.. + 0,22X t :

0,30 -- 0,90 X t.. + 0,30 X t.:

0,7X 1 3 + e.
0,7Xt 3 + e.

Se Xt. <l

se X.. >l (4.6)

em que et - N(0,(0,003):) independentes

0 400aD
t

800 10(D

Figura4.9 Série gerada pelo modelo (4.5)

0 200 400 600
t

800 1000

Figura 4.10 Série gerada pelo modelo (4.6)
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Capítulo 4 - Alguns modelos não-lineares em séries temporais

Segundo Priestley (1988) o modelo auto-regressivo com limiar possui as

seguintes características:

e dependência amplitude-fteqüência;

e 6enõmeno de salto;

8 ciclos limites.

4.3.2 Modelo bilinear

Os modelos bilineares foram introduzidos por Mohler (1 973) e Ruberti et al

(1972) e na literatura estatística coram introduzidos por Granger e Andersen

(1978). Um estudo mais sistemático foi feito por Subba Rao (1981) e por Subba

Rao e Gabr (1984)

Definição 4.2: Uma série temporal Xt {t=0,t1,:!2,...} segue um modelo ó//fnear,

BL(p,r,m,k), se satisfizer a equação

x.
P í m k

)jaajx. j+}.ícje.-j+)l.}.bijX..ie. j ,
+l +o i:l ÉI

(4.7)

em que

aj, j=1,...,p, q, j-l...,r ,bÜ são constantes sendo co=1;

et é um processo ruído branco com média zero.

O modelo bilinear é uma extensão do modelo linear ARMA dado pela

expressão (3.7), pois se bÜ-0 para todo ij, então (4.7) se reduz a (3.7).
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Nas Figuras 4.11, 4.12 e 4.13 apresentamos 1000 observações geradas

pelos modelos bilineares

(iii) Xt=0,3Xt-l+0,3Xt.iet.i+et

(iv) Xt=0,3Xt-t+0,8Xt-iet-í+et

(v) Xt-0,8Xt-i-0,3Xt-2+0,5Xt.iet.l+0,7Xt-2et.i+et

(4.8)

(4.9)

(4.10)

com et - N(O,l) independentes

Notamos pelas Figuras 4.11, 4.12 e 4.13 que a série gerada pelo modelo

(4.8), que possui um pequeno coeâciente associado ao termo bilinear, possui uma

forma razoavelmente convencional; a série dada pelo modelo (4.9), que possui um

grande coeficiente associado ao termo bilinear, apresenta um número de explosões

de grande amplitude e a série dada pelo modelo (4.10), que apresenta um adicional

termo bilinear, apresenta uma extrema forma deste efeito. Estes comportamentos

são características de certos dados sismológicos e particularmente de séries de

terramotos e explosões subterrâneas

0 200 400 600
t

800 1000

Figura 4.1 1 Série gerada pelo modelo (4.8)
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Figura 4.12 Série gerada pelo modelo (4.9)

= -20000

-40000

Figura 4.13 Série gerada pelo modelo (4. 10).

Algumas propriedades do modelo bilinear

Para obtermos as condições de estacionariedade consideraremos o modelo

bilinear BL(p,0,p,l) dado por

= et + )l.bnX. :e... . (4.11)

O modelo bilinear acima pode ser escrito na forma de espaço de estados

P

i:]

com a seguinte representaçãoe l

P

Xt +lü ajX.t j

29



Capítulo 4 Alguns modelos não-lineares em séries temporais

X-H&

xt=Axt.l+Bxí.let.l+Ccl

em que

H.,.. 1,0,...,0)

Ap.p

aP
0

0

0 :.}'..;'-,.,....','.l

As condições para estacionariedade assintótica são obtidas por Subba Rao

(1981) que assume que os et são variáveis .aleatórias independentes e identicamente

distribuídas com distribuição N(0, 1).

O processo é assintoticamente estacionário de primeira ordem se

mmjÀ.(A)l < 1,

em que {Ài(A)} é o conjunto dos autovalores da matriz A

Segundo Subba Rao (1 981) a média assintótica do processo é dada por

p-(l-A)''BC

e o processo é assintoticamente estacionário de segunda ordem se

2 it.il2
Alj' + llnll' <1.

30



Capítulo 4 Alguns modelos não-lineares em séries temporais

sendo que lIAll' denota o maior autovalor de AA' e lIBll: denota o maior autovalor

deBB'.

Assumindo que o processo Xt é estacionário de primeira e segunda ordem e

que T é suficientemente grande temos que C(s)-E(Xt«-p)(Xt-F)' é dada por

C(0)-AC(0)A'+BC(0)B'+A2, (4.12)

C( 1 )-AC(0)+A3, (4. 13)

(4.14)

e

C(s)-AC(s-l)-A'''C(1)(s-2,3,. ..),

em que

P.-F

A2-B HF'B '+A'FH'A'+ASB'+B S'A'+2BCC'B'+CC'-pp';

A3'AHF'+BS-Fp'

Utilizando a expressão (4. 14) temos que '(s)+ai'y(s- 1)+. . .+ apy(s-p)-0, para

s>1, em que '(s)-Cov(Xt«,X-). Estas equações são as mesmas equações de Yule-

Walker para os modelos ARMA(p,l) e deste modo podemos mostrar que o modelo

bilinear BL(p,0,p,l) apresenta a mesma estrutura de covariância assintótica do

modelo ARMA(p,l).

O processo é invertível se H'BE(x(s)x'(s»B'H < (H'C):

O modelo bilinear possui a característica de captar saltos na séhe como pode

ser visto pelas Figuras 4.12 e 4.13
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4.3.3 Modelo auto-regressivo exponencial

Os modelos auto-regressivos exponenciais foram introduzidos por Ozaki

(1978), Lawrance e Lewis(1980) e Haggan e Ozaki(1981).

Definição 4.3: Uma série temporal Xt {t=0,t1,:!2,...} segue um modelo az//o

repeso/ o erro/ze/zela/ de ordem k, EXPAR(k), se satisÊlzer a equação

x. (4'. + n. exp(-'yXi-.»X...+...+($. + 1* exp(-'yXf..»X... +e. , (4. 15)

em que

y,ni,...,nk,+i,...+k são constantes sendo que y>0;

et são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média

zero e variânciaíinita.

O modelo auto-regressivo exponencial de ordem 2 pode ser representado

de forma similar ao modelo auto-regressivo com limiar por meio da seguinte forma

X.. = at X.. 1 + az X..z +e. , (4.16)

em que a.::4i+nlexp(-'X:.-i) e az-+2+7t2exp(-'X:--i)

Para valores grandes de IX.l temos que at l e a2 valores

pequenos de IXI. l temos que ai-Ói+Ti e a2- +2+7t2

O modelo auto-regressivo exponencial de ordem 2 têm um comportamento

semelhante ao modelo auto-regressivo com limiar mas os coeficientes mudam

suavimente entre os dois extremos
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Segundo Priestley (1988) o modelo

seguintes características

e dependência amplitude-fteqüência

e fenómeno de salto;

+ ciclos limites

auto-regressivo exponencial possui as

4.3.4 Modelo auto-regressivo com coeficientes aleatórios

Andei (1976) verificou que quando modelamos séries hidrológicas,

metereológicas e biológicas os coeficientes do modelo considerado, resultam de um

complicado processo que usualmente possui características aleatórias. Estas

características fizeram com que Andei considerasse modelos auto-regressivos com

coeficientes aleatórios.

Definição 4.4: Uma série temporal Xt {t=0,t1,12,...} segue um modelo az//o-

re8ressfvo com co($cien/ei a/ea/órfox de ordem k, RCA(k), se satisfizer a equação

x. )l.[[3i + B:(t)]X. . +e. ,

k

i:l (4.17)

em que

et são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média

zero e variância a' ;

l3i, i=1,...,k são constantes;

B(t)-IBi(t),...,Bk(t)] é uma sequência de vetores aleatórios independentes com
média zero e E[Bt(t)B(t)]=C;
B(t) é independente de et
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Notamos através de (4.17) que se os elementos de C Forem pequenos

comparados com os valores de IS: o modelo é semelhante ao modelo auto-

regressivo dado por (3.9). Quando os valores de Bi(t) forem grandes comparados

com os valores de l3. a série Xt terá alguns valores grandes especialmente se vários

elementos de C forem relativamente grandes. Este é um comportamento que

geralmente está associado com a não estacionariedade, mas pode ser uma indicação

de não linearidade do modelo RCA.

Nas Figuras 4.14 e 4.15 apresentamos 1000 observações geradas pelos

modelos RCA( 1)

(vi) X.-(O,l+Bi(t»X.-l+e.

(vii) Xt-(0,5+Bi(t»Xt-t+e.

(4.18)

(4.19)

com et-N(0,1) independentes, BI(t)-N(0,1) independentes e et independente de

Bi(t)

Notamos pelas Figuras 4.14 e 4.15 que a série dada pelo modelo (4.18)

apresenta um número de explosões de grande amplitude e que a série dada pelo

modelo (4. 19) apresenta uma forma extrema deste efeito.

50

25

-25

-50
0 200 400 600

t

800 1000

Figura 4.14 Série gerada pelo modelo (4. 18)
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8000

4000

= 0

4000

4000
0 200 400 t 600 800 1000

Figura 4.15 Série gerada pelo modelo (4. 19)

As condições de estacionariedade do modelo RCA podem ser encontradas

em Nicholls e Quinn (1 982)

4.3.5 Modelo auto-regressivo com heterocedasticidade condicional - ARCll

Os modelos ARCA foram introduzidos por Engle (1982). Esses modelos

foram criados com o objetivo de modelar de uma forma conveniente a variância

condicional de uma série temporal. Os modelos para séries temporais convencionais

e os modelos econométricos trabalham com a suposição de que a série temporal

possui variância constante. Os modelos ARCH permitem que a variância

condicional possa mudar com o tempo, como uma função dos erros passados,

deixando uma variância não condicional constante. Estes modelos são muito

utilizados em diferentes fenómenos económicos.

Definição 4.5: Uma série temporal Xt {t=O,t1,:!2,...} segue um modelo az//o-

regress/vo com #e/erocedus/fcldade co/zd7c/ona/, ARCH(p), se satisfizer as

equações

35

À . .

 



Capitulo 4 Alguns modelos não-lineares em séries temporais

X. = zll3+ e.

et : et(5't ,

o2 =(lo +(lle2t-j+...+cEPe2t P,

> \.'t.';v,l

(4.21)

(4.22)

oco>O e ai>0 i=1,...,p;

iP. é variância do processo no instante t condicional a (XI,...,Xt-i);

c. são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribu

distribuição normal padrão;

zt é um processo determinístico ou estocástico que representa a média condicional

de Xt;

l3 é um parâmetro desconhecido.

Algumas propriedades do modelo ARCll

Exploraremos algumas propriedades do modelo ARCH(1) com l3=0 dado

em que

idas com

por

'r\ t X.'v . ú' -' /

a:. : ct. + ct.e:. l . (4.24)

A série Xt dado seus valores passados (Xi,...,Xt-i), que denotaremos por

-,. . .,Xt.l), possui distribuição normal com média zero e variância ii2i

Os momentos não condicionais de Xt são dados por:
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i)E(X*)-E(a e.)-E(a.)E(e.)-0 se E( la. l )<m;

ii)E(X:t)- ao ,paraat<1;

iii)E(X;.) 8:) )E(e;)

iv)Todos os outros momentos de ordem ímpar, dado que o momento de ordem par

superior seguinte exista, são iguais a zero;

v)E(X't)-E(a't)E(8't)-3E(a't)-3 OL:( '+" ocl) , para 3a:i<1.

O r-ésimo momento de um processo ARCH(1) com %>0 e aià0 existe se e

somente se czlr](2i l) <l

r

.ÉI

Com base nos momentos dados acima podemos concluir que

i)Xt é um processo ruído branco se 0 É ct. < 1 ;

ii)X:t segue um processo auto-regressivo;

iii)X2t é âacamente estacionário se 3a2i<1 ;

iv)Quando X:t for um processo fracamente estacionário sua fiinção de

autocorrelação é dada por px:. (s) -a;i;
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v)A medida de curtose de xt, quando 3a2j<1 é dada por c : ii:i:llí = 3 ili?!! í

Devemos notar que quando CEi#0 a medida de curtose é maior que 3, ou seja, Xt

possui leptocurtose (caudas pesadas) .

vi)Xt é uma diferença martingala se E(la. l )<.o

Para obtermos as condições de estacionariedade de um modelo ARCH(p)

vamos considerar a equação

P

a:. = ao +E.CL.e
2
t i (4.25)

i:l

que pode ser escrita como

a:. = ao +a(B)eÍ (4.26)

em que CE(B)
P

-i':
i:l

Um processo ARCA(p) com %>O e cti,...,ocp20 é fracamente estacionário se

e somente se as raízes da equação l-a(B) estiverem fora do círculo unitário. A

variância estacionária é dada por E(X2t)- --%-
l

j=i

A fiinção de autocorrelação de X2t, quando o processo é estacionário, não

reflete a baixa autocorrelação de primeira ordem e posterior queda muito lenta para

zero encontradas empiricamente. Se cti for pequeno teremos baixa autocorrelação
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de primeira ordem, mas o decaimento será muito rápido. Se ai For próximo de l o

decaimento será mais lento, mas a autocorrelação de primeira ordem será alta,

contradizendo os resultados empíricos. Devido a esta inadequação houve a

necessidade da busca de outros modelos que capturassem melhor as características

empíricas das fiinções de autocorrelação de X2..

4.3.6 Modelo auto-regressivo generalizado com heterocedasticidade
condicional - GARCll

Os modelos GARCH foram introduzidos por Bollerslev (1986). Essa classe

de modelos surgiu como uma generalização dos modelos ARCH descritos na

sessão 4.3.5. Estes modelos permitem uma estrutura de defasagem mais flexível

que a estrutura de defasagem dos modelos ARCH. A extensão do processo ARCH
para o GARCH tem muita semelhança com a extensão do processo AR para o

processo ARMA

Definição 4.6: Uma série temporal Xt {t=0,t1,:!2,...} segue um modelo az//o-

regressivo generalizado com heterocedasticidade condiciottal, CP\KCinQp,qÜ, se

satisíizeras equações

X. : zll3 + e., (4.27)

e. : 8tat , (4.28)

(4.29)

e

a .
P q

a. --Ea;XÍ : +Ey..l. ,i:l i:l

em que

p>0, qZO, oco>0, aià0 i=1,...,p e 7J20 , j-i,...,q;
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8t são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas com

distribuição nomlal padrão;

zt é um processo determinístico ou estocástico que representa a média condicional

de Xt;

l3 é um parâmetro desconhecido

Quando q=0 o processo se reduz a um modelo ARCH(p). Nos modelos

ARCH(p) a variância condicional é especificada como uma função linear somente

das variâncias passadas, enquanto que nos modelos GARCH ela é especificada

também como unção linear das observações passadas da série temporal

Propriedades do modelo GARCH

Exploraremos algumas propriedades do modelo GARCH mais simples e

mais utilizado que é o modelo GARCH( 1,1) com l3-0 que é dado por

X. = Etat = e.

a:- :a. +a.Xf . +y.aÍ .

(4.30)

(4.31)

ou

a:. : a. +cEiel. +y:ai.., (4.32)

em que ao>0, CEi>0 e 'h>0 e 8t são variáveis aleatórias independentes e
identicamente distribuídas com distribuição normal padrão;

Em termos dos quadrados de Xt, a expressão (4.30) pode ser escritas como

X:.: a. -.(a. --'y.)X:.. -Y."..- -- ". ,

em que v.-d.(e:.-l).

(4.33)
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Notamos pela expressão (4.33) que o processo GARCH(1,1) pode ser

interpretado como um processo ARMA(1,1) em X:..

Para ai #O a função de autocorrelação do processo X2. é dada por

Pi
(l - 'r. (a. + '. »a.

l +'y2. - 2Y (a. +'r.)
e

p, : (a. +y.y 'p. para s>l

Vimos que para o processo ARCH(1) a fiinção de autocorrelação de X2t

quando o processo é estacionário não reflete a baixa autocorrelação de primeira

ordem e posterior queda muito lenta para zero encontradas empiricamente. A

íünção de autocorrelação do processo GARCH(1,1) é capaz de suprir tal

deficiência desde que ai sqa pequeno e czi-F'l grande

Segundo Bollerslev (1986) a condição necessária e suficiente para que o

momento de ordem 2r exista é que

.'"- ,«-,o :ãlll« «'-.; ' « : ,
em que ao -l, a]

j

1) j=1,2,...,r
i:l

Os momentos de ordem (2r-l) são iguais a zero e os momentos de ordem

2rsão dados por

w? :«.l=«;''(xí «; 'll.kl'('''«,,k4O ,.» '
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Um processo GARCH(p,q) é estacionário se os coeficientes ai e 'i forem

não negativos e a(1 )-W(1)<i .

Há um número muito grande de extensões dos modelos ARCH (ver

Bollerslev, Chou e Kroner (1992» como, por exemplo, o GARCH assimétrico

(AGARCH), o GARCH exponencial (EGARCH), o GARCH integrado (IGARCH)
e o ARCA em média (ARCH-M), que não abordaremos neste trabalho
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Capítulo 5

Testes de linearidade e normalidade no

domínio de frequências

Um problema prático encontrado ao a)ustar um modelo a uma série

temporal é decidir se devemos utilizar um modelo não-linear. Os testes de

linearidade podem ser utilizados para auxiliar nesta decisão

Os testes de linearidade podem ser classificados em três tipos principais:

paramétricos ou semi-paramétricos, não paramétricos baseados no domínio de

freqüências e não paramétricos baseados no domínio do tempo.

Abordaremos, neste capitulo os testes não paramétricos baseados no

domínio de fteqüências, que foram originalmente desenvolvidos por Subba Rao e

Gaba (1980) e, posteriormente, por Hinich (1982), Ashley et al. (1986), Brockett et

al. (1988), Priestley (1988) e Brilliger e Irizarry (1998). O desenvolvimento desses

testes baseia-se no fato de que quando um processo possui distribuição normal,

todos os poliespectros de ordem maior do que dois são iguais a zero. Desta forma

quando um processo possui um bi-espectro diferente de zero, ou seja fx(QI,@)#O,

temos uma das duas situações seguintes
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(1) O processo satisfm um modelo linear da forma mas {et} não tem

distribuição normal

ou

(2) O processo satisfm um modelo não-linear da forma

x. »+ )l.g.e. . +l:)l.g.,e...e. . +)1.112.)1.g...e...e. .e. . +
u=0 u=0 v=0 u=0 v=0 w=0

(5.1)

em que {et} pode ou não ter distribuição normal

Assim, a análise bi-espectral é muito importante para detectar a
normalidade e a linearidade de uma série temporal.

Os testes de normalidade e linearidade para o bi-espectro podem ser

aplicados à série original ou ao resíduo ajustado de um modelo linear devido ao

seguinte resultado de Ashley, Hinich and Patterson (1986):

SejaÍXt} um processo estocástico discreto com média zelo e estacionário de

terceira ordem possuindo uma .função de autocovariáttcia de terceira ordem
absolutamente somávet. Se {Yt} é gerado por um processoÍXt} por meio de tim

.Retro linear com junção resposta de impulso absolutamente somável, entãoÍXt} e

{Yt} possuem idênticasfunções de assimetria quadrático .

5.1 Testes de Subba Rao e Gabr

Subba Rao e Gabr (1980) inspirados em Brillinger (1965) desenvolveram

testes com o objetivo de testar as seguintes hipóteses
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e Hoi:o processo é gaussiano;

e H02:o processo se comporta como um modelo linear

Inicialmente deve ser testada a hipótese Hoi; caso esta hipótese não sda

rejeitada, isto é, se o processo 6or gaussiano e, além disso, o processo for

estacionário, com espectro absolutamente contínuo, ele poderá ser representado

por um modelo linear e a hipótese Hoz não precisa ser testada. Quando a hipótese

Hoi for rejeitada, ou seja quando o processo não 6or gaussiano, é necessário testar a

hipótese H02.

Para testar se o processo é gaussiano, devemos testar a hipótese de que o

bi-espectro é zero para todo conjunto de neqüências (oi,m), isto é,

Hoi:f.(oi,úo2)=0, V (oi,o2)

A estatística deste teste é construída utilizando estimativas do bi-espectro

sobre uma grade adequada de frequências.

Sob a hipótese de que o modelo é linear temos que

Xt = }.g.et.. ,
U=-a)

(5.2)

com

Como et é uma seqüência de variáveis aleatórias independentes e

identicamente distribuídas com E(e )-0, E(et2)-a: e E(et')=p, temos que
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2a 2

fHo)- =': in(o)l2n (5.3)

(5.4)

e

1{

f.xoi,%)- iilÍÍ- H(-o- -%)n(oi)n(ü}2),

em que H(o)- )l.l g.e i""
©

Das expressões (5.3) e (5.4) temos que a bi-coerência é dada por

":'".'":' : ';("D'l("JU«. -'-«D ' " (5.5)

e é constante para todo (oi,o2)

A expressão (5.5) mostra que se l3-0 então a fiinção densidade bi-espectral

fx(QI,co2)-0, para todo par (ol,o2). Quando as variáveis aleatórias e. possuem

distribuição nomlal então l3=0 e fx(ol,Q2)-0. Sob condições adequadas da

sequência g« pode ser mostrado que a normalidade de et implica na normalidade

Xt. Então podemos concluir que se Xt é um processo gaussiano então f*(ol,o2)=0

para todo par (oi,oa). Entretanto, o processo Xt pode ser linear mas não
necessariamente gaussiano. Subba Rao e Gabr observaram que nesta situação a bi-

coerência dada pela expressão (5.5) é constante para todo (oi,m). Desta forma a

constância da bi-coerência é um teste para a adequação da linearidade do processo

(Brillinger, 1965).

Logo, para testar se o processo se comporta como um modelo linear,

devemos testar a hipótese de que a bi-coerência é constante para todo conjunto de

neqüências (Qi,o2), isto é
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H02:'/(oi,o2)-constante, V(ol ,o2)

O teste para linearidade é baseado na substituição de fx(ol,o2) e fx(Q) por seus

respectivos estimadores.

Veremos a seguir, com detalhes, a construção dos testes citados
anteriormente

5.1.1 Teste de normalidade

O objetivo deste teste é testar a hipótese

Hol:fx(oi,o])=0, V (oi,o])

O teste proposto é feito em dois estágios

i) Estágio l

Neste estágio testamos a hipótese

Hoi: fx(oi,m])=0, para 0 < co: < '-- e Qi

Nesta região o bi-espectro estimado possui distribuição nomlal complexa e

a estatística utilizada é a análoga complexa da estatística Tz de Hotelling , ver Gin

(1965) e Khatri (1965)

Para testar Hoi dividiremos o intervalo [0,7t] em K subinterva]os e

selecionaremos um conjunto de âeqüências (oi,o]), em que
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coi: ii-, oj = -: para i: 1,2,...,L e j =i+l,i +2,...,M(i),(5.6)

com L-l-1111 , M(i)-K- 1 1 1 -1, K<'cT e T é o número de observações utilizadas no

cálculo das estimativas bi-espectrais

Nas colunas de (1) a (4) da Tabela 5.1 estão os pares de freqüências (oi,oj)

para K-4 e 6.

Tabela 5.1 - Pares de frequências (oi,o]), definidas por (5.6)

7t/4 3n/4 7t/6

7t/6

7t/6

37t/6

37t/6

4a/6

57t/6

3n/6

4n/6

47t/6

2n 3n
fx 'b5

6 ' 6

21 4n
fx E.6 ' 6

3n 4n
fx =€,

6 6

Seja ei o bi-espectro calculado no i-ésimo par de frequências dado por

(5.6) e TI ' o vetor formado por estes bi-espectros, isto é,

TI '-(ei,€2,. ..êp), (5 .7)
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Capitulo 5 Testes de linearidade e nomtalidade no domínio de fteqüências

em que P- }.l(M(i)
L

i)
i:l

Para obtermos um conjunto de estimativas aproximadamente não
correlacionadas para cada ei precisamos construir uma grade de frequências em

tomo de cada ponto (oi,m]). Desta forma para cada (oi,q) temos

pd7t
+a): = (D

IP T p'-r,-(r-1), . . . ,0 ,1, . . . ,r (5.8)

(5.9)

e

«'j.:oj+'gi' q'-',-('-i), ,r (q#0),

em que a distância d é escolhida tal que as estimativas bi-espectrais nos pontos

vizinhos desta grade são aproximadamente não correlacionadas. Desta forma, l:l:

deve ser maior que a largura de faixa da janela espectral, correspondente à janela

X(sl,s2) utilizada na estimação do bi-espectro.

Na Figura 5.1 está representada a grade de âeqüências em tomo de cada

par de frequências da Tabela 5. 1, para K-6 e i-2.

0.5

0.3 0.5 0.7 0.9 1.3 1.51 .1 1.7
wi

Figura 5.1 - Grade de frequências em tomo das
frequências(oi,q) das colunas(3) e(4) da Tabela 5. 1
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A função densidade bi-espectral nas fteqüências (oi,o]) é estimada por

meio de (2.20) e de um gerador de "lag window" da Tabela 2. 1

Assumindo que a verdadeira fiinção densidade bi-espectral é
suficientemente suavizada e aproximadamente constante na grade de âeqtlências

dada por(5.8) e(5.9), temos que

E[f(o :. , oj. ) ]ef.(oi,oj), v P,q. (5.10)

Vamos considerar o conjunto, {f(o..,oi.)}, de ni-4r+l estimadores

aproximadamente não correlacionados e não viciados de fHoi,m]) dado por

ül«: -q,".l,{«. -g-.l@,",). .;'":,"), {«. *q ,".: (5.1 1)

;l«««; - 'ti,;i«.«. -'p"i, ,;l«.«. *'Fll
Para cada elemento do vetor n' dado pela expressão (5.7) é necessário

obter um vetar de nl estimadores dado pela expressão (5. 1 1). O conjunto de todos

os estimadores da fiinção densidade bi-espectral é representado na matriz D dada

por

(.. (-:
(:. (::

e
€

e

Ini

2ni

Pni

1 > (5.12)

(,. (':
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Para valores grandes de T, cada (. possui distribuição normal complexa

com média TI e matriz de covariância E(. Os estimadores de máxima

verossimilhança de TI e Eç são dados por

Eç = A/n1, (5.13)

em que A=}.1((. â)(Ck -â)'com o símbolo * denotando o transposto do

complexo conjugado

k:l

nl

O teste da razão de verossimilhança para testar

Ho: Tl=0

Hi: n * Ei' TI > 0

leva à rejeição da hipótese nula se a estatística do teste

T'=nlâ'A'lâ, (5 . 14)

6or maior do que À, em que À é determinado pelo nível de significância a

Sob Ho, a estatística

: -L*P],: , (5.15)
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possui distribuição F(2P,2(nl-P». Se a hipótese nula não for rqeitada devemos ir

para o segundo estágio doteste.

ii) Estágio 2

Neste estágio testamos a hipótese

Ho 1: fx(oi,m] )=o

para oi,o] na vizinhança de O <oi < ': e oi e na origem

Neste caso a estatística do teste é a T2 de Hotelling para o caso real, ver

Anderson (1958).

Para maior detalhes ver Subba Rao e Gabr (1980)

5.1.2 Teste de linearidade

O teste de linearidade descrito a seguir é baseado na propriedade de que se

o modelo for linear a bi-coerência, dada por (5.5), é constante para todo (oi,o]).

Sda Y=(Yi,Y2,...,Ypy um vetar coluna de ordem Pxl em que para cada

1=1,...,P, Yl::/(oi,oj), ou seja, YI é a bi-coerência calculada em algum par de

freqüências tal que 0< o. < --:i- e oi <oj < 7t- w' . Neste teste utilizaremos os

pares de íteqtiência (Qi,q) das colunas (3) e (4) da Tabela 5. 1

Para obtermos um conjunto de ni estimativas de cada Yi utilizaremos o

estimador da bi-coerência dado pela expressão (2.24), calculado na grade de
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âeqüências dada por (5.8) e (5.9). Estes estimadores possuem distribuição

assintoticamente normal (ver Brillinger,1965). Desta forma obteremos uma

amostra aleatória de n] estimadores de Y, que podem ser representados pela matriz

D. dada por

Yii Yi2
Y2i Y22

Yi..
Y2ni

YPn.

(5.16)

Ypl Yp2

em que Yi. ,l=1,...,P e m-l,...,ni, é o m-ésimo estimador do l-ésimo elemento do

vetar Y.

Sob a hip(1)tese,

H02: o processo é linear

o vetar média de { Y. } contém elementos idênticos. O teste de linearidade baseado

em 'r(oi,o]) corresponde ao teste clássico de simetria em análise multivariada, ver

Anderson ( 1958), descrito a seguir.

l ni . . nl

:
ill i=1 Í=l

S.jam V EY.,S, = (t v)(t -v)' . Ê,

Vamos definir o vetor coluna l31 de ordem Qxl, em que Q=P-l, tal que
j3'-BY, em que B é uma matriz de ordem (QxP) da seguinte forma
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l l o ... o

o l l ... oB:

o o ... l l

(5.17)

Sob Hm, PI possui distribuição assintoticamente normal com vetar média

zero e matriz de covariâncias dada por BEvB'. O teste da razão de
verossimilhança leva à rejeição da hipótese se

T:-«.Íi''g-'B' > À., (5.18)

em que Õ' BY,S BSvB' e Xo é determinado pelo nível de significância a

Sob H.2, a estatística

::- ['/],: (5.19)

possui distribuição F(Q,ni-Q). A estatística T2 é invariante e independe da escolha

de B (Anderson, 1958).

Escolha dos parâmetros

Inicialmente devemos escolher K pontos igualmente espaçados no intervalo

(0,7t) e formar uma grade de pontos, sendo que K deve ser menor que T (número

de observações da série), para fornecer intervalos em torno de cada par de

freqüências (Qi,oj) e desta forma permitir a construção de estimativas espectrais e

bi-espectrais nos pontos vizinhos (oip,olq) da grade. O número total de pontos em

cada grade é ni-4r+l e visto que há K'/3 grades, é necessário que
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!Ã-.:,
3 (5.20)

Para garantir que as estimativas espectrais e bi-espectrais nos diferentes

pontos da grade sejam não correlacionadas é necessário que d seja escolhido tal

que

(5.21)

em que J é a largura de faixa da janela espectral utilizada no procedimento de
estimação

Para que fx(ol,%) e fx(o) soam aproximadamente constantes sobre todos

os pontos em cada grade é necessário que r seja escolhido tal que

(5.22)

em que J é a largura de faixa da janela espectral utilizada no procedimento de

estimação.

Para garantir que os pontos em diferentes grades não sobreponham-se é
necessano que

T
> d.

(K(r+l» (5.23)

Para implementar as restrições acima devemos ter informações a priori

sobre a largura de faixa do espectro e do bi-espectro. Na prática esta informação

raramente pode ser disponível e a escolha dos parâmetros é feita utilizando

informações obtidas por meio da suavização do espectro e bi-espectro estimados.
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Na Tabela 5.2 estão alguns típicos valores de K,L,P,r e ni sugeridos por

Subba Rao e Gabr (1980) para serem utilizados em aplicações

Tabela 5.2 Valores de (K,L,P,r,ni) sugeridos por Subba Rao e Gabr (1980)

Os procedimentos descritos acima não fornecem testes completos para

normalidade e linearidade. Existe a possibilidade de que um processo não normal

tenha um bi-espectro igual a zero e um teste exaustivo deveria testar todos os

espectros de altas ordens. Notamos pela expressão (5.4) que o bi-espectro

fx(ol,o2) pode desaparecer para um modelo linear desde que IS=0. De forma

similar, a constância de y:(QI,Q2) não necessariamente implica que o processo

segue um modelo linear. Entretanto, em situações práticas, desvios da normalidade

ou linearidade podem aparecer no bi-espectro e esta é a base do teste acima.
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r ni-4r+l

4 2 2 àl à5

5 3 4 àl »5

6 4   22 29

7 4 10 à3 213

8 5 14 »4 217
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5.2 Testes de Hinich

Segundo Hinich (1982), o teste de linearidade de Subba Rao e Gabr (1980)

descrito na Seção 5. 1 é muito sensível à presença de outliers quando os valores do

espectro são muito pequenos. Além disso, a conclusão depende da escolha da

janela espectral e da construção da grade de fteqüências. Neste teste, Hinich

sugere o uso da matriz de covariâncias assintótícas do bi-espectro amostral ao

invés da matriz amostrar de segundos momentos. O uso da matriz de covariâncias

é razoável quando o tamanho amostral é grande

Seja (Xo,...,XT-i) uma amostra aleatória de uma série temporal gerada por

um processo estacionário de média zero. Vamos definir o seguinte estimador

preliminar do bi-espectro para cada par de inteiros (l,k)

P(j, k) = +-d"(oj)d'(ok)(d"(Qj.k»' : (5.24)

em que dT(o])-:.IX. exp(-iojt),

denotando o complexo conjugado

T ]

t;o
para j=0,1...,T-l e o símbolo *

Como dT(m[.-r)-dT(o]) e dT(%.:j)-(dT(m]»* o domínio principal de Fo,k) é

agradetriangulardada por

T
p-go «jÉ o < k $j:2 2j + k g T f , para T par. (5.25)

Existem muitas maneiras de calcular uma média de F(l,k) em um sub-

conjunto do con)unto P e obter um estimador consistente para o bi-espectro. Uma
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maneira simples é calcular a média de F(l,k) em Ma pontos centrados em

le« -o;,e« -o.;l .

Quando todos os pontos (l,k) utilizados para obter um estimador

consistente para o bi-espectro estiverem no conjunto P, Hinich (1982) sugere para

cada par (m',n') o seguinte estimador consistente para o bi-espectro

. l mM-l tiM-l

f.(m*,«D:i>- :'"k:=FG'©, (5.26)

m'= -!1(22.-:--!)M , n.: 27t(2n - l)M e M-T' para 1 < c <l
' 2T ' 2T ' 2

O parâmetro c tem como objetivo controlar o equilíbrio entre o vício e a

variância do estimador fn (m*, n*)

As estatísticas utilizadas nos teste de linearidade e normalidade, que serão

descritos a seguir, devem ser calculadas nos pares de freqüências definidos pelo

seguinte sub-conjunto do conjunto P

'-le« --, ,«.«:á--;--j-l (5.27)

Na Tabela 5.3 estão os pares de frequências definidos pelo con)unto L para
T=100. c=0.6 e M=16
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Tabela 5.3 - Pares de frequências definidos pelo conjunto
L para T-100, c=0,6 e M-16

Hinich (1982) sugere como estimador do espectro o seguinte estimador

suavizado de periodogramas

;. '«., : nl gf(«.,), (5 28)

em que f(o*)= :i;l.(o.) e l.(o-): {}.l}.IX.X; exp(io*(t -s»4n l t=1 s=l

T T

5.2.1 Teste de normalidade

Este teste é baseado na seguinte ponderação da raiz quadrada da bi
coerência

= f. (m*,n*)
Y..,.. : (5.29)

em que f.(m*,n*) é o estimador da filnção densidade bi-espectral, dado por

(5.26), fn(m*) é o estimador da íünção densidade espectral, dado por (5.28) e
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Q«.p' é o número de pares (l,k) que estão no conjunto P e estão fora das bordas

(j-k e 2j+k-T ) mais duas vezes o número de pares nas bordas

Propriedades do estimador ?

i) ?..,.. ---2--> N'(H, 1), em que

ii)2l?«.,..: )cí(x«.,..);

iii)À..... à 2T:' ''y:(m*,n*) ;

}C;,. (X) , em que

,T-2

(m',n*) no conjunto L, que é aproximadamente iiiií ;

)Quando fx(ol,co2)=0 a estatística S dada por

S=2)l.llE.jj'rm',n' ,para
m+ n+

buição assintótica X22Pl;

' l=i+x...*,../2;

o*:aJ:',*:aJ, .« -« *.::'-""u ' z'.*,..l?..,..:-,l .
À,. : 2Q':' ' )y:(m*,"*)

m',n

e PI é o nú es

V

(m*,n*) c L >

possui distriS S

V
( m +,n +)cl

ver Hinich (1982)Para mais detalhese ini)

A = ll)-m.n e X..,.. : 2(T' ''Q..,..) ''y:(m*,n*);

iV)2 )l: ?..,..l:
(m+,n+)€1

'ym',-'vl
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Capítulo 5 Testes de linearidade e normalidade no domínio de freqüênçias

Para testar a hipótese

Ho:fx(col, Q2)=0 ,

Hinich sugeriu a estatística

para m*,n* € L
n (5.30)

A hipótese de nomlalidade é rejeitada se S > t.. em que a'P(X:,. > t.).

Quando a hipótese nula não for rdeitada o processo poderá não possuir

distribuição normal mas os dados serão consistentes com um bi-espectro

identicamente igual a zero

5.2.2 Teste de linearidade

Hinich propôs um teste de linearidade não paramétrico baseado no

intervalo interquartil, que é uma medida robusta de dispersão, pois o teste F pode

ser sensível a outliers em ?..,.., dado por (5.29), para pequenas estimativas do

espectro em certas freqtlências. O teste proposto usa o intervalo interquartil, de um

sub-conjunto de { 2?..... }, que é robusto para outliers.

Seja R a amplitude interquartil amostral de

(quando Q«,.*=M').

2?...,: para pares em P

Rejeitamos a hipótese de linearidade se R for significantemente maior ou

menor que a amplitude interquartil de )C:(X.) em que À. é um estimados

consistente de À.. = 2Tz' t'y.... .
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Segundo Hinich (1982), das propriedades (iii) e (vi) e das propriedades

assintóticas de ?..,., temos que

i. :P-M0' EQ«....ll?.....:
(m+,n+)EL (5.31)

C) verdadeiro intervalo interquartil da densidade )C:(X.) é e3-ei em que ei

e e3 são respectivamente o I' e o 3' quanil da densidade )C:(Xo) , isto é,

POC :(À.) <ei)-P( )C Í(À.) >(3)-0,25

Seja Pa o número total de pares em P. Quando P2 --->oo, R possui distribuição

ap''ximadamente N(e,-e-, aã),em que a: = (i6p2) ' l3(e.): 2(g.Xe,)+3(e;):1.

Na prática o estimador X. dado por (5.31) é utilizado no cálculo dos

valores de Ci, e3, f(ei) e f(€3) para determinar a região crítica para R

Ashley, Hinich and Patterson (1986) e Chan e Tong (1986) estudaram

diferentes simulações para determinar o tamanho amostral e o poder dos testes de

linearidade e normalidade e chegaram às seguintes conclusões

e

e

e

e

Para amostras com tamanho inferiores a 256 observações os testes não são

consistentes;

O poder do teste aumenta com o tamanho amostrar;

O valor ótimo para o ponto de truncamento M é aproximadamente igual a

0,7 JT , em que T é o número de observações da série;

O teste de linearidade deve ser aplicado como um teste para adequação de um

modelo linear para uma série empírica;
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e Para um processo não estacionário, a hipótese nula de linearidade pode não ser

rejeitada indevidamente (o argumento oposto não é verdadeiro). Porém esta

não estacionariedade não permite a detecção de ciclos de baixa frequência para
um estudo gráfico

5.3 Testes de Brillinger e Irizarry

Brillinger e Irizarry (1998) também propuseram testes, para detectar a

linearidade e a normalidade de uma série temporal, baseados no bi-espectro.

Descreveremos a seguir o procedimento utilizado por Brillinger e IrizarTy

para estimar o espectro, o bi-espectro e a bi-coerência de uma série temporal
estacionária com média zero.

Inicialmente a série temporal com T pontos é particionada em L trechos

contendo V observações cada um, de tal forma que T=LV. Após a partição,

aplicamos um 6lltro ("taper") e, então, calculamos a transformada de Fourier da

série transformada e o periodograma de terceira ordem dados por

d"(Ql; r): ?l. hl v+ l lx,.*.. exp(-ivoi ) (5.32)

e

:" '".,":;©: êã;E'" (.,;©-" («:;oG" («. -'- «:;©y (5.33)

respectivamente, em que h(u)- l (l --cos(2nu)), h3-Jh(u)3du e o símbolo *

denotando o complexo conjugado
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O estimador do bi-espectro é um estimador suavizado de periodogramas de

terceira ordem, dado por

f,('..,'.:) I"(",,-':;,e).
x-' .f=0

(5.34)

Um estimador da função densidade espectral da série temporal estacionária,

é obtido pelo mesmo procedimento utilizado para obter a estimativa do bi-

espectro, isto é,

f. (Qj :lE I" (o. ;0 (5.35)

em que

1" ("- ;/) : -i3(-1d" (o, ,z) : (5.36)

eh2-Jh(u):du

Brillinger e Irizarry sugerem o seguinte estimador para a bi-coerência

f, (o. , o : )

f, (o. )f, (o:)f.(o. + o: )

2

? . : (o. , o : ) (5.37)
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Propriedades do estimador do bi-espectro e da bi-coerência

i)Fora das bordas do domínio filndamental, ou seja, para 0<o: go., e

o. +!} < n, f.(oi,o:)---B-> N'(R(oi,o2),Vi) quando L--)'o, V.

emquevi h. l f (o-)f.(oz)f*(o +o:)'; eht-Jh(u)'du;

i)Estimadores em freqilências distintas são assintoticamente independentes;

iii)Sob a hipótese de que f.(oi,o2)-0, temos que f.(o.,o,)

a-j3-:;f* (o )f* (o:)f* (o- + o:)-; e hk-Jh(uy du ;

2 . /'i l2 \

iv)Se fx(QI,o2);':0 temos que jf,(o.,o:)l ---!c->NI jf* (Q.,o:)) ,Vz 1, em que Va-

2lk:;l-f*(o)f*(o:)r*(o- +o:)jf*(o-,o:)l: e hk-Jh(uy du

v)Se fx(ol,o2)-0 temos que ?,:(co.,co:) X), em que exp

variável aleatória com distribuição exponencial de média l:t:;LI ;

vi)Se fx(ol,o2)#o temos que ?B2(o.,o:)--2-->N(y:(o.,o:),v;l

v,-2R-V= f* "v -w:l' Í;J 'h*-Jh(")'d"

vii)O estimador ?n(o.,o:)--2-->N('r(o:,o:),V.), em que V.

hk- fh(uy du

]

2

que

)

(À.) e uma

, em que

>

j

)
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vivi)Quando o processo Xt é reversível, ou sda, quando as propriedades de X. e

X.t são as mesmas, a parte imaginária do bi-espectro é identicamente nula, ver

Brillinger e Rosenblatt ( 1 967).

Para mais detalhes, ver Brillinger e Irizarry (1 998)

5.3.1 Teste de normalidade

No teste de normalidade em que o objetivo é testar a hipótese

Hoi : fx(ol,o2)-0,

Brillinger e Irizarry utilizam o estimador da bi-coerência dado por (5.37),

calculado nos pares de freqüência (o. ,co: ) que satisfazem

0 É co: g o. e o. +!?-g n. (5.38)

Pela propriedade v) temos que, sob Hoi,

?. : (o . , o : ) --2--> exp(h),

em que exp(À) é uma variável aleatória com distribuição exponencial de média

lh6 V l 'l

l.hg L 2"J

Desta forma rejeitamos a hipótese de normalidade se o nível descritivo

associado a ?.:(o.,o:) for menor do que 5% para mais do que 5% dos pares de

frequência (o. ,o: ) que satisfazerem (5.38).
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5.3.2 Teste de linearidade

Para o teste de linearidade, em que o objetivo é testar a hipótese,

H02: '/(oi,o2)-constante,

calcularemos para os pares de âeqüências (oi,oj), que satisüizerem (5.38), a

estatística

em que yB(oi,oj):--!---l--, n é o número de fteqllências que

;,':;'».« o 3q ' '*. : V"' 'í=''' '" 'íã
Pela propriedade vii) temos que

X* (m. , oj )

Desta forma rdeitamos a hipótese de linearidade se o nível descritivo

associado a X'K (Qi,oj) for menor do que 5o%o para mais do que 5% dos pares de

frequência que satisfazerem(5.38)

X*(0i,oj)-
?,(o.,oj) V.(o.,oj)

(J X.p
, (5.39)

EE?B ("i , '' j )
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Capítulo 6

Testes de linearidade no domínio do

tempo

Abordaremos, neste capítulo os testes paramétricos ou semi-paramétricos

de McLeod e Li(1983) e Tsay (1986) e o teste não paramétrico de Poggi e Portier

(1997)

6.1 Teste de McLeod e Li

O teste descrito nesta seção foi motivado pelo fato de que se Xt é uma série

temporal estacionária e gaussiana então

p*? (j) : G*. (j)F , p-'- vj

Segundo Granger e Andersen (1978) a não validade deste resultado tende a

indicar possibilidade de não linearidade. Maraval1 (1983) considerou o uso de
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põ?(j), em que êt são os resíduos de um modelo ajustado. McLeod e Li(1983)

propuseram um teste do tipo "Portmanteau" baseado na autocorrelação amostral

do quadrado dos resíduos, de uma série temporal estacionária e gaussiana, para

testar a hipótese delinearidade.

A hipótese a ser testada é

Ho: a série é linear

Sejam (ê.,...,êT) os resíduos ajustados de uM modelo ARMA e Í).a

autocorrelação amostrar do quadrado dos resíduos dada por

T k
}.l(ê:j â:)(ê:F- â:)
j=]õ.(k)

T

:êí
.j::i

Tem que ó'

Para detectar um modelo ARMA mal especificado McLeod e Li
propuseram a seguinte estatística

Q : TQ -- azul:l? . (6.1)

A estatística (6.1) pode expressar a possibilidade de detectar não

linearidade de um modelo na direção de bilinearidade e sob a hipótese de que o
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Capitulo 6 Testes de lineandade no domínio do tempo

modelo é linear, possui distribuição X: se as verdadeiras inovações forem

independentes

A hipótese Ho deve ser rejeitada quando Q>q, em que q é o (l-ct)-ésimo

percentilda distribuição X:

Segundo Tong (1990), não é claro se este teste distingue entre um modelo

não-linear e um modelo ARMA mal ajustado, quando obtemos um resultado

significante. Segundo Davies e Petruccelli(1985) e Luukkonen et al. (1988) este

teste é adequado para testar a hipótese de que o modelo é linear contra a hipótese

de que o modelo é não-linear do tipo ARCA

6.2 Teste de Tsay

Tsay (1986) propôs um teste de linearidade, para séries temporais

estacionárias, aprimorando o teste de Keenan (1985) que é similar ao teste de

Tukey para não aditividade (Tukey, 1 949)

A hipótese de interesse é

m

E
j:l

n.: (x.-p)- aj(X.-j p)+e t > (6.2)

em que et é uma seqtlência de variáveis aleatórias independentes e identicamente

distribuídas com média zero e variância a:

Sejam xi,...,xT observações de uma série temporal. O teste de Tsay é

constituído dos seguintes passos:
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i) Ajustar uma regressão linear de Xt sobre (l,Xt-l,...,Xt-«) em que m é um número

inteiro positivo fixado,isto é,

Xt=Wt$+et (6.3)

em que Wt=( 1 ,X.-i,...,X*-«) e Ó-(+o, ..,+«y, +o

ii) Calcular os resíduos ajustados ê(ê... ,...,ê, )

iii) Considere Zt o vetar linha r-J911jn -tl).dimensional, que é dado pelo vech

(UtU ), ou seja, Zt é obtido por meio dos elementos situados sobre e abaixo da

diagonal principal da matriz U'U em que U=(X. .,...,X...) . Temos que U'U e Zt

são dados por

XÍ. x..x.:
u'u- x- :.x. . xÍ.:

(6.4)

xf..

Zt=lX2i j,Xt zX.t t,..'>X..mXt l,X2t 2,Xt.3XI 2,..''X. .Xt 2,...PX2t ml.(6.5)

e

iv) Fazer uma regressão múltipla do vetor Z. sobre (l,X-i,...,X--«), isto é,

Z.=WtH+et ) (6.6)

h
1, 1

X.-«) e H=
h m.

h...

h.,,],em que Wt=( 1 ,X.i,
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Capítulo 6 Testes dc lineandade no domínio do tempo

denotando o vetorderesíduospor

v) Fazer uma regressão de ê sobre € e obter os resíduos do modelo que serão

denotados por â '( â.*.,...,â,y

A estatística do teste é dada por

(Eê'. (Ê '.eJ-'(E€1õDa
t=m+l t=m+l t=m+l

r l)
F

(6.7)

t=m+l

ou, pela Forma matricial,

J: ü'e)(e'e) '1Ê'õ
ra a (T-m-r- l). (6.8)

Tsay (1986) provou que, sob a hipótese (6.2), a estatística (6.8) possui

distribuição assintótica FÍ' .!!(m -t 3) . l 'l

O teste de linearidade proposto por Tsay possui a vantagem de ser de fácil

implementação envolvendo pequena escolha subjetiva dos parâmetros, m sendo

único. Este teste possui as seguintes desvantagens:

a) Provavelmente menos potente para detectar expansões da forma
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Hi:Xt :.ajet-j + }.:.)l.ajki et-jet-k et-i ,

pois o caminho é implícito em testar H., dada por (6.2), na direção de

Hi:X. )l.íajet j + :ülaajket-jet L

b) Possui um questionável resultado quando o verdadeiro modelo não-linear

necessita de lags muito grandes no poder de expansão para alguns moderados

graus de acurácia, por exemplo um modelo SETAR

6.3 Teste de Poggi e Portier

Poggi e Portier (1 997) propuseram um teste de linearidade não paramétrico

no domínio do tempo que descreveremos a seguir.

Vamos considerar o seguinte modelo auto-regressivo fiincional,

assintoticamente estacionário de ordem p, dado por

Xt=f(Xt-i,...,Xt-,)+et t c N, (6 9)

em que et é um processo ruído branco com média zero e matriz de covariância I', f

é uma fiinção desconhecida de RP-) R e p é a ordem conhecida do modelo.

Seja XtG') =(Xt,Xt-i,...,Xt.p*i) um vetar de dimensão RP. Vamos supor que o

estado inicial X.W é dado e é independente de et. Segundo o resultado de Duelo

(1990), o processo X@=(XtG»)em é assintoticamente estacionário e possui

distribuição invariante p, com momento de ordem m e fiJnÇão densidade de

probabilidade h.
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Para estimar a função f será utilizada uma estimativa de mínimos

quadrados e uma estimativa não paramétrica baseada no "método kemel"

(Rosenblatt,1956). A estimativa de mínimos quadrados é adequada quando a

função fé linear da forma f(x)-Ax e é dada pela solução da equação

T-l . \

=xí'' xí» IÂ.
k:O ./

(6.10)

ou seja,

*. : IEXÍ'''xl''l (6.11)

Quando a matriz l )l.IXÍ»XÍ» não for invertível podemos obter aVk;0 7

estimativa de mínimos quadrados por meio da solução das equações:

T ]

A... +S;'X:'''(X.*. -Â'.X:») com Â. 0 (6.12)

(6.13)

e

s. S... +X:»XI» comS.. >À,], eÀ,>0.

em que IP é uma matriz identidade de ordem p e À uma constante

De acordo com Poggi e Portier (1 997) a estimativa "kernel regression" da

fiinção f e da filnção densidade de probabilidade h, para cada x c IRP, são dadas
por

T ]

)l.li"K(i' (XI'' - x»X.*.
i:o

T l

Ei''K(i'(XI'' x»
i:o

f.(x) (6.14)
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e

Ê. «) :lEi"K(i' (XI'' - x» , (6.15)

em que a é uma constante que assume o valor-:.:i para quando p>l

p'l e K(.) é uma fiinção densidade de probabilidade. A função densidade de

probabilidade K satisfaz as condições JK(y)dy = 1 e JllyllK(y)dy < .o. Temos que

fn(x)-0 quando h.(x)-0.

Dados xi,...,x. distintos pontos do suporte da distribuição estacionária p, a

estatística de não linearidade é definida por

s.(") (x:)llf.(x;)-Â.'x:
'i;i n n(] )

q 2

(6.16)

em q« llylll,, . : y'(r) 'y

Quando a distribuição estacionária h for gaussiana e tivermos p'l, os q

pontos do suporte, xi,...,xq, podem ser escolhidos de forma equidistante no

intervalos-1,25â. ;1,25â.] com lx.,. -- xil= 3âxb. em que â. é o desvio padrão

das observações da série Xt e b.=T''. Uma segunda opção é escolher xi,...,xq por

meio do histograma. Para p> 1 devem ser escolhidos os pontos, x],...,xq, em IRP tal

que a fiinção densidade h em cada ponto deve ser alta e a fiinção

D(xi,xj):t12.1b;'K(b:'(X: x:»K(b;'(XI - xj»:

T l

k ] (6.17)

deve convergir para zero para xi#:x]
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Existem duas idéias por trás da escolha da estatística de não linearidade,

dada pela expressão (6. 16). A primeira é comparar as duas estimativas da função f.

a "kernel regression" f.(x) que é adequada para qualquer função f e a estimativa

de mínimos quadrados A x que é adequada quando o modelo üor linear. A segunda

é baseada na escolha de q distintos pontos do suporte de p, nos quais calculamos o

desvio quadrado entre as estimativas, ponderado pela densidade estimada h.(x)
nestes pontos. A soma destes desvios fenece um índice de não linearidade da

ftlnção C dada pela expressão (6. 14).

Quando a variância do processo ruído branco, et, for desconhecida

usaremos o seguinte estimador para I'

e: IÊIK**. .*o'k**.Â: .x:l-. À, (6.18)

com À>O. O termo À,/T assegura a invertibilidade da matriz rn

Com o objetivo de testar a hipótese

Ho: f(X)-aiX.-i+. .+apX.-p

Hi: fé não-linear

utilizamos a estatística

q

T.(n)
i:l

(6.19)

em que
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Sob Ho, a estatística Tq(n) possui distribuição assintótica )C: (q)

O teste de linearidade de Poggi e Portier (1997) pode ser generalizado para

o caso em que d>l

A estimativa "kernel regression'' da função f e da função densidade de

probabilidade h, para cada x c RP, quando d>1 são dadas

T l

Eli'''K(i'(XI'' x»X....
f. (x) : -i:gM-

)l.li''"K(i'(XI''-x»
i:o

. l T-l

h.(x) = :-)1.1i''K(i'(XI'' - x» ,

Z. (x) =

m b.-T''e K(x)= 1, exp
«27ty2a.y

Tb: (l + ap)

f.llKlll
G; . ®rG:. ® - .&: ,.l @.")

# para xcRP
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co

por

(6.21)

e

(6.22)i:o

respectivamente

Quando a variância do processo ruído branco 6or desconhecida u

seguinte estimador para I'

Ê.: :!Í1lx.*. -Â:..*:)(x.*. -Â: .*1l..-«..l
k:O
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com À>0. O termo (À/I')Id assegura a invertibilidade da matriz r.

A estatística do teste é dada por

T. W : T' ' -hGPs. W , (6.24)

com sq(n) dado por (6. 1 6)

Sob Ho, a estatística Tq(n) possui distribuição assintótica X: (dq)

6.4 Outros testes de linearidade

Podemos encontrar muitos outros testes de linearidade na literatura

especializada. Dunis e Zhou (1998) sugerem um teste de linearidade não

paramétrico no domínio da frequência baseado no procedimento 'cbootstrap'' e

sugerem, também, um teste de linearidade paramétrico contra a hipótese de um

modelo auto-regressivo exponencial. Para testar a linearidade contra a hipótese de

um modelo bilinear pode ser utilizado o teste paramétrico de Keenan's (1985)
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Capítulo 7

Aplicações

7.1 .[ntrodução

Neste Capítulo serão aplicados alguns dos testes de linearidade e

normalidade descritos nos Capítulos 5 e 6 nas séries de poluição, temperatura e

óbitos da cidade de São Paulo, ver Apêndice A. Os programas foram

desenvolvidos em S-plus e em turbo pascal e podem ser encontrados no Apêndice
B

As séries utilizadas neste capítulo são descritas a seguir

i) Total de óbitos por causas respiratórias para crianças de l a ll meses

(RESP) fomecido pelo Programa de Aprimoramento das Informações de
Mortalidade no Município de São Paulo (PROAIM);

ii) Total de óbitos para crianças de l a ll meses (TOT) fornecido pelo
Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no
Município de São Paulo (PROAIM);
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iii)Temperatura mínima (OC) (TEMP) 6omecida pelas estações da

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) situadas

no Parque D. Pedro e no Parque do Estado na Agua Funda;

iv)Média da concentração do agente poluidor PM10 (PM10), material

particulado, isto é, poeira composta de partículas menores do que lO
micra, calculada por meio das concentrações fornecidas por 1 1 estações
da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB)
espalhadas pela cidade de São Paulo.

As séries descritas foram medidas diariamente no período de l de janeiro de

1996 a 31 de dezembro de 1997 com T-731 observações. A série de média da

concentração de PM10 foi observada no período 18 de abril de 1996 a 31 de
dezembro de 1 997 com T=623 observações diárias.

Para a aplicação dos testes de normalidade e linearidade de Brillinger e
Irizarry (1 998) devemos particionar a série de interesse em L subséries de tamanho

V tal que V=T" e L- Tt', para CE<0,5. Desta forma as séries (l-B)TEMP, (l-

B)RESP e (l-B)TOT, que possuem 730 observações, foram particionadas em 46

subséries de tamanho 16 (a-0,421) e a série PM]0 foi particionada em 38

subséries de tamanho 16 (a-0,431). O "taper" utilizado na obtenção do

periodograma e do bi-espectro estimado é X(u)- ' (l cos(2nu»

Para a realização do teste de linearidade de Tsay (1986) é necessário a

obtenção do parâmetro m, que indica a quantidade de variáveis independentes da

primeira regressão, para isto coram ajustados modelos auto-regressivos às séries e

como valor de m tomamos a ordem de modelo auto-regressivo que melhor se

custou aos dados; para esta escolha foram utilizados os seguintes critérios

80



Capitulo 7 - Aplicações

e Critério de informação de Akaike

Segundo este critério o melhor modelo auto-regressivo para a série é aquele

que possui o menor valor de AIC(k), sendo que

AIC(k)-ln â: (k) + IS- ,

em que k é o número de parâmetros do modelo, T é o número de observação da

série e â'(k) é a variância residual estimada do modelo auto-regressivo de ordem

k

Critério de informação de Schwartz

Segundo este critério o melhor modelo auto-regressivo para a série é aquele

que possui o menor valor de SBC, sendo que

SBC(k)-lnâ: (k) +ll!!Çr) ,T '

em que k é o número de parâmetros do modelo, T é o número de observação da

série e â*(k) é a variância residual estimada do modelo auto-regressivo de ordem

k

Para a realização do teste de linearidade de Poggi e Portier é necessário

fazer a escolha de q pontos, com alta densidade, do suporte da distribuição h.

Quando esta distribuição 6or aproximadamente gaussiana os q pontos do suporte,

que são da forma (Xt,Xt-i,...,Xt-P--i), devem ser escolhidos tal que ]-1,25âx2 <X..

i<1,25â*2[, para i-0,1,...,p-], e â*2 é a variância de Xt. Após esta seleção

devemos calcular nestes pontos a fiinção distribuição h e devem ser selecionados q
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pontos tais que D(xi,xj), dado por (6. 17), é aproximadamente zero, para xi#:xj. Na

prática q é suficiente

Nos testes de normalidade e linearidade de Subba Rao e Gabr (1980) foi

utilizada para a estimação do espectro, bi-espectro e bi-coerência a janela espectral

de Parzen (ver Tabela 2.1), cqa largura de faixa é =i; . As freqtlências principais

selecionadas para o teste estão apresentadas nas colunas (3) e (4) da Tabela 5.1

Para as séries TEMP, RESP e TOT coram utilizados os seguintes parâmetros: K-6

dolo, r-5 e M-56 e para a série PM10 6oi utilizado K=6, d=10, r-5 e M=48. Estes

parâmetros satisfazem as condições estabelecidas nas equações de (5.20) a (5.23).

7.2 Total de óbitos por causas respirat(árias (RESP)

7.2.1 Análise descritiva e transformação

A série RESP é apresentada na Figura 7. 1 e as médias mensais da série são

apresentadas na Tabela 7.1; podemos notar que a série apresenta uma não

estacionariedade homogênea, uma vez que o total de óbitos por causas

respiratórias e os totais médios por causas respiratórias cresceram no Inverno, ou

sqa, entre os meses de junho e agosto e decresceram nos meses subsequentes. Para

eliminar esta não estacionariedade foi aplicada à série uma diferença de ordem l

A série transformada está apresentada na Figura 7.2. Podemos verificar que a

transformação estabilizou a média da série
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60

50

40

Dez/95 Mar/96 Jul/96 0ut/96 Jan/97 Abr/97 Ago/97 Novf97 Fe'/98

Figura 7.1 - Série RESP

Tabela 7.1 Média e desvio padrão mensais calculados a partir dos dados
diários da série RESP

Mês Média Desvio
Padrão

5,1
4,6
3,9
4,1
4,8
5,6
7,0
5,8
4,9
4,0
3,7
3,5

Mês Média Desvio
Padrão

2,9
3,8
3,6
3,3
5,0
5,7
5,8
4,2
4,1
4,7
3,2
5,5

Jan/96
Fev/96
Mar/96
Abr/96
Mai/96
Jun/96
Jul/96
Ago/96
Set/96
Out/96
Nov/96
Dez/96

16
15
16
17
20
24
28
25
20
14
15
15

4
2
9
5

l
7

2
3

3

8

6
l

IJan/97
Fev/97
Mar/97
IAbr/97
amai/97
Jun/97
Jul/97
lago/97
Set/97
10ut/97
INov/97
IDez/97

13
14
15
15
18

30
21
19
17
15

16
17

7
8

4
5

l
9
5

4
7
9
0

3

30

20

10

Ü0

10

-20

-30

Ded95 Mar/96 Jul/96 0ut/96 Jan/97 Abr/97 Ago/97 Novf97 Fev#98

Figura 7.2 - Série (l-B)RESP
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Podemos notar pela Figura 7.3, em que as 730 observações da série
transformada foram divididas em 52 subséries de 14 elementos cada e foram

calculadas as médias e os desvios padrões de cada segmento, que a diferença

aplicada à série RESP parece ser suficiente.

12

Q lO
-ü 8
n' 6Q '

0

.2

+

+

.1

+

+

' +

+

l o l
Média

l 2 2

Figura 7.3 - Gráfico do desvio padrão x média de cada
uma das 52 subséries da série (]-B)]i.ESP.

Analisando a Figura 7.4, que contém as funções de autocorrelação amostrar

das séries RESP e (l-B)RESP, notamos que transformação foi adequada e parece
ter tomado a série estacionária.

Figura 7.4 - Funções de autocorrelação amostral
para as séries ]IESP e (l -B)RESP
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7.2.2 Aplicação dos testes de linearidade e normalidade

Os testes de linearidade e normalidade descritos nesta seção foram

aplicados à diferença de ordem l da série total de óbitos por causas respiratórias,

que passaremos a denotar por (l-B)RESP

Para a realização do teste de linearidade do tipo de McLeod e Li, 6oi
custado um modelo MA(1) à série com uma diferença, isto é,

(l-B)RESPt=-0,83 %.l+et. (7.1)

As fiinções de autocorrelação e autocorrelação parcial amostrais dos

resíduos do modelo dado pela expressão (7. 1) estão apresentadas na Figura 7.5. O

resultado da aplicação do teste, está apresentado na Tabela 7.5

Figura 7.5 - Funções de autocorrelação e
autocorrelação parcial amostrais dos resíduos do
modelo (7.1).

Com relação ao teste de linearidade de Tsay os valores de AIC e SBC

obtidos a partir dos modelos auto-regressivos ajustados estão na Tabela 7.2.
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Notamos que o modelo que se ajustou bem à série (l-B)RESP foi um AR(7),

entretanto, esta escolha acarretaria no a)uste de uma regressão multivariada de

ordem 28 no terceiro passo do teste, desta forma foi escolhido como um bom

modelo o AR(3). O nível descritivo associado ao teste está na Tabela 7.5

Tabela 7.2 - Valores de AIC e
SBC para a série (l -B)RESP

AR AIC SBC

No teste de linearidade de Poggi e Portier devemos escolher a ordem do

modelo auto-regressivo que melhor se ajustou à série e para isto foi utilizado o

mesmo critério do teste de Tsay, ou seja, um AR(3). Para a realização do teste é

necessário fazer o escolha de q pontos do suporte da distribuição h. Na Figura 7.6

está representado o histograma de (l-B)RESP; como esta distribuição é
aproximadamente gaussiana, a função h foi calculada nos pontos (Xt,Xt-l,Xt-z) tal

que ]-7,69<Xt-i<7,69[ para i-0, 1, 2. A Tabela 7.3 apresenta os pontos que foram

selecionados para o teste e o tempo em que a observação ocorreu (T*). Estes

pontos, que possuem alta densidade, foram selecionados utilizando o histograma

da função h que está apresentado na Figura7.7. A Tabela 7.4 apresenta o valor da

86

l 4549 4554
2 4440 4449
3 4401 4414
4 4380 4398
5 4370 4393
6 4361 4388
7 4349 4381
8 4348 4385
9 4343 4384
10 4339 4385
1 1 4340 4390
12 4342 4397
13 4342 4401
14 4343 4408
15 4345 4414
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função h para cada ponto selecionado e a distância entre estes pontos; como esta

distância é aproximadamente zero, os pontos foram selecionados adequadamente.

O resultado da aplicação do teste, está apresentado na Tabela 7.5

$

g

.30 -20 -10 0 10 20

Figura 7.6 Histograma de (l-B)RESP

0.0 0.0001 0.0002 0.0003 0.0004

Figura 7.7 - Histograma da função h para (l
B)RESP
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Tabela 7.3 - Pontos selecionados para o
teste de Poggie Portier

Tabela 7.4
selecionados

T+
460
422
067
410

- Função h
'D

h
0,00016
0,00020
0,00024
0,00028

e distância entre os pontos

Pontos
(460,422)
(460,067)
(460,410)
(422,067)
(422,410)
(067,410)

D
1,50x10'
1,28x10'ii
2,25x10'ii
1,85x10'ii
3.12x10'ii
1,46x10'li

Os testes de linearidade e nomlalidade de Subba Rao e Gabr coram

aplicados nas 7 frequências principais dadas pelas colunas (3) e (4) da Tabela 5.1,

sendo que em torno de cada freqtlências principal foi selecionada uma amostra de

21 frequências satisfazendo (5.8) e (5.9) com r-5. Os resultados das aplicações dos

testes estão nas Tabelas 7.5 e 7.6.

Nos testes de nomlalidade e linearidade de Brillinger e Irizarry em que a

série foi particionada em 46 subséries de tamanho 16 obtivemos 29 frequências em

que o espectro e o bi-espectro foram calculados. Os níveis descritivos associados

aos testes estão nas Tabelas 7.5 e 7.6. Nas Figuras 7.8 e 7.9 estão apresentados os

níveis descritivos associados aos testes de linearidade e nomlalidade. Com relação

ao teste de linearidade, 31,03 % dos níveis descritivos associados ao teste são

menores do que 0,05 e 89,65 % dos níveis descritivos, associados ao teste de

normalidade, são menores do que 0,05
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T'p X Xt-i X'.2
460 4 -4 7

422 -6 0 -2
67 3 -1 -1

410   2 3
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0.9
0.85

0.8
0.75

0.7
0.65

0.6
0.55

0.5
0.45

0.4
0.35

0.3

Figura 7.8 - Níveis descritivos associados ao teste de linearidade

Figura 7.9 - Níveis descritivos associados ao teste de normalidade
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Conclusão

Os testes de linearidade e normalidade descritos nesta seção, cujos

resultados estão nas Tabela 7.5 e 7.6, indicam que a série (l-B)RESP não possui

um comportamento linear nem gaussiano.

Tabela 7.6
RESP

Testes de normalidade no domínio da âeqüência para a série (l-B)

90

  Teste Estatística Estimativa P percentual
de D< 0.05

Domínio do
tempo

Domínio da
âeqilêncía

McLeod e
Li
Tsay

Poggie
Portier

Subia Rao e
Gabr
Brillinger e
Irizarry        

Teste Estatística Estimativa P percentual
de p < 0.05

Subba Rao e Gabr

Brillinger e Irizarry ?.:(0 1, 02 )

80,55 o,oooo

89,65
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7.3 Total de óbitos para crianças de l a 1 1 meses (TOT)

7.3.1 Análise descritiva e transformação

A série TOT é apresentada na Figura 7.10 e as médias mensais desta série

são apresentadas na Tabela 7.7. Podemos notar um comportamento não
estacionário homogêneo da série, uma vez que o total de óbitos e os valores

médios mensais, cresceram entre junho e agosto e decresceram nos meses

subsequentes. Para eliminar esta não estacionariedade foi aplicada à série uma

diferença de ordem 1. A série transformada está apresentada na Figura 7.11.

Podemos verificar que a transfomiação estabilizou a média da série.

50

[bzJ95 h/br/96 JuV96 0ut/96 hn/97 AbrJ97 AgoJ97 1üvJ97 Fév/98

0

Figura 7.10 - Série TOT

91





Capítulo 7 Aplicações

-6 -4 -2 Média 0 2 4

Figura 7.12 - Gráfico do desvio padrão x média de cada
uma das 52 subséries da série (l-B)TOT.

Analisando a Figura 7.13, em que estão representadas as fiinções de

autocorrelação amostral das séries TOT e (l-B)TOT, notamos que a transformação

6oi adequada e parece ter tornado a série estacionária.

Figura 7.13 - Funções de autocorrelação
amostrar para as séries TOT e (l-B)TOT.
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7.3.2 Aplicação dos testes de linearidade e normalidade

Os testes de linearidade e normalidade descritos nesta seção foram

aplicados à diferença de ordem l da série total de óbitos para crianças de l a ll

meses, que passaremos a denotar por (l-B)TOT.

Para a realização do teste de linearidade de McLeod e Li, 6oi ajustado um
modelo MA(1) à série com uma diferença, isto é,

(l-B)TOTt=-0,80et.t+et. (7.2)

As funções de autocorrelação e autocorrelação parcial amostrais dos

resíduos do modelo dado pela expressão (7.2) estão apresentadas na Figura 7.14.

Na Tabela 7. 1 1 está apresentado o resultado da aplicação do teste.

0 10 20 30 40 50 60
L®

Figura 7.14 - Funções de autocorrelação e
autocorrelação parcial amostrais dos resíduos do
modelo (7.2).

Com relação ao teste de linearidade de Tsay os valores de AIC e SBC,

obtidos a partir dos modelos auto-regressivos ajustados, estão na Tabela 7.8.
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Notamos que o modelo que se ajustou bem à série (l-B)TOT foi um AR(7),

entretanto, esta escolha acarretaria no ajuste de uma regressão multivariada de

ordem 28 no terceiro passo do teste, desta Forma foi escolhido como um bom

modelo o AR(3). O nível descritivo associado ao teste está na Tabela 7. 1 1

Tabe[a 7.8 - Va]ores de A]C e
SBC para a série (l -B)TOT

Para a realização do teste de linearidade de Poggi e Portier devemos

escolher a ordem do modelo auto-regressivo que melhor se ajustou à série e para

isto foi utilizado o mesmo critério do teste de Tsay, ou seja, um AR(3). Para a

realização do teste é necessário fazer o escolha de q pontos do suporte da

distribuição h. O histograma de (l-B)TOT está representado na Figura 7. 15; como

esta distribuição é aproximadamente gaussiana, a fiinção h foi calculada nos

pontos (Xt,Xt-t,Xt-2) tal que ]-23,0<Xt-i<23,0[, para i=0, 1, 2. A Tabe]a 7.9

apresenta os pontos selecionados para o teste e o tempo em que a observação

ocorreu (T*). Estes pontos, que possuem alta densidade, foram selecionados pelo

histograma da função h que está apresentado na Figura 7.16. A Tabela 7.10
apresenta o valor da função h para cada ponto selecionado e a distância entre estes

95

l 6189 6194
2 6120 6129
3 6072 6085
4 6065 6083
5 6060 6083
6 6036 6064
7 6026 6059
8 6025 6062
9 6022 6063
10 6022 6068
1 1 6023 6074
12 6025 6080
13 6027 6087
14 6029 6094
15 6031 6100
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pontos. Como esta distância é aproximadamente zero, os pontos foram

selecionados adequadamente. O resultado da aplicação do teste, está apresentado
na Tabela 7. 1 1

+0 -20 0 20 40 60

Figura 7.15 - Histograma de (l-B)TOT

.Í:

'éq

/

0 2'10A4 4'10q 6'10q 8'10q 10U5 1.2'10C5

Figura 7.16
B)TOT

Histograma da fiinção h para (l
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Tabela 7.9 - Pontos selecionados para o
teste de Poggie Portier

Tabela 7.10 - Função
selecionados (D

T'K h

080 4.3x10'
028 5.lx10's
223 6.0x10'6

635 8,0x10'6

h e distância entre os pontos

Pares
(080,028)
(080,223)
(080,635)
(028,223)
(028,635)
(223,635)

D
3,6x10'
8,6x10'i3
1,2x10'i3
6,6x10'i4
2,5x10'i4
],6x10'i3

Os testes de linearidade e nomlalidade de Subba Rao e Gabr foram

aplicados nas 7 freqtlências principais dadas pelas colunas (3) e (4) da Tabela 5.1,

sendo que em torno de cada fteqüências principal foi selecionada uma amostra de

21 âeqüências satisfazendo (5.8) e (5.9) com r-5. Os resultados das aplicações dos
testes estão nas Tabelas 7. 11e 7.12.

Nos testes de normalidade e linearidade de Brillinger e Irizarry a série Êoi

particionada em 46 subséries de tamanho 16, desta forma, obtivemos 29
freqüências em que o espectro e o bi-espectro foram calculados. Os níveis

descritivos associados aos testes estão nas Tabelas 7.11 e 7.12. Os níveis

descritivos associados aos testes de linearidade e normalidade estão apresentados

nas Figuras 7.17 e 7.18. Com relação ao teste de linearidade, 37,93 % dos níveis

descritivos são menores do que 0,05 e 62,08 % dos níveis descritivos, associados

ao teste de normalidade, são menores do que 0,05
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T'p X Xt.i Xt.2
080 16 12 - l l
028 -2 8 14

223 10 13 -9
635 7 -3 -17
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l0.75

65
6
55

0.5
L0.45

4
35

0.3
=0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Figura 7.17 - Níveis descritivos associados ao teste de linearidade

.95
:D.9
=0.85

B
75

0.65

W
0.4

Figura 7.18 - Níveis descritivos associados ao teste de normalidade
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Conclusão

Os resultados dos testes de linearidade e nomlalidade realizados na série

([-B)TOT, estão nas Tabe]as 7.] 1 e 7.12. Notamos que a série não apresenta um

comportamento linear nem gaussiano. Os testes de linearidade de McLeod e Li e

de Tsay indicam que a série possui um comportamento linear.

Tabela 7.12 Testes de nomlalidade no domínio da freqüência para a série (l

p: nível descritivo associado ao teste

99

  Teste Estatística Estimativa P percentual
de p< 0,05

Domínio do
tempo

Domínio da
frequência

McLeod e
Lj
Tsay

Poggie
Portier

Subba Rao e
Gabr
Brillinger e
Irizarry        

Q TOT
Teste Estatística Estimativa P % P < 0,05
Subba Rao e Gabr

Brillinger e IrizarW ?.: (0 1 , Q 2 )

16,47 o,oooo  
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7.4 Média da concentração do agente poluidor PM10 (PM10)

7.4.1 Análise descritiva e transformação

A série PMI 0 é apresentada na Figura 7.19; podemos perceber que a média

e a variância da série não são constantes em relação ao tempo indicando uma não

estacionariedade da série. Pela Tabela 7. 13, dos dados mensais do agente poluidor

PMIO, notamos que entre janeiro e abril de 96 e entre março e maio de 97
ocorreram os maiores valores médios e desvios padrões da série.

200

150

100

50

Dez/95 h/lar/96 Jul/96 0utf96 Jan/97 Abr/97 Ago/97 Novf97

0

Figura 7.19 - Série PM10
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Tabela 7.13 - Média e

dados diários da série PM

Mês Média

desvio

10

Desvio
Padrão

23,4
30,5
47,1
31,2
19 3
16,5
l0,7
9,8
14,2
11,8
15,2

padrão mensais calculados a partir dos

Mês Média Desvio
Padrão

18,8
23,5
28,4
36,8
35,0
15,8
18,5
9,8
6,6

Jan/96
Fev/96
Mar/96
Abr/96
Mai/96
Jun/96
Jul/96
Ago/96
Set/96
Out/96
Nov/96
Dez/96

89 8
73,7
79,7
90,5
68,7
58,7
58,3
51,6
44,7
48,8
51,5
57,0

IJan/97
iFev/97
IMar/97
IAbr/97
IMai/97
Jun/97
IJul/97
Ago/97
Set/97

67,5
57,5
78,5
80 0
85,1
52,0
54,5
47,5
43,9

A necessidade de uma transformação na série pode ser percebida pela

Figura 7.20, em que as 623 observações da série foram divididas em 44 subséries

de 14 elementos cada e foram calculadas as médias e os desvios padrões de cada

segmento. Com base nesta figura, podemos verificar o aumento da variância dos

dados com o aumento da média das subséries. Sendo assim, aplicamos o logaritmo

nos valores da série PM10. A série transformada está apresentada na Figura 7.21,

podemos notar que a transformação parece estabilizar a variabilidade da série.

60

Q 50

-b 40a
:30
ã 20
0
c] lO

0
0 20 40 60 80 100 120

Média

Figura 7.20 - Gráfico do desvio padrão x média de cada
uma das 44 subséries da série PM10.
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Ded95 Mar/96 Jul/96 0ut/96 Jan/97 Abr/97 Ago/97

Figura 7.21 Logaritmo da série PM10

Analisando a Figura 7.22, que contém as fiinções de autocorrelação

amostral da série PM10 e do logaritmo da série PMIO, verificamos que as duas

funções de autocorrelação amostral apresentam um comportamento semelhante e

parecem indicar uma periodicidade na série.

0 10 20 30 40 50 60

Figura 7.22 - Funções de autocorrelação amostral
para as séries PMIO e LPM10.

Lag
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7.4.2 Aplicação dos testes de linearidade e normalidade

Os testes de linearidade e normalidade descritos nesta seção foram
aplicados ao logaritmo da série média da concentração do agente poluidor PMIO,

que passaremos a denotar por LPMIO.

Para a realização do teste de linearidade de McLeod e Li, 6oi ajustado um

modelo auto-regressivo à série, isto é,

LPM 1 0t-4-0,86LPM l Ot.t-0,3 5LPM l Ot.a+O, 1 7LPM l Ot-3+0,08LPM l Ot.12+et. (7.3)

As fiinções de autocorrelação e autocorrelação parcial amostrais do resíduo

do modelo dado pela expressão (7.3) estão apresentadas na Figura 7.23. O
resultado da aplicação do teste, está apresentado na Tabela 7. 17.

Figura 7.23 - Funções de autocorrelação e
autocorrelação parcial amostrais dos resíduos do
modelo (7.3).
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Com relação ao teste de linearidade de Tsay os valores de AIC e SBC

obtidos a partir dos modelos auto-regressivos ajustados estão na Tabela 7.14,

notamos que o modelo que se ajustou bem à série LPM10 foi um AR(13),
entretanto, esta escolha acarretaria no ajuste de uma regressão multivariada de

ordem 91 no terceiro passo do teste, desta forma 6oi escolhido como um bom

modelo o AR(3). O nível descritivo associado ao teste está na Tabela 7. 17

Tabela 7.14 - Valores de AIC e

SBC para a série LPM10

No teste de linearidade de Poggi e Portier devemos escolher a ordem do

modelo auto-regressivo que melhor se ajustou à série e para isto foi utilizado o

mesmo critério do teste de Tsay, ou seja, um AR(3). Para a realização do teste é

necessário íàzer o escolha de q pontos do suporte da distribuição h. Na Figura 7.24

está representado o histograma de LPM10. A função h foi calculada nos pontos

(Xt,Xt-i,Xt-2) tal que ]3,75<Xt-i<4,25[, para i-0, 1, 2. A Tabe]a 7.15 apresenta os

pontos que coram selecionados para o teste e o tempo em que a observação ocorreu

(T*). Estes pontos, que possuem alta densidade, foram selecionados utilizando o

104

AR AIC SBC
l 303 308
2 305 314
3 234 248
4 217 235
5 213 236
6 192 219
7 189 220
8 189 224
9 184 224
10 178 223
1 ] 175 224
12 166 219
13 145 202
14 141 203
15 141 207
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histograma da fiinção h que está apresentado na Figura 7.25. A Tabela 7.16
apresenta o valor da função h para cada ponto selecionado e a distância entre estes

pontos; como esta distância é aproximadamente zero, os pontos coram

selecionados adequadamente. O resultado da aplicação do teste, está apresentado

na Tabela 7. 17

Figura 7.24 - Histograma de LPM10

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

Figura 7.25
LPMIO

Histograma da função h para
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Tabela 7.15 - Pontos selecionados para o
teste de Poggi e Portier

Tabela 7.16 - Função
selecionados (P)

h e distância entre os pontos

Os testes de linearidade e nomlalidade de Subba Rao e Gabr foram

aplicados nas 7 fteqüências principais dadas pelas colunas (3) e (4) da Tabela 5. 1,

sendo que em tomo de cada freqüências principal foi selecionada uma amostra de

21 freqüências satisfmendo (5.8) e (5.9) com í-5. Os resultados das aplicações dos
testes estão nas Tabelas 7. 1 7 e 7. 1 8

Nos testes de normalidade e linearidade de Brillinger e Irizarry em que a

série foi particionada em 46 subséries de tamanho 16 obtivemos 29 frequências em

que o espectro e o bi-espectro foram calculados. Os níveis descritivos associados

aos testes estão nas Tabelas 7.17 e 7.18. Nas Figuras 7.26 e 7.27 estão

apresentados os níveis descritivos associados aos testes de normalidade e

linearidade. Com relação ao teste de linearidade, 27,58 % dos níveis descritivos

associados ao teste são menores do que 0,05 e 86,20 % dos níveis descritivos,

associados ao teste de normalidade, são menores do que 0.05
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TH' X X:-l x'.:
341 3,83 3,95 4,35
359 4,18 4,43 4,40
328 4,43 4,37 4,23
557 4,24 3,97 3,77

TI' h Pontos D
341 0,65 (341,359) 0 0006
359 0,85 (341,328) 0,0004
328 l,l l (341,557) o,o001
557 1,20 (359,328)  

    (359,557) 0,0003

    (328,557) 0,0007
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Figura 7.26 - Níveis descritivos associados ao teste de normalidade

0.85
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.75
7

.65
0.6
0.55
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0.45
0.4
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0.15
[0.]
0.05
0

0.75
0.7

Figura 7.27 Níveis descritivos associados ao teste de linearidade
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Conclusão

Os testes de linearidade e normalidade descritos nesta seção, cubos

resultados estão nas Tabela 7. 1 7 e 7. 18, indicam que a série LPM10 não possui um

comportamento linear nem gaussiano.

p: nível descritivo associado ao teste

Tabela 7.18
LPMIO

Testes de nomialidade no domínio da frequência para a série

p: nível descritivo associado ao teste
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Tabela 7.17 - Testes de linearidade oara a série LPM lO

  Teste Estatística Estimativa P percentual
de p< 0,05

Domínio do
tempo

Domínio da
freqüência

McLeod e
Li
Tsay

Poggie
Portier

Subba Rao e
Gabr
Brillinger e
Irizarry        

Teste Estatística Estimativa P % P < 0,05
Subba Rao e Gabr

Brillinger e Irizarry ?.:(0 1, Q2 )

47,97 o,oooo

86,20
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7.5 Temperatura mínima (TEMP)

7.5.1 Análise descritiva e transformação

A série TEMP é apresentada na Figura 7.28, podemos notar uma não
estacionário homogênea da série, uma vcz que as temperaturas mínimas, em geral,

decresceram de março a julho. Pela Tabela 7.19, dos dados mensais da série

T.EMP, notamos que nos meses de janeiro, fevereiro e dezembro ocorreram as

maiores médias das temperaturas mínimas para os anos de 1996 e 1997. Para

eliminar este comportamento foi aplicada à série uma diferença de ordem 1. A

série transformada está apresentada na Figura 7.29. Podemos verificar que a

transformação estabilizou a média da série.

25

20

d'15

10

5

0

Ded95 1vlar/96 Jul/96 0ut/96 Jan/97 Abr/97 Ago/97 Novf97 Fevf98

Figura 7.28 - Série TEMP
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Tabela 7.19 Média e desvio padrão mensais calculados a partir dos
dados diários da série TEMP

Mês Média Desvio
Padrão

1,1
1,2
1,4
3,3
1,8
2,2
2,9
3,1
1,8
1,7
2,4
1,6

Mês Média Desvio
Padrão

1,1
1,0
1,7
1,8
1,5
2,7
1,6
2,1
1,7
1,9
1,7
1,9

Jai#96
Fev/96
Mar/96
Abd96
Mai/96
Jun/96
Jul/96
Ago/96
Set/96
Out/96
Nov/96
Dez/96

19,2
19,0
18,5
16,3
12,9
19 n

9,7
l0,2
13,2
15,0
15,8
18,2

Jan/97
IFev/97
IMar/97
Abr/97

IMai/97
IJun/97
Jul/97
Ago/97
Set/97
10ut/97
INov/97
IDez/97

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

8,8
8,5
6,8
5,1
3,1
1,8
2,5
1,5
3,9
5,9
8,0
8,6

Ded95 IVlar/96 Jul/96 0uV96 Jan/97 Abr/97 Ago/97 Novf97 FeV98

Figura 7.29 - Gráfico da série (l-B)TEMP

Podemos notar pela Figura 7.30, em que as 730 observações da série
transformada foram divididas em 52 subséries de 14 elementos cada e coram

calculadas as médias e os desvios padrões de cada segmento, que a diferença

aplicada à série TEMP parece ser suficiente
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a 20
>

Q

V

'J* +

0

4.6 4.4 4.2 0.0 0.2
Média

Figura 7.30 - Gráfico do desvio padrão x média de cada
uma das 52 subséries para a série (l-B)T.EMP

0.4 0.6

Analisando a Figura 7.31, em que estão representadas as fiinções de

autocorrelação amostral das séries TEMP e (l-B)TEMP, notamos que a
transformação foi adequada e parece ter tornado a série estacionária.

Figura 7.31 - Funções de autocorrelação amostral
para as séries TEMP e (l-B)TEMP

Ü

l l l
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7.5.2 Aplicação dos testes de linearidade e normalidade

Os testes de linearidade e normalidade descritos nesta seção foram

aplicados à diferença de ordem l da série de temperatura mínima, que passaremos

a denotar por (l-B)TEMP

Para a realização do teste de linearidade de McLeod e Li, foi ajustado um

modelo ARMA à série com uma diferença, isto é,

(l -0,63B)( l -ByrEMPt-(l -0,89B)( 1 -0, 1 1 B')(1 +0, 1 0B '')(1 -0, 1 0B's)e.. (7.4)

As funções de autocorrelação parcial e autocorrelação amostrar do resíduo

do modelo dado pela expressão (7.4) estão apresentadas na Figura 7.32. Na Tabela

7.23 está apresentado o resultado da aplicação do teste.

Figura 7.32 - Funções de autocorrelação e
autocorrelação parcial amostral do resíduo do
modelo (7.4).

Com relação ao teste de linearidade de Tsay os valores de AIC e SBC

obtidos a partir dos modelos auto-regressivos ajustados estão na Tabela 7.20,
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notamos que o modelo que se ajustou bem à série (l-B)TEMP foi um AR(4),

entretanto, esta escolha acarretaria no ajuste de uma regressão multivariada de

ordem 10 no terceiro passo do teste, desta forma foi escolhido como um bom

modelo o AR(3). O nível descritivo associado ao teste está na Tabela 7.23.

Tabela 7.20 - Valores de AIC e

SBC para a série (l-B)TEl\a''

Para a realização do teste de linearidade de Poggi e Portier devemos

escolher a ordem do modelo auto-regressivo que melhor se ajustou à série e para

isto foi utilizado o mesmo critério do teste de Tsay, ou sda, um AR(3). Para a

realização do teste é necessário fazer a escolha de q pontos do suporte da
distribuição h. O histograma de (l-B)TEMP está representado na Figura 7.33,

como esta distribuição é aproximadamente gaussiana, a função h 6oi calculada nos

pontos (Xt,Xt-i,Xt.2) tal que ]-23,0<Xt-i<23,0[, para i=0, 1, 2. A Tabela 7.21

apresenta os pontos selecionados para o teste e o tempo em que a observação

ocorreu (T*). Estes pontos, que possuem alta densidade, foram selecionados pelo
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AR AIC SBC
l 2757 2762
2 2742 2751
3 2711 2725
4 2703 2721
5 2698 2721
6 2697 2724
7 2698 2730
8 2697 2734
9 2695 2737
10 2694 2740
1 1 2691 2742
12 2681 2736
13 2679 2738
14 2681 2745
15 2682 2751
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histograma da função h que está apresentado na Figura 7.34. A Tabela 7.22
apresenta o valor da fiinção h para cada ponto selecionado e a distância entre estes

pontos; como esta distância é aproximadamente zero os pontos foram selecionados

adequadamente. O resultado da aplicação do teste, está apresentado na Tabela
7.23

g

$

.J

Figura 7.33 Histograma de (l-B)TEMP

0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030

Figura 7.34 - Histograma da fiinção h para (l
B)TEMP
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Tabela 7.21 - Pontos selecionados para o
teste de Poggie Portier

Tabela 7.22 - Função
selecionados (D

T+ h
650 0 0060s
343 0,00787
666 0 00906
262 0,01109

h e distância entre os pontos

Pares

(650,343)
(650,666)
(650,262)
(343,666)
(343,262)
(666,262)

D
2,13x10'
9,62x10'ti
2,92x10'ii
1,33x10'ii
4,50x10-ii
9,30x10'ii

Os testes de linearidade e nomialidade de Subia Rao e Gabr foram

aplicados nas 7 freqüências principais dadas pelas colunas (3) e (4) da Tabela 5.1,

sendo que em tomo de cada freqilências principal foi selecionada uma amostra de

21 fteqüências satisfazendo (5.8) e (5.9) com r-5. Os resultados das aplicações dos
testes estão nas Tabelas 7.23 e 7.24

Nos testes de normalidade e linearidade de Brillinger e Irizany a série foi

particionada em 46 subséries de tamanho 16, desta fomla, obtivemos 29

freqüências em que o espectro e o bi-espectro coram calculados. Os níveis

descritivos associados aos testes estão nas Tabelas 7.23 e 7.24. Os níveis

descritivos associados aos testes de normalidade e linearidade estão apresentados

nas Figuras 7.35 e 7.36. Com relação ao teste de linearidade 24,13 % dos níveis

descritivos são menores do que 0,05 e 41,37 % dos níveis descritivos associados

ao teste de normalidade são menores do que 0,05
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T+ X Xt.i X--2
650 1,2 1,0 -1,9
343 1,8 -0,8 -0,5
666 0,1 2,0 1,0
262 0,3 1,0 0,6
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0.85
0.8

5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Figura 7.35 - Níveis descritivos associados ao teste de normalidade

0.8
g0.75
g0.7
t0.65

to.s
L0.45
l0.4

g

Figura 7.36
linearidade.

Níveis descritivos associados ao teste de
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Conclusão

Os testes de linearidade e normalidade descritos nesta seção, egos

resultados estão nas Tabelas 7.23 e 7.24, indicam que a série não possui um

comportamento linear nem gaussiano

Tabela 7.24 - Testes de normalidade no domínio da âeqtlência para a série (l

117

  Teste Estatística Estimativa P percentual
de p< 0,05

Domínio do
tempo

Domínio da
freqüência

McLeod e
Li
Tsay

Poggie
Portier

Subba Rao e
Gabr
Brillinger e
Irizarry        

Teste Estatística Estimativa P % P < 0,05
Subba Rao e Gaba

Brillinger e Irizarry ? .: (0 1, Q 2 )

26,39 o oooo

41,37
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7.6 Considerações finais

Este trabalho teve como oUetivo descrever e aplicar a algumas séries reais

alguns testes de linearidade e nomlalidade. Descreveremos a seguir algumas das

vantagens e desvantagens de cada um dos testes descritos nos Capítulos 5 e 6 e

aplicados nas série reais de poluição, temperatura e óbitos da cidade de São Paulo

i) Os testes de linearidade no domínio do tempo de McLeod e Li e de Tsay

têm a vantagem de possuírem uma aplicação fácil mas a desvantagem de

serem paramétricos, ou sqa, requer o ajustamento de um modelo a série

analisada;

Ü) O teste de linearidade no domínio do tempo de Poggi e Portier possui a

vantagem de ser não paramétrico, entretanto, possui a desvantagem de ter

uma aplicação trabalhosa, pois necessita da escolha de pontos do suporte

da distribuição do processo e esta escolha não é trivial;

üi) Os testes de linearidade e normalidade no domínio da frequência de Subba

Rao e Gabr possuem as vantagens de serem não paramétricos e de fácil

aplicação; entretanto, possuem a desvantagem de levar um tempo

computacional muito grande no cálculo do bi-espectro para uma grande

quantidade de freqüências, por este motivo o programa foi desenvolvido

em Turbo Pascal;

iv) Os testes de linearidade e nomlalidade no domínio da freqüência de

Brillinger e Irizarry possuem as vantagens de ter uma aplicação fácil e são

executados rapidamente pelo S-plus.
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Tabela A.l - Dados de
14,60 19,30 18,20

18,70 20,40 18,00

18,90 20,90 17,80

18,90 19,30 18,70

19,80 19,80 19,60

19,00 17,20 19,00

18,40 16,00 19,10
19,10 16,40 19,00

18,70 19,20 18,30

19,20 18,00 18,30

20,00 18,60 20,20
20,50 18,80 18,60

20,00 18,30 19,30
19,90 19,0o 18,20
20,00 19,00 18,60
18,20 18,60 21,20
20,70 17,40 20,70
20,30 19,20 18,50
19,60 20,44 20,90

18,90 19,50 19,80
18,30 18,60 18,80
19,20 19,30 20,40
20,50 19,30 19,40
19,40 20,3o 18,40
19,30 18,20 19,70

19,70 18,40 19,2o
19,30 17,60 19,20
18,50 18,70 18,50

19,40 17,20 18,10
18,50 19,60 18,20
18,90 19,70 18,30
18,80 17,70 18,20

20,00 16,80 19,30
20,10 13,90 14,30
19,90 17,60 10,90
20,20 16,50 9,80
20,40 18,40 12,30

(*) ler por colunas

temperatura da cidade de
13,00 11,70 12,00

ll,lO 11,20 12,00

11,70 11,20 13,00

12,60 11,60 13,00

14,20 12,50 13,50

15,30 11,80 14,80

14,90 10,00 13,90

14,50 11,90 9,00
15,00 10,60 4,90
13,60 11,70 5,40
15,00 10,90 6,30
14,60 8.20 11,20

13,50 11,80 11,10

13,40 11.0o 11,00

13,80 10,40 6,00
14,40 8.70 5,40
13,80 10,30 8,00
12,70 1o.80 7,20
14,60 11,70 6,20
14,0o 11,10 7,80
12,50 14,20 7,20
9,80 15,60 8,40
l0,40 14,70 9,00
13,70 15.80 12,40

14,00 14,60 11,00

14,50 14,40 10,00

14,10 13.80 9,60
13,70 1+,70 7,20
12,60 14,70 5,90
13,40 13,60 4,00
14,60 12,60 5,60
15,60 9,70 8,30
15,10 8.60 7,10
12,10 8.80 6,40
11,20 7,10 7,00
9,80 11.90 10,00

8.80 1+.00 11.30

São Paulo
12,00

11,4o

12.40

13.60

13,10

7,00
5,80
9,80
8,30
9,20
8.40
9,20
ll,oo
ll,oo
l0.60
12,7o

11,40

13,6o

14,80

13,80

14,60

15,40

13,00

9,50
14.40

14,4o

14,20

11,70

11,50

13,60

13,60
l0,30
l0,40
12.30

13,70
14.80

13.9o

(*)
12

1 1

10

1 1

12

12

13

14

15

16

15

15

14

15

14

13

13

14

12

15

16

13

13

14

16

17

18

18

14

12

12

13

16

18

17

14

14

60
00

80
40
40

70
80

20
70

00
40

40
60
30

10

20

60

6()

60
50

50

4()

9()

30

20

5()

3()

10

6()

70
40

50

20

00

10

70

8()

14

14

14

17

16

13

13

14

13

16

15

17

14

12

12

15

17

16

17

16

16

19

2()

19

19

18

16

16

16

15

14

1 1

1 o

14

14

13

13

90

60

70

80

20

90

40

20

80

60

70

60

60

80

80

60

20

3()

00

50

40

3()

4()

+0

80

9()

80

80

50

30

40

80

40

30

80

0()

6()

13

15

14

16

16

18

17

19

20

16

16

15

17

17

19

17

16

17

18

18

17

20

19

19

18

19

17

18

19

20

20

20

20

18

17

17

16

90

80

40

0()

60

20

30

90

20

90

40

6()

40

90

20

30

50

40

60

20

10

20

30

00

30

00

70

20

8()

80

10

70

00

40

40

10

60

123



Tabela
15,80

18,50

17,30

18,70

19,60

19,10

18,90

19,60

19,50

19,70

20,80

19,50

18,50

18,60

17,80

A.2 - Dados de
17,40 17,30

18,00 16,90
17,00 14,00
18,10 14,40
19,00 15,60
18,60 16,90

17,20 17,20

19,20 16,10

18,30 13,60

21,10 14,60

19,10 13,00

20,10 16,30
19,00 17,60
19,30 18,00
19,00 18,10

temperatura da cidade de
14,60 6,50 13,20

13,30 8,20 12,20

15,80 12,40 11,50

11,80 14,40 12,80

14,30 14,10 13,90
14,40 11,50 12,00

14,40 5,60 10,40
14,40 7,20 11,80

16,80 9,50 13,40

15,40 7,90 12,60
13,80 14,50 14,80

11,20 11,60 12,60

14,60 14,40 12,8o

13,30 14,50 11.80

14,80 12,00 12,80

14,00 10,90 13,00

13,70 10,20 12,50
12,60 13,20 10,20

13,00 12,40 11,60

12,60 13,10 8,60

12,30 14,60 9,30

13,10 13,80 10,00

13,00 14,70 13,20

13,50 12,70 11,50

12,80 14,70 11,60

13,30 13,30 13,40

15,00 12,60 15,10
11,80 13,50 11,90

13,80 12,10 12,80

11,20 11,80 14,20

l0,60 13,00 10,40

11,40 15,40 9,40

12,30 14,60 6,60
11,00 12,00 8,30

l0,60 13,20 7,80
l0,80 14,90 9.60
8.60 14,80 11.00

São Paulo
l0.60
11,60

ll,oo
11,40

12,60

12,40

9,50
14.80

15.50

14,30

11,80

11,20

12.40

l0.40

ll,oo
11,60

12,20

l0,60
11,30

12.20

14,40

16.80

13,9o

14,50

13 .4o
15.9o

14,00

12.30

l0.80
14.20

18,20

13,60

12.80

13.20

11.80

13.50

15.00

continuação
15,00 16,90

13,60 18,90

13,20 19,00

14,80 18,80

14,50 18,20

14,30 18,20

14,00 19,60

15,50 18,00

13,90 18,90

17,00 19,00

17,90 19,70

14,00 18,70

12.40 16,90

12.50 18,10

15.60 20,10
1+.8o 20,20
14,50 20,80
15,10 16,30

15,60 16,10

16.40 17,20

18.00 19.00

16.10 16,20

17.10 16,10

18.30 15,80
18.10 18.00

15.10 19.00

13.40 19,80

13.00 18,70

13.40 18,60

15.4o 18.40

15.80 20,10
15.20 15,10

15.70 13,50

16.30 16,10

16.90 17.70

15.90 18,00

15.90 16,60

17,40

16,20

16,60

18,80

18,50

16,20

15,40

16,00

18,20

19,70

19,4o

20,00
16,20

16,20

16,50

17,90

18,60

20,10
19,10

21.10

21,10
20.80

20,70
21.2o
20.30

19.20

21.60

19,80

18,90

19,00

18,60

18.80

19,60

19,50

19,50

20,00

19,40

18,90

18,20

19.00

17.30

18,70

18,10
18.50

17.10

(*) ler por

17,40

16,10

18,20

18,20

18.90

18,00

19,30

17,80

18.80

18,30

18,40

18,40

18.30

17,50

16.80

15.60

16.00

colunas

15

1 1

12

14

13

14

13

14

17

17

16

16

16

16

15

15

14

.00
80

20
30
20

40

30

40

60

oo

00

2()

30

40

20

70

30
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19,50 17.30 17.60

19,40 18,40 14,80

19,70 17,30 14,90

19,40 17,10 14,40

18,90 15.40 14.20



Tabela A.3 - Dados de óbitos por causas respiratórias da cidade de São Paulo ('p)
13 7 19 18 29 23 25 15 12 16

11 ll ll 26 23 17 39 20 12 16

15 19 24 19 21 19 27 22 14 12

13 17 19 13 25 23 26 15 22 22

20 15 12 ll 17 34 30 12 16 17

27 7 19 21 28 26 28 20 16 11

8 14 19 22 22 38 20 23 12 17

13 18 13 14 23 24 28 20 13 11

12 9 22 16 27 32 23 19 12 16

17 18 19 24 25 30 24 12 12 16

19 13 17 19 20 25 18 16 19 16

27 10 24 15 26 30 31 22 19 11

17 26 20 22 13 17 13

16 30 27 20 13 19 16

27 27 32 19 24 17 10

18 25 22 24 21 20 22

14 28 21 20 22 17 15

22 27 26 20 19 17 10

25 ll 35 27 9 18 16

15 21 29 25 ll 12 19

17 25 32 21 20 19 15

24 20 28 21 9 14 17

14 27 36 31 13 16 21

15 32 33 25 19 21 16

26 18 50 23 12 8 18

15 23 37 24
20 27 28 23
17 32 24 26
20 19 33 16

25 19 22 22
12 28 37 27
23 25 26 23
18 23 25 26
17 41 38 16

21 28 25 16

22 16 25 23

31 28 15 21

18

13

10

14

14

24

19

20

16

26

15

15

17

24

23

15

15

17

19

19

14

15

14

20
14

16

21

22

25

18

14

14

10

16

17

13

21

18

21

1 1

22

16

16

17

13

23

17

18

16

1 1

20

19

2()

13

14

1 1

23

1 1

16

15

14

17

19

12

18

14

13

19

12

16

15

15

21

23

13

17

17

12

22

16

18

18

1 1

17

13

(*) ler por colunas

1 1

14 17

12

13

19

13

15

12

14

10

16

13

16

12

12

21

17

16

15

10

19

18

10

12

16

14

21

12

17
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Tabela A.4 - Dados de
continuação

15 21

13 23

15 11

16 14

15 16

13 17

11 8
11 14

13 18

15 13

13 21

17 18

lO 14

18 12

15 17

2] 15

15

óbitos por causas respiratórias da cidade de São Paulo

12

14

16

15

16

1 1

1 1

15

1 1

16

12

16

17

14

14

1 1

18

14

10

1 1

16

14

13

21

14

1 1

17

13

20
20

10

23

19

20

23

16

13

22

29

25

25

20

34

38

31

30

38

39

43

34

38

32

27

3 1

39

28

31

34

28

34

31

32

28

20
32
30
22

19

29
24

27

30

41

14

13

22

23

25

23

30

24

21

22

19

18

19

21

25

18

16

13

21

17

19

17

20

16

21

23

23

21

18

2()

17

17

18

22

19

25

20

20

25
14

25

1 1

1 1

27
18

23

18

21

23

21

12

22

17

15

15

21

18

21

16

18

20

24
14

27
19

13

17

18

16

13

15

20

20

16

25

14

1 1

1 1

19

15

12

18

17

24
20
25

20
10

13

23

15

15

17

9

18

22

18

13

9

13

19

15

16

19

17

16

14

15

20

20
17

19

13

14

13

16

14

14

16

16

14

22

14

22

21

1 1

19

12

20
21

8

1 o

12

13

17

12

15

17

18

21

15

14

13

1 1

15

15

14

25

21

16

16

17

19

24

32

26

26

22

19

19

21

14

23

16

13

17

14

12

14

15

16

16

23

13

15

20
20

13

14

16

16

17

1 1

12

15

26
19

12

19

17

27

10

18

15

22

14

16

17

10

22

17

17

19

20

25
13

21

15

22

23

22

17

29
24

14

13

15

12

13

10

15

10

15

15

22

13

14

(*)lerporcolunas

20
16

18

14

17

18

19

18

14

14

20

17

1 1

14

13

14

16

17

10

19
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Tabela A.5 - Dados de óbitos da cidade de São Paulo (H')
133 128 142 150 183 163 167

125 137 135 162 182 188 158

135 157 137 171 162 158 171

148 144 172 168 145 165 181

140 143 149 171 159 183 189

167 134 161 159 165 184 185

120 146 150 148 187 176 175

131 143 162 146 175 189 203

118 144 178 145 163 192 193

110 144 138 170 196 162 186

165 136 158 155 166 184 180

161 139 160 155 181 203 191

136 147 158 156 154 192 159

109 123 133 149 189 174 161

153 155 136 152 177 195 180

168 143 164 156 181 185 159

141 135 154 154 189 206 180

150 132 158 148 198 190 195

133 173 143 175 164 205 149

146 151 164 140 172 187 160

145 128 135 135 185 204 153

132 122 133 173 174 195 148

152 173 131 142 179 216 157

135 174 139 164 177 201 156

156 136 161 164 171 228 170

151 151 142 146 185 200 148

123 138 153 145 183 160 155

127 167 136 154 178 200 147

141 120 144 156 156 192 135

149 122 141 180 188 174 140

147 147 143 147 190 170 144

147 128 144 143 172 191 144

133 134 120 166 176 192 157

141 144 143 139 192 203 169

135 141 137 154 182 166 161

150 152 140 186 192 200 167

135 142 157 190 177 168 167

(*)lerporcolunas

142

156

150

189

143

135

168

163

147

144

162

142

143

132

130

138

154

140

127

150

126

135

110

153

159

160

155

136

12o

127

129

145

155

162

152

128

134

123

123

113

154

142

150

151

140

143

150

139

116

126

143

137

139

151

136

143

145

131

132

142

142

138

114

149

108

136

126

133

154

142

150

148

122

141

140

151

158

139

152

127

150

158

161

135

130

135

145

142

137

137

144

163

136

154

15 1

144

161

114

135

142

154

141

146

162

141

143

106

121

144

147

134

127



.!!bela A.6 - Dados de óbitos da cidade de São Paulo (continuação)135 146 133 156 183 145 180 148

137 144 120 119 214 148 156 132

137 115 138 157 195 169 186 159

129 146 131 156 222 160 155 144

138 152 125 149 177 151 163 151

146 143 132 140 203 139 166 158

135 132 127 173 200 181 146 141

130 155 137 148 184 166 142 138

147 137 99 156 178 155 139 145

129 145 164 165 212 156 151 155

166 120 123 138 229 162 162 155

150 151 146 143 229 144 172 147

130 130 151 130 210 154 155 149

115 132 151 153 195 174 172 138

162 157 151 152 207 160 166 193

166 140 128 144 196 149 148 1+7

140 132 158 142 184 154 135 144

134 122 131 178 193 171 162 151

137 129 151 138 183 182 152 136

126 132 123 137 183 163 142 158

124 147 175 126 194 147 145 159

114 120 151 147 212 178 172 153

156 144 152 147 169 150 146 148

125 148 163 150 179 157 134 137

121 164 160 150 164 178 147 166

129 160 153 167 181 147 184 129

146 160 138 149 153 154 136 1+3

136 138 135 164 185 153 107 150

160 140 145 139 192 155 161 165

126 133 158 151 161 154 ]54 1+9

138 136 138 168 184 150 159 1+4

127 125 118 169 183 187 ]45 122

139 120 141 177 167 158 162 153

133 160 154 157 170 171 141 129

154 141 147 162 183 164 124 155

133 125 153 168 186 172 145 135

120 151 154 183 153 176 163 154

(*) ler por colunas

125

168

154

158

155

132

146

126

121

137

153

165

154

176

144

154

157

135

158

136

138

139

13 1

138

151

133

175

128

142

152

147

131

105

150

122

141

150

121

120

156

151

150

136

141

160

141

141

144

128

149

135

137

128

148

179

190

173

198

176

151

174

19o

145

176

164

128



Tabela A.7 - Dados da

Paulo (*)
97,70 49,81 60,19
102,94 47,85 75,85
76,63 95,93 63,60
75,33 94,45 59,38
94,65 87,85 60,59
145,95 106,53 66,48
148,17 112,70 42,77
129,41 91,83 75,99
114,21 26,76 80,41

85,78 47,34 96,61

70,05 53,94 55,94
115,03 75,42 105,03

110,31 49,58 151,42

55,53 90,66 104,94

54,99 80,88 53,18
66,14 39,64 51,89
71,90 60,02 81,05
51,91 81,72 93,02
73,44 100,61 161,67

106,21 95,53 158,25

139,41 103,32 42,58
120,63 101,07 41,89
71,82 68,93 46,36
54,83 88,46 95,72
71,13 107,60 125,23

96,27 98,40 120,81

115,17 52,30 91,79
102,80 76,22 68,66
43,39 106,38 40,42
53,43 112,78 52,08

68,01 74,97 53,99
68,39 131,10 83,86
72,90 147,97 95,65
72,33 72,35 77,50
70,70 48,17 93,54
50,23 35,33 137,87

41,71 34,04 158,79

('')lerporcolunas

concentração do agente poluidor PM10 da cidade de São

183,88

186,25

149,88

43,33

35,18

53,65

58,68

49,37

52,74

63,55

51,55

53,92
74.03

105,36

121,28

122,39

117,85

95,94

81,81

126,33

143,05

52,64

43,15

60,24

75,74

47,60
68.10

66,47
61,08

76,49

45,49
40,02
40,76

44,05

27,39

33,85

39.42

49.81

45,94

45,44

71,95

34,68

44,85

62,01

87,34

84,90

91,98

123,27

64,08

54,57

37,89

42,69

46,64

46,37

49,81

50,99

63,78

48,08

81,08

62,15

43.01

44,37

51,02

68,75

58,30

65,76

50,93

44,37
41,52

49,18

72,06

82,58
71.66

37

36

44

59

45

65

43

35

58

77

84

86

81

52

43

39

49

65

74

74

71

52

69

60

54

43

33

26

48

46

46

37

40

+9

55

+6

53

18

86

21

30

58

61

14

20

88

66

51

4()

10

76

31

67

12

16

42

06

21

30

95

73

76

81

09

76

54

36

10

51

96

36

1 1

36

47

44

50

68

67
63

64

45

48

51

5()

41

4()

56

75

68

66
53

47

43

56

54

44

67

59

43

28

46

45

54

58

52

44

27
40

41

36

46

63

75

23

83

10

27
70

18

19

99
oo

14

18

32

19

19

1 1

06
41

35

30

81

07

43

27

62

,39
,13
,68
.38
,89
.25

,88
,68
.57
84

33,63

35,32

29,74

43,34

43,79

51,86

53,46

41,77

54,35

33,29

35,84
39.79

53,63

54,67

43,89
36,53

39,01

31.41

39,82

43,21

43.25

40.88

42,23

34,80

30,97

42,83

46,90

56.24

58,78

40,90

31,63

28,42
42.49

61.36

68.11

73.78

79.42

64,55

48,67

58,01

70,04

69,54

58,01

54,69

45,95

30.48

39,60

41,73

48,33

45,82

44,98

55,55

55,66

50,61

53,90

58,55

48,41

39,66

36,59

37,51
49.67

50,58

52,92

55,34

61,20
55,06

51,71

49,88

68,64

78,97

84,01

67,74

48,78

37.09

35

40

49

59

57

48

56

77

51

46

48

39

39

48

52

54

52

46

53

48

45

44

38

38

52

81

83

65

87

83

92

64

55

50

34

25

43

88

90

06

91

02

17

92

74

94

00

74

83

62

09

97

86

24

97

79

84

58

42

74

48

69

09

,68

.32

,10

.19

,51

,57

.98

,36

,51

,52

.59
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Tabela A.8 - Dados da concentração do agente
PM10 da cidade de São Paulo (continuação)

43,61 30,14 60,57 91,81 50,92 73,36

66,26 40,35 88,02 86,09 58,82 43,22

86,66 36,70 75,88 84,43 49,92 53,00

54,76 55,65 90,04 111,23 26,59 69,32

56,45 94,48 123,75 121,73 31,23 81,59
59,22 76,79 102,71 123,31 51,68 51,60

80,29 50,12 69,53 99,50 65,75 61,69

94,72 49,44 64,48 97,83 63,89 63,13

77,62 40,00 105,81 102,02 30,82 42,50

99,10 39,09 147,41 95,11 31,64 51,65

94,35 70,49 141,65 92,10 43,71 37,53

47,82 93,60 129,64 52,44 50,60 47,74
49,20 100,32 66,74 29,45 42,96 67,96

67,93 62,30 74,96 40,44 50,02 63,31

75,64 98,21 97,18 52,88 38,52 43,65

82,64 51,82 59,06 77,11 31,63 50,56

86,51 26,65 57,24 95,22 53,43 99,13

66,24 39,22 56,50 107,66 60,81 98,23

61,25 66,67 46,96 110,96 47,04 72,94

83,83 78,97 51,33 90,65 33,33 79,68

86,79 73,34 53,97 108,55 36,52 48,87

52,83 61,89 82,36 120,76 64,08 26,88

58.89 61,95 132,24 132,79 91,94 37,92
75.81 52,48 145,89 152,98 63,47 50,93

72.28 66,56 121,79 97,19 73,38 37,67

68,51 68,87 103,95 45,96 74,88 32,05

89,02 104,53 147,26 59,14 60,33 43.32
97,53 84,06 148,15 103,65 74,83 54,37
83,65 68,88 106,49 150,49 51,41 47,94
57,40 48,42 59,16 50,49 39,62 46,67

46,01 37,82 26,88 34,41 33,38 40,37

+0,83 36,31 49,60 70,96 39,52 38,90

27,58 48,63 72,23 113,72 35,56 42.87

57,06 73,09 30,16 49,66 48,20 45,47

62.07 76,18 26,22 31,08 40,56 37,08

56,92 77,47 32,48 49,36 34,54 43,87
26,07 49,07 55,69 57,11 53,41 39.69

(*) ler por colunas

poluidor

52

40

53

61

65

64

46

48

58

51

59

67

47

32

35

49
35

44
45

41

37

52

50

54

40

46

38

32

37
52

40

26

95

83

69

24

92

22

57

28

66
87

46

41

59

63

99

43

78

60

56

01

24

73

31

71

51

00

87

89

08

81
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APENDICE B

PROGRAN4AS



B.l Programa referente ao teste de linearidade de McLeod e Li($plus)

# Colocar o resíduo do modelo ajustado na variável et

# Colocar a quantidade de lag's em K

library(Matrix)

nt<-nrow(et)
et<-t(et)
et2<-O
K<-60
p<-Matrix(0,K, l )

6or ( i in 1 : nt)

et2]i]<-et]i] *et]i]

macf<-acf(et2, K, "correlation",plot-F)
attach(maca)
acfl <-acf

detachO

6or ( i in l:K)

p[i[<-«acfl]i+ 1])"2)/(nt-i)

QQ<-nt*(nt+2)*(sum(p»

QQ

l-pchisq(QQ, K, ncp-0)

{

}

{

}
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B.2 Programa referente ao teste de linearidade de Tsay ($plus)

# Colocar a ordem do modelo auto-regressivo ajustado na variável m

# As séries originais e com as respectivas defasagens foram colocadas no arquivo
# de entrada DADOS

# Série RESP

m<-3

el<-0
e2<-0
e3<-O
e21<-0
e22<-0
e23<-O
e24<-0
e25<-0
e26<-0
fR-O
ffl <-O

fitl<-lm(formula = RESP - RESPI + RESP2 + RESP3, data - DADOS, na.action
- na.omit)
e[<-resid(fit ] )

fit2<-manova(formula =
cbind(RESPI I'RESPI ,RESP2*RESP l ,RESP3 'KRESPI ,RESP2* RESP2,RESP3*R
ESP2,RESP3'KRESP3) - RESPI + RESP2+RESP3, data = DADOS,
na.action=na.omit)

e2<-resid(üit2)
n<- nrow(e2)
r<- ncol(e2)

e21<.
e22<.
e23<.
e24<.
e25<.
e26<.

resid(fit2)[, 1 ]
resid(âit2)[,2]
resid(fit2)[ ,3 ]
resid(fit2)[,4]
resid(üit2)[,5]
resid(fit2)[,6]

133



fit3<-lm(el -- e2 1+e22+e23+e24+e25+e26)
e3<-resid(Hit3)
R<-(t(el)%*%e2) %*%(solve(t(e2)%*%e2» %*%(t(e2)%*%el)
ffl <-(n7( r*(t(e3)%*%e3»)*(n-m-r-l )

l -pf(fn , m*(m+1 )/2, n-(m*(m+3)/2)-1 , ncp-0)

# Série PMI 0

m<-3

el<-0
e2<-0
e3<-0
e21<-0
e22<-0
e23<-0
e24<-0
e25<-0
e26<-0
fR-O
írl<-o

Hitl<-lm(formula = PM - PMI + PM2 + PM3, data DADOS, na.action
na.omit)
e l <-resid(fit l )

nit2<-manova(formula =
cbind(PMl*PMI,PM2*PM l ,PM3*PMI,PM2+PM2,PM3*PM2,PM3*PM3)
PMI + PM2+PM3, data = DADOS, na.action=na.omit)

e2<-resid(Hit2)
n<- nrow(e2)
r<- ncol(e2)

e21<- resid(Hit2)[, 1]
e22<- resid(nit2)[,2]
e23<- resid(fit2)[,3]
e24<- resid(6lt2)[,4]
e25<- resid(Hit2)[,5]
e26<- resid(fit2)[,6]

Hit3<-lm(el -- e21+e22+e23+e24+e25+e26)
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e3<-resid(flt3)

n<-(t(el)%*%e2) %*%(solve(t(e2)%*%e2» %*%(t(e2)%*%el)
ffl<-(n7( r*(t(e3)%*%e3»)*(n-m-r- l )

l-pf(ffl , m*(m+1)/2, n-(m*(m+3)/2)-1, ncp-0)

# Série TEMP

m<-3

el<-0
e2<-0
e3<-0
e21<-0
e22<-0
e23<-0
e24<-0
e25<-0
e26<-0
fR-O
ffl<-O

Hitl<-lm(formula = TEMP - TEMPO + TEMP2 + TEMP3, data = DADOS
na.action = na.omit)
el <-resid(íit l)

flt2<-manova(formula =
cbind(TEMP l *TEMP l ,TEMP2 *TEMP l ,TEMP3 *TEMP l ,TEMP2 *TEMP2,TEM
P3l'TEMP2,TEMP3*TEMP3) -- TEMPO + TEMP2+TEMP3, data = DADOS,
na.action-na.omit)

e2<-resid(fit2)
n<- nrow(e2)
r<- ncol(e2)

e21<.
e22<.
e23<.
e24<.
e25<.
e26<.

resid(Hlt2)[, 1 ]
resid(fit2)[,2]
resid(Hlt2)[,3]
resid(6it2)[,4]
resid(6it2)[,5]
resid(fit2)[,6]
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Hit3<-lm(el -- e21+e22+e23+e24+e25+e26)
e3<-resid(ült3)

H<-(t(el)%*%e2) %*%(solve(t(e2)%*%e2» %*%(t(e2)%*%el)
fn <-(n7( r*(t(e3)%*%e3»)*(n-m-r-l)

l -pf(ffl , m*(m+1)/2, n-(m*(m+3)/2)- 1 , ncp-0)

# Série TOT

m<-3

el<-O
e2<-0
e3<-0
e21 <-0
e22<-0
e23<-0
e24<-0
e25<-0
e26<-0
fR-O
fFI <-O

Hltl<-lm(formula = TOT -- TOTI + TOT2 + TOT3, data - DADOS, na.action
na.omit)
el<-resid(nt l)

fit2<-manova(formula =
cbind(TOT l*TOT l ,TOT2*TOT l ,TOT3 +TOT l ,TOT2*TOT2,TOT3*TOT2,TOT3
'kTOT3) -- TOTI + TOT2+TOT3, data - DADOS, na.action=na.omit)

e2<-resid(Hit2)
n<- nrow(e2)
r<- ncol(e2)

e21<- resid(fit2)[,1 ]
e22<- resid(ült2)[,2]
e23<- resid(fit2)[,3]
e24<- resid(fit2)[,4]
e25<- resid(fit2)[,5]
e26<- resid(ât2)[,6]

fit3<-lm(el - e21+e22+e23+e24+e25+e26)
e3<-resid(flt3)
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n<-(t(el)%*%e2) %*% (solve(t(e2)%*%e2» %*% (t(e2)%*%el )
fFl<-(m7( r*(t(e3)%*%e3»)*(n-m-r-l)
fn

l -pf(ffl , m*(m+1)/2, n-(m*(m+3)/2)-1 , ncp-0)
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B.3 Programa referente ao teste de linearidade de Poggi e Portier (S-paus)

# Programa elaborado para p'3

# As funções F,H e K são calculadas nos elementos de q

# As séries originais e com as respectivas defasagens foram colocadas no arquivo
# de entrada DADOS. A série PMI 0 com as respectivas defasagens foram
# colocadas no arquivo de entrada DPM IO

# Vetores iniciais para a serie TEMP

y<-DADOS[, 1 ]
x<-DADOS[,2]
xl <-DADOS[,3 ]
x2<-DADOS[,4]

# Vetores iniciais para a serie RESP

y<-DADOS[,5]
x<-DADOS[,6]
xl<-DADOS[,7]
x2<-DADOS[,8]

# Vetores iniciais para a serie TOT

y<-DADOS[,9]
x<-DADOS[,10]
x] <-DADOS[, 1 1 ]
x2<-DADOS[,12]

# Vetores iniciais para a serie PM 1 0

y<-DADPM IO[, 1]
x<-DADPM 10[,2]
xl<-DADPM 10[,3 ]
x2<-DADPM IOS[,4]

library(Matrix)

v<-0
n<-length(x)
sigma<-sqrt(var(x»
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p<-3
k2<-( 1/(sqrt(2* pi)* sigma»''p
k6<-2*(sigma"2)
a<- 1/(p+ l )
n3<-nrow(q)
L<-0.2
nl<-nrow(q)
xx<-Matrix(0,n- l , l )
xxl<-Matrix(0,n- l ,l)
xn<-Matrix(0,n- ] , ] )
yy<-Matrix(0,n- l , l )
sh<-Matrix(0,n, l )
h<-Matrix(0,nl ,l)
nn<-Matrix(o,n, l )
FF<-Matrix(0,n, l)
f<-Matrix(0,n l ,l)
k<-Matrix(0,nl,l)
kk<- Matrix(0,n, l )
kk2<- Matrix(0,n, l )
kkp<- Matrix(O,n, l)
X<-Matrix(0,n,p)
Xl<-Matrix(0,n- l ,p)
A<-Matrix(0,p, l )
Al<-Matrix(O,p, l )
XHl<-Matrix(0,n, l )
XXH l <-Matrix(0,n, l )
XXn12<-Mat'ix(o,n, l )
XXH3 <-Matrix(0,n, l )
XH2<-Matrix(O,n, l )
XH3<-Matrix(0,n, l)
vl<-Matrix(O,n, l )
z2<-Matrix(0,nl ,l)
z<-Matrix(0,n l , l )
nqql<-0

qual-fiinction(x)
{

xqua<-x"2
xqua
}
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## Cálculo h(x) e f(x) para cada q

6or(i in O:n-l)

kkli+ll<-(i"a)
kkp[i+l ]<-(i"(a*p»

{

}

kk2<-apply(kk,2,qua)

for(jin l:nl)

XHl<-x-q [[,i ]
XH i <-t(xn i )
XH2<-x l -q]j ,2]
xm<-t(xn12)
XH3<-x2-q]j,3]
xn3<-t(xn3)

{

XXHl<-apply(XH 1,2,qua)
XXH2<-apply(XH2,2,qua)
XXH3<-apply(XH3,2,qua)

HH<-exp«XXH l +XXH2+XXH3)*(- 1)*(kk2/(2* sigma"2»)* k2* kkp

6or(j in l :n)
{
FF [[[<-Hn [j ] *y [1]
}

fjjl<-sum(FF)/sum(HH)
hljl<-sum(HH)/n
}

# Cálculo da constante A

X<-cbind(x,x l,x2)

A<-solve(t(X)%* %X)%* %t( X)%*%y
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# Cálculo da ftlnção k(x)

6or(j in l:nl)

kEj[<-k2*(exp(-(q]j ,i]"2+q]] ,2J"2+q [1 ,3] "2)/k6»

## Cálculo de An-l =AI

6or(j in l :n-l)

xxL[[<-x]j]
xxl [j[<-xl ]j ]
xx2]j]<-x2tj]
yy[[[<-yL]]

r

Xl<-cbind(xx,xxl ,xx2)
AI <-solve(t(XI)%*%XI)%* %t(X 1)%*%w

# Cálculo de sigma-v

vl<-y-(X9 *%AI)
v<-«t(v l)o%o * o%ov l)+L)/n

}

{

# cálculo de z et

k20<-«(n"( l -a*p»*(l +a* p»/(v*2* t(k)o%o*o%ok»"( 1 /2)

for(jin l:nl)

z[j[<-k20*(h]j]"( t/2»*(ÍÜ]-((l]j,t]*A[ 1 ]+qL],2]* A]2]+q]j ,3]*A]3]»

for(j in l:nl)

z2lll<-zljl"2

t<-sum(:2)

pvalue<-1-pchisq(t,nl)

{

}

}

t
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pvalue

# Simulação de h

for(l in l:nl)

XH[ <-x-q [1,1 ]
XH l <-t(XH l)
XH2<-x l -q]j,2]
XH2<-t(XH12)
XH3<-x2-q]j,3]
xi-13<-t(xn3)

{

XXH

l <-apply(XH 1 ,2,qua)
2<-apply(XH2,2,qua)
3<-apply(XH3,2,qua)

HH<-exp«XXH l+XXH2+XXH3)*(- 1)*(kk2/(2* sigma"2»)* k2* kkp

hljl<-sum(HH)/n
}

# Cálculo de K(x) para os 4 pontos escolhidos

qq l<-Matrix(0 ,6,3 )
qq2<-Matriz(0,6,3)

qq l]l ,]<-q[ 1 ,]
qq 1 [2,]<-q[ 1 ,]
qq1 [3,]<-q[ 1 ,]
qql [4,]<-q]2,]
qql [5,]<-q]2,]
qql [6,]<-q]3,]

qq2]1 ,]<-q]2,]
qq212,]<-q]3,]
qq213,]<-q]4,]
qq214,]<-q]3,]
qq215,]<-q]4,]
qq216,]<-q]4,]

nqq l<-nrow(qq l)

HH4<-Matrix(0,nqql,l)
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for(jin l:nqql)
{

}W l <-Matrix(0,n, l )
X}U<-Mathx(0,n, l )
XH3<-Matrix(0,n, l )
XXH l <-Matrix(0,n, l )
XXH2<-Matrix(0,n, l )
XXH3 <-Matrix(0,n, l)
nH l<-Matrix(0,n, l)

XH[<-x-qq] [j,]]
xni<-t(xni)
XH2<-xl -qql ]j,2]
XH[2<-t(xn12)
XH3<-x2-qq l [j,3 ]
xn3<-t(xn3)

XXH l <-apply(XH 1 ,2,qua)
XXH2<-apply(XH2,2,qua)
XXH3<-apply(XH3,2,qua)

HH l <-k2 * exp«-(XXH l +XXH2+XXH3) * (kk"2»/k6)

XH l <-Matrix(0,n, l )
Xr12<-Matrix(0,n, l )
XH3<-Matrix(0,n, l )
xxn l <-Matrix(0,n, l )
XXH2<-Matrix(0,n, l )
XXH3 <-Matrix(0,n, l)
nm<-Matrix(o,n, l)

XHI <-x-qq2 [j,l ]
XHl<-t(XH l)
XH2<-xl -qq2 [j ,2]
Xm<-t(XH2)
XH3<-x2-qq2]j,3]
XH3<-t(xn3)

XXH l <-apply(XH 1 ,2,qua)
XXH2<-apply(XH2,2,qua)
XXH3<-apply(XH3,2,qua)

HH2<-k2 * exp«-(XXH l +XXH2+XXH3 ) * (kk"2»/k6)
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HH3<-HH l 'KHH2 +kk

HH4ljl<-sum(HH3)/n

}
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B.4 Programa referente ao teste de linearidade de Brillinger e Irizarry (S
Paus)

# Colocar a série em y

# Este programa particiona a série original em L séries de tamanho v, para isto
# precisamos colocar o valor do parâmetro v na variável v

# Funçãotaper

taper<-fünction(x)
{

v <- length(x)
for(i in l:v)
xli] <- xliJ*«l - cos(2* Pi*(i/(v + 1»»/ 2)

X

# Parte a série em j sub-séries de tamanho v

record <- hnction(x,v)

j <- length(x) %/% v
m <- matrix(0,j,v)
for(i in l:j)

m[i,] <- tapar(x[«(i-])*v)+]):(i* v)])
m

{

}

h2 <- fiinction(v)

sum(taper(rep(l,v»"2)
{

}

h3 <- fünction(v)

sum(tapar(rep( l,v»"3 )
{

}

BIESP<-hnction(i,j)

freq l <-i+ l
{
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freq2<-j+ l
fteq3 <-(i+l )+(j +l )-l

6or (k in l :L)
{
m []k, ]]<-m]k,freq ]]* ctl' m]k,freq2] 'BCon](m]k,fteq3])
}

cl<-sum(ml )/L
cl
}

ESP<-fünction(k)
{

freq l <-k+ l

for (z in l :L)
{
m2]z, ]]<-ct2*«Re(m]z,freq ]]»"2+(Im(m]z,freq 1]»"2)
}

cl<-sum(m2)/L
cl
}

library(Matrix)

v<-16

n<-length(y)

mediai-mean(y)

x<-y-media

L<-n%/%v

h<-h3(v)

hh2<-h2(v)

b l <-Matrix(0,(v/2)+ 1 ,(v/2)+ 1 )

b2<-M atri x(0,(v/2)+ 1 ,(v/2)+ 1 )
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b3 <-Matrix(O,(v/2)+ 1 ,(v/2)+ 1 )

b4<-Matrix(0,(v/2)+ 1 ,(v/2)+ 1 )

BICA-Matrix(0,3 *v, l)

ml <-Matrix(0,L, l )

m2<-Matrix(0,L, l )

m<- matrix(O,L,v)

ct<-1/«(2*pi)"2)*h)

ct2<- 1/(2 *pi*hh2)

percent 1 <-0

percent2<-0

6or(i in l :L)

m[i,] <- taper(x[«(i-])*v)+]):(i* v)])

# Cálculo da trasformada de Fourier das séries

for(i in l :L)

m[i,] <- m(m]i,])

# Cálculo do bi-espectro e da bi-coerencia

for(i in 0:(v/2»

for(l in 0:(v/2»

WI <-(2 *Pi*i)/v
W2<-(2*Pi*j)/v
if((Wl>-W2) &&(Wi+(W2/2) <-pi)) blli+i,j+il<-BiESP(i,j)
if((Wl>=W2) &&(Wl+(W2/2) <-pi)) b2li+i,j+il<-

KSP(i)*ESP(j)*ESP«i+ i)+(j+ 1)-2)
if((Wl> &&(Wl+(W2/2) <-pi)) b3li+i,j+il<-

(Re(b l]i+l ,j+1]»"2+(]m(b]]i+] ,j+ 1]»"2

{

}

{

}

{

{

147



if ( (Wl>=W2) && (WI +(W2/2) <:
b2]i+i ,j+i])

# Cálculo dos níveis descritivos para o teste

linhas-l

for(i in 0:(v/2»

6or(l in 0:(v/2»

Wl<-(2 *Pi*i)/v
W2<-(2 *Pi*j )/v
if ( (Wl>-W2) && (W l +(W2/2) <:
if ( (Wl>=W2) && (WI +(W2/2) <:

l

}
}

{

{

pi)) b4]i+l ,j+l]<-(t)3]i+ l ,j+t])/(

de normalidade

pi)) BIC]linha, l]<-b4]i+l ,j+t ]
:pi) ) linhas-linha+ l

}

n4<-linha-l

BICOS-Matrix(0,n4, 1)

6or(iin l:n4)
{
BICO[i[<-BIC]i]
}

BIC02<-Matrix(0,n4, 1)

BIC02<-BICO

BICOS-Matrix(0,n4- 1 ,1)

for(i in l :n4-1)
{
BICO[i[<-BIC02]i+ l ]
}

n4<-n4-1

PV<-Matrix(0,n4,1)

n3<-h3 (v)
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n6<-h6(v)

pa<- 1/«H6* v)/«H3 "2)* L*2* pi»

for(i in l:(n4»

PV[i[<- 1 -pexp(B ]CO]i, ]] ,rate-pa)

nn<-O

for(i in l :(n4»

if(PVlil<-0.05) nn<-nn+l

percentl <-(nn/n4) *100
percentl

RBICO<-Matrix(0,n4,1 )
RBIC02<-Matrix(0,n4, 1 )

RBICO<-sqrt(BICO)

MEDIARBICO<-mean(RBICO)

VARI l <-(H6* v)/«H3 "2)*L*2*2*pi)
VARJ<-VARA l+(VARI l/n4)
DESV[O<-sqrt(VARA)

RB IC02<-(RB ICO- l\CEDI ARB ICO)/DE S VIO

BIC03<-RBIC02'\2

# Cálculo dos níveis de

PV5<-Matrix(0,n4,1 )

6or(iin l:n4)

PV5]i]<- 1 -pchisq(BIC03]i, l],l )

nn2<-0

{

}

{

}

scritivos para o teste de linearidadecriei Sr

{

}
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for(i in l:n4)

if(PV5lil<=0.05) nn2<-nn2+1
Í

percent2<-(nn2/n4)*100
percent2
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Programa referente ao teste de linearidade e normalidade de Subba Rao e
Gabr (Turbo Pascal)

( 01/11/1999 }]

($ N+ }

( in the $N+ state, Turbo Pascal generates
cede to perform all real-tape calculations
using the 8087 numero.c coprocessor. }

( Este programa faz o teste com 21 frequências para cada freqtlência
pri.ncipal, ou seja. r=5.
Entrar com os valores de M,D,r, com a séri.e, com o tamanho da série e com
as freqüênci.as pri.nci.pai.s freql.txt e freq2.txt (estas vara.áveis estão em
negrito no programa)
O programa coloca o bi--espectro e a bi.-coerenci.a no seguinte diretori.o
c:\000\bietot.txt e c:\000\bicotot.txt

program matri.z ;
uses crt, Dos;
const PI = 3.14159265359;

l#::=56; { ver TAM VET LI tamanho do vetou LI abaixo }
d:=10 ;

TAM VET FREQ2=147; { ind freqg'(4+r+l) }
CONST F=147; { Controla for do Bi.espectro, numero de

r=5

frequencias
em que o BITS será calculado }

( DEFINICAO DOS NO1qES DOS AKQulvos DE ENTRADA E SALDA }
ARQUIVO X= ' c :\000\tot. txt- ;
ARQUIVO SALDA BIES= 1 c : \000\bietot . txt
ARQUIVO SALDA BIC0= ' c : \000\Bicotot . txt -

type
VETORX = arras [1. .731] of EXTENDED;
VETORFREQ = array [1..7] of extended;
VETORFREQ[ = array [1..21] of extended; ( Usado no procedure P FREQI

VETORFREQ2 = array [[. .TAM VET FREQ2] of extended;
VETORBIES = arras [[..CONST F] of extended;
COMPLEXO = record

a:extended;
b:extendeci;

end;

{Parte extended do numero complexo
( Parte Imaginaria }

var
L. k, i.ndx, indfreql, i.ndfreq2, linha n. j : i.nteger
temp, contador, TMPI , TMP2 , V7\LOR BICO : extended;
hl, ml, sl, hundl : Word;
h2, in2, s2, hund2 : Word;
X : VETORX;
rKEQI, FREQ2: VETORFREQ;
VTMP 3 , VAMP 4 : VZTOKTKEQI ;
FPKEQI , FFREQ2 : VETORFREQ2 ;
V BIES REAL,V BIES IMAG: VETORBIES;
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vetx,vetíreql,vettreqz : text; {
ARQ SALDA: text ;

i: integer; soma, media :extended;
SALDA : COMPLEXO ;

function LeadingZero(w : Word) : String;
var

s : String;
begin

Str (w: 0 , s )
if Length(s) = 1 then

s := '0' +

Leadi.ngZero
end;

( CALCUJ:A A COVARIANCIA DA SERIE }
functi.on COV ( var vetcovl : VETOliX; s: integer ) : extended;
var

i cov, sl , TI : integer;
XT : VETORX ;
soma cov,medi.a cov: extended;

regi.n
sl: = abs (s)
Tl:= i.ndx sl; { i.ndx = N tamanho d.a feri.e }

s oma cov : =0 ;

{ CALCULA MEDIA }
for i. cov:= 1 to inox do

soma cov:=soma cov+vetcov]]i. cov] ;
medi.a cov : =soma cov/i. ndx;

dos de entradanome arquivos

( Constroi. XT )
for i cov:= 1 to TI do

XT[i. cov] := (vetcov] [i. cov] -medi.a cov) * (vetcov]Íi cov+s]] -media

s oma cov: =0 ;
for i cov:=1 to TI do

soma cov:=soma cov+XT]i. cov] ;

{ RESULTADO DA EUNCAO }

COV: =soma cov/i. ndx;
end;

{ CALCUI.A A EUNCAO DE AUTOCOVARIANCIA DA SERIE }
functi.on COVA ( var vetcov4 : VETORX; c,s: integer ) : extended;
var

i cov4,sl, tempcl,cl,A,tl,t2,t3,T4,linha, coluna: integer;
XTI : extended;
soma cova,media cov4 : extended;
ciecisao[,decisao2: array [1..3] of array [1..3] of integer;

regi.n

cov)
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tempcl : =abs (c)
sl : =abs (s) ;

( cl recebe o maxi.mo entre mod(s)
if (tempcl > sl )

then
cl:=tempcl

else
cl

e mod (c)

=sl;

Deck.saol para TI
Coll

LI
L2
L3

c>o
c-o
c<o

C
C
C

s>o Co12
C
C
C

s-o Co13 s<-o
-q

S
cl

decisao[t[,1]
deck.sao1[2,1]
ciecisao1[3,1]

=c; deck.sao111,2]:=c;
deck.sao1[2,2]:=c
decisao[t3,2] C

decisao111,3]
decisao1[2,3]:=-s
decisao[E3,3]:=c]

=c;
--s;

=--c

if c>0 then linha:=l
else i.f c=0 then linha : =2

else ].i.nha: =3; { c<O }

if s>0 then coluna:=l
else if s=0 then coluna : =2

else coluna:=3; { s<O }

t[:=decisao]]]i.nha,co]una]

( Decisao2

LI
L2
L3

t3:=abs(abs(c)
decisao2[1,1]
decisao2[2,1]
decisao2[3,1]

CI - S>0 c2 - S=0 C3 - S<-0
c>0 s s (c s)
c-o s s -s
C<0 (S C) -C (t3)

abs ( s) ) ;
:s; decisao2 [ 1 , 2 ] : =s
:s; decisao2 [2 , 2 ] : =s
[s c) ; decisao2 [ 3, 2]

cieci.sao2 [ 1 , 3} : =c-s ;

decisao2[2,3]:= s;
c; deck.sao2[3,3]:=t3

i.f c>0 then linha:=l
else i.f c=0 then linha: =2

esse linha:=3; { c<O }

if s>0 then coluna:=l
esse i.f s=0 then co].una : =2

else coluna:=3; ( s<0 }

t2:=deci.sao2[1i.nha.co]una]

l frite(ARQ SALDA, 'Tl= ',tl, ' T2 ', t2 ' ) ; }

( A recebe o maxi.mo entre 0,tl e t2 }
if((0 > tl) AND(0> t2)) then A:=0

else
if tl>t2 then A: =tl

else A: =t2 ;

T4 inox - A ( indx = N tamanho da feri.e }

153



s oma cov4 : = 0 ;

( CALCULA MEDIA }
for i cov4:= 1 to indx do

soma cov4 :=soma cov4+vetcov4[i cov4];
media cov4 : =soma cov4 /i.ndx;

{ Constroi. XTI }
XTl:=O;
for i cov4:= 1 to T4 do

XT[:=XT]+(vetcov4 [i. cov4] -medi-a cov4) + (ve

medi.a.cov4) +(vetcov4]i..cov4+t2] -media cov4);
cOv4+t]]

{ RESULTADO DA EUNCAO }

COV4 : =XTI/i. ndx ;

end;

( CALCUI.A A F'(JNCAO J;\NELA }
function JANELA ( s JAN: extended ) : extended;
var
L: extended;

begin
if (abs(s JAN) <= 0.5) then L:=(1-

6+(s JAN+s JÀN)+6*(abs(s JAN)*abs(s JAN) *abs(s.JAN))
esse i.f(abs(s JAN)>1) then L:=0

esse L:=2+(1-abs(s JAN))+(l-abs(
abs {s JAN) ) ;

JANELA: = L;
end;

( CALCUJ: A O ESPECTRO DA SERIE }
functi.on FI ( var veta.n FI : VETORX; W
var
a.s:i.nteger;
Fll : extended;
s oma : extended ;

begin
a : =-M;
Fll:=O;
foi' s:=a to M do

Fll:=Fll+JANEIA(s/M) +COV(veta.n FI, s) ecos(stW)

Fl:=Fl1/(2+PI);
end;

procedure SOMA COMPLEXO(paz'celal, parcela2 : COMPLEXO;
COMPLEXO);
begin

resultado- a: =parcel-al. a+parceJ- a2. a ;

extendedÊ

t+ +t t + ++ ++ ++ }

s JAN) ) + (l

extended

var resultado
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resultado.b
end;

:parcelar . b+parcela2 . b

procedure IMP COMPLEXO(parcelal COMPLEXO)

bebi.n
write].n(ARQ SALDA, 'COMPLEXO => ' ,parcelal.a:0: 4,

end;
' )l

+ ',parcelal.b:0:4,'

PROCEDURE EXP COMPLEXO
RECEBE DOIS NUMEROS COMPLEXOS, PARCELA l E
RESULTADO E' PASSADO COMO VARIÁVEL
DO NUMERO COMPLEXO

O PARÂMETRO E
E RECEBE O VALOR DO EXPONENCIAL

procedure EXP COMPLEXO(parâmetro: extended; var resu].tado:COMPLEXO)
begin

resultado. a: ecos(parâmetro) ;
resultado.b: =-sin(parâmetro) ;

end;

PARTE extended }
PARTE IMAGIN;\RIA }

procedure BITS
COMPLEXO)

l var vetcov VETORX; WI,W2 :extended; va.r resultado

a, p. li.nhabi.es , i.i., j j : integer;
L[: array [[. .TAM VET L]] of COMPLEXO;
SOMA BIES, TMP COMPLEXO : COMPLEXO;
part e.real , parte.imaginaria : extended ;

var

begin
{ wri.te].n(ARQ SALDA, ' =====================================
writeln(ARQ SALDA, ' PARÂMETROS DE ENTRADA DO PROGRAMA BITS
writeln(ARQ SALDA, ' WI = ',Wl:0:5, ' W2 = ',W2:0:5);
writeln (ARQ SALDA,
p:'2+M+l;
a : =-M;

) ;
-')

) ;

SOMA BITS . a : =0
SOMA BIES.b:=O

li.nha bies : =0 ;
for i.i:= a to M do

for jj:= a to M do
begin

Exp.COMPLEXO((i.i.+wl+j j +w2) , TMP.COMPLEXO)

( DEBUG }

WRITEIN (ARQ SAI DA,
WRITELN(ARQ SALDA,
wri.tem (ARQ SALDA,

,indx); }
( FRITE(ARQ SALDA,
WRITELN(ARQ SALDA,

) ;
' ) ; }

'CONSTANTES

l

l

r,d,N -indx- ',r, d:0:2,
ii- ',ii, ' jj

aÀNEI.A (ij. /M )
',jj,' M

-> ' , JANELA ( j.j. /M) : O : 5 ) ;
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FRITE(ARQ SAÍDA, 'aAiaxLA(jj/m) > ' ,.JANELA(jj/u)
WRITEIN(ARQ SALDA, ' aÀmniA( (ii-jj )/M)

jj ) /M) : O : 5) ;
WRITELN (ARQ SALDA, 'COV4 -> ' , COV4 (vetcov, i.i, jj)
IMP COMPLEXO (TMP COMPLEXO ) ; }
{ WRITELN(ARQ SALDA, ' (BIES) ;Parte extended TMP

, TMP COMPLEXO . a : 0 : 5 ) ; }
( FIM DO DEBUG }
parte real: =JANBLA(ii/M) +ünmELA(jj/M) +JANELA((i.i.-

jj)/M) +COV4(vetcov,ii., jj ) +TMP COMPLEXO.a;
SOMA BIES.a:=S014A.BIES.a + parte real;

>
> j /M) : O : 5) ;

a:ANEL.A ( ( j.j.

o:s) ;

parte inuginari.a : =JANELA(ii/M) +JANEIÀ(j j/M) +JANELA ((i.i.
jj)/M) +COV4(vetcov,ii, jj) +TMP COMPLEXO.b;

SOMA BIES.b: =SOMA BIES . b+parte.imagi.nada;

( ANTIGO L[][i.nha bi.es] .a:=JANELA(ii/M) +aAnELA(jj/M) +JÀNELA( (ii
jj)/M) +COV4(vetcov, i.i, jj) +TMP COMPLEXO.a;

L[][-i-nha bies].b: =JANELA(i.i./M) +aANELA(jj/M) +aANELA((i.i-
jj)/M) tCOV4(vetcov,ii., jj) +TMP COMPLEXO.b;

SOMA. a: =SOMA. a+L]]].i.nha bi.es] . a;
SOMA.b:=SOMA.b+L]]]i.nha bi.es] .b; }

end;
resultado.a: =SOMA BIES.a/((2+Pl} +(2+PI)) ;

resultado.b:=SOMA BIES .b/((2+PI) +.(2tPI)) ;
end;

procedure P FREQI
begin

vet fl [1 ]
vet fl [2 ]
vet fl [3 ]
vet fl [4 ]
vet fl15]
vet f1 [ 6]
vet fl [7 ]
vet fl [8 ]
vet f1 [9 ]
vet fl [lO]
vet fl [11]
vet fl [12]
vet fl [ 13]
vet fl [14 ]
vet fl [15]
vet fl [1 6]
vet fl [17]
vet f1 [18 ]
vet fl119]
vet fl [2 0]
vet f1 [2 1]

( WI , W2 : extended var vet fl, vet f2: VXTORrRnQI)

=Wl- (5 +d*PI /indx) ;

=WI ( 4 +dJ'PI /i.ndx ) ;
=Wl- (3 +d+PI /i.ndx) ;
=WI (2 +d* PI/i.ndx) ;
=Wl- (dtPI/i.ndx) ;

-wl;
=Wl+ (d+PI/indx ) ;
=Wl+ (2 td+PI/i.ndx) ;

=Wl+ ( 3 +d+ PI/inox) ;
=Wl+ (d+ 4 t PI /i.ndx )
=Wl+ ( d+ 5 + PI /i.ndx )
=wl;
=wl;
=wl;
=wl;
=wl;
=wl;
=wl;
=wl;
=wl;
=wl;

vet f2 [1 ]
vet f2 [2 ]
vet f2 [3 ]
vet f2 [4 ]
vet f2 [5 ]
vet f2 [6]

:W2
:W2
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vet
vet
vet
vet
vet
vet
vet
vet

f2
f2
f2
f2
f2
f2
f2
f2
f2
f2
f2
f2
f2
f2
f2

[7]
[8 ]
[9] :
[10]
[1 1
[12
[13
[14
[15
[16
[17
[1 8
[19
[20
[21

:W2 ;
:W2 ;
:W2 ;
-W2 ;
=W2 ;
=W2 - ( 5 +d+ PI/indx)
=W2 - ( 4 +d+ PI/i.ndx)
=W2 - ( 3 +dt PI/i.ndx)
=W2 - (2 +d+ PI/i.ndx )
=W2 - (d+ PI /indx )
=W2 + ( ci+ PI /i.ndx )
=W2+ ( 2 +d+ PI/i.ndx) ;
=W2+ (3+d+PI/i.ndx) ;
=W2+ ( 4 +d+ PI /indx) ;
=W2+ (5+d+PI/i.ndx) ;

vet
vet
vet
vet
vet
vet
vet

end

=========================================

================================

begin

c].rscr; { Limpa tela }

contador:=O ( Usada para contar o numero de iteracoes do programa }

( ==== Leitura do Vetou X > tamanho i.ndx
indx:=0;

assign (vetx,ARQUIVO X);
writeln ( 'Arquivo do Vetou X
reset (vetx)

',AKQUZVO X)

whi.le (NOT EOF(vetx))
bebi.n

readln (vetx, temp) ;
inda:=i.ndx+l;
XlindxJ:=temp;
( ++ DEBUG ++

end;
dose

do

(
writeln ('Posição ',i.ndx, X [indx] ) ; }

(vetx) ;
==== Fi.m da Lei.tuta cio Vetar X ===== }

{ ==== Lei.tuta do Vetar FREQI -> tamanho i.ndfreql
assign(vetfreql, ' c: \opt\tp6\freql .txt ' );
reset (vetfreql) ;

indfreql:=0;
while (NOT EOF (vetfreql) ) do

bebi-n
readln (vetfreql , temp) ;
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indfreql:=i.ndfreql+l;
FREQllindfreql]
( ++ DEBUG ++ } {

end;
dose
{

-temp;
writeln I'Posição ,indfreql , X [ i.ndfreq] ] ) ; }

jvetfreql);
==== Fim da Leitura do Vet

( ==== Leitura do Vetou FREQ2 > tamanho indfreq2
asse.gn(vetfreq2 , ' c: \opt\tp6\freq2 .txti);
reset (vetfreq2 ) ;

indfreq2:=0;
(NOT EOF (vetfreq2 ) )whi.le

begin
readln (vetfreq2 , temp) ;
indfreq2:=i.ndfreq2+1;
FREQ2 [i.ndfreq2] : =teinp;
( ++ DEBUG ++ } { wri.tem

end;
dose

do

'Posicao l
f indfreq2 l

, X [i.ndfreq2 ] ) ; }

(vetfreq2 ) ;
==== Fi.m da Leitura do Vetou FREQI

{ Optem horari.o de ini-cio do programa )
GetTI.me (hl , ml , s 1 , hundl ) ;

( MONTA UMA MATRIZ COM AS NOVE FREQUÊNCIAS PARA CADA
PKZQUEWciA PRINCIPAL }

li.nha mai.n : =0 ;

for k:=1 to i.ndfreql do
begin

OMPI : =FREQ] [ k]

TMP2 : =FREQ2 [ k] ;

( FREQI
{ FREQ2

VETOR DE FREQ l }
VETOR DE FREQ 2 )

( procedure P.FREQI ( WI,W2:extended; var vet fl, vet f2:
VEroKPnEQI) ; ) ' '

p.PKEQI(TmPI,Tmp2,VVMP3,VTmP4) ; { RECEBE TMpl E TMP2 COMO
PARÂMETRO

E RETORNA VETORES VTMP3 E
li.nha mai.n contador de linha

VTMP4
do

programa
li.nha mai.n: = (2 1+ k) 20;

for j:=1 to ({4tr)+l) do
begin

FFREQI [ linhamain] : =VTMP3 [j ] ;
FFREQ2 [].inca.mai.n] : =VTMP4 [j ] ;
linha maia: =li.nha main+l;

to pri.ncipal (main)

end;
end;

IMPRESSÃO DOS VETORES FFREQI E FFREQ2 }
assign(ARQ.SA.IDA, ' c : \opt\tp6\OIJT FFREQ . txt
rewri.te (ARQ SALDA) ;
writeln (ARQ SAIOS, ' CONSTANTES

',indx);
for k:=l
begin

r,d,N inox r ,d:0:2
to ( li.nha maia l ) do
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wri. te].n (ARQ SAI DA. k : 3 . '
' , E'P'nEQ2 [k] : o : 3)

end;
dose (ÀRQ SALDA) ; }

FFREQI [ k] : O : 3 , '

( IMPRESSÃO DA laEDIA DA SERIE X
( for i.:= 1 to i.ndx do

s fina : =soma+X [ i. ] ;
medi. a : =s oma/ i.ndx ;
writeln ( 'MEDIA DA SERIE =

( FIM DO TESTE
, medi. a : 0 : 3 ) ;

( teste funcao janela }
{ WRITELN (j anda ( -4/5 ) : 0 : 4 )

( procedure BITS ( vetcov
COMPLEXO) ; }

VETC)RX; WI,W2 :extended; var resultado

assign(ARQ SALDA,ARQUIVO SALDA BITS) ;
{ Envi-a sai.da para Console }
( asse,gn (ARQ SALDA, ' ' ) ; )
wri.te].n('SALDA EM ' , ARQUIVO SALDA BIES)

rewrite (ARQ SALDA)

for' L:= 1 to CONST F do
begin

B[ES(X, FFREQ] [L] , FFREQ2[L] , SALDA)
WRITELN('FIM DO TESTE - > RESULTADO =
wri.te (L, ' ' ) ;
writeln (ARQ SALDA, SA:IDA. a,
V BITS RE;\l [L] : =SA] DA. a;
V BITS IMAG [L] : =SA] DA. b;
( wri.tem (ARQ SALDA, ' ' ) ;
writeln(ARQ SALDA, ' RESULTADO) COM PRECISÃO extended

{

SAI DA . b ) ;

' )
( subarao2 . PAS )

IMP COMPLEXO ( SALDA)
end;

write].n;
( Optem horari.o de ternúno do programa

GetTI.me (h2 , m2 , s2 , hund2 ) ;

Wri.tem (ARQ SALDA, ' ' ) ;
WriteLn(ARQ SALDA, 'Hora de i.nici.o:
Leadi.ngZero(ml) , ' : ' , Leadi.ngZero(sl) ,

, Leadi.ngZero (hundl ) )

,LeadingZero(hl) l . l
f

WriteLn(ARQ.SALDA, 'Hora de Fi.m : ' ,LeadingZero(h2),
Leadi-ngZero(in2) , ' : ' , Leadi.ngZero(s2) ,

' , Leadi.ngZero (hund2 ) ) ;

c].ose (ARQ SALDA) ( FECHA ARQ SALDA DO BIESPECTRO }

write].n
write].n

BICOERENCIA }
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assign(ARQ SALDA,ARQUIVO SALDA BICO) ;
( Envia sai.da para Console )
( asse.gn (ARQ SALDA, ' ' ) ; }
wri.tem( 'SALDA EM ' , ARQUIVO SALDA BICO)
rewrite (ÀRQ SAIOS) ;

for L:= 1 to CONST F do
begin
wri.te('BICO ',L,' ');

VA[,OR BICO: (v B]ES REAL[LJ*V:B]ES REnL[L[+v Bits iMAG[L] *v piES iMAG[L] )
/

(F[(X, FFREQ]]L] ) *F](X, PPK{E:Q2[t]) *F](X,(FFREQ]]L]+FFREQ2]L])) )
writeln(ÀRQ SALDA,VALOR BICO)

end;n

wri.tem;
( Obtem horari.o de terei.no do programa
GetTI.me (h2 , m2 , s 2 , hund2 ) ;

Writeln (ARQ SALDA, ' ' )
WriteLn(ARQ SALDA, 'Hora de ini.ci.o:
Leadi.ngZero(ml) , ' : ' , LeadingZero(sl) ,

,l,eadi.ngZero(hundl));

l ,Leadi.ngZero(hl),

Wri.teLn(ARQ SALDA, 'Hora de Fi.m : ' ,LeadingZero(h2) ,'
LeadingZero(m2) , ' : ' , Leadi.ngZero(s2) ,
' . ' , Leadi.ngZero (hund2 ) ) ; }

dose(ARQ SALDA); { FECHA ARQ SALDA DO BICO }

end
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