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Resumo

Os processos estacionários representam um papel fundamental na análise de séries tem

porais. As técnicas estatísticas para estes processos, baseadas na análise espectral ou nos

modelos paramétricos, estão bem resolvidas e são utilizadas freqüentemente. Na prática. a

estacionariedade é uma idealização. Para alguns processos, pode ser válida uma aproximação

para estacionariedade mas, na maioria dos casos, a série é não-estacionária.

Os principais objetivos deste trabalho são apresentar algumas definições de espectro para

processos não-estacionários e, quando possível, os estimadores para esses espectros e suas

propriedades. Verificaremos, também, a existência de relações entre as diferentes definições

de espectro. As preocupações essenciais serão verificar a possível nãc.-estacionariedade desses

processos e encontrar estimadores que transmitem as periodicidades existentes nos mesmos.

Os esticadores estudados serão aplicados em simulações de processos não-estacionários e em

dois conjuntos de dados reais.
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Abstract

Stationarity has always played a major role in time series analysis. The statistical tech-

niques for stationary processem, based on the spectral analysis or palametric modela, are well

developed and are often employed. But in many applications the assumption of stationarit},

fails to be trufa and there CRisEs no natural generalization from stationary to nonstationarl'

processes.

In this work we present some definitions of spectrum for nonstationary processes and

when ever possible define the spectral estimators and their properties. We also examine

the relations between di#erent spectrum definitions. We performed some simulations and

applied the techniques to real data.
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Capítulo l

Introdução e Objetivos

Os modelos utilizados para descrever séries temporais são processos estocásticos, isto

é, processos controlados por leis probabilísticas.

Qualquer classificação que se faça para os modelos de séries temporais, pode-se considerar

um número muito grande de modelos diferentes pala descrever o comportamento de uma

série particular. Existem, basicamente, dois enfoques usados na análise de séries temporais.

No primeiro deles, a análise é feita no domínio do tempo e os modelos propostos são modelos

paramétricos (com número finito de parâmetros). No segundo enfoque, a análise é conduzida

no domínio de frequências e os modelos propostos são modelos não-paramétricos.

No domínio de frequências temos a análise espectral, que tem inúmeras aplicações em

ciências físicas e engenharia e que consiste em decompor a série dada em componentes de

frequência, onde a existência do espectro é a característica fundamental.

Os processos estacionários representam um papel fundamental na análise de séries tem

porais. As técnicas estatísticas para estes processos, baseadas na análise espectral ou nos

modelos paramétricos, estão bem resolvidas e são utilizadas freqüentemente. Para o desen

volvimento da teoria assintótica, a estacionaliedade é uma suposição básica uma vez que a

estrutura do processo, mantendo-se inalterada, conterá as informações do futuro do mesmo.

A análise de séries temporais depende fortemente das suposições de linearidade e estacio-

nariedade. A estabilidade estatística é garantida pela estacionariedade, ou seja, as funções de
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autocovariãncia ou autocorrelação e as demais quantidades de interesse podem ser estimadas

com base numa única realização do processo caso ele seja estacionário. A estimação é feita

através de médias no domínio do tempo ou frequência.

Na prática, a estacionariedade é uma idealização. Para alguns processos, pode ser válida

uma aproximação para estacionariedade mas, na maioria dos casos, a série é não-estacionária.

Os principais objetivos deste trabalho são apresentar algumas definições de espectro para

processos não-estacionários e, quando possível, os estimadores para esses espectros e suas

propriedades. Verificaremos, também, a existência de relações entre as diferentes definições

de espectro. As preocupações essenciais serão verificar a possível não.-.estacionariedade desses

processos e encontrar estimadores que transmitem as periodicidades existentes nos mesmos.

Toda a programação dos estimadores será feita utilizando o software S-Plus (Venabl

Ripley (1994)).

Os estimadores estudados serão aplicados em simulações de processos não-estacionários

especiais: processo uniformemente modulada e processo auto-regressivo com coeficientes va-

riando no tempo. Este procedimento servirá para calibrar o comportamento dos estimadores

em relação ao espectro teórico de tais processos, facilitando a escolha das janelas e de seus

pontos de truncamento para, posteriormente, analisarmos conjuntos de dados reais

Serão utilizados dois conjuntos de dados anuais:

es e

e séries de mortalidade, concentração de poluentes e condições atmosféricas coletadas

diariamente na cidade de São Paulo, nos anos de 1996 e 1997;

e séries de motilidade gastrointestinal de ratos

Esta teoria será uma ferramenta essencial para a caracterização dos sinais mioelétricos

relacionados com a mobilidade gastrointestinal de ratos normais e alimentados. Estes sinais

estão sendo obtidos em conjunto com a Faculdade de R4edicina e com a Escola Politécnica,

ambas da Universidade de São Paulo. A análise proposta nesse projeto é imprescindível

para a modelagem desses sinais; a longo prazo, a modelagem desse comportamento auxi-

liará o desenvolvimento de drogas que acelerem a volta da motilidade natural do intestino
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de pacientes submetidos a diversas cirurgias, principalmente diminuindo a rejeição em pa-

cientes transplantados, bem como, o desenvolvimento de aparelhos que possam controlar os

movimentos do intestino humano, funcionando como marca passos.



Capítulo 2

Conceitos Preliminares

2.1 Algumas Definições

Definição 2.1 Sda 7' um colÜunío aróifrário. Z,/m processo estocást;co é uma /amí7{a X

{x(t),t c r} , f«/ g«e, p«« c.d« t C T, X(t) é «m« «,íá«/ «/e«ZÓ,{..

Nestas condições, um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias, que

serão supostamente definidas num mesmo espaço de probabilidades (Q, .4, P). O conjunto 7'

é geralmente tomado como o conjunto dos inteiros Z: = {0, ül, ü2, . . .} ou o conjunto dos

numeros reais.

Como, para Z C 7', X(t) é uma variável aleatória definida sobre Q, na realidade X(f)

é uma função de dois argumentos, X(t,w), í C 7' e w € Q. Em outras palavras, para

cada { C T, tem-se uma variável aleatória X(t,o), com uma determinada distribuição de

probabilidades. No caso mais geral, é possível que as funções densidade de probabilidade

sejam diferentes em cada f € 7', mas a situação usual é aquela em que a função densidade

de probabilidade de X(Z,co) é a mesma para todo f C 7'. Por outro lado, para cada w C Q

fixado, obtém-se uma função de Z, ou seja, uma realização ou trajetória do processo, ou

ainda, uma série temporal.

Definição 2.2 4s d;str;bu;ções #n;Éo-d;mensiorla;s de um processo esíocástáco {X(t), t C T}
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são dadas por

r'(al, . .. ,a.;t:,. . . ,Z«) = P(X(ti) $ #],...,X(Í«) $ #.),

para lodo n ? l e íi, . . . ,Z. C T

Definição 2.3 raJ Z,){zemos qwe a dÍsZríóuição de um ueíor a/eaZório r-dimerzsiona/ X é

normal multivariada. de dimensão r, com média px e matriz de couariâncias Ex, se sua
função densida,de é

Õ;'F'Tt;'F "p I' i''': ' «*):'*': (x - «*)l .
JV.t.Çã.; X -- ]V,(Px, Ex).

Pod.m« dÍ",, t«móém, q«e X -« A',(px, Ex) .e

zlxl

ZI(X - PX)(X - Pxyl

e X tem a forma

X'*' *' +B'*:Z'*' (Ex BB'),

onde os e/emenfos de Z são uaríáueís a/eafórias ándependenfes N(0, 1) e A , B são «zatrízes

de constantes.

(b) Suponha X llm oetor aleatório, de dimensão r, com componentes compte=as. Dizemos

que X tem distribuição normal muitivariada complexa de dimensão r, com média HX e matriz

de couaríáncías Ex, se o uetor

em que Ex é ama matriz Hermàtiana não Regalada de$nida de dimensão r x r

Notação: X «. N:(.FX,'Ex).

-M, =::1;;1 : 1 *11.
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estatisticamente independentes ;

(ii) Se X -« Nf(px,ax), ax C R, então ReX e .fmX s

buições .Ni(RepÀ , !?-) e 7Vi(/mp.x, ?-) , respectivamente

Definição 2.4 4s funções méd;a, autocovar;ánc;a e autocorre/ação de urn processo X(t) são

dadas, respectivamente, por

ZJX(t)l a; t )

Propriedades (i ) Se Ex for diagonaluma matriz então de Xcomponentesas serão

independentes e com distriao

1.- - p(t.)ll«: - p(z,)lar'(,-, «,; !:, t,)
Zlx(í-)x(f,)l - ZIX(7i)IZlx({,)l

Em particular, se {l = Z2, tem-se a. variância do processo:

Va-jX(Z)l (t)X(f)l - ZIX(Z)IZIXÍÕI ,(Z).

A função de autocorrelação do processo é definida por

c'«lx(t .) , x(í,)j p, (t : , f:) .
v-.lx(t :)IVv;-lx({,) l

Os modelos não-paramétricos mais utilizados são a função de autocovariância (ou auto-

correlação) e sua transformada de Fourier, o espectro. Do ponto de vista matemático, estas

funções são pares de Fourier e portanto equivalentes. A vantagem de se escrever a série no

domínio de freqüências está no fato de se eliminar o problema da correlação serial, pois

análise espectral os componentes são ortogonais.

Intuitivamente, um processo X(t) é estacionário se ele se desenvolve no tempo de modo

que a escolha de uma origem dos tempos não sqa importante, isto é, as características de

X({ + r), para todo .'-, são as mesmas de X(f).

Definição 2.5 t/m processo esíocásZico {X(Z), Z € 7'} diz-se está;tamenfe estai;oná,;o se f.,-

das as distribuições anito-dimensionais permanecerem as mesmas sob translações do tempo
ozz sqa,

na

c'.«lx(1-) , x(t:)l

r'(x:,...,x.;f-+,-,...,z«+,'-),...,x.;t.,...,t.),
6



para qüaisquet t\,. . . ,t.. T de T

Isto significa, em particular, que todas as distribuições unidimensionais são invariantes

sob translações no tempo, logo, a média e a variância do processo são constantes.

Definição 2.6 t/m processo esZocásZÍco {X({), t C 7'} tí estai;onár;o de segunda or

fracamente estacionário, o« ainda, estacionário em sentido amplo se

.r. ZI..V(t)l = p, , c.«sí-fe, VÍ C T ,

e. zlx'(t)l < .» , vt € r ;

9. ',(Z:,t,) - t,) só d'p'«de d« de/a.«gem l t: - í, 1 , VZ:, Z, CT

Segue que CovjX(t), X(t + 7-)j depende somente de 7- e escreve-se

CovjX(t),X(Z+ T)j = 7,(r), 7 = 0,:LI, :L2 . .

e 7,(7') é denominada função de autocovariância de {X(t)}.

Definição 2.7 Um processo eslocásfico {-.Y(Z), Z C T} é Gauss;ano se, para quaisquer t:, . . .,

*«, o «ny-to de «,iá«{s «/«IÓ,á« {X(t.), . . . ,X(t.)} t.m «m« d{.Z«{ó«{ç'' «o,m«/ m«/-
tioariada.

Definição 2.

dem , o'ü

Uma seqÍI8

29

onde ..X
é dado polr

P .7Cz'i

7

(.E ll x,),

t:riczc üc uazzauezs aleatorzas tcktJ, t :: u,l:l, . . .}, Za/ que

zl.(t)l (t) l

a.«l.(t.),'(t,)l f2 C {0,:H,. . .},t: # t

é chamada ruído branco. Usualmente, p = Q.

Definição 2.9 ra,) Sega {Xi, . . . , X,]. Hma uarááue/ a/eatór a r-dámensÍona/ com

E Xj I'< oo,J' = 1, . . . ,r,

j são real.s ou completas. O cumuia.nte conjunto de ordem

C'«m(X-, . . ., X,) = }1:(--iy':(P -- l)l(E ll Xj) . .



'm q"' « som« é «ó« f.d" " p',fÍçÕ« «=(-'-,...,pp) do' {«Í.i«.(1,...,,).

róJ Sda «m« sé,ie f.mp««/ {X(Z), Z = 0, :H, . . .} s«fÍs/a««d. E l X(Z) l*< .o, e«tã.

C,(f- , . . . , z,) , . . . , x.,)

«ção cum«/a"t' "«ju«ta d' o,dem , d« .é,i. X(t).

Resultado 2.1 0 Cum(XI.,. ..,X:,) é dado pe/o coe#cienfe de i'Zi ...t, na série de e#

p««são Ta /., de /og(Eexp(iE;:* Xjt.f)), .m fo«o d« o,ig'm

Para mais detalhes, ver Brillinger (1981) e Brockwell e Davas (1991).

é denominada fu

2.2 Análise de ]i'ourier

A análise de Fourier é um método utilizado para decompor um conjunto de dados em

componentes periódicas, independentemente dele ser periódico ou não.

Definição 2.10 Soam gJ;(f) e gj(f) dias /uniões co«zp/elas de$nidas em Z) C n, conUt'nzo

confÍhuo. Z) demos qKe gÀ;(t) e gj(t) são ortogona;s se

k #.j,

# 0, se k = .j.

Seja Z2(0,2r) a coleção de todas as funções mensuráveis definidas no intervalo (0,2a)
com

Estas funções geralmente sã.o estendidas periodicamente para IR. Qualquer função .f de

Z,2(0, 2n) pode ser decomposta em termos de uma série de Fourier,

./'(a) exp(iZ.) ,
t = -- oo

em que as constantes C't são os coeác;entes de tour;er de / e são definidos por

Ct= S;J. .f(=)exp('ita)d=.

Desta forma, ./ é decomposta. em uma soma de infinitas componentes ortogonais

2x
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Teorema 2.1 rRe/açâo de Parseua/9

l f2"
ã'Jo l /(«) I' d« c'. I'. (2.1)

c.«. }: l C. I'< «,

Definição 2.11 r«J C'o«sid"' ""'" «mosl«X(0),X(1), ... ,X(T--l) d« seqdêncá« X(1),! =

0, ü1, . . . . ,4 transformada fin;ta de tour;er destes ua/ares á dada por

af')(.X) >1: X(í) exp(-i.XÍ), -.« < À < m.

Quando T = 2n + 1, n inteiro, (2.2) é equivalente a

d!')(À) Àn) >ll: X(k +n)exp(-ã.Xk), - m < .X < m.
k = -- n

(b) Se, em particular, À assumir os valores discretos À = 2-,s = 0, . . . ,T -- 1, então os

valores

T l

t 0
(2.2)

a:')(À) - al')(11;), ' - o, .

constituem a transformada d;screÉa de Rourier de X(Z), Z = 0, . . . , T -- 1. As frequências

são denominados íreqüéncias d;scretas de tour;er.

A transformada discreta de Fourier satisfaz as se

i. aS')(.x + 2«')

2. dl')(À) (-À) , se X(t) for -«l;

3. aSLp,(À) = c-dg')(À) + par')(À), para e";al.r.s a . P.

A relação (2.2) pode ser invertida e X(t) pode se

guintes propriedadesr

r expresso por

T l

2n's

2z'

/o duJ(À)exp(iÀZ)dÀ, t =0,...,7'--1

ou, alternativamente,

XM - ; E «p'''7''''r''PF), * - ',...,r- :.

9



Teorema 2.2 rRepresenlação de Fourier pata uma seqtZência ./frita)

Se fÇt) for llmü seqliência de números, pode-se aproximar Jtt) pop

r.NI

''',-E[«...;(! )*',''«(! )],
'm q«. 1:-1 á . m«{., í«í.;" m'"., .« {g««/ . {;

N, (2.3)

;$''',..;(T), ' - . '' - { .. ~ ' '«.

{$''',..«(T), ' - «,,,...,[Tl;
{$''*,..;(T), ' - :,:,. .. ,[Tl;

aj e bi são denominados coeficientes discretos de Fourier

a.j

bi

u.j

Assim, a análise de Fourier decompõe uma seqüência numérica em uma soma de senos e

cossenos chamada sér;e de tour;er.

Para mais detalhes, ver Bloomfleld (1976).
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Capítulo 3

.A.nálise Espectral para Processos

Estacionários

3.1 Introdução

Uma das maneiras de descrever séries temporais é através de modelos não-paramétricos,

ou seja, modelos com número infinito de parâmetros. A análise espectral via exponenciais

(análise de Fourier) é um dos métodos não-paramétricos mais utilizados no domínio da

freqüência e a análise da. função de autocovariância, no domínio do tempo.

Na análise de Fourier a característica fundamental é o espectro, que é a transformada

de Fourier da função de autocovariância. Portanto, sob o ponto de vista da quantidade

de informação probabilística que fornecem, o espectro e a função de autocovariância são

ferramentas equivalentes. A análise de Fourier é fundamental em áreas onde o interesse

básico é a procura de periodicidades nos dados e tem aplicações nos campos de engenharia

elétrica, comunicações, física, economia, medicina, meteorologia, oceanografia e outras.

Apesar do recente interesse e desenvolvimento da modelagem no domínio do tempo pa-

ra sinais aleatórios, a análise espectral tem ainda importância fundamental no estudo de

processos lineares e estacionários. Algumas razões desta importância são

::+. a interpretação física do espectro é uma distribuição da potência total ao longo das
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freqüênciasl

::+' o espectro é a base (e o ponto de partida) para a modelagem no domínio do tempos

::> o espectro tem papel essencial na previsão linear e filtragem;

A representação espectral de uma série temporal estacionária consiste, essencialmente,

em decompor a série em uma soma de funções senos e cosseno com coeficientes aleatórios e

não-correlacionados, a partir de registros de comprimento finito. A decomposição espectral

é análoga à representação de Fourier para funções determinísticas, no caso de processos
estacionários.

3.2 Espectro

Suponha {X(Z),.t = 0,J:l, . . .} um processo estocástico com média zero, variância

finita e função de autocovariância ',({t, t2).

Teorema 3.1 rDecomposÍção de T'ro/d para processos eslacÍonários,)

Wold mostrou que qualquer processo estacionário não-determinístico pode ser decomposto

como a soma de dois componentes: um determinístico (Vl*t)) e o outro um processo litleat,

E
.j=o

x({) /zjct-j + H, (3.1)

. { } «., «üo b««c.(0,a') ,

3. C'oulc,, HI = 0 , Vs,t ,

.4. et é o limite das combinações lineares de X,, s $ t

12



Para mais detalhes, ver Wold(1954) e Brockwell e Davas(1996).

Se {X(t)} for estacionário, ou s'ãa, se ,y,(tl,t2) for uma função de l í2 -- Z: 1, então
'y,(ti, t2) admite a representação

'y,(Í-, Z2) «P(Í«,(Z, - f-))dr'(«,),

em que /'(u), o espect'o ;ntegrado ou função de d;str;buição espectro'l, é uma função não

decrescente com F'(--n) - 0 e F(a) = 7,(Z, Z) = a' , isto é, F(«,) tem as mesmas propriedades

de uma função de distribuição no intervalo (--n, a), exceto que f'(a) # 1. Da mesma forma
existe uma representacão obra .X'rf) da. fn

7r

7r

rma

(3.2)

.4 (', ) «P({«,1) d( (o) ,

p"a f ' 0, :LI, . . ., onde dZ(o) e de(u) são processos estocásticos com incrementos ortogonais

e ortonormais, respectivamente, isto é,

7r

T
x(z .#P( j', t) dz ( «, )

E (3.3)

.EI(Z(" + d") -- Z("))(Z(À + dÀ) -- Z(À))l = ZjaZ(«,)aZ(À)l = 0, p.r* «., # À,

e além disso, tem-se

zll az(«') 1'1 (3.4)

Se supusermos que a medida. espectral é absolutamente contínua em relação à medida de

Lebesgue, então

d/';(u) = /,(o)do, (3.5)

onde /r(co) é a função densidade espectral do processo. Segue-se que

7,(t:, Z2) - à .L. exp(í"(t: - t:))/=(")'Z"-

A representação (3.3) é conhecida como a representação espectro/ de X(1). Na realidade,

(3.3) significa que qualquer série estacionária com parâmetro discreto pode ser representada

como uma soma de senos e cossenos envolvendo um intervalo contínuo de freqüências sobre

(--a, n), com amplitudes aleatórias, l dZ(u) l e fases aleatórias, argldZ(w)}. Pode-se notar

7r

(3.6)

13



r'' \"' :/ 'l" "' \w/ ç " "--'p'''uuç qu'tuiüu{,a. uieula aa componente com irequencla u em

Se (3.3) for usada para representar o processo X(Z) para todas as possíveis realizações,

torna-se uma integral estocástica e a igualdade fica definida em termos de quadrado médio

ou sela,

então Z
w) será um processo estocástico complexo, para cada w. A integral na. equação (3.3)

Ell x(z) - / exp({«,f)dZ(«,) I'l

Definição 3.1 Sz'pondo qKe X(í) sda um processo esZacáonár o con« /unção de auZocoua

Planeia ,y(..) satis.fazendo

T

T

E l 7(,'-) < m,

a densidade espectral ou espectro de X(t) é a .função f(.) dada por
1 00

ã >1: .*p(-ÍÀ')"r('), -" 5; À $"" '' 'r=--oo

A condição (3.7) implica que a série em (3.8) converge absolutamente (uma vez que

exp(iÀ7') I' = cos'(Àr) + sen'(Àr) = 1). Como as funções exponenciais complexas tê«

período 2r, então, basta analisar /(.) no intervalo l--z, nl.

A transformada inversa de Fourier de /(.) é

"y('') = 1 .f(X)e=pl.irX'ldX.

Propriedades da função densidade

T

7r

espectral

(3.7)

/(À) (3.8)

(3.9)

1. /(À) é real, uniformemente contínua, não negativa e limitada;

2. /(.X) /(À+ 2a), ou seja,/(À) é periódica com período 2a;

3. /(À) = /(--À), isto é, /(À) é uma função par e simétrica

De (3.9) temos que

'r(o) -'lx(t)l
T

/(À)dÀ
T (3.10)
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'l'''y" v'''-v/ '-v"'''- qu'; u çõpçct'iu ./ \'\J pude ser lnterpretaao como a (lecomposiçao

da variância total de um processo em função das frequências. O termo /(À)dÀ é a con-

tribuição da componente com frequência no intervalo (À, À + dÀ) para a variância total do

processo. Um pico no espectro é indicativo de uma importante contribuição das frequências

próximas a À para a. variância do processo, fornecendo indicação da existência de periodici

dade com período

Se a função densidade cspcctra.l de um processo X(Z) existir, então ela é única. Eiii outras

palavras, se .f e g forem duas funções densidade espectral correspondendo à mesma função

d' autoco«riâ«cia '(-), ist' é, 7('") = / ezp(i,'À)./(À)dÀ = / " .zp(i.-.X)g(À)dÀ, para todo

T C 2Z, então / e g têm os mesmos coeficientes de Fourier e, consequentemente, são iguais.

Nem todas as funções de autocovariância têm uma densidade espectral. Por exemplo, a

série temporal estacionária

Ae

2z
À

7r

7r

x(z) Ác«(«,t) + B.-(«.,t),

onde A e B são variáveis aleatórias não-correlacionadas com média zero e variância um, tem

função de autocovariância '(1") = cos(«n''), que não pode ser expressa como /' eap({l'-À)./'(À)dÀ,

com / uma função definida em (--a,nl. Entretanto, 7(.) pode ser escrita como a transpor.

meda inversa de Fourier da função de distribuição discreta

1 0 , se .X < -«,

r'(À) 0,5 , se -wS À <«,

l i,o , * .x ? ..,

7r

ou sela

cos(wv)= 1 .e=p(ivX)dF(X),
t -- z.r

em que a integral é de Fourier-Stieltjes.

Toda função de autocovariância é a transformada de Fourier de uma função de distri-

buição generalizada em l--a, al. Esta representação é conhecida como representação espectral

das funções de a,utocovariância

15



Em outras palavras, a representação espectral da função de autocovariância, dada em

(3.8) e (3.9), vale somente para funções de autocovariância absolutamente somáveis, como

em (3.7) Generalizando, para uma determinada função de autocovariância '(.), sempre

existe sua representação espectral em termos da seguinte integral de Fourier-Stieltjes:

[b) I',e.pÇi'.x]dFÇx], l3.ti)

en] que r'(À) é conhecida como fullção de distribuição espectral.

Como qualquer função de distribuição estatística, a função de distribuição espectral é

uma função não decrescente que pode ser particionada em três componentes

O uma função escada contendo um número finito de saltosl

O uma função absolutamente contínua e

<> uma função "singular"

A terceira componente é insignificante e ignorada na maioria das aplicações. Então, a função

de distribuição pode ser escrita como

F'(À) = Fn(À) + Ec(À), (3.12)

em que Fn(.X) é a função escada e Eo(.X) é a componente absoluta«.nt. contí.ua.

Um grande salto na função de distribuição espectral (ou um grande pico na densidade

espectral), próximo à frequência co, indica a presença de uma forte componente senoidal na

série temporal próximo à frequência co. O período da senóide é !!

A equação (3.9) mostra que r'(À) = Ec(À) e dF'(À) = /(À)dÀ para um processo com

função de autocovariância absolutamente somável.

Se F(À) puder ser express' como F(À) = /" /(À)dÀ, para todo À C l--«,nl, então / é

a função densidade espectral e diz-se que a série temporal tem espectro contínuo. Se F for

uma distribuição discreta, então pode-se dizer que a série temporal tem espectro discreto

Existem séries com espectro misto (partes contínuas e partes discretas)

Para mais det.olhes, ver Priestley (1981) e Wei(1990).

7r
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.üxempio ó.i uz o Branco

S. c(t) - RB(0,a') , e«fâ. "y(0) = a' ' 7(,) = 0 , p«« Íod« 1 , 1> 0. Esf. p"""o
possui umü função densidade espectral constante,

/(,X) = =-, --«' 5; À $ "'

Um processo com tal densidade espectral é chamado ruído branco, pois cada frequência

do espectro contribui igualmente para a variância total do processo

2

T

Exemplo 3.2 4 /urzçào densidade espectro/ de um processo .4XT'/J

X. = ÓX:.i + e:,,

'm q«. c, - RB(0, a'), é

ãÍ'y(0) + E '(')l"P(-ÍÀ') + "P(iÀ')l} + E @'jexp(-iÀ,') + exp(i,X,-)l}
1 =1 z'/l .r = l

Exemplo 3.3 .4 /u72ção dons dado especfra/ de um processo ,4XJt4,4ép, qJ dado por

a2

2T(l - é')
@ exp( -iÀ )

1 - éexp(-í.X)

a2

2«'(1 - 2é cos À + é')

àQdQ pOT

.f(À)

Xt - +\X t l @pX!-p = ct + Olc!.i + + Oçct-ç

é, dada 'l)or

.hW - e+gG":pF++!C
2« @(exp(-áÀ)) I''

em g«. 0(exp(-iÀ)) exp(-i,X)+0,exp(-2{À)+ . . . +0, exp(

1 - @: exp(-í.X) - Ó, exp(-2i.X) - . . . - @. exp(-pí.X)

n- < À < 7r)

qí,X) . Ó(exp( ÍÀ))

Ver Priestley (1981)
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Capítulo 4

A.nálise Espectral para Processos

Não-Estacionários

4.1 IHtrodurân'Y-'

Na maioria das aplicações, a própria característica física dos sinais aleatórios leva à

não-estacionariedade como em acústica, geofísica, engenharia, biologia e outras áreas. Uma

análise adequada a tais situações envolve análise espectral de processos não-estacionários

que será apresentada a seguir.

Iniciaremos dando alguns exemplos de processos não-estacionários:

Exemplo 4.1 X(t) = p(t) + Z(Z) , em que p(t) á u«. po/{nóm o de ordem ./inata em í que

descreve o aumento ou decaimento do processo e Z(t) é um ruído estacionário.

Exemplo 4.2 Ó(Z?)X(t) = 0(B)c(t) , c.m @(B) t.ndo «&« «ó« o .úc«/o ««iZár .

Este último modelo é conhecido como modelo auto-regressivo ou ARMA não..estacionário

homogêneo. As propriedades de segunda ordem desse processo variam no tempo, mas a

evolução completa dele é descrita por um número finito de parâmetros.

Exemplo 4.3 t/m processo unã/ormemenle moeu/ado é construído da seguínfe /arma

X(t) t)Xo(t),
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em que c(t) é uma .função moduladora (positiva) e Xo(.t) é um processo estacionário. Tal
processo é nâo-esfac amaria uma uez que

'y, (z : , z: ) c(Z-)c(1,)7. (t, - f- )

Fisicamente, se a evolução temporal da função moduladora c(t) for muito pequena quando

comparada com o suporte essencial da função de autocovariância de Xo(Z), temos

C(Z: )'(t,) - ''(!t;'-b)

e tais processos modulados são também localmente estacionários.

Pode-se mostrar que o espectro dos processos modulados serão da forma

/z(Z,',) )/z.(«,), (4.1)

em que /=.(w) é a densidade espectral do processo Xo(t).

Este tipo de processo tem a vantagem de revelar a transição da estacionariedade para

a não-estacionariedade. Mais detalhes podem ser encontrados em Herbst (1963) e Priestley

(1965).

Não existe uma. generalização natural da definição de processo estacionário para não-

estacionário. Um dos maiores problemas é como estabelecer uma teoria assintótica ade-

quada. Se temos observações Xi, X2, . . . ,Xr de um processo não-estacionário, o conceito

assintótico para processos estacionários tem que ser modificado, no sentido que, quando o

processo é estendido para o futuro (T --> oo), não se pode obter nenhuma informação do

comportamento do processo utilizando-se as observações do mesmo. Para contornar este

problema, estabelece-se um conceito assintótico diferente.

A idéia é realizar uma análise dependente do tempo no caso de processos não-estacionários,

estimando-se um tipo de espectro dependente do tempo e baseando-se na análise espectral de

processos localmente estacionários. O espectro dependente do tempo supostamente fornece

uma extensão natural, com uma dependência explícita do tempo, da noção clássica de den-

sidade espectral para processos estacionários, juntamente com muitas de suas propriedades.
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Uma conseqüência implícita é que o conceito de frequência, proveniente do caso esta-

cionário, precisa ser preservado quando passamos da densidade espectral de processos esta-

cionários para o espectro dependente do tempo.

Se /a(Z,o) for usada para representar o espectro dependente do tempo, um primeiro

conjunto de propriedades desejáveis é

e /=({,w) função leal do tempo e freqtíência, sempre não-negativa.

Isto garante que o espectro dependente do tempo tenha uma interpretação de densidade

ao longo do eixo da freqüência, enquanto t fixo.

e /=(t,u) reduz-se à densidade espectral comum se o processo for estacionário e sua

distribuição marginal no tempo refiete as propriedades de segunda ordem do processo

no tempo.

e /a(Z,w) é compatível com tempo e frequência tal que se

y(t) x(f t.) exp(í«.,oZ) e«tão ./;(1,«,) to, u -- oo),

fornecendo relações fáceis e significativas de entrada-saída para filtros lineares

B /=(1,u) tem uma representação gráfica satisfatória no plano tempo-frequência e pode

ser estimada eficientemente com base em uma única realização do processo.

Não existe espectro dependente do tempo, linearmente ligado à função de autocovariância,

que satisfaça todas as propriedades necessárias. As conseqüências deste fato são

1. não há como obter um único espectro dependente do tempo bem definidor

2. para cada definição, será necessário abandonar no mínimo uma propriedade desejável.

Além disso, pode-se mostrar que a propriedade mais crítica é a positividade, no sentido que

com a imposição da positividade acaba-se perdendo a maioria das outras propriedades. Ver

J-ssen (1988).

Existem no mínimo duas maneiras de construir o espectro dependente do tempo: da

função de autocovariância ou do próprio processo. No primeiro caso, uma suposição razoável
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é impor uma relação linear entre /=(t,u) e p,(tl, t2). Tal conexão pode ser vista da seguinte
forma

f,l.t,w) = 1 1 KI.tl.tz\t,.o'lp,l.t.,t.)dtldtz,

em que /\' é um núcleo. Na segunda possibilidade de definição de espectro dependente do

tempo, mencionada anteriormente, ficamos face a face com duas aproximações diferentes

-"> preservar a dupla ortogonalidade da decomposição

-P(j«.,!) dz («, ) ,

mas isso só pode ser feito relaxando-se a escolha das exponenciais complexas como

funções-base e, desta forma, perde-se o conceito de freqüêncial

(4.2)

--> preservar o conceito clássico (estacionariedade) de freqüência, mas necessariamente

aceitar alguma correlação entre os incrementou espectrais

Dentre as soluções que preservam ortogonalidade temos o espectro evolucionário de Pries-

tley e o espectro evolutivo de Tj©stheim e Mélard. O espectro de Wigner-Ville é uma solução

que preserva o conceito clássico de frequência.

No caso não-estacionário, a decomposição ortogonal (3.3), que é v

cionário, pode ser substituída em alguns casos pela expressão similar

álida para o caso estaS

X(t) = :;- J exp(itot)dZI.t.o), (4.3)

em que os incrementou não são mais ortogonais, ou seja,

zlaz(«,:)az(«,,)1(«,- , «,:)a«- a«,,

Isto leva a caracterizar os processos não-estacionários, no domínio da frequência, como

médias de uma função de distribuição espectral bidimensional F=(wl,u2) que não é perfei-

tamente concentrada em torno da diagonal coi = (o2. Isto contrasta com o caso estacionário

para o qual

F=(«,:,«,,) - «,:)/r(«,:)
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Uma decomposição como (4.3) tem a desvantagem de ser construída cona incrcmentos

correlacionados, todavia apresenta vantagens consideráveis de preservação do conceito físico

de freqüência que provém da utilização das exponenciais complexas como funções-base.

A existência da decomposição (4.3) é garantida pela condição de Louve

Fr(«,:.w2) l d«,id«,2 < .o (4.4)

Processos não-estacionários que satisfazem a. condição (4.4) são ditos barmon;záve;s. A

função de autocovariância destes processos pode ser escrita como

'y,(t.,Z,) = TS / / exp(i(«,,t: - «,:t:))F=(«.,-,«,,)d«,-d«,,.4a'2 ./ ./...

Desta maneira, a função de autocovariância e a função de distribuição espectral bidimen-

sional formam um par bidimensional de Fourier que pode ser interpretado como a versão

não-estacionária da relação de Wiener-l<hintchine, expressão (4.5), entre a função de au-

tocovariância e a densidade espectral e que, certamente, reduz-se a este teorema no caso

estacionário.

Os processos harmonizáveis admitem duas descrições equivalentes: uma no domínio do

tempo e outra no domínio da frequência; é natural considerei o espectro dependente do

tempo como uma descrição intermediária.

Para mais detalhes, ver Flandrin (1989) e h'lorettin (1999)

(4.5)

4.2 Espectro Evolucionário

Se X(Z) for não-estacionário, ele não pode ser representado na forma (3.3) e da

mesma maneira, 'y,(tl, f2) não pode ser representada na forma(3.2). Mas pode-se representar

'y,(ti,t2) numa forma similar a (3.2), substituindo a função {ezp(iÀ7-)} por uma família de

funções mais gerais, {q't(À)}.

Considera-se, agora, a classe de processos pala a qual existe uma família / de funções

{Qt(À)}, definidas em ]R, e indexadas por t, e uma medida real p(À), tal que para cada par



lti, í2), ',(ti, f2) admite a represen'ação

'y,(í: , í,)(.à)q'.:(.x)dP(.x).

Quando o espaço paramétrico é um intervalo finito (limitado), ou seja, 0 $ Z $ T, sempre

é possível obter a representação (4.6).

Para VarjX(Z)l ser finita para cada Z, (Dt(À) precisa ser integrável em média quadrático

com respeito à medida p, para cada Z € T. Daí segue que o processo X(1) também admite

uma representacão da forma

(4.6)

x(z) q'.(À)dz(.x),

em que Z(À) é um processo ortogonal com Zll dZ(À) I'l = dP(À).

A medida p(À) tem o mesmo papel que o espectro integrado no caso de processos esta-

cionários, então uma situação análoga ao caso do espectro absolutamente contínuo é obtida

assumindo que p(À) seja absolutamente contínua relativamente à. medida de Lebesgue.

Parzen (1959) ressaltou que se existir uma representação de X(í) na forma (4.7), então

existe um grande número de representações do processo, cada uma delas baseada numa

família diferente de funções.

Quando o processo é estacionário, utiliza-se q)t(À) = ezp(iÀt). Esta família fornece

a decomposição espectral mais conhecida, em termos de senos e cossenos e fornece uma

interpretação física para o processo, baseada na distribuição da variabilidade do processo em

cada frequência. Entretanto, se o processo for não-estacionário esta família de funções não

é válida.

Para introduzir a noção de freqüência na análise de processos não-estacionários, utilizam-

se famílias de funções, que embora sejam não..estacionárias, têm uma forma oscilatória em

que a noção de frequência ainda é dominante

(4.7)

Processo Oscilatório

Priestley (1965, 1981) considera uma família da forma

'D.(,X) )e«p(iO(.X)í),
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quç nt\nJ c bcu quc u vaiui iria,xliiiu absoluto ae sua transformada, de .Fk)urler ocorre na

origem (0(À) = 0). õt(À) pode ser vista como uma senóide com amplitude modulada, com

freqüência a(À) e função moduladora de amplitude .41(À).

A função '>t(À), em t, será chamada função osc;.latória se, para alguma freqüência 0(À),

ela puder ser escrita na forma (4.8), em que .4t(À) é da forma

.4.(À) -P(ÍZO)dÃ'*(0),

com máximo absoluto de l dKÀ(0) l em 0 = 0.

A função .4t(À) pode ser vista como o "envelope" de q)t(À). Se não existirem dois membros

da família com máximo da transformada de Fourier ocorrendo no mesmo ponto (0(À)), então

pode-se transformar a variável da integral (4.6) de À pala 0(À) e redefinindo ÁI(À) e /z(À),
pqr'rp\rF).qp'

em

(4.9)

'y,(z- , t,) .4:. (À) .4.,(À)e«p(iÀ(t,-00 t :)) dP (À ) (4.10)

e

X(f) Á.(,X)e«p({ÀZ)dZ(.à), (4.11)

em que ZI dZ(,X) I'l

Se existir uma família de funções oscilatórias {(Dt(À)} tal blue o processo {X(Z)} tenha

uma representação da forma (4.11), então X(Z) será denominado processo osci/atar;o.

Se qualquer processo oscilatório tiver uma representação da forma (4.11), onde a família

,4f(À) satisfaz (4.9), então estas famílias oscilatórias podem ser escritas na forma

'>.(À) ).ZP(iÀt). (4.12)

Como a família q't(À) = erp(iÀZ) é um caso particular de (4.8) (com Át(À) = 1, para

todo Z e 0(À) = À), a classe de processos oscilatórios certamente inclui todos os processos

estacionários de segunda ordem.

Considera-se um processo oscilatório da forma (4.11) com função de autocovariância

'y,(ti,í2) da forma (4.10). Para cada processo particular X(t) existe um grande número de
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uiieieliLes iamlilas ae iunçoes osciiatorlas em termos das quais .,X (t) tem uma representação

como (4.11), com cada família induzindo a uma medida p(À) diferente.

Como os processos nã(»estacionários podem ser baseados em funções oscilatórias depen

dentes do tempo, dadas por (4.12), a interpretação física do espectro como distribuição da

variância em torno das freqüências não é totalmente perdida. A partir de (4.10) tem-se

VarjX(Z)l (t,f) .A.(.X)Á.(.X)dP(À) l.4.(.X) I'aP(À).
--oo J--oo

Então, VarjX(Z)l pode ser interpretada como uma medida da potência total do processo

no tempo t; a expressão (4.13) fornece uma decomposição da. variância total na qual a

contribuição da " frequência" .X é {l .At(À) ' dp(À)}. Para cada tempo Z, X'(t) é uma soma

de senóides com freqüência e amplitude aleatórias, variando no tempo. Pode-se mostrar que

VarjX(t)l é invariante com relação às famílias Ót(À).

Seja / uma particular família de funções oscilatórias, {@f(À)} = {Á:(À) exp(iÀt)} e seja

X(Z) um processo oscilatório tendo uma representação da forma (4.11) em termos da família

F

(4.13)

Definição 4.1 0 espectro evo/uciorlár;o no tempo í com raspe fo â /amz7ía /, dFt(À), é
dado por

an(,x) .4.(À) I' ap(À) (4.14)

Esta definição de espectro evolucionário foi dada por Priestle},.

Note que quando X(Z) é estacionário e /' é escolhida para ser a família {exp(iÀZ)},

dFt(À) reduz-se à definição padrão de espectro para processos estacionários. O espectro

evolucionário tem a mesma interpretação física que o espectro de um processo estacionário,

isto é, ele descreve a distribuiçã.o da variabilidade do processo sobre as freqüências. Contudo,

no processo estacionário o espectro é determinado pelo comportamento do processo ao longo

de todo o tempo analisado e no processo não-estacionário, (4.14) representa especificamente

o conteúdo espectral do processo na vizinhança do instante de tempo t.
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Embora o espectro evolucionário, dFt(À), dependa da escolha da família /, segue de

(4.13) e (4.14) q-

VarjX(1)l dF!(À),

ou seja, Varia(t)l é independente da escolha de / e para qualquer família escolhida, repre-

senta a variância total do processo no tempo ! ou, mais rigorosamente, na vizinhança do

instante de tempo Z.

E conveniente padronizar a função .At(À) para que .4o(À) = 1, para todo À, isto é,

incorpora'se Áo(À) l na medida p(À). Com esta convenção, dp(À) representa o espectro

evolucionário em Z = 0 e l Át(À) I' representa a mudança no espectro em relação a { - 0.

E necessário que a. função 41(À) varie suavemente em {, para que o espectro evolucionário

possa ser estimado utilizando-se apenas uma amostra de X(t).

Quando p(À) é absolutamente contínua cõm respeito à medida de Lebesgue, pode-se

escrever, para cada t,

(4.15)

dF(À) , .X)dÀ, (4.16)

em que .f(t, .X) é a função dons;dado espectro/ evo/ucionár;a.

Uma teoria espectral para processos não-estacionários discretos pode ser desenvolvida

da mesma forma que para processos contínuos. Um processo oscilatório discreto pode ser

representado por

X(Z) =/ ,4,(co)exp({tu)dZ(u),t = 0,:LI,:L2,. . .,

em que, para cada o, a sequência {.41(u)} tem uma transformada de Fourier generalizada

cujo módulo tem máximo absoluto na origem e Z(w) é um processo ortogonal no intervalo

(--a,a), com Zll dZ(o) 1:1 = dp(w). Não há perda de generalidade em toldar os limites

(-n, a) do ponto dc vista do falar exp(itu).

O espectro evolucionário no tempo t, com respeito à família /' = {.4t(w)exp({Zu)}, é

dehnldo por

7r

ax.(«,) («,) I' ap(«,), r < o <a' (4.17)
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Processos Semi-Estacionários

Seja {X(t)} um processo oscilatório cujas características de não-estacionariedade mu-

dam suavemente no tempo. Então espera-se que exista uma família / de funções oscilatórias,

é,(À) = .4.(À)exp(iÀt), em termos da qual {X(t)} tem uma representação da forma (4.11)

e para. cada .X, .4t(À) é uma funçã.o quc varie lentamente com o tempo.

Existem várias maneiras de escolher uma função que varie suavemente no tempo, mas

para estimar o espectro evolucionário a escolha conveniente será aquela função cuja trans-

formada de Fourier seja "altamente concentrada" nas proximidades da frequência zero.

Para cada família / de funções oscilatórias define-se a. função l?r(À) como

a,'(À) = / 1 o ll aKÀ(o)

Nota-se que l?r(À) é uma medida da largura de dÃ'À(0), 0(À) é uma função um a um

de À, isto é, não existem dois membros da família com máximo da transformada de Fouriei

ocorrendo num mesmo ponto.

Uma família f de funções oscilatórias será chamada sem;-estac;onár;a. se a função Br(À)

for limitada para todo À e a constante Br definida por

F l «p*ln,'(.x)}l':

será chamada de /arguta caracterAt;ca da família .F

Deste modo, um processo sem;-estai;onár;o {X(Z)} pode ser definido como aquele para o

qual existe uma família /' gemi-estacionária para a qual {X(f)} tem uma representação da

form. (4.11).

Considere a classe C de famílias / gemi-estacionárias para as quais um particular processo

semi-estacionário {X(f)} admita uma representação espectral. A /arguta caracíleribtica, B,

do processo Xt é definida por

1?, - suP/-ccll?r}

De uma maneira geral. 2aZ3, pode ser interpretado como o intervalo máximo para o qual

o processo pode ser trat.ado como aproximadamente estacionário.
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piu\.,cõ u c u't(,luzia,iluõ, a, classe L contem a lamllla (le exponencials complexas

que têm largura característica infinita. Consequentemente, todos os processos estacionários

têm largura carcterística infinita.

Agora, seja C' C C uma sub-classe de famílias cujas larguras características são iguais a

1?, e seja /'' qualquer família pertencente a C'. Por exemplo, se {X(f)} for estacionário, C'

contém somente uma família, das exponenciais complexas, então .F' é univocamente determi-

nada nesta família. Entretanto, para o desenvolvimento da teoria do espectro evolucionário a

unicidade de /* não é necessária. Se C* for vazia, .F' pode ser qualquer família cuja largura

característica seja arbitrariamente próxima a B,.

Considera-se, então, a representação espectral de {X(f)} em termos da família .F',

X(f) ÁI'(À)e«p({Àf)dZ'(À),

em q« .Fll dZ*(À) I'l = dp'(À) e as f««ções @l'(À) = {ÁI'(À)ezp(iÀf)} C /'', p;r' todo À.

Para mais detalhes, ver Priestley (1965, 1967 e 1988)

Para os

(4.18)

4.3 Filtros Lineares

Uma das principais utilidades da representação espectral de um processo estacionário

é que ela descreve o efeito da transformação linear (filtro) totalmente em termos do efeito

individual das componentes espectrais. Se considerarmos uma transformação linear de um

processo estacionário {X({)} da forma

}''(t g(«)X(Z - «)du (4.19)

então os espectros de {X(Z)} e {y(t)} são relacionados por

axm(.x) I' ax('n(.x), (4.20)

em que I'(À) - ./... g(u) exp(--í"À)du é a função de transferência do filtro {g(u)}; dH(r)(Ài)

é determinada somente com base em dH(x)(ÀI ) e I'(Ài ), não sendo afetada por dH(x)(À) em

outras frequências À :# Ài . Esta propriedade é válida também para o espectro evolucionário
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estacionários.

Suponha que {X(t)} seja un] processo da forma (4.11) e considere uma transformação

linear geral

(«. sentido de aproximação) quando fazemos transformações linearesl r Ç r S em processos na(»

)

y(Í) g(«)X(í - «)exp(iÀo(í - «))d«,

freqüência qualquer. Pode-se escrever então

y(f) - .[. F ,*--*.(À)'l.(À + Ào) exp({Àf)dZ(À + Ào),

em que, para qualquer t, w, 0,

r.,«W - / g(«)4âll!? -p('i"qa«.
A função I't,«(0) é chamada de fur)çâo de transÉeréncia venera/;zada do filtro {g(u)} com

respeito à família .F.

A representação de y(f) dada por (4.22) não é necessariamente da forma (4.11), já que

o módulo da transformada de Fourier generalizada de {l't,À+Ào(À).4t(À + Ào)} pode não ter

máximo absoluto na freqüência zero. Mesmo se isto acontecer, a função

é.(À) = 1':,,--À.(.X).'l.(À + Ào)exp(iÀt)

ainda será oscilatória na maioria dos casos, mas a freqüência "do

deslocado de À.

No entanto, há um caso importante no qual, pala cada t, co, a função 1'.,.(0) é aproxi-

madamente igual a 1'(0) quando Át-,(co), para cada (t, «,), varia suavemente se comparada

à função g(u). Assume-se que g(u) decai rapidamente para zero quando l u 1-+ oo e que

Át-«(a') é aproximadamente constante para o conjunto de valores de u para o qual g(u) é

diferente de zero. Neste caso, pode-se escrever, heuristicamente, para cada (Z, co)

I'*,.(o) «. I'(o), vo,

em que Ào é uma

mi n a.n t.e' estará levementeS l

(4.21)

(4.22)

(4.23)

os que

Z) «'/ .4.(À+ .Xo)exp({Àt)d2(À),y (4.24)
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em que

.Ell dz(.x) I'l I' ap(À + Ào).

Deste modo, tem-se que

aXJn(À) I' aXjm(À + .Xo),

em que os espectros evolucionários dHJr)(À) e dHÍX)(À) são definidos com respeito à mesma

família de funções oscilatórias {.4t(À) exp(iÀt)}.

A noção de processos semi-estacionários serve para definir mais precisamente o que é uma

função Át-«(o) que varia suavemente e examinar com mais detalhes a aproximação (4.23).

Assim, fica claro que se o espectro evolucionário de {X(t)} for definido com respeito a

.F', (4.25) será uma aproximação válida se a largura de g(u) for bem menor que B,, isto é,

para cada À, dÃ;(0) (a transformada de Fourier de .ÁI'(À)) comporte-se como uma função

8 com respeito a I'(À). Para definir esta noção mais precisamente, temos que uma função

tz(a) é uma pseudo furlçâo (í de ordem c, com respeito a u(a;), se para qualquer k, existir c

(<< 1) independente de k, tal que

l / «(,)«(« -F k)a, - «(k)

Suposição 4.1 0 ./i/fro {g(u)} á {ntegz'(íue/ q adratÍcameníe e norma/içado ta/ que

2«/ is(«)I'a«-/' lr(«,)l:ü-i' /' l«llp(«)la«-B,.-00 J-00

Note que BP é uma medida da largura de {g(u)}.

Resultado 4.1 Sda .F uma /amí7{a gemi-esZacíonáría com /aryHra caraclerúfáca Z?/. Então

p«« .«d. Ót, À), {exp({tÀ)dÃ'x(0)} é «m' p««do /unçã. õ de .,d.m -:g- "«. «'peít. « 1'(0).

Sendo {g(u)} um filtro satisfazendo as condições (4.26) e I't,«(0) sua função de trans-

ferência generalizada com despeito à família semi-estacionária /', com largura característica

B;-, pode-se obter uma forma mais excita da relação (4.24). Se para algum c > 0 encontrar-

mos {g(u)} tal que Bs < cB/-, então

.4.(«,) 1 1'.,«(0) -- F(0) < c, p.ra 'odo t,«,,0

/'

(4.25)

(4.26)
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Determinação do Espectro Evolucionário

Seja {X(í)} um processo semi-estacionário com largura característica Z?, e {g(u)}

um filtro satisfazendo as condições (4.26). Para qualquer frequência À. fixada, define-se o

processo {y(í)} como em (4.21),

}''(Í) - .L. g(")X(f - «) -P({Ào(t - "))d«(4.27)

Usando a representação de {X(t)} em termos da família .F* dada por (4.18), segue de
(4.22) que

y(t) =/ 1';,À+X..AI'(À + Ào) exp(iÀt)dZ'(À + Ào),

em que 1';,.(0) é a função de transferência generalizada de {g(u)} com respeito à família .F'

Devido a ortogonalidade de Z'(À), segue que

Zll y(Z) I'l 1';,*+*. I'l .4;(.X + .Xo) I' dP'(.X + .Xo).

Se {g(u)} for escolhida tal que Bs $ cB,, então

(4.28)

F;,*+*. (À ) F(À) + ,(Í, À, Ào), (4.29)

.m q« l '(t, À, Ào) l< [iÍP:FM
Por conseguinte, obtemos de (4.28) e (4.29) que

ZI y(Z) l:l I'(.X) I' .A;(À + .Xo) ' dP'(.X + .Xo) + 0(c)

Teorema 4.1

Zll }''(!) I'l r(À) I' dH;(À+ Ào)+0(.),

em que O(.e) torna-se um termo arbitrariamerlte pequeno quando se escolhe Bg su$ciente-

mente pequeno em relação Q B..

No caso da medida p'(À) ser absolutamente contínua com respeito à medida de Lebesgue,

pode-se escrever, pala cada l,

dnl (x) = f' Çt,x)dx. (4.30)
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em que /'(t, À), a junção densidade espectral evolucionária, existe para todo À. Utilizando

.f'({,À) pode-se escrever

Zll }''(1) I'l - / l F(.X) I' ./''(t,À + Ào)d.X.

Até então trabalhou-se com a representação de {X(t)} em termos da família .F'". En-

tretanto, como a validade de (4.31) só depende da. condição Z?s << B/., para Z?s fixo,

(4.31) ainda será aproximadamente válida se trabalharmos com uma representação de {X(t)}
em termos de qualquer outra família semi-estacionária .F cuja largura característica seja

Br >> .B,. Então, se dH.(À) = /({,À)d(À) é o espectro "olucionário de {X(t)} com

respeito a tal família, (4.31) ainda valerá aproximadamente se substituirmos /'(t,À) por

/ [ t. À ].

E bom lembrei que (4.31) é apenas uma aproximação. De fato, se trabalharmos em

termos de uma família /' geral, o valor excito de Zll y({) I'l é dado por

(4.31)

zl r(t) I'l F: ,*+*. ( .X : dH.(.X + Ào). (4.32)

O lado direito de (4.32) pode ser interpretado como uma "média" da variância total do

processo contida num intervalo de freqüências na vizinhança de .Xo e num intervalo de tempo

na vizinhança de t.

Escrevendo (4.31) assume-se que o efeito de "média no tempo" é insignificante, uma vez

que a condição Bs << B/ implica que d/7t(À) está mudando muito lentamente ao longo do

conjunto de valores efetivos do filtro {g(u)}.

No entanto, o grau de precisão de (4.31) depende da razão ng . Por exemplo, se BP = 0,

ou seja, g(u) = õ(0), (4.31) é exala para toda /', e pode ser reduzida para (4.15),

zl }''(z) I'l

Por outro lado, se g(u) = / mlgr(u)}, T -+ .»

g,(«)
l l l

onde

l

(4.33)

< zü 21

-, z.
' 2 l
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tai que ng diverge para oo, então pode-se mostrar que neste caso

Zll }''(Z) I'l = /{«. / 1 Gr,À.(À) I' dP(À + Ào), 7' --> w, (4.34)

G,,,.(À) ,' ,4«(À + ,Xo) «P({«.X)d«.
v l J t-- .\

E importante notar que Zll y(Z) l21 não depende de t e pode ser reduzida à definição

clássica de espectro de {X(Z)} quando o processo for estacionário. mas (4.31) não é válid

para todas as famílias.

Comparando-se as equações (4.33) e (4.34) percebe-se que o lado direito de (4.33) é uma

função somente do espectro evolucionário no tempo Z, e não envolve valores em outros ins-

tantes de tempo, mas não fornece informação alguma da distribuição de dHt(À) ao longo das

freqüências, já que é completamente independente de Ào. No entanto, assumindo que, para

cada T, l Gr,À.(À) I' é altamente concentrado na região À = 0 (caso em que .4(À) é uma

função que varia suavemente em t, para todo À), o lado direito de (4.34) será aproximada-
mente Igual a

a

dp(.Xo){/á«z / Gr.x.(,x) I' dÀ},7' --} oo

e esta quantidade, sendo completamente independente de t, pode ser interpretada como uma

forma de "média" em f dos valores de dHt(Ào), para --oo < í < oo.

Com base nisso tudo, quanto maior for a precisão para determinar dHt(À) como uma

função do tempo, menor será a precisão para determina-lo como função da frequência e

vice-versa. Este fato é conhecido como pr;rlcip;o da ;ncerteza, isto é, para. determinar o

espectro evolucionário, não podemos obter alto grau de resolução nos domínios do tem

da frequência simultaneamente.

Se fixarmos o grau de resolução no domínio da freqüência, ou seja, um limite inferior para

BP, a resolução no domínio do tempo será determinada pela razão og , pai.a uma particular

família /'. Para obter a máxima resolução possível no domínio do tempo, devemos trabalhar

em termos da família com largura característica máxima

po e

.F
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uaõu uus piuccssus estacionários, L' contem uma unlca família, contendo as exponen-

ciais complexas, que fornece uma representação natural para {X(t)}.
Se C* contiver várias famílias, Fi',F2 ' ' ' ' então pode-se dizer que cada F.', i= 1, 2, . . .,

fornece uma representação natural para o processo. Assim, seja d#;(.X) o espectro evolu-

cionário com respeito a /Í , { = 1,2,. . . , e seja AI(À) o espectro evolucionário suavizado

dado por

No

bl(.Xo) .X) I' aXj(À + Ào).

Para cada i, pode-se escrever

"' '»., -- .(Ê) .

A' fi-'m'; . i--g«. n, d. 61t-. e, ««;.q--t.m«t., oliê:il, ": "p"t''; -.i«-
cionários suavizados com respeito a cada a' tornam-se idênticos. Deste modo, pode-se

considerar equivalentes as representações com respeito a cada Z' no que tange ao espectro
suavizado.

Se C* for vazia, ou seja, se não existir nenhuma família em C com largura característica

B,, não existirá representação natural para o processo. Porém, neste caso pode-se redefinir

sub-classes C' tal que elas contenham todas as famílias com largura característica entre Z?, --77

e B,, onde 77 é arbitrariamente pequeno. Desta forma, caímos no caso anterior com todas as

famílias em C* apresentando espectros evolucionários idênticos.

Consideraremos somente a representação de {X(Z)} em termos de uma particular família

/*, e quando falarmos em espectro evolucionário de {X(t)} estaremos fazendo referência a

.4;(À) I' dp'(À), espectro evolucionário com respeito à família .F*

Propriedades do Espectro Evolucíonário de Priestley

O espectro evolucionário de Priestley é uma função real não-.negativa, que se reduz

naturalmente à densidade espectral usual no caso de processos estacionários, caso em que
Á.(À) - l
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Além do mais, ele nos fornece uma descrição instantânea satisfatória das propriedades

espectrais. Isto pode ser ilustrado com base no exemplo dos processos modulados para os

quais obtemos

aXln(.X) = c'(t)dF..(.X)

Para qualquer processo não-estacionário, a distribuição marginal (no tempo) do espectro

evolucionário de Priestley é expressiva .já que

Varia({)l = -= / d#.(.X)
Z."K J-- «)

e se assumirmos que ocorrem variações suaves, ele fornece uma extensão natural (aproxima

da) das relações de entrada e saída para filtros lineares.

Infelizmente, o espectro evolucionário de Priestley possui também alguns inconvenientes

que limitam seu uso. Primeiro do ponto de vista da definição, uma fraqueza está relacio-

nada com a interpretação aproximada de frequência. Outro problema consiste na classe de

processos oscilatórios: é muito difícil dizer se um determinado processo pertence ou não à

classe de processos oscilatórios

(4.35)

4.4 Processos Localmente Estacionários

Ao pensarmos em processos próximos a estacionários, devemos lembrar que suas ca-

racterísticas, como covariâncias e parâmetros, vão se alterando gradualmente de maneira

não especificada no decorrer do tempo. Suponha, por exemplo, que um processo temporal

discreto permaneça estacionário em torno de um segmento de tamanho Z, e mude posterior-

mente. Desta forma, somente as covariâncias até o lag L -- l podem ser identificadas neste

segmento. Além disso, considerações assintóticas clássicas para, por exemplo, o estimador

das covariâncias de lag l não têm sentido, já que esta covariância pode estar mudando no

decorrer do tempo.

Apesar disso, a idéia de ajustar modelos localmente estacionários para dados de séries

temporais deste tipo pode ser expressiva. e de fato tem sido usada frequentemente
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A idéia de ter um processo aproximadamente estacionário em determinados trechos

tornou-se rigorosa na teoria de Priestley para o espectro evolucionário. Priestley considera

processos que têm uma representação espectral variando no tempo como em (4.11).

Dentro das a.proximações de Priestley, as considerações assintóticas (por exemplo para

julgar a eficiência de um estimador de covariância ]oca]) não são possíveis ou não têm sentido.

Como dito anteriormente, isto decorre da natureza dos processos nãc...estacionários. Conse-

quentemente, propriedades como consistência, normalidade assintótica, eficiência e aproxi-

mações para termos de ordem elevada das expansões de Taylor não podem ser utilizadas no

tratamento teórico de procedimentos estatísticos para tais processos. Isto é particularmen-

te ruim pois a estrutura complica.da dos processos não..estacionários requer simplificações

técnicas que precisam ser obtidas por aproximações assintóticas.

Para solucionam este problema, Dahlhaus (1996) introduziu uma aproximação assintótica,

similar à da regressão não-paramétrica, para processos com espectro evolucionário. A idéia

pode ser explicada mais facilmente com um exemplo de um processo auto-regressivo de ordem

1, variando no tempo,

X. = g(Z)X..- +c:, c, ái A;l0,a'),

que foi observado para í ' 1,2, . .. ,T. Suponha quere ajuste o modelog0(t) = a+bf+ct' para

os dados. E fácil construir diferentes estimadores para os parâmetros, por exemplo estima-

dores de mínimos quadrados, estimadoles de máxima '\'erossimilhança ou ajustar parâmetros

AR(1) variando no tempo.

Considerações assintóticas clássicas para comparar estes estimadores não fazem sentido,

uma vez que com T --} oo, go(t) -> oo enquanto, por exemplo, l g(Z) l pode ser menor que l

dentro do segmento observado. Analogamente à regressão não-paramétrica, parece natural

estabelecer a teoria assintótica assumindo que g(t) seja observada numa grade cada vez mais

fina (mas no mesmo intervalo), isto é, que se observe

x.,,-.l;lx,-:,,+;,,
para Z ' 1,2,. . . ,T. Agora, g está no intervalo 10, 11. Desta maneira, fazendo-se 7' -} oo

(4.36)
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tem-se na amostra Xi.r, . . . ,Xr.r mais e mais observações para a estrutura local de g em

cada ponto de tempo. Se g é constante, Xt,r é independente de 7' e a aproximação assintótica

descrita torna-se idêntica à aproximação clássica para processos estacionários.

Para conseguir uma aproximação similar para processos arbitrários com espectro evolu

cionário precisamos tentar alterar a escala da função de transferência em (4.11) da mesma

forma e olhar para o seguinte processo

X.,, - plà l+/ «P({«,Í).41 ;,u laZ(«.,).

Entretanto, isto leva à não exatidão da equação (4.36) mas à uma solução aproximada,

permitindo chegar à seguinte definição mais geral que foi apresentada em Dahlhaus (1997).

T

T (4.37)

Definição 4.2 t/ma seq#êncía de processos estocásticos {Xt,r, Z = 1,. . . ,T} á chamada

localmente estacionária com .função de transferência AO e tendência F se existir uma repre-

senfaçâo

".,, - «(;)-- X --o«o"?,,(«)'''«), (4.38)

lal que:

(i) ((«,) sd« «m p""«o «foca.fico .m l-«, «l «m ?Í;Í
( k \

c«mÍd(("-),. .. , ((''k)} = ,7 l }:«,j l gA;(«,:,.. .,«,k-:)d«,-

.«de '«m{. . .} de«oZ' . c«m«/'«íe d. É-áám« o,'Z.m, g.(«.,) = 0, g,(«,) = 1,
gk(ol, . . . ,uk-l)l $ consta para todo k e ?7(u) = >1: 5(w+2a.j) á uma ezterzsão

delta. de Dirüc com período '2r.

(ii) .Existam uma consfanfe /\' e uma/unção per ódica com pera'odo 2a, .4 : lO, ll
com .'!(«, -«,)

J
(lü função

xH,-.C

;«p l.'l?.::.(',) - H(:,«,)l 5; ÃT'' ,
t,u ' J

pa« l.do T. S«p.mos q«. ,4(«,«,) e p(u) .d«m co«Zh«a. .« «
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A suavidade de Á(u,w) em u garante que o processo tenha (assintoticamente) um com-

portamento localmente estacionário, controlando a variação local de .41).r(w) como função de
Í

Definição 4.3 d ql&üzzZidade

/(",") «.,) 1' (4.39)

é denominada espectro dependente do tempo e Dahlhaus (1996) provou que .fl.u,co) é uni-
uocamenfe determinada.

Exemplo 4.4 Su/)onda Xt,r um processo ,4RÀ/,4 com coe#cjenZes variando no tempo

onde et são independentes e identicamente distribuídos com média zero e variância l e

ao(u) = óo(u) = 1. EnZâo XI,r á /oca/merzle esZacÍonárjo com densidade especfra/ dependente

do tempo

q

X: j,r 1: j
.j=o ;).(P).Z

7 t J

/(«,«) -

2« l El?:o ..j(u) exp({«,.j) I'

Um processo ARl\4A com coeficientes variando no tempo é um exemplo de um processo

localmente estacionário que é definido puramente no domínio do tempo. Se as funções de seus

coeâcientes forem paramétricas (por exemplo polinõmios no tempo), obtém-se um exemplo

de processo localmente estacionário paramétrico.

Dahlhaus (1996) definiu a cotar;ânc;a .Foca/ de lag k e tempo zz como

CI(u.k) j(u,w)exp(iwk)d«

2

7r

(4.40)

(4.41)

e provou que

aoujXt«r],r, XI«rl+k,rl -p( i"k) .'lR,,] --*,,( «') ÁB,,] ,,( - «,) a«

C'(«, k) + 0(7':),

7r

uniformemente em u e É, em que u = ;
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As propriedades inerentes à mudança de escala na definição e a perda de t como tempo

para processos com espectro evolucionário permitem a existência de uma teoria assintótica.

Em particular, esta aproximação é uma generalização natural da teoria assintótica para séries

temporais estacionárias, a qual pode ser obtida como caso especial (para p e Á constantes

ao longo do tempo).

4.5 Outras Definições de Espectro Para Processos Não.

Estacionários

4.5.1 Espectro de Wigner-Ville

Definição 4.4 Se X(í) /or um processo estocásÉico contúuo, a dásírióuição eslocástica de

Wigrzer-yi//e será dada por

14',(t,',) / X({ + :)X(t - ;) exp(-í«,,')d,.
--ao ó .ó.

Definição 4.5 Se cores durarmos a quanZ dado

(4.42)

x(') - x({ + i')x(z - i'),

ZIX(t.)X(Z:)l exp(i(«,:Z- - «.,:{,))dÍ-dl, 1< m, lema. q«.

EIWn(t,',)l = .f««(t,',),(4.43)

e sob n condição

em q«. /wv(t,«.,) á de-má-d. "p«t« d. Wig««-m//.

tocástica de Wigner-Ville.

O espectro evolucionário tem a propriedade de ser nã.o-negativo como o espectro usual

e ele pode ser definido para modelos lineares variando no tempo, como modelos AR depen-

dentes do tempo. Entretanto, para um processo nã(restacionário o espectro evolucionário

não é único e, em geral, a "variável frequência" não pode ser interpretada como freqüência

Assim de Wigner-Ville apareceespectro va.lor esperado0 da distrihuirân p'S como o a S r S
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definida pela dualidade tempo-frequência dos processos estacionários. Sacrificando-se a pro-

priedade de nãc-negatividade do espectro variando no tempo, mostra-se que o espectro de

\4rigner-Ville é a única solução que pode ser obtida como generalização do espectro usual

sob "condições naturais" l para mais detalhes, ver Martin e Flandrin (1983a).

Definição 4.6 X(t) cí um processo Aarmon záue/ se

j .I'. \ l(X, p) \ dXdp < m

e, neste caso, existe uma Junção de distribuição espectral bidimensional, TI.X,co), tat que a

junção de autocouariância de XI.t'l possa ser escrita como

'y,(t., t,) - Zlx(z-)x({,)l - ih ./ .L. e"p(i(Àt: - pí,))T(À,p)aÀ'íp.
7r

(4.44)

Neste caso

zlaz(.x)az(«,)1 «.,)aÀa«.,,

ou seja, temos uma função de distribuição espectral bidimensional que não é concentrada na

diagonal À = w, como no caso estacionário.

Processos harmonizáveis são candidatos naturais para a análise espectral variando no

tempo, como pode ser visto em Maitin (1982a). Este tipo de processo não é somente ne-

cessário do ponto de vista teórico, mas também porque muitos sinais aleat.órios encaixam-se

nesta grande sub-classe de processos não-.estacionários.

Pode-se interpretar em (4.44) a função de autocovariância ',(.) como uma representação

das propriedades de segunda ordem de X(Z) em função do tempo e a função T(.) como uma

representação da frequência em função das freqüências que estão linearmente ligadas pela

transformada de Fourier, formando um par bidimensional de Fourier. Uma descrição na qual

a função de autocovariância e o espectro dependente do tempo, /(t,w) formam um par de

Fourier é conhecida como espectro generalizado de Wigner-Ville. Uma solução particular do

espectro generalizado de Wigner-Ville é um espectro intermediário no tempo e frequência

./irv, chamado espectro de Wigner-Ville
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Seja X(t), í = 0, ül, . . ., um processo estocástico complexo e centrado, para o qual existe

momento de segunda ordem.

Resultado 4.2 .4/arZirz r'/P8eóJ mostra que o espectro de Wgner-yi//e á dado por

exp({2€Z)T(«, + (l,'., - e)a(l,

T

T

qu,e !eua a

:«'' -'. ,, * - d - á. E --':«,)'«« (*, ;)«.,.

Assumindo que (4.45) seja inversível, uma definição equivalente do espectro de Wigner-

Ville é dada por

(4.45)

/««(t,«,) = 2 >1: 'r(Z + ,'-,t - ,)exp(-2í«,,').
'r :: -- oo

Existem relações análogas em tempo discreto para a representação discreta de Wigner

para sinais determinísticos, já que (4.46) pode ser escrita como

/««0,«) - .E l2 ,E xO + ,')X@':'a«p('::"')l .' 'T==--00 J

Deve-se mencionar que (4.47) tem sido usada empiricamente por outros autores para

definir uma análise espectral variarldo no tempo, mas sem falar do dualismo tempo-frequência

dos processos lineares não-estacionários, nem das propriedades desta aproximação e nem da

possibilidade de provar sua unicidade sob certas condições apropriadas

(4.46)

(4.47)

Propriedades do Espectro de Wigner-Ville

No caso de sinais determinísticos com variância finita, uma lista de propriedades da repre-

sentação de Wigner-Ville é dada em Claasen e Mecklenbrãuker (1980). Estas propriedades

são estendidas pala o caso de processos harmónicos (Martin (1982b)). Algumas propriedades

que serão utilizadas adiante estão listada.s a seguir.

1. Propriedades da marginal

v--]xM] - á; /: /w«0,«)ü,
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T(',,',) + T(«, + «,w + r) =
t = -- oo

A equação (4.48) mostra a dificuldade da versão discreta da representação de Wigner:

na variável freqüência, ela é periódica com período a ao invés de 2n. Isto pode ser

evitado se super-amostrarmos o sinal por um fator no mínimo 2 ou se usarmos sinais

analíticos ao invés de sinais reais.

2. Propriedade da Translação

Se y(Z) - X(í +'), '«tão ./&«({,«') = .fÊ«({ -- ,,«,) e s. y(f) = X({) exp(i«,ot), então

/&«(t,«,) (t,«., - «.,o).

3. Propriedade do momento local

'y(z + 1, t - l
2a' J 1, ./««(í,«,) exp(2í«,)d«,

X

2

-lílâT(«,O -- âT(«-*«,{+«)l ;.- E :.f«««,«),

supondo que as expressões no lado esquerdo existam

4. Não-positividade

O espectro de Wigner-Ville é sempre real, entretanto pode muitas vezes ter valores

negativos. Desta forma, ele não é uma função densidade.

5. Interferência

Existe efeito de interferência entre estruturas no tempo e na freqüência levando à

bilinearidade de (4.46). Tal fenómeno de interferência pode ser removido usando o

espectro falso de Wigner-Ville que é uma versão suavizado do espectro de Wigner-
Ville.

O espectro de Wigner-Ville se reduz à densidade espectral usual se o processo for esta-

cionário e satisfaz os conceitos do dualismo tempo-frequência e da filtragem linear.
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Para processos modulados do tipo

X(f) )Xo(t),

o espectro de Wigner-Ville é dado por

/wv({, «,) -- c:(í)./;. («,),

em que /=.(.) é a função densidade espectral do processo estacionário Xo(t) e a função

moduladora c(Z) varia suavemente tal que podemos assumir

.(1 + ;)'(t - 1;) - c'(t), 1 , 1< o

m que O é a largura de faixa da função de autocovariância de Xo(t).

Estas propriedades mostram que o espectro de Wigner-Ville tem como única desvanta.

gem a possível existência de valores negativos. Todas as outras propriedades válidas para o

espectro de Wigner-Ville são mais importantes que a mera interpretação de densidade verda-

deira. O uso do espectro de Wigner-Ville naturalmente requer uma interpretação cuidadosa.

que exclui qualquer significado de energia local

Para mais detalhes, ver Flandrin (1989).

Pode-se demonstra.i que o espectro evolucionário do processo localmente estacionário

/(u,co), definido en] (4.39) é o limite en] média quadrático de

/r(«, «') ; E Co«IX.,..,,, X,«,,,l e*p(-2{«,.)

que é similar ao espectro de Wigner-Ville, definido em (4.46). Ver Morettin (1999).

e

S

4.5.2 Espectro Evolutivo de TJOstheim e Mélard

A ideia geral é começar com a decomposição de Cramér para processos não-estacionários,

que é a extensão da decomposição de Wold para processos estacionários. Uma derivação ri-

gorosa da definição foi dada por TjOstheim (1976), baseado na representação de um processo

em termos de suas inovações. Mélard (1978) apresenta este espectro de maneira menos
loimal
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posição de Wold (3.1) pode ser estendida para

X(!) = >1: A(t,')c(.)
s == -- oo

com Elc(si)c(s2)l = õ(si -- s2) e em que c(Z) é suposto um ruído branco estacionário de

variância um. Da decomposição de Cramér, expressão (4.49), um processo não...estacionário

é interpretado fisicamente como a saída de um filtro linear variando no tempo aplicado a um
ruído branco.

Como c(í) é estacionário, segue de (4.49) que c(Z) admite uma decomposição do tipo

No caso não-estacionário a decomS )

f

(4.49)

:(s) .l.«P(i"')aE(w) (4.50)

com Zla.E(«,- )a-E(«,:)l - w,)d«:d«,: .

Inserindo (4.50) em (4.49), obtemos simplesmente

(4.51)

onde as funções-base são da forma

s := -- oo

A decomposição(4.51) é, em tempo discreto, um caso especial de(4.7) usada por Priestley

e define o seguinte espectro dependente do tempo.

Definição 4.7 0 espectro evo/ut;vo de Tjgstbe;m e .\fé/ard á dado por

:l: A(t,') e*p(i«,s)
s == -- oo

2t2aC

/rw(t,«.,) = 2z (4.52)

Propriedades do Espectro Evolutivo de Tjgstheim e Mélard

Este espectro evolutivo possui certas vantagens. E real, uma quantidade não-negativa

que se reduz à densidade espectral usual quando o processo é estacionário. Além disso, sua

distribuição marginal (no tempo) é expressiva uma vez que

V«rjX(z)l - ê fTMÇt ,J )dH
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e as propriedades de invariância no tempo e frequência são válidas.

No caso de processos uniformemente modulados, a função impulso-resposta (dependente

do tempo) de (4.49) admite uma representação do tipo

/,(Í, ') = .(Z)Ao(Z .),

em que Ao(t) é a função impulso-resposta (independente do tempo) associada ao processo

estacionário Xo(Z).

Deste modo,

/r«.({,«,) = c'(t)/=. («,)

e, novamente, obtemos uma descrição instantânea do espectro com propriedades satisfatórias.

Em contraste com este exemplo, existem casos em que as representações obtidas nos

levam a resultados insatisfatórios, que são gerados pela causalidade da representação de

médias móveis do processo. Por exemplo, se consideramos o processo estacionário por partes

l X.(t) , se í < 0 ,x({) = -l
l X,(í) , se í 2 0 ,

em que Xi(t) e X2(t) são dois processos estacionários diferentes com densidades espectrais

/i(«,) e /2(«,), respecti-mente, obtemos

/rm(Z,«,) = /: («,), t < 0;

mas somente

zj«. l/r«. (t , «, )l /2(«,), t -+ oo

Ver Flandrin (1989) para mais detalhes.

Além do mais, pode-se mostrar que não existe uma relação um a um entre a função de

autocovariância e o espectro evolutivo.

Para eliminar esta dificuldade, trabalha-se com modelos de médias móveis de ordem

infinita do tipo (4.49) em termos de modelos de espaços de estado finito-dimensionais. Nem
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sempre esta saída é possível. Isto leva ao espectro evo,luc;ovário rac;ona/ que é baseado

na modelagem de ARMA dependente do tempo e pode ser visto como o espectro racional

de processos estacionários que são, em cada instante de tempo, tangenciais aos processos
nã(»estacionários considerados.

Resultado 4.3 Pode-se demonstrar q e /rW(t,w) tí o espectro euo/ucáorzár o dc

.#«{'. "m «sp it. â /amÍZ{« { @lO(',) EA(f,«)'':"" l ' «m dP(«,) « d«,.

espectro de Tjgstheim é um caso especia! da de$nição de espectro euotucionário.
0

{x. } d.
,4ssám, o

Para maiores detalhes, ver Flandrin (1989)
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Capítulo 5

Estimadores Espectrais para

Processos Estacionários

Definição 5.1 0 per;odograma da série X(0), . . . , X(7' -- 1) é dado por
T-i T-i

.rÍa(À) - i;lP l a:')(À) I'- iJ7(: x(t)"P(-iÀt))(:lx(')"P(iÀ')). (s.i)

A quantidade (5.1) foi introduzida por Schuster em 1898 com o objetivo de procurar

componentes periódicas em séries temporais

Propriedades do Periodograma

Sd. X(t) , t = 0,. . . , T -- 1 , um proc

>l: l ,y,(k) 1< m então
k= -- oo

e se .X # 0(mod 2«)

i. zt.C''W] - ãbX ..«(r(À - a)/2)
sen((À - a)/2) /=(a)da + l se«,(TXj2à

sen(À/2)
,:

essa estritamente estacionário satisfazendoS S l S

/imlEj-Ca (À)l}

ou seja, /!r)(À) é um estimador assintoticamente não

2. Sob a hipótese adicional >1: 1 k ll 'r,(k) 1< oo ,
k = -- oo
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em que o termo O(T'') é uniforme em À

3. Quando «, = 2? e À = 2? com r, s.r i: s # 0(mod 7'),

Vara.dn(.X)l (.X) +0(T':),
c'-l.rla(À) , .rla(«,)l

4. /!r)(Àj) o /=(À.Í)$ para2Àj,Àj:LÀk#0(mod2a), l$.j < k$ Je7'= 1,2

Além disso, /lia")(Àj) e /:lr)(Àt) são assintoticamente independentes

Estas propriedades indicam que o periodograma é um estimador assintoticamente não

viesado, embora inconsistente, para o espectro /=(À). Para resolver o problema da incon-

sistência, suaviza-se o periodograma nas vizinhanças das freqüências de interesse. Em outras

palavras, um estimados espectral com melhores propriedades é obtido calculandc-se a média

de mr valores à direita e à esquerda da freqiiência alvo Àj.

Definição 5.2 0 est;maior suam;zado de periodogramas ou, simp/esmente, per;odograma

suavizado, para.f,(.X) é dado por

Â..», - ;.$. "',.,'*.,'!''(w -- *.), « * * ..«.' «,,.7=--7'nT ' ' '

em que !Ç) --} À quarzdo T --} oo e T.yr(.) á denominada janela espectro'l com as seguintes

propriedades:

(5.2)

e mT -+ oo e !%F --} 0 quando 7' --} oo

. WT(.àj) = WT(-.Xj) e WT(Àj) ? O, V.j = O, I,
m,T

}: WW(.Xj) = l
.7 = -- mT

7nT

' >: 1'©(.Xj) --> 0 q«««do T --} '».
.7 = -- mT

Propriedades do Periodograma Suavizado

Seja X(t) , t . . , r

E l l,(k) 1< m e«tão
k= -- oo

1 , um processo estritamente estacionário satisfazendo
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+ /w(À) é um estimador consistente para /r(À)

+' /W(Àj) O /=(Àj)4mT+2 independentes, se .j é um inteiro tal que r --> Àj, quando

T -..} oo e 2Àj, Àj ü Àk # 0(mod 2n) para l 5; .j < A 5; J.

Para mais detalhes ver Brillinger (1981) e Priestley (1981).

A quarta propriedade dajanela espectral implica no decréscimo da variância do estimados

suavizado do espectro quando mT aumenta. Isto está diretamente relacionado com a largura

de faixa da janela espectral. Quanto maior a, largura de faixa da janela espectral, mais

observações são utilizadas na média do espectro, levando a um estimador mais suave, estável

e com menor variância. No entanto, a não ser que ./(À) seja realmente suave, quanto mais

observações forem utilizadas na suavização do espectro, maior será o viés do estimador.

Logo, para escolha da largura de faixa da janela deve haver um compromisso em diminuir a
variância e o viés do esticador.

Agora, as ordenadas espectrais em frequências diferentes são geralmente correlacionadas,

já que as ordenadas podem conter observações em comum na suavização. Porém, como as

ordenadas do estimador espectral em diferentes frequências de Fourier são independentes, a

covariância entre as ordenadas do espectro suavizado é proporcional à quantidade de pontos

sobrepostos entre as janelas espectrais centradas em cada freqüência. Quanto maior a sobre-

posição de pontos na janela, maior a covariância entre as ordenadas do estimador espectral
suavizado.

A suavização do espectro pode ser feita no domínio do tempo aplicando-se uma função

peso u'(h) às autocovariâncias amostrais. ou seja

./«(") - ã . E . .«(k)+(k)«p(-j«'k)-
k= -( 7' - 1 )

Como a função de autocovariância amostral t(k) é simétrica e menos fidedigna para

grandes valores de A, a função peso w(A) precisa ser simétrica, com pesos inversamente

proporcionais à magnitude de A. Assim, teremos

i;«(«,) E «,m(k)+(k) exp(-i«,h),

T ]

k .\/

(5.3)

(5.4)
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em que a lunçao peso wM(k) é uma sequência absolutamente somável com

em que to(.) é uma função contínua e limitada satisfazendo

«, «. (k )
É

* l «,(z) l$ 1 ;

* «,(o)

* «,(,)

+ to(a) =0 , # l> l

O valor À/ é chamado porlto de truncamento da janela e depende do tamanho da amostra

T. Esta função peso toM(k) pata autocovariâncias é chamada gane/a.

A janela e a janela espectral são inteiramente relacionadas porque a autocovariância é a

transformada de Fourier inversa do espectro. Pode-se demonstrar que

wT(") - à . E , '««.(k) "p(-i"k)''' L. A/

Desta forma, a janela e a janela espectral fo

univocamente determina.da pela outra.

A qualidade do espectro suavizado é determinada basicamente pelo tipo de janela esc(»

Ihida e pela largura de faixa da janela utilizada na suavização. As janelas utilizadas mais

frequentemente são a retangular (pesos iguais para todas as observações), Bartlett (ou trian-

gular), Blackman-Tukey (Hamming e Hanning são casos particulares) e Parzen. A escolha

da janela depende também de aspectos computacionais.

de Fottrier onde cada uma érmam um par

5.1 Algumas Janelas Espectrais

Nesta seção apresentamos algumas janelas mais comumente utilizadas para suavização

do espectro.
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1) Janela retangular

«,ã(É) l ';'lklsw,
l 0 ,se lkl>W,

em que M é o ponto de truncamento da janela (A/ << T)

A janela retangular é derivada da. função contínua

se l 3 l$ 1

0 ,se la l>i
A correspondente janela espectral é dada por

«ü(«) -Z-""Gx" ' , '»
2) Janela de Bartlett ou 'lYiangular

«üm-l '
1 0

Z

, se l k l$ M

se l k 1> M

.baseia-se na função triangular

«',,: { ' J'
A correspondente janela espectral é

Já que a janela espectral toã(w) é não negativa, o estimador espectral suavizado com a

janela de Bartlett é sempre não negativo.

3) Janela de Blackman-Tukey

«,LW

baseia-se na função contínua

Í 1 -2«+2«(««) , se l* l$ 1
'to( z l = <

l 0 ,;el«l>l

«ã(«) -4=
''«(«#)
''«(T)

2

, se l a l5; l

se l « l> l

h
1 -- 2a + 2acos Í r

0

51



A constante a e escolhida no Intervalo (UI U, 2b) de tal forma que ?ol(k) »' 0. Vk

A janela espectral é dada por

«z.(«) - á. l-'"«:- :H(w -'' ', w -.2"L ..«(S:iÜ-) ''"(f) ' .e«(=;ã) J

A janela espectral de Blackman-Tukey é uma combinação linear de pesos da janela re-

tangular nas freqüências («, -- $), «., e (w + ã), ou sda

«í,(«) - ««Ê (« - -;)--': - ,«)«'(«) -- ««ã (« -- ;-)

em que loã(co) é a janela espectral retangular. O estimador espectral suavizado com a janela

de Blackman-Tukey pode apresentar valores negativos em algumas frequências.

As janelas de Hamming e Hanning são casos particulares da janela de Blackman-Tukey

com a = 0, 23 e a = 0, 25, respectiva.mente.

4) Janela de Parzen

l 1 -6(é)'+6(y):
.«C(Ê)- l 2(i - y);

1 0

Esta janela baseia-se na seguinte função contínua

Í 1 --6z2 +6 l # l3

«,(") - ] 2(1- 1' 1)3

1 0

A correspondente janela espectral para um valor M é

Quando M é grande, toE(u) é aproximada. por

Como tom(u) é sempre não negativo, então o estimador espectral suavizado com a janela

de Parzen também é não negativo

«L(«,)= 3

:op («,)= 3

..«(«Y)
0,5''«(?) '[: ;[..«(;)]'].

..«(«#)

0,5''n(T)

4

*lklS {

<l # l$ Mse 2

se l k 1> M

se

se { <la l$ 1 ,

se l 3 l> l
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A qualidade do espectro suavizado é determinada pela forma da janela utilizada e pela

largura de faixa da mesma (equivale à escolha do ponto de truncamento A/). O espectro

estimado produzido com o uso de uma. mesma janela varia conforme a largura de faixa

utilizada. Desta forma, além da escolha da janela, um problema crucial e difícil em análise

de séries temporais é que não existe critério para escolher a largura ótima da janela.

Janelas com largura de faixa maior produzem estimadores espectrais suavizados com

menor variância, ao passo que larguras de faixa menores levam a estimadores com menor

viés. E preciso balancear estabilidade e resolução na hora de escolher a largura de faixa da

janela. Para facilitar, os seguintes passos são sugeridos:

O escolher uma janela espectral com forma desejável, de preferência com pico principal

na frequência de interessei

O calcular o espectro suavizado estimado usando uma largura de faixa grandes

O reestimar os espectros suavizados diminuindo gradualmente a largura de faixa dajanela,

até que os graus de estabilidade e resolução desqados sejam atingidos.

Na prática a escolha da largura de faixa depende da sensibilidade individual. Se quisermos

ser capazes de distinguir vários picos de /(u) nas freqüências Ài , À2, . . ., a largura de faixa da

janela espectral não pode exceder o intervalo mínimo entre picos adjacentes. Do contrário,

o estimador do espectro suavizado irá confundir estes picos. De fato, uma escolha comum

para a ]argura de faixa nestes casos é igual ao Óillhi l Ài+i -- ÀÍ

Priestley (1981) e Brillinger (1981) apresentan; um procedimento para obter um intervalo

de confiança para as ordenadas espectrais.

5.2 Largura defaixa

Um parâmetro importante na análise espectral é a /arguta de Éa;xa ou /apura. da base

da janela espectral. Há várias maneiras de defini-la, uma delas seria tomarmos uma janela

centrada na frequência zero e projetarmos no eixo das freqüências a metade da energia nesta
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irequencia. A este Intervalo obtido dá-se o nome de largura de faixa. Assim, largura de faixa

é o domínio de valores de u aos quais é dado um peso consideravelmente alto.

Para uma determinadajanela espectral mm(o) que tem máximo em u = 0, uma definição

muito usada para a largura de faixa da janela é a distância entre os pontos em torno do pico

principal que concentram metade da potência, ou seja,

LF = '2üoi .

em que «,/ é tal que .«M(i:«'/) = ;«,m(0).

Outra maneira. de definirmos largura de faixa é como a largura da base de uma jane-

la retangular que forneceria a mesma variância que a do estimador suavizado pela janela

espectral utilizada, ou sqa

!ii5P := . . .x
M .C. w(«)a«

em que À/ é ponto de truncamento da janela, escolhido arbitrariamente, e to(z) é a função

contínua geradora da janela. Esta última definição foi dada por Parzen (1961).

Seja r > 0 o maior inteiro tal que

exista, seja finito e diferente de zero. Parzen chamou r de expoente caracteribtico da função

É(u).

b(') :: /jm...}.
l « I'

l

IS.s)

Definição 5.3 Sda wm(w) a Jade/a especZra/ que corresponde â JURE/a com ezpoenle caras

LerÍstico r, e seja kl') de$nido por (5.5). A !ürg\tra de falta de uMQu) é dada pot

Bw - c' l.xl-x;ml ,
em que C é uma constante a ser determinada.

O valor de C' será determinado fazendo com que, para a janela retangular em (iÍ

Bw seja exatamente igual a {}, ou seja, igual à largura desta janela.

A Tabela 2.1 mostra as expressões para a largura de faixa. de algumas janelas mais usadas,

segundo os métodos descritos acima.
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Tabela 5.1 Z,arguta de /aiza para a/g?lhas .jade/as

Temos então, que à medida que .A4 aumenta, a largura de faixa diminui.

Como a variância do estimador espectral suavizado é inversamente proporcional à largura

de faixa, a uma maior largura de faixa corresponde uma menor variâncias entretanto, aumen

bando a largura de faixa aumentará também o viés do estimador e vice-versa. Portanto, deve

existir um compromisso entre resolução e estabilidade, que se reflete na escolha do ponto de
truncamento M

Ver Priestley (1981) para mais informações.

janet« r   Bw

Retangular 2 $ $
Bartlett l b S

Hamming 2 $ qP
Hanning 2 $ qP
Parzen 2 8T

3À/ B



Capítulo 6

Estimadores Espectrais para

Processos Irão-Estacionários

6.1 Estimação do Espectro Evolucionário

oupuiiu't quc c iculic uiva, üuiusua ac '\ L[J, u s t s i , com o objetivo (le estimar

o espectro evolucionário dHt(o), dado por (4.25), para 0 $ t 5; T. Daqui em diante serão

omitidos os asteriscos de .A;(w), dp*(w) e dFí'(u), mas fica entendido que todas as funções

são definidas com respeito à família .F*

Somente será tratado o caso em que p(«,)

de Lebesgue. Assim, para cada t, escreve-se

/

é absolutamente contínua com respeito à medida

dH. tüo ) = fqt .co )duo, Nt.o,

em que /(Z,w), a função densidade espectral evolucionária, existe pala todo w.

Sda {g(u)} um filtro com largura de faixa BP satisfazendo às condições (4.26). Podemos

então escrever, para alguma frequência coo

U(t,"o) - .C.,g(«)X(t - ") -P(-i',o(t - «))d«.

Assume-se que .BP << .B, << T, tal que para f >> 0, os limites da integral possam ser

substituídos por (--oo, oo), quando U(t,uo) torna-se idêntico ao processo y(t) definido em

f

(6.1)
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I'a.zíJ. De lato, a diferença entre U(Z,wo) e y (í) é devida à passagem do filtro c assume-se

que ela é insignificante para Z suficientemente maior que zero

Do Teorema 4.1 segue que

E l U(t,«,o) I' l r(«.,) l: ./'(t,«., + «,0)d«, + 0( ;ZI
-oo \ l)a./

Uma das diferenças entre estimação do espectro evolucionário e do espectro de processos

estacionários é que para processos estacionários pode ser utilizado (6.1), mas a largura de

faixa de l I'(w) I' é escolhida como função de T e tende a zero quando 7' -+ oo. Entretanto, em

se tratando do espectro evolucionário, a largura de faixa de l I'(co) l2 (que varia inversamente

com BP) é limitada pela restrição BP << B,. Em outras palavras, desde que a escolha do

filtro seja feita, só podemos operar localmerlte em {X(t)}, assegurando assim um alto grau

de resolução no domínio do tempo e sacrificando algum grau de resolução no domínio da

frequência. Para estimar/(t,w) é preciso assumir que, para cada t,/(t,w) é suave comparado

com l I'(w) l2, ou seja, que sua. largura de faixa seja substancialmente maior que a largura

de faixa de l I'(w) I'. Neste caso, l I'(co) I' é uma função "pseudo õ" com respeito a /(l,u) e
pode-se escrever

(6.2)

E U(f,«,o) I'--, ./'(t,«.,o), (6.3)

lembrando que / l I'(w) 1: dw = 1.

Assim, U(t,coo) I' é um estimador assintoticamente não viesado para ./'({,coo). Priestley

(1988) mostra que para um processo Gaussiano

v.-ll u(t,".) I'l - l.Z l r(«,) 1' /0,« + «,.)d«,l

2

que é independente de T

Porém l t/(t,wo) l2 não é um estimados muito utilizado na prática por não ser um esti-

mador consistente, analogamente ao comportamento do periodograma na análise espectral

de processos estacionários.
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Para reduzir as flutuações amostrais, é necessário suavizar os valores de l U(Z,wo) 1: na

vizinhança de {. Fazendo isso, aumenta-se a precisão do estimador e perde-se um certo grau

de resolução no domínio do tempo.

Considere uma função peso wm({), dependente do parâmetro .4/, satisfazendo

(a) wM(t) 2 0,VZ,M;(b) .«M(t) --} 0,qu-do it l--> .o,VM; (6.5)

oo foo
(c) / «,À/(t)dt = 1,VÀ/; (d) / l.««.(t)I'aÍ < m,VM

- oo J - oo

Escreve-se

Ww (À) (t) exp( -í.XÍ)dt

e assume-se que existe uma constante C' tal que

/im IW /:, l WmW 1: 'Í.xl - C:', M --* m.

(6.6)

(6.7)

/p(l,"o) = .[. «,w(") l U(Z -- u,wo) ' d« (6.8)

e, novamente, assume-se que toA/(u) conviria suficientemente rápido para zero de tal forma

que a integral em (6.8) possa ser calculada com base em finitos l U(t,wo) 1:. Segue de (6.2)
que

«,W(u)/(Z - «,«, + «,o) l F(«.,) ' d«d«
foo
--oo J--oo

/(t,«, + «,o) l F(«,) I' d«,,

em q-/(Z,«,+«,o)/ -«m(«)./:(Z -«,«,+«,o)d«.

Com base em (6.9) percebe-se que EI/p(Z,«.,o)l é uma forma suavizado de /(t,«,o) em

ambos os domínios (tempo e freqiiência). Se assumirmos que ./(t,wo) é suave comparada

com l I'(«,) I', para cada t, então

EI.h (z , «,.) l

(6.9)

zl.h(t,«.,.)l - .í(t,«,.),
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ue iiioao que Jpkt, woJ e um estlmaaor asslntoticamente nao vlesado do valor médio( geométrico l

de /(Z,uo) na vizinhança do instante de tempo t.

Supondo que l=L- l WM(u) 1: 1 seja uma função pseudo J com respeito a l I'(u) I', isto é,

que a largura de l IVm(w) I' seja bem menor que a largura de l I'(w) I', ou equivalentemente

que a largura de wÀ/(t) seja bem maior que BP, pode-se mostrar que

v;-lÀ«,«.,.)l - iÀf(«,.)il./ l WM(w) I' a«,l 1/ 1 Wm ,) I' a«IO +Ó.,«.), H.iQ

.m q- À?

Para A/ grande, obtém-se de (6.7) e de (6.10) que

V.rl.f(t, «,o)j .-
/'(Z . «,o )C'

As flutuações amostrais de /P(t,coo) são da ordem de Ü. Na prática a discussão mais

importante gira em torno da escolha do particular filtro {g(u)} e da particular função peso

{wW(f)}. As janelas mais utilizadas para estimar o espectro evolucionário são as mesmas

dos processos estacionários, citadas na Seção 5.2.

Mais detalhes das equações (6.4) e (6.10) são dados em Priestley(1966).

A função densidade espectral evolucionária /P(t, u) de um processo não-estacionário dis

Grelo, com respeito à. família com largura. característica máxima: pode ser estimada pelo

método descrito anteriormente, substituindo a função {g(u)} por uma sequência {g.} e a

função peso {mm(t)}, por uma sequência {toM,t}. Então escrevemos para cada uo fixo

E g.X... exp(-i«,.(t - «)),
tl = -- oo

>ll: mM,l U'-u,w l2,
u = -- oo

/ IWm(o) I' d",«,.#O

U',w'

/p (t , «;o ) l6.ii)

e pode-se mostrar que

EI/p(t,uo)l - / .Í,(Z,«, + «,o) l I'(«,) I' d«,,

em que .ÍP(t,"+"o) = >1: .«À4,*.f({ -- u,«,+«,o) e I'(«,) = >: g.exp(--í«,u).
o := -- oo tl := -- oo

7r

T
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Pode-se mostrar também que

Vara./h({,«.'o)l - l/(t,',o)I'l/ l WM(«.,) I' a«,ll/ l I'(«,) I' dul(l + Óo,ü«,«.),

>l: ./'(f «,o)(:««.,,y .

em q- /-("o) («,) ,., exp(-i«,«)
E: (wm,,): ':-"

Se a função de autocovariância '(s, í) for conhecida, então a medida dp(co), corresponden-

te a uma dada família {.4í(co)}, poderá ser determinada invertendo-se (4.10). Calculando-se

dp(«,), então dH:(«,) seria d'do por dH.(«,) =1 .Á.(«,) I' dp(«,), «;logame«te ao cálculo do

espectro de processos estacionários invertendo-se a relação de Wiener-l<hintchine. Todavia,

na concepção da estimação do espectro evolucionário não há necessidade de especificar, ou

pelo menos saber, a forma da família. Na prática, a estimação é feita com base inteiramente

ern valores observados de X(Z), e pode ser interpretada como uma suavização do espectro

evolucionário correspondente a alguma família. Certamente o grau de suavização varia de

família para família e a família .F' induz ao menor grau de suavização. Deste jeito, o espectro

evolucionário estimado é mais acurado quando interpretado como um estimador de ./'(t, w),

a função densidade espectral evolucionária com respeito à família /'. Pode-se dizer que o

próprio procedimento de estimação seleciona automaticamente a família .F*

Para avaliar o estimador espectral evolucionário devemos escolher valores para os parâmetros

associados às funções g(tl) e lom(u), correspondentes às larguras de faixa no domínio da

freqüência e do tempo, respectivamente.

n

U

6.2 Periodograma Segmentado

Dados os valores de uma amostra Xi.r,X2,r,. . . ,Xr,r de um processo localmente

estacionário, o per;odograma segmentado é calculado com base em segmentos de tamanho

N e pontos médios luta.

.r«.(",") - 5;tG- l a«,(",") l: (6.12)
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(1) « , o« sd', " € 1O, il ;

(2) d/v(u, «,) = XZiü' A($)Xt«rl- ++,+i,r exp(--i"s)

(3) À : lO, ll --> IR é uma janela denominada "paper";

(4) H«,

O primeiro segmento é o intervalo 10, WI com ponto médio ti = g . O .j-ésimo segmento

éo intervalo l(.j -- l)S; N +(.j -- l)SI com ponto médio tj =(j -- l)S+ x, para j ' l,...,M,
onde 7' = S(M -- ]) + ]V

O teorema a seguir mostra que

faz o papel de um núcleo no domínio do tempo e

pode ser visto como uma largura de faixa. Como no caso de processos estacionários, //y(u,w)

não é um estimador consistente do espectro e temos que suaviza-lo em torno das frequências.

h.(«) :- l.Z' A'(«)a« «'(. +{),

N
b. r

(6.13)

Definição 6.1 0 periodograma segmentado SKauázado é dado por

j;(u,w) = (bj)'' J .l<f l:-ilgbiNi.U,P)dP.
(6.14)

em que

r-l li
-7. Ã'.f : n --* lO,m) é "m "'í'/« «m Ã'/(') :# 0 p"' ' € 1'Í' il;

2. /(.f(.) (-a) ' .f K/(«)d« = 1;

é a largura de jai=a n/ a di,reção da Jreq'uêncta

Teorema 6.1 Suponha Xf.r laca/mente estacionário, represerzíado pe/a expressão Íq.3X),

com p = 0 e /unção de tranderência 4 cÜas derit;abas gl#, ãl# e :ll;â são contáuas.

Então

zl,r«,(«,«,)l = .f(u, «,) + E ! q «'*..«,.*eE# -- .''?, -- .(qP), '' :''



zl./'(«, «,)l
/(«,«)+ lí'? /l; .''.(.)''el:-a+ lí'} /l; ,'*.(,)',€11" N

-- .('?-- ugn--'}) (6.16)

e

Uad.f(«,«)] - Zll# /l k?(,)a« .Á'l k}(«)a«[2« + 2«(« : 0 «..a «)].

Note que o primeiro termo do viés de / é relativo à não-estacionariedade enquanto que

o segundo é devido à variação do espectro na direção das frequências.

Para mais detalhes, ver Dahlhaus (1996).

(6.17)

6.3 Estimador do Espectro de Wigner-Ville

Um problema comum na análise de séries temporais consiste em avaliar médias. Assu

mindo ergodicidade, podem ser feitas médias no tempo, mas para processos não-estacionários,

isto é impossível pois as características do processo são diferentes no decorrer do tempo.

Para resolver esta. dificuldade, usa-se um conceito de quase-estacionariedade. Supõe-se

que a função de autocovariância evolui lentamente no tempo, ou sqa, dado um instante de

tempo {, existe uma função de autocovariância estacionária 'r,;f e um intervalo O pala o qual

'r(t + ,, t - ,) - l,;.(2,) l< .(o) ) l6.i8)

em que c(O) é uma medida da aproximação. O maior valor O para o qual (6.18) vale é

conhecido como tempo de estacionaiiedade do processo. Um processo não-estacionário é

dito quase-estai.ionár;o se O.., > 0 para um dado c > 0.

Em tempo discreto, o espectro de Wigner-Ville é a transformada de Fourier discreta da

função de autocovariância, dado por (4.46). O estimador mais geral do espectro de Wigner-

Ville é um estimador baseado em covariâncias estimadas da seguinte forma

't(t + h,t - A) : >ll: d,(m,2k)X(Z + m+ k)RÍÍ;;;' k): (6.19)
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em que Ü(m, 2É) é umajanela arbitrária que determina o tipo de média que será feita com os

produtos X(t + m + k)X(Z + m -- ÀI) para estimar '. Assumindo que @ tenha transformada

inversa de .b'ourier,isto é,

d,("'', 2k) - á .[, q'(p, 2X') -p({pm.)dp(6.20)Zí /l J -T

e inserindo (6.20) em (6.19) e substituindo as autocovariâncias em (4.46) pelas estimadas,

uma classe de estimadores do espectro de Wigner-Ville é dada por
l oo oo ..

/w«(Z,«.'; q') }: / exp(áp«.)@(p,2k) x
k=--oo 17t=--oo '/ 'n'

X(l+ m + k)X(í + m - k) exp(-2i«,k)dp.

A equação (6.21 ) é exatamente a versão discreta da representação geral tempo-freqüência

para sinais determinísticos com energia finita, como introduzido em mecânica quântica por

Cohen (1966) e em processamento de sinais por Escudié e Gréa (1976). Uma vez que o

espectro de Wigner-Vi]]e reduz-sc ao espectro usual pala o caso de processos estacionários,

esta classe de estimadores é válida para processos estacionários e não-estacionários.

As propriedades desta representação geral foram discutidas em Claasen e Mecklenbrãuker

(1980) e Flandrin e Escudié (1980). Novas normalizações de W são necessárias para maná
a variância finita.

Assumindo que .Y(í) sqa um processo gaussiano, uma expressão geral para o primeiro

momento do estimador espectral geral pode ser derivada de (6.21)
l oo ..Z

zl./««(t,",n)l - ã E .ll /w«(m,On(m - t," - {)dG
7n,= -- 00 2

T

er

(6.21)

l6.22)

em que

n(t,«.,) : , 2A) exp(-2i«,k).
k = -- oo

Em geral, este estimador é duplamente viesado na freqüência e no tempo. A quantida-

de de viés em cada direção depende da janela espectral @. Deste modo, o viés pode ser

controlado utilizando-se uma janela apropriada. Para uma normalização correta, isto é

1 ..=. r{
ã .E .[: nO,«0h - i,
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precisa-se da condição @(0,0) = 1.

A covariância do estimador espectral será calculada com base na suposição de que X(Z)

é um processo gaussiano e analítico. Isto impede o aparecimento de cumulantes de ordens

elevadas na expressão a ser derivada. Essa covariância é dada. por

C.f..,.: Co«l/w«(Í:,«,-; Q),/w«(t,,«,,; q')j

4): : 1: >1: Ü(m,,2A-)Ú*(m,, 2k,)exp(-2{(«,-k: - «,,k,)) x
ki k2 ml 7n2

'r(z- + m- + ":,t, + m, + k:)7(t. +m- - *-,{, + ã;;-lã.
Para mais detalhes ver Martin e Flandrin (1985a).

Utilizando as hipóteses de quase-estacionariedade (6.18) obtém-se como resultado final

C.f,.,, - : / . E E«P(-2ÍIÃ-(": - «) - k:(«,, - «)1)IVw/...«/..(,, «)d«."'-'T=
Em (6.23)

7T

)

lO.ZÓI

'.-u?*b?; ..-L? bP
e /í é a função densidade espectral do processo aproximadamente estacionário X(t), em í.

W-p/...-p/..(r,I') , a'- := /i í2, é a distribuição cruzada de Wigner das densidades espect

suavizados em f. e tÓ, isto é,

Wo/..,-p/..(r, :') : exp(2i'7')'P(2?, 2k:)./..(« + q)©(2i IÃ;:l.Ê:il;:F'Üa?. (6.24)/l J-T

O sinal de aproximação em (6.23) decorre da aproximação de quase-estacionariedade

(6.18). Apesar de (6.23) ser a expressão geral para os momentos de segunda ordem do

estimador espectral geral, ela não é muito utilizada nas aplicações. Pode-se simplificar (6.23)

se considerarmos a'- suficientemente pequeno tal que

'y..(') - 7..(') - 7..('), t. :

A distribuição cruzada de Wigner se reduz à distribuição simples de Wigner, uma vez

que to não tem dependência longa em ki e A2 e obtemos, iniciando com (6.23),

'l«« - nJ..J.."p«,«. e",«.-üf*.{«-«.*
.f*.(p ,7) exp( - 2{q.-)d,7du,

h4

rals

T

7r 7r

(6.25)

(6.26)



T(,7,«): }: q'(q,2A)exp(-2{k«).(6.27)
k = -- oo

Unia simplificação pode ser obtida supondo-se que o tempo de estacionariedade é bem

maior que o tempo dc correlação. Isto leva T(77, p) a ser uma função com pico em 77 e (6.26)

pode ser aproximada na forma
l oo ..Z

o'., - á.X .ÁI. nO - {.,w: G,)d«. @.2q''''' t=--oo ' ' 'l

A equação (6.28) mostra que a correlação entre estimadores adjacentes somente desapa-

rece quando a janela n utiliza segmentos separados (overlap = 0). Usando (6.28), chega-se

à variância para o estirnador geral

v.,l +:.,. ,f+ , ,. llr \ l) ) .[l l n«,«) i: a«].a(«). (6.29)

6.3.1 Periodograma ein Espaços C;urtos de Tempo

Os estimadores espectrais variando no tempo mais populares são os periodogramas

em espaços curtos de tempo, ver Allen e Rabiner (1977). Eles são definidos por
1 00

E
k= -- oo

Também podemos suavizar estes periodogramas em curtos espaços de tempo, ou sqa,

/zc;rs(t,',) := }: gm(«z).azar(t+ m.«,). (6.31)
7n, ;= -- 00

Em (6.30) e (6.31), /zN e gÀ/ são janelas com 2N' -- l e 2.A/ -- l favores diferentes de zero,

respectivamente. Estes dois estimadores são casos especiais do estimador espectral geral de

Wigner-Ville, pois se escolhermos

1 00

E
.7 = -- oo

então (6.21) se reduz a. (6.30). Esta função peso tem uma forma ambígua e pode ser denotado

Dor

f'-,(t,") :- 5N:?T l . X(k)A«,(k - t) exp(-í«,f) I'

u'(p, 2k) :- 5N?'l hw(.j + k)Aw(J - k) exp({p.j),

(6.30)

q'EO,(P, 2A) := Áh(P, 2k)
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ilipo curto suavJzaao {o.ói,J resulta aa escolha de

E
77t =: -- 00

O primeiro momento do periodograma em tempo curto pode ser obtido usando (6.22), e
tem-se

q'rc«(p, 2k) := g«. (m) exp( -ip«).4h(p, 2k)

O periodograma em tcr

ã Dç\-i .?: .il. «« (m) *

':/Wy(n + m, OWA({ - n,', - {)d(,(6.32)

em que Wh denota a distribuição de Wigner da janela /z/v. A condição de normalização

impõe que as janelas gA/ e /zw satisfaçam
l oo oo

57y!:T.>1: 1 A«,(k) I' >1: g,,(m) =l
k = -- o0 7n = -- oo

A equação (6.32) mostra que mesmo o periodograma em espaço de tempo curto não

suavizado (7M = 1) é duplamente viesado para a distribuição de Wigner pela janela /zw. O

periodograma suavizado em espaço curto de tempo sofre uma segunda parcela de viés na

direção do tempo devido a suavização pela janela gm.

O segundo momento só pode ser obtido se a aproxima-

for suficientemente pequeno. Denota-se

x'

2

6.25) valer, isto é, se 1- = Zia.o

EI./'E-s({ , «, )l

H«, (q) b«, (k) exp( -iÉq) , (6.33)

e reescreve--se (6.27) na forma

T(2'7, ") - ãN:!n- . gM(m) «p(-2i"':q)H«,(" + '7)B;Í;-'Ü-
Então, substituindo-se (6.34) em (6.26), temos

l oo ..

C;.f-,. - i;ini-:Tp- l E g«.(m) .[. /..(OX«,("- - {y#;Í;;:ã-p(-{(' + m)Qd( ]:

Sob a suposição de que a largura da janela /z/v é grande o suficiente para assegurar que

Hx seja uma função com pico, obtemos o resultado final

',..- - 'ã ('-;u) l g: ««.(«)"«'«, - ":., -'- «) i:

(6.34)

66



U perloaograma em espaço de tempo curto suavizado, ou não, produz estimadores cor

relacionados em ambos os domínios da freqüência e do tempo

Vara.h-s(í,«,)1 - ./7(u) 1 >11: g«,(m).'!«(0,m) I'
T7Z =: -- 00

Se gm for a janela retangular, o segundo termo é de ordem ã)i?!. l ta] que

Vara.àa«(t, ")l - ãlÃ71::T.#("). (6.36)

O periodograma em espaços curtos de tempo coincide com o periodograma segmentado

definido por Dahlhaus.

A grande dificuldade em trabalhar com o periodograma em espaços curtos de tempo é a

forte ligação entre seu comportamento no tempo e frequência. A maneira mais simples de

evitar este problema é considerar estimadores caracterizados por funções de suavização que

soam separáveis no tempo e freqüência, isto é,

(6.35)

n(z,«,) wuA(o,'.,). (6.371

Substituindc-se (6.37) em (4.45), chega-se a um outro estimador chamado estimador falso

de Wigner. Ver Martin e Flandrin (1983a).

6.3.2 Estinlador Falso de W

O estimador falso de Wigner suavizado foi introduzido por último e está em Martin

e Flandrin (1983b e 1983c). Ele é dado poi

.Üws(t,«,) := 2 >ll: e
k-. -- oo

}: g«.(m)X(t + m + b)X(Í;:;i':'©, (6.38)
77Z == -- 00

em que Aw(k) e gM(m) novamente denotam jane]as com 2]V -- l e 2M -- l valores nã(F

negativos, respectivamente. Um estimados como este é membro da classe geral de estima-

dores espectraisl é definido pela função peso

Qp«s(p,2k) h«,(A) : }l: gm(m)«p(-ipm).

2
XP( -2Í«., k ) h«, (A) X
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pai'uiuu-:sc as iuiiçues pesos vrcrsL-J e 'pr'WSI.) QO perlodograma em espaços curtos

de tempo e do estimador falso de Wigner, respectivamente, ©rws tem a vantagem de ser

uma função peso separável, enquanto @zcrs é governada por relações incertas : definida

via função de ambiguidade. Estes resultados da suavização combinada tempo-frequência

acabam relacionando a resolução nos dois domínios. A função peso do estimador falso de

Wigner suavizado vence esta dificuldade, isto é, a suavização é independente em amb

direções, tempo e freqüência.

Os momentos do estimador falso de Wigner suavizado podem ser calculados usando as

expressões gerais (6.22), (6.26) e (6.29) tomando cuidado com as condições necessárias para

as aproximações utilizadas.

EI.Ü«,s({,")l - ã E gM(m - f).Á: w«(o," - OJ««(m,OdC
'' '' 77Z=--00 '' ' 2

Com

as as

T

(6.39)

0
0!FWS

2W/.. (,, «,, Q:

, se l «,- - «,, l? «#,
se coi := c.o2 == co }

(6.40)

Vara/p«s({, «,)l -. 21'tq.(0, «,; @,),

com q'2(lz, k) =1 Gw(p) I' , GW(p) definida por (6.33) e uma normalização

E l A«,(k) I'
k= -- oo

Em Martin e Flandrin (1983a), estes resultados foram obtidos diretamente avaliando-se

(6.38).

Devido à separabilidade da função peso ©r'ws, o viés em (6.39) tem duas contribuições

que podem ser controladas separadamente. Em particular, o estimador falso de Wigner

não suavizado (.A/ = 1) não é viesado na direção do tempo. Uma outra vantagem dos

estimadores falsos de Wigner suavizados consiste na não-correlação na direção da frequência

para um espaço apropriado, dado por (6.40).

De acordo com a distribuição marginal (4.48), temos uma aproximação de (6.41), válida

se M for suficientemente grande,

V,rl.h«,.(í, ")l - !ã:;:T.f/(")

(6.41)

(6.42)



',: -- «,, l> }#:i,
íi -- Z2 1> 2A/ -- l

portanto, a vanancla decai na ordem ã.ÃÍ:-Í como no caso do periodograma em curtos

espaços de tempo suavizado. No caso em que é feita suavizaçào, os dois estimadores apre-

sentam a mesma perda de resolução, mas no caso não suavizado o estimador falso de Wigner

é superior como pode ser visto por(6.32) e(6.39).

No caso do estimador falso de Wigner, o principal problema na análise espectral não-

estacionária não é a escolha da janela e seu ponto de truncamento como no caso do periodo-

grama em espaços de tempo curtos, mas sim estimar a quantidade suavizado nas vizinhanças

onde temos um balanço entre redução de variância e perda das propriedades relativas à não-

estacionariedade. Existe um critério tipo Akaike proposto em Maitin e Flandrin (1983a)

para solucionam este problema, que funciona especialmente bem em processos com mistura.

de sinais e ruídos, ver Martin e Flandrin (1985b).

Exemplo 6.1 : Ruído branco não-estacionário é um processo X(í) com função de auto-
rflvariniiriã

)

l

(6.43)

"r(t + k, t - k) a?á(k), a? > 0, Vt

De acordo com (4.46), seu espectro de Wigner-Ville é dado por

/«y(Z,«,) = 2a?. (6.44)

A equação (6.44) mostra que o espectro de Wigner-Ville para o ruído branco não-

estacionário é igual à densidade espectral de um ruído branco estacionário se t for fixado.

Se cr2 for uma função suave, X(Z) será um processo quase-estacionário. Então, pode-se

avaliar a variância dos estimadores espectrais especiais. Seja a densidade espectral /í(o) do

processo estacionário tangencial dada. por

/t(o) = 2a?, 0 < «, < T
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notemos de (b.24) com W = l

2«?::..«P,«0
2«?!..«(2,.-(r - «,))

' T ' ' ''

,;.. « " « ;

, " } < ', < "
wv/. ( ',, «.,

)

e de (6.36) e (6.41) )

Vara/rar(l,w)l N 4a?, 0 < o < a; (6.45)

111L2o ,se 0 < o < =.,
4a?- . ' . 2' (6.46)
-;:-2(a -- c'') , se T < co < r .

As equações (6.45) e (6.46) mostram que a variância do estimador falso de Wigner depen-

de da freqüência. Ela é sempre menor que a do periodograma em espaços curtos de tempo,

menos na freqüência u = : onde ambas as variâncias são iguais.

Exemplo 6.2 : Como segundo exemplo temos um modelo de médias móveis multiplica-

tivo da forma

Vara/rw(Z,«.,)l -,

x(!) g(t) lc(t ) 2)l, 0 < a < 1, g(t) > 0

Se g(í) 1 , X(Z) é estacionário com densidade espectral

./'(u) a exp(-2{«,) I',

em que a! é a variância do ruído branco gaussiano centrado c(t).

Se g(t) é uma função que varia no tempo, X(t) é um processo não-estacionário e possui

um espectro evolucionário variando no tempo, no sentido de Tjgstheim (1976) e Mélard

(1978), da forma

/.(«,) (f)a: l l a exp(-2i«,) I'

e um espectro de Wigner-Ville (baseado somente no sinal da parte real)

/w«(Z , w ) 2a: Ig'(t)( l a') - 2ag(Í + l)g({ 1) cos(2w)l
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Note que ambos os espectros reduzem-se ao espectro estacionário se g(t) = 1, porém,

claramente ambos são diferentes. Este problema acontece se desejamos comparar o desem-

penho do estimador espectral geral para estimativas baseadas em modelos que variam no

tempo, ou sqa, o espectro teórico a ser estimado pelas duas diferentes classes de estimadores

são diferentes se o processo for não-estacionário.

O algoritmo para o estimador falso de Wigner inicia-se com (6.38) e escolhemos inicial-

mente M = 1. Tendo em mente aplicar técnicas de FFT, escolhemos w. := a# e obtemos

/pw({,«,«) = 2 jE: exp(--2ik« :) l hw(k) I' X(í + k)X Í - k)
k=--N'+l ''

em que n = 0, 1, . . . , Ar -- l.

Pode-se abrir a somatório de --N' + l a .N -- l em duas somas de 0 a /V -- 1, resultando

l

"«;':,««, - ,i,«.(}l«-(-«'«t) '' "'' -- *,:*a:'n)-
Se o estimados falso de Wigner suavizado (.A4 > 1) for calculado, temos apenas que

adicionar a suavização nas vizinhanças do estimados falso de Wigner, como no caso do

periodograma suavizado em espaços curtos de tempo.

em

À4 - 1 N - l

.Üw;(t,") (m) E exp(-2ik«-:) l h«,(k) l2 X(z + «. + k)XÍi'-i;;-©-
m=--A4+1 k=--/V+l ' '

Para mais detalhes destes exemplos ver Martin e Flandrin (1985a).

6.4 Relações entre Diferentes Definições de Espectro

Dependente do Tempo

6.4.1 Estacionariedade Local e a Teoria do Espectro Evolucionário

de Priestley

Na teoria de Priestley investiga-se um processo com base em sua representação es-

pectral variando no tempo da forma (4.11). Esta representação não é única com respeito a
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Át(À). Do ponto de vista de l .4t(À) 1: como espectro local no instante t, há uma explicação

heurística para sua falta. de unicidade. Ainda que .41(À) seja constante num intervalo de

tempo t C {Ta, - . . , Tb}, pode-se identiâcar somente as correspondentes covariâncias de lag

abaixo de TÓ -- Ta + l do processo, isto é, a densidade espectral oriunda da transformada

de Fourier de todas as covariâncias permanece desconhecida. Utilizando a esperança do

periodograma em torno de seus segmentos mostra-se, entretanto, que uma convolução de

,41(À) ' com o núcleo de Fàjer é univocamente determinada pelo processo.

Embora as propriedades exatas soam um pouco mais difíceis de derivar, o resultado é

o mesmo: não propriamente o espectro, mas somente uma. média dentro de um conjunto

de freqüências em torno de Ào e de um intervalo de tempo em torno de ío é univocamente

determinada. Esta média é obtida também como a esperança de um periodograma suavizado

num segmento de tempo. De uma maneira geral, pode-se dizer que este segmento precisa

ser tão pequeno quanto o que Pliestley chamou de largura de faixa de estacionariedade.

Se esta faixa de estacionariedade tende a infinito e como as características do processo não

valem para todo tempo, a média precisa convergir com o aumento do segmento de tempo

para o espectro local, na freqüência Ào e no tempo {o, levando, eni particular, à unicidade

de .A.(À) I'

Pela mesma razão, não é possível estabelecer uma teoria assintótica da teoria clássica no

sentido de ter propriedades desejáveis como assintoticamente nã(»viesado, consistência ou

eficiência. Temos apenas um rlúmero finito de observações com, aproximadamente, a mesma

estrutura local de covariância e fazendo o tamanho da amostra tender a infinito, o cstimador

clássico de covariância, por exemplo, não tem sentido já que a estrutura de covariância

de trechos próximos será diferente. O único caminho para eliminar esta limitação seria

aumentar a faixa de estacionariedade (com o tamanho da amostra) que não é possível dentro

da estrutura da teoria de Priestley.

No entanto, se olharmos como um estatístico para um número finito dc observações de um

processo estacionário, a situação torna-se bastante semelhante à situação dos processos não-

estacionários descrita anteriormente. Novamente, podemos identificar um número finito de
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covariâncias e o espectro não é univocamente determinado. Como anteriormente, precisamos

tomar a esperança do periodograma nesta amostra para termos uma convolução do espectro

univocamente determinada. E, neste caso, temos somente um número finito de observações

para estimar a covariância.

A teoria assintótica para processos estacionários que descreve o que acontece quando o

processo físico muda pode ser vista de forma diferente. Pode-se vê-la como uma descrição

do que acontece sob a abstração: suponha que ílemos um /ongo segmento da mesma estru-

tura de interesse que, no caso estacionário, não é muito diferente. Porém, acredita-se que

praticamente em todos os casos este é o ponto de vista correio uma vez que só investigam-se

conjuntos de dados com tamanho finito. Esta abstração leva a uma densidade espectral,

assintoticamente, única e a uma teoria assintótica expressiva para a inferência estatística.

Para processos não-estacionários com espectro evolucionário, a correspondente abstração

seria: suponha que temos cada vez ma;s dados de cada estrutura .Foca/ de interesse que, heu-

risticamente, leva ao aumento da faixa de estacionariedade quando o tamanho da amostra

cresce. Esta abstração também pode levar a uma definição única de espectro (assintoti

comente) em cada ponto de tempo e a uma teoria assintótica expressiva para processos

não-estacionários.

Na aproximação de estacionariedade local de Dahlhaus utiliza-se exatamente este ponto

de vista. Com o aumento de 7', mais e mais observações da estrutura local podem ser

avaliadas levando a investigações assintóticas para os procedimentos estatísticos.

Logo, a aproximação assintótica apresentada é uma generalização da aproximação as-

sintótica clássica para séries temporais estacionárias. De fato, para '4t(À) e p(u) constantes

em u, Xt,r é reduzida a uma seqüência estacionária e a teoria assintótica para séries tempo-

rais é obtida como um caso especial.

Quando temos razões físicas para assumir uma representação espectral variante no tempo

ou razões para assumir que o processo é, aproximadamente, localmente estacionário, parece

razoável ajustar um modelo mesmo se não tivermos dados locais suficientes para identificar

a estrutura completa. Faz sentido também falar de espectro, que seria. bem definido se
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tivéssemos mais dados locais e investigar a questão de quão bom é o estimador.

Enquanto Dahlhaus concentrou-se em achar uma teoria assintótica expressiva para pro-

cessos com espectro evolucionário e usá-la para investigar métodos estatísticos, Priestley

concentrou-se basicamente em achar representações físicas expressivas para o processo. De

modo que tem-se a representação (4.11), na qual ,4.(À) l2 pode ser interpretado como

a potência da freqüência À no tempo {. Como existem várias representações do espectro

evolucionário para um processo oscilatório especificado, Priestley sugere utilizar a represen-

tação na qual ,4t(À) varia mais lentamente em t, que é medida pelo grau de concentração da

transformada de Fourier da .4t(À), em t, perto de zero.

Dahlhaus não definiu uma largura de faixa de estacionariedade em sua aproximação.

Uma definição com o mesmo espírito da de Priestley, mas não completamente análoga, pode
ser

BI'' :- rt.«p* .Z' ] é.4(«, ,u ] a«]':

Utiliza-se .4(u, À) diferenciável e

K / NI '\.

Ê "~'»,''«,' * *.,'* * '(á)- ''«, »., * .($)*''~-:,.
-". ,- . '«m. O(#) «j- p.---' '-i«-'" "«i'- «« A' :; .", p''' '"g"m

6 > 0. Uma vez que a largura de faixa de estacionariedade 1?, fica fixa para Priestley ele pode

ainda escrever a segunda equação, mas não é possível fazer ambos os restos arbitrariamente

pequenos ao mesmo tempo.

Resumindo-se, a teoria do espectro evolucionário de Priestley e a aproximação para séries

temporais localmente estacionárias de Dahlhaus estão muito mais ligadas do que notamos à

primeira vista. Enquanto Priestley está mais interessado na representação física do espectro,

Dahlhaus fornece um procedimento estatístico para análise assintótica, levando ao estudo

de propriedades tais como consistêrlcia, normalidade assintótica, eficiêr)cia e outras, para

processos com espectro evolucionário

'«E ":(;) - l EA(;)-p(';À41:,x«,(À)

EI.r«.(«, Ào)j
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cionário de Priestley

0 Es ectro

O espectro de Wigner-Ville possui relação com o espectro evolucionário de Priestle)

Valem as seguintes relações

l
/wy(Z , «, ) 2a- J L''(n; t , «,)/P(t, n)dn ,-00 (6.47)

com

«)Á({ - i', «) "p(-í('' - «),)a.'-.

Segue da expansão (6.47) que, enquanto o processo varia suavemente, pode-se assumir

.4(t+ i, «) 4(f - É', ") -l 'l(t,«) I'

para lags 1- menores que a largura equivalente da função de autocovariância estacionária

'y,(a'-). Isto resulta em diferenças insignificantes entre os dois espectros

}'(n; Z, «,)

/«,«(1,«,) «' dH.(«,),

isto é, o espectro de Wigner-Ville converge em média quadrático para o espectro evo]

de Priestley.

Definindo- p'uccuiiiieiiuus cie estimação, uma questão Implicita, mas essencial, é saber

quanto estes estimadores acertam o alvo. Isto parece trivial, porém, deve-se perceber que

a mesma quantidade, chamada periodograma em espaços curtos de tempo, pode estimar o

espectro evolucionário de Priestley e o espectro de Wigner-Ville, que são teoricamente dife-

rentes. Consequentemente, do ponto de vista teórico, os estimadores apresentam diferenças

mas do ponto de vista prático, ambos são idênticos.

Entretanto, como há necessidade dos processos evoluírem suavemente pala justificar os

procedimentos de estimação, sabemos que estas diferenças entre ambos os espectros não

são dramáticas. Deste modo, a necessidade da. suposição de evolução suave leva à quase

positividade do espectro de Wigner-Ville quando estimado.

uclonario

se
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Considerando-se a longa história, a análise espectral dependente do tempo para processos

não-estacionários parece ter intermináveis questões e as soluções propostas para o problema

simultâneo entre tempo e frequência não são definitivas. Num contexto não-.paramétrico, a

procura de extensões naturais do conceito estacionário de densidade espectral leva a duas

aproximações principais: a primeira está relacionada ao espectro evolucionário de Priestley

e a segunda está relacionada ao espectro de Wigncr-Ville.

Uma vantagem dos métodos discutidos é a natureza não-paramétrica e, assim, não ha-

vendo necessidade de um modelo a priori. Consequentemente, eles são candidatos para uma

análise preliminar, que pode ser feita como passo inicial, auxiliando na escolha de um modelo

apropriado e precedendo o ajuste deste modelo.

As representações em tempo e frequência fornecem um complemento aos métodos clássicos,

trabalhando tanto no domínio do tempo quanto no domínio da freqüência. Calculando-se

médias nas duas dimensões envolvidas no plano tempo-frequência, uma ótima flexibilidade

pode ser obtida, gerando descrições satisfatórias dos processos não-estacionários e sugerindo

a direção mais eficiente na qual os processos não-estacionários caminham.
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Capítulo 7

Simulações

A seguir apresentamos algumas simulações com o objetivo de analisar o compor-

tamento dos estimadores espectrais para processos não..estacionários propostos no capítulo

anterior. Além disso, procura-se verificar as mudanças sofridas por estes estimadores quando

se altera o valor do ponto de truncamento das janelas espectrais utilizadas.

7.1 Séries Simuladas e Resultados

Foram simuladas 7' = 1000 observações, utilizando o pacote estatístico S-Plus, dos se.

guintes processos:

1. ruído branco (RB)

c(Z), t = 1,2, . . . , 1000, (7.1)

com ZI.(t)l 0 e Varie(t)l = 1, 10' e 100';

2. processo AR(2)

Xo (Z) 0, 8Xo( f 1) - 0, 4Xo(t - 2) + .(t), 1000, (7.2)

com c(t) definido em (7.1)
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3. processo uniformemente modulado (PM)

X(Í) = c(Z)Xo(t), Z = 1,2, ,1000, (7.3)

(7.4)

em que

c(t) '*-(lúP)
.Prf , .,l ; a2Í.0 .Ç. («,'le Xo(t) definido em (7.2);

4. processo ÁR(2) variando no tempo (ÁR(2)t)

}''(f) (u)y(t 1) + Ó2(u)y(f - 2) + c(t), Z 1,2, ,1000, (7.5)

em que u = iih, Ói(u) = --1, 8cos(1,5 -- cos(4«u)), Ó2(u) = 0,81 e c(t) é ruído branco

com variâncias 1, 102 e 1002

Para mais detalhes destes dois últimos processos, ver Priestley (1981) e Dahlhaus (1997).

Deve-se notar que os processos dos itens l e 2 são estacionários enquanto que nas cate-

gorias 3 e 4 temos processos não-estacionários.

Os gráficos bem como as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial das séries

simuladas estão apresentadas nas Figuras A.l e A.2. A Figura A.3 apresenta o espectro e o

logaritmo neperiano do espectro para cada um dos processos simulados com a2 = 102, uma

vez que eles se comportam da mesma maneira para as demais variâncias, mudando somente

o valor da escala.

O espectro teó

1. ruid

rico de cada um dos processos gerados é dado por

o branco

.Ê(À) - ---5;--, Vt = 1,2, -. -, 1000 e 0 5; À $ «;

2. processo AR(2)

í=.(.x) = v''l'(t)l l
' 2r jl --0,8exp(--íÀ)+0,4exp(--2iÀ) l2'

para { - 1, 2, . . . , 1000 e 0 $ À $ n

l7.6)
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3. processo uniformemente nlodulado

/=o,N - l.:gãéom,l /=.(
em que /=.(À) é a função densidade espectral usual do processo ,4R(2) dada em (7.6);

À) t - 1,2 1000 e 0 < À < 7r

4. processo ÁR(2) com coeficientes variando no tempo

/v(t,À)=Yl1l11(aTnf v, . ----, t=1,2,...,1000e0$À<«
2« l Ej:. @j(u) exp(iÀ.j) I''

em(lue u ' ÍiÊÕ , @l(u) = --1, 8cos(1,5 -- cos(4au)) e Ó2(u) = 0, 81, ver equação(4.40)

)

Nossa primeira preocupação foi aplicar o teste de não estacionariedade (Apêndice C)

proposto por Priestley e Subba Rao (1969), para verificar sua "sensibilidade" para detectar

as características dos processos simulados.

O ponto de truncamento da janela g(u) foi mantido constante /z = 7 e está calculado em

Priestley (1965). Para a janela toM(Z) utilizamos três valores para o ponto de truncamento

M = 200, 128 e 64. Variamos somente o ponto de truncamento de toM(t) pois é mais fácil

trabalhar com a janela no domínio do tempo.

Desta forma, a janela l I'(.à) l2 tem largura de faixa aproximadamente igual a f = f e

a janela toM(!) tem largura .A4 = 200. Assim, para obtermos estimadores aproximadamente

não-correlacionados, as freqüências escolhidas devem ter distância mínima de } e os tempos

devem ter distância mínima de 200. Na realidade, uma distância entre os tempos igual a 150

funciona bem, como pode ser visto em Priestley (1981).

As Tabelas A.l a A.4 apresentam os resultados da aplicação do teste e analisando-as

podemos notar que o teste produz resultados muito satisfatórios para todos os pontos de

truncamento utilizados, independentemente da variabilidade dos processos, ou seja, o teste

conseguiu detectar as características de nã.o-.estacionariedade ou estacionariedade intrínsecas

aos processos gerados.

No caso do .4R(2) com coeficiente variando no tempo e Varie(t)l = 1, o resultado do

teste apresenta existência de interação, mas não tem efeito de tempo. Como estamos usando

o conceito de modelos hierárquicos. não tem sentido retirar um efeito principal na presença
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ae lnLeraçao envolvendo este lator e, desta maneira, consideramos como resultado do teste

um processo não-estacionário.

Em seguida calculamos os estimadores espectrais propostos neste trabalho, a saber

(i) estimador do espectro evolucionário de Priestley, /p({,w), dado por (6.11);

(ii) periodograma segmentado suavizado de Dahlhaus, /(u,w), dado por (6.14) e

(iii) espectro falso de Wigner suavizado, /WV(t, u), dado por (6.38)

Para estimar o espectro evolucionário de Priestley, foi utilizada. a janela triangular com

ponto de truncamento igual a sete para o domínio da frequência (à. = 7) e a ja.nela retangular

com pontos de truncamento iguais a cento e vinte e oito e duzentos para. o domínio do tempo

(M = 128 e J1/ = 200). Utilizando-se /z = 7 a largura de faixa no domínio da freqüência é

aproximadamente igual à largura de faixa do pico do processo estacionário Xo(t). Pala mais

detalhes, ver Priestley(1981).

O periodograma segmentado foi estimado com base em segmentos de tamanho cem e

duzentos (]V = 100 e 7V = 200) e a janela para suavização no domínio da freqüência utilizou

oito e trinta e quatro (/z = 8 e /z = 34) pontos com pesos diferentes de zero. As janelas

utilizadas foram Hanning (domínio do tempo) e Parzen (domínio da frequência). Estes

valores de A foram escolhidos de maneira a mostrar a dependência entre viés e variância

pata os estimadores espectrais variando no tempo, como veremos a seguir

Para estimar o espectro falso de Wigner utilizamos a janela retangular para ambos os

domínios, com cento e vinte e um (]V = 60) e quarenta e um (.A/ = 20) observações com pesos

diferentes de zero para os domínios da freqüência e do tempo, respectivamente. Também

utilizamos .N = 100 e À/ = 25 para verificar o efeito de diferentes pontos de truncamento no

comportamento dos valores estimados.

Todos os cálculos foram feitos para diferentes valores de t, originando gráficos tridimensio-

nais. As freqüências utilizadas foram as frequências de Fourier para o espectro evolucionário

de Priestley e para o periodograma segmentado e freqüências do tipo uj = n#, .j = 0, . . . , ll-l,

para o espectro falso de Wigner pois ele tem período r ao invés de 2a. Os gráficos do lo-

80



garitmo natural do espectro evolucionário de Priestley estimado, do logaritmo natural do

periodograma segmentado e do espectro falso de Wigner estimado estão nas Figuras 7.1 a
7.6 e A.4 a A.ll.
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Figura 7.1 . Ln do espectro evolucionário de Priestley estimado para o processo modulado
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Figura 7.2. Ln do periodograma segmentado para o processo modulado (h 8)
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Figura 7.4. Ln do espectro evolucionário de Priestley estimado para o processo AR(2) variando no tempo

83



a = l

'..,*J'\.. '« 2

,.-<..!M
QS

S

® a = lO

}

..< ,'
'.!«'

a = 100

a

N :lOO N :200

Figura 7.5. Ln do periodograma segmentado para o processo AR(2) variando no tempo (h = 8)

86



a = l

U

H a = lO

a = 100

N = 60 e M = 20 N = 100 e M =25

Figura 7.6. Espectro falso de Wigner estimado para o processo AR(2) variando no tempo
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Vamos analisar primeiro o comportamento destes estimadores do espectro de processos

não-estacionários quando aplicados a séries estacionárias. Os resultados são apresentados

nas Figuras A.4 a A.9. A análise destas figuras mostra que:

(a) todos os estimadores do espectro variando no tempo funcionam bem para as séries de

ruído branco simuladas. As figuras parecem um tapete horizontal, indicando que o

espectro tem comportamento idêntico para todos os tempos escolhidos e para todas as

frequências utilizadasl

(b) no caso dos processos ,4R(2), o espectro evolucionário de Priestley estimado e o pe-

riodograma segmentado comportam-se aproximadamente da mesma maneira ao longo

dos tempos, diferindo apenas ao longo das freqüências e indicando que estes processos

,4R(2) são estacionários. No caso do estimador falso de Wigner a variabilidade é muito

grande e quase não percebemos que o comportamento é o mesmo ao longo dos tempos.

Em compensação, podemos natal nos gráficos tridimensionais com N = 100 e M = 25,

Figura A.9, que aparece um pico maior na.s frequências próximas a 0,75 e no espectro

teórico do processo AR(2) aparece um pico na frequência l -- 0,785. Desta forma

podemos ver que o espectro falso de Wigner preserva a noção clássica de freqüêncial

(c) para os dois processos, o estimador do espectro evolucionário de Priestley e o periodogra-

ma segmentado (/z = 8) apresentam viés positivo enquanto o periodograma segmentado

(A = 34) e o estimador falso de Wigner apresentam maior variabilidadel

Desta forma, os estimadores espectrais variando no tempo funcionam bem para estimar

o espectro de processos estacionários, como era de se esperar.

Analisando o comportamento dos mesmos estimadores para os processos não-estacionários,

Figuras 7.1 a 7.6, A.lO e A.ll, chegamos às seguintes conclusões:

li) Processo h'lodulado

(a) o in do espectro evolucionário de Priestley est.amado e o in do periodograma seg-

mentado lembram o comportamento do espectro usual para processos autc-regressivos
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ao se aproximar do tempo [ :: bUU. Este comportamento mdica a não estacionariedade

deste processo, já que o comportamento dos espectros estimados difere ao longo do

tempo;

(b) o espectro falso de Wigner estimado apresenta picos espalhados entre os tempos 200

e 800 e nos tempos acima de 800 e abaixo de 200 o espectro falso de Wignei estimado

é bem pequeno, aproximando-se de zero. Isto faz parte da forma.ção do processo pois

são nos tempos intermediários que a função moduladora tem menor açãol

(c) os picos nos gráficos do espectro falso de Wigner estimado para o processo modulada

estão nas frequências 0,35 rad e 0,80 rad, aproximadamente, sendo que o pico teórico

deste processo ocorre em t «' 0, 785 rad.

(ii) Processo ,4#(2) Variando no Tempo

(a) apresenta os espectros dependentes do tempo estimados maiores em freqüências

mais baixas para os tempos entre 400 e 6001 para os demais tempos, este espectro

estimado é maior nas altas frequências, ou seja, o comportamento destes estimadores

é diferente a.o longo dos tempos indicando não estacionariedade

(b) uma análise mais detalhada dos "picos" que aparecem no espectro falso de Wigner

estimado revela que podemos di't'idir o gráfico do espectro em três regiões.

A primeira região com 100 $ í < 400 apresenta valores do espectro estimado mais

altos em freqüências próximas a 0,81 rad (correspondendo ao pico do espectro teórico

na freqüência 2,32 rad).

A segunda região com 400 5; f 5; 600 apresenta valores do espectro estimado mais

altos em frequências mais baixas. Em t = 400 ocorre um pico na freqüência 1,20 rad

(correspondendo ao pico do espectro teórico na frequência 1,19 rad) e no tempo 500

ocorre um pico próximo à freqüência 0,50 rad (o espectro teórico tem um pico principal

na freqüência 0.49 rad para Z = 500).

A terceira região com 600 < f < 1000 é bem parecida com a primeira região, apre-

sentando "picos" do espectro estimado nas freqüências altas. Em { = 900 ocorre um
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"pico" próximo à frequência 1,20 rad (correspondendo à frequência. 1.19 rad na qual

ocorre o "pico" do espectro teórico).

Estes fatos reforçam a idéia de que o espectro falso de Wigner estimado preserva a

noção de freqüência da análise espectral para processos estacionários.

A seguir iremos comparar o espectro teórico com os espectros ou in dos espectros es-

timados pelos métodos descritos anteriormente em determinados instantes de tempo sepa-

radamente, com o intuito de verificar melhor o comportamento dos estimadores espectrais

variando no tempo. Esta comparação foi feita apenas para os processos não-.estacionários

com variância a2 = 1002 e os gráficos estão nas Figuras 7.7 a. 7.10.

Os resultados obtidos resumem se em:

(a) no caso do processo modulado, o in do espectro evolucionário de Priestley estimado está

bem próximo ao in do espectro teórico e a freqüência na qual ocorre o pico principal é

mantida para todos os tempos utilizados e o in do periodograma segmentado (A = 8)

acompanha o comportamento do in do espectro teórico mas com viés positivo;

(b) no caso do processo AR(2) vadiando no tempo, o in do espectro evolucionário de Priestley

estimado perde a freqüência do pico principal enquanto que o in do periodograma

segmentado (A = 8), embora com viés, acompanha bem o comportamento do in do

espectro teórico;

(c) com base nas Figuras 7.8 e 7.10 podemos notar que o in do periodograma segmentado

(à = 8) tem viés grande e variância pequena, enquanto quc o in do periodograma

segmentado (À = 34) tem viés pequeno e variância grande. Este fato é esperado

pois quando mantemos a largura de faixa no domínio do tempo fixa e observamos as

equações l6.16) e (6.17), percebemos que quanto maior o ponto de truncamento da

janela, menor a largura de faixa da mesma no domínio da frequência (ver Tabela 3.1)

e quanto menor a largura de faixa no domínio da freqüência (b/), menor o viés e naaior

a variância do estimador para a densidade espectral dependente do tempo. Assim,
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deve haver uma preocupação em balancear a resolução nos dois domínios, tempo e

freqüência.

7.2 Conclusões Gerais

De uma forma geral podemos concluir que

1. o espectro evolucionário de Priestley estimado e o periodograma segmentado de Dah-

]haus acompanham bem as características do espectro teórico tanto para os processos

estacionários quanto para. os processos não-estacionários. Além disso, estes estimadores

apresentam viés positivo;

2. o espectro falso de Wignel estimado tem grande variabilidade mas preserva a noção

clássica de freqüência;

3. existe uma. forte relação inversa entre viés e variância para os estimadores espectrais

variando no tempo, ou sqa, no caso do periodograma segmentado com /z = 8 percebe

mos viés grande e variância pequena. e quando aumentamos o ponto de truncamento

para A - 34, o viés diminuiu e a variância aumentoul

4. todos os estimadores espectrais variando no tempo estudados neste trabalho são efl

cientes para estimar o espectro de processos estacionários.
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Figura 7.7. Ln do espectro evolucionário de Priestley estimado e in do espectro
teórico para o processo modulado (M = 200 e a = 1 00).
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teórico para o processo modulado (M = 200 e a = 1 00).
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Figura 7.8. (final) Ln do periodograma segmentado e in do espectro teórico para
o processo modulado (N = 1 00 e a = 100).
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Figura 7.9. Ln do espectro evolucionário de Priestley estimado e in do espectro teórico
para o processo AR(2) variando no tempo (a = 1 00).
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Figura 7.9. (final) Ln do espectro evolucionário de Priestley estimado e in do espectro
teórico para o processo AR(2) variando no tempo (a = 1 00).
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Figura 7.10. Ln do periodograma segmentado e in do espectro teórico para o
processo AR(2) variando no tempo (N = 1 00 e a = 100).

98

 
0 /''.  

/"'-/ ''bq.=
  -------''''' ...,4''' ' '''\
  ,.Ç7--=S/ '
   
   

P a) I'- lo (\l c) a) u)CD (o o -# o (y in a)
C) C) x- r- x- CH CN (N

área.de Fourier

2  
  ..../ Pa '-\-«
  --------/ ...é2e
   
  V

   



14

12
10

8

6

2
0

InPNE500teo

InPNE500sim( h=8)

InPNE500sim(h=34)

x'- a) I'-.. tr) ('l C> «) t{)
(D (o o + m (N to a)
C) 0 -ç-- F x"- (N ('q ("q

freq.de Fourier

(t: 500)

InPNE600teo

InPNE600sim( h=8 )

InPNE600sim( h =34 )

r- a) I''- t{) C'q C) q) i.0CD (o o + o cy to a)
0 0 F r- s-- C'q (\l C'q

freq.de Fourier

(t= 600)

l InPNE700teo

InPNE700sim( h=8 )

InPNE700sim( h=34 )

r- a) t-- if) ("q 0 a) tOCD (o o q o (N to a)0 0 x- x- x- (\l Cy (\l
freq.de Fourier

(t= 700)

InPNE800teo

InPNE800s im( h=8)

InF)NE800sim( h=34 )

r- a) I'- lr) (N C) a) t{)
CD (o o '-« o (N to a)
0 o x r

freq.de Fourier

(t= 800)

Figura 7.10. (final) Ln do periodograma segmentado e in do espectro teórico para o
processo AR(2) variando no tempo (N = 1 00 e a = 1 00).

99

  
  .....-'',.....l>n
  .........f.---e- '

  / '
   

o l ...----

  .'''' #oQ '"''\
.y .f. ' ''b-q.

. . .....#r7 ' \
4  
   



Capítulo 8

.zà.plicações

São apresentados os resultados dos estimadores espectrais para processos não-estacionários

quando aplicados às séries de mortalidade, concentração média de poluentes e condições at-

mosféricas coletadas em São Paulo IF'onde: CETESB e PROAIM) e quando aplicados às

séries de moti]idade gastrointestina] IFonte: Escola de N'ledicina e Escola Politécnica, ambas

da Universidade de São Paulol.

8.1 Dados de Morta]idade, (concentração de Poluentes

e Condições Atmosféricas

Os dados a serem analisados são constituídos pela série de mortalidade por causas

respiratórias em idosos nos anos de 1996 e 1997, além da umidade relativa média em 1996

e concentração média dos seguintes poluentes: S02, C'O, 03 e NO2, todas medidas em

1997. Estes dados foram coletados diariamente na cidade de São Paulo. A Figura B.l

apresenta cada uma das séries descritas acima. Foram calculadas, também, as funções de

autocorrelação e autocorrelação parcial amostrais para estas séries e podem sei vistas na

Figura B.2. Nota-se, com base na Figura B.2, que as funções de autocorrelação para as séries

de mortalidade e SO2 decaem bem lentamente pala zero, podendo indicar a possibilidade

destas séries serem não-estaciorlárias.
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Para aplicar o teste de estacionariedade às séries de mortalidade, concentração de po-

luentes e condições atmosféricas da cidade de São Paulo, fixamos o ponto de truncamento

da janela g(u) como no caso das simulações e os pontos de truncamento utilizados para a

janela wM(í) foram 80, 60 e 30. Escolhemos estes valores com base na observação das séries,

já que não é de interesse misturar as estações do ano para obter as estimativas do espectro,

ou sqa, foram escolhidos quatro pontos do tempo, um em cada estação do ano.

Os resultados da aplicação do teste de estacionaiiedade encontram-se na Tabela B.l

e foram apresentados somente para .A/ - 80, porém, foram consistentes com os resultados

utilizando-se os outros dois pontos de truncamento. As séries Umidade e O3 foram considera-

das estacionárias com base no teste aplicado, já as séries SO2, C'O e JVO2 foram consideradas

não-estacionárias. As séries SO2 e ATOU são casos especiais de não-estacionariedade, ou seja,

foram consideradas processos uniformemente modulados.

Para a série Res65 foram utilizados dois anos de observações e o resultado do tes

te de estacionariedade foi processo uniformemente modulado e, portanto, Res65 é não-

estacionária. Resolvemos, então, separar os anos de 1996 e 1997 e concluímos que a série

Res65 é estacionária enl 1996 e não-estacionária em 1997. Desta forma, o comportamento

não-estacionário apresentado pela série Res65 é oriundo do ano de 1997.

Em seguida, aplicamos o teste de estacionariedade para cada estação do ano, ou seja,

escolhemos um tempo em cada estação do ano para 1996 e 1997. O intuito foi descobrir se as

séries são estacionárias dentro de cada estação do ano. Podemos observar que a série Res65

é estacionária dentro de cada estação do ano, indicando que não existe a possibilidade da

não-estacionariedade da série Res65 ser originária das diferentes estações do ano.

O in do espectro evolucionário de Priestley foi estimado utilizando-se as janelas de Ham-

ming (/z = 7) e Hanning (À/ = 30 e 80) e os resultados estão na Figura 8.1. A Figura

8.2 apresenta o in do periodograma segmentado calculado com base nas janelas de Parzen

(A = 8) e Hanning (]V = 38 e 80) enquanto a Figura B.3 apresenta o mesmo estimador com

b = 34. Para estimar o espectro falso de Wigner (Figura 8.3) utilizamos a janela retangular

com .44 = 20 e Ar = 30 e 50 pala os domínios do tempo e frequência, respectivamente.

t-
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Mortalidade de Idosos por Causas Respiratórias em 1 996 e 1997

'% \.,.... ' ,,,-''' ,s

:'''b\ -=--'r:;-'
Mortalidade de Idosos por Causas Respiratórias em 1 996

Q

\''"':\~ .--=á''
Mortalidade de Idosos por Causas Respiratórias em 1 997

Q

.,,--'f 2

..$«"'
o.s

Umidade Relativa Média em 1 996

M : 30 M : 80

Figura 8.1 . Ln do espectro evolucionário de Priestley estimado para as séries de

mortalidade, concentração de poluentes e condições atmosféricas.
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Concentração do SO2 em 1 997
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Concentração de CO em 1 997
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Concentração de 03 em 1 997
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Q
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%.4
.b '"'x"' os

0

Concentração de NO2 em 1 997.

3

,.--# 2

$''

...--'r 2

..$'"
0

M : 30 M : 80

Figura 8.1 . (final) Ln do espectro evolucionário de Priestley estimado para as séries de

mortalidade, concentração de poluentes e condições atmosféricas
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Mortalidade de Idosos por Causas Respiratórias em 1996 e 1997

Mortalidade de Idosos por Causas Respiratórias em 1996

B

Mortalidade de Idosos por Causas Respiratórias em 1997

,,--'' -z

'..:Í''

Umidade Relativa Média em 1 996

nB

n

N : 38 N : 80

Figura 8.2. Ln do periodograma segmentado para as séries de mortalidade, concentração

de poluentes e condições atmosféricas (h = 8).
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Figura 8.2. (final) Ln do periodograma segmentado para as séries de mortalidade

concentração de poluentes e condições atmosféricas (h = 8).
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Mortalidade de Idosos por Causas Respiratórias em 1996 e 1997

Mortalidade de Idosos por Causas Respiratórias em 1 996
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0
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Mortalidade de Idosos por Causas Respiratórias em 1997
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,b '"''\ .,--'. .$ ...i
.8''\,-"'&a '0

N : 30 N : 50

Figura 8.3. Espectro falso de Wigner estimado para as séries de poluição (M = 20)
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Concentração de SO2 em 1997

.i'b

}..

+

Concentração de CO em 1997

.A

Concentração de 03 em 1 997

Concentração de NO2 em 1997

"

N :30 N : 50

Figura 8.3. (final) Espectro falso de Wigner estimado para as séries de poluição (M 20)
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As conclusões da aplicação dos estimadores espectrais variando no tempo para as séries

de mortalidade, condições atmosféricas e concentração de poluentes foram:

(i ) Mortalidade de Idosos

(a) os gráficos tridimensionais do in do espectro evolucionário de Priestley estimado e

do in do periodograma segmentado mostram que estes estimadores diferem ao longo

dos tempos principalmente no inverno, indicando que estas séries são não-estacionárias.

Podemos observar também que estas diferenças localizam-se principalmente nos tempos

entre { = 180 e Z = 250, isto é, o comportamento do espectro no inverno é diferente

das demais estações do anos

(b) o espectro falso de Wigner estimado para a série de mortalidade (1996 e 1997)

apresenta dois picos na frequência zero, um deles próximo a t = 200 e outro apro-

ximadamente em í = 560. Observand(»se mais cuidadosamente o gráfico da série de

mortalidade (Figura B.l), percebe-se que estes tempos correspondem ao inverno em

cada ano e que no inverno existe uma mudança no nível da série, quando o número de

mortes de idosos aumenta;

(c) separando-se a mortalidade por ano, o pico do espectro falso de Wigner estimado

continua presente no inverno de cada ano devido ao crescimento do número de mortes

nas épocas em que a temperatura é mais baixa. Parece que no ano de 1996 o espectro

evolucionário de Priestley estimado comporta-se de uma forma mais semelhante ao

longo dos tempos.

(ii) Umidade Relativa Média

(a) a umidade parece ser uma série estacionária uma. vez que o in do espectro evo-

lucionário de Priestley e o in do periodograma segmentado comportam-se aproxima-

damente da mesma maneira no decorrer do tempo. Outro fato que reforça a esta-

cionariedade da série de umidade é o resultado do teste de estacionaiiedade (Tabela

l).l l.
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(b) O espectro falso de Wigner estimado não parece homogêneo nos tempos mas de-

vemos lembrar que sua variabilidade é muito grande. Aparecem dois picos no gráfico:

o primeiro próximo à frequência Ê e o segundo aproximadamente em ã, ambos no in-

verno. Estes picos podem indicar um comportamento periódico mas eles quase não são

notados quando suavizamos mais o espectro (N = 50). A freqüência Ê corresponde

um período mensal e à freqüência â, um período de três dias. O último período foi

calculado subtraindo-se n da freqüência original e rebatend(»o em relação a zero (troca

de sinal).

(iii) Concentração Média de Poluentes

(a) as séries de concentração de SO2, C'O, O3 e N'O2 apresentam diferenças no in

do espectro evolucionário de Priestley estimado e no in do periodograma segmentado

ao longo dos tempos e, portanto, possivelmente são não-estacionárias. Notamos que

o gráfico para a série SO2 é bem semelhante ao gráfico do espectro evolucionário de

Priestley estimado para os processos modulados simulados e apresentados no Capítulo

(b) o espectro falso de Wigner estimado apresenta picos na frequência zero para todas

as séries de concentração de poluentes, indicando que estas séries sofrem mudanças

em seu nível. Para confirmar este fato, basta comparar os tempos en] que ocorrem

mudanças no nível das séries com os tempos em que aparecem os picos. Por exemplo,

a série de concentração média de SO2 parece ter sua média aumentada a partir de

t = 100, permanecendo neste novo patamar até 1 = 180, aproximadamente, e voltando

ao patamar inicial. Esta alteração corresponde ao primeiro pico no espectro falso de

Wigner estimado. No final de dezembro parece haver uma leve tendência decrescente

na série e aparece um pico no gráfico do espectro falso de Wigner estimado próximo a

t - 320.

7
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8.2 Dados de Motilidade Gastrointestinal

O conceito de comportamento alimentar compreende a captura, a digestão, a absorção

de alimentos e a incorporação de matéria com fins de construção celular e como fonte de

energia para os processos metabólicos.

O componente motor ou a mobilidade gastrointestinal é uma atividade perene caracte

rezada, no estado de jejum, por um ritmo elétrico basal, composto por ondas elétricas de

amplitude baixa, sobre as quais se sobrepõem ondas rápidas de alta amplitude, sob coima

de potenciais em agulha ou "spikes", que na maioria das vezes apresentam-se em forma de

salvas ou "spike bursts" (conjuntos de picos).

Em estudos realizados com ratos no estado de jejum foram registradas fases cíclicas

distintas. Na fase 1, há ampla predominância do ritmo elétrico basal e quase nenhum "spike

burst". Na fase 11, a freqüência dos "spike bursts" aumenta. A fase 111 é caracterizada pela

ocorrência maciça de "spike bursts". Na fase IV ocorre o retorno do padrão semelhante

ao da fase 1. No período pós-alimentação, pode-se identificar a presença do ritmo elétrico

basal, porém, os registros exibem potenciais com amplas variações de amplitude e freqüência.

sugerindo uma atividade caótica que, no entanto, resulta sempre na progressão do alimento

ao longo do trato gastrointestinal (Summers e Dusdieker (1981)). A duração da fase ll é

de cerca de cinco a dez minutos e repete-se a cada duas horas de intervalo na maioria dos

mamíferos.

Descrição do Experimento e Colega dos Sinais Mioelétricos

Foram utilizados dois ratos adultos, homogêneos entre si. Estes animais são consi-

derados normais pelo fato de não terem sofrido nenhuma intervenção médica. Em estudos

futuros, eles serão utilizados como controle para outros grupos de ratos com características

específicas, como diabéticos e transplantados.

Os ratos foram anestesiados e submetidos à cirurgia para implantação de oito eletrodos

(canais) ao longo do intestino delgado. Os eletrodos foram igualmente espaçados com um

centímetro de distância. Após a cirurgia, os ratos foram colocados em gaiolas onde perma-
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neceram até o final do experimento, não sendo retirados nem para a colete dos dados. Foi

necessário um período de três a cinco dias para que os ratos se recuperassem do trauma

provocado pela implantação dos eletrodos.

A implantação dos eletrodos provoca desorganização da motricidade normal do intestino

dos ratos, pois os eletrodos interferem, aparentemente, na atividade cíclica. Com o passar

do tempo, o intestino reorganiza seus movimentos, voltando ao padrão regular chamado

complexo mioelétrico migratório.

Os ratos são animais notívagos e após a operação começam a alimentar-se normalmente,

sempre à noite. Coada rato tinha sua própria porção de ração e água para que pudesse ser

controlada a alimentação de cada um deles, individualmente. Um dos ratos recebeu uma

droga para apressar a volta da motilidade gastrointestinal e será chamado de rato tratado, o

outro rato não recebeu a droga e funcionará como controle, sendo chamado de rato normal.

Os dados foram registrados no décimo nono dia após a cirurgia para o rato normal e,

no décimo sétimo dia após a cirurgia para o rato tratado. As amostras foram colhidas no

período da manhã, isto é, período pós-alimentação dos ratos. Os dados correspondem a vinte

minutos registro para cada rato.

Para o registro dos sinais mioelétricos, um rato por vez foi colocado na gaiola de Faraday,

para evitar que ruídos ambientais, usualmente de alta freqüência, interferissem no sinal de

interesse.

Os cabos dos oito eletrodos, que estava.m exteriorizados na região occipital da cabeça

do animal, foram conectados ao módulo condicionador DM 820 cuja função é realizar o

condicionamento dos sinais através de duas etapas:

1. filtragem dos sinais de modo que permanecessem somente as freqiiências no intervalo

0,25 Hz a 27 Hz, baseandc-se num experimento piloto;

2. amplificação dos sinais em cerca de quinhentas vezes para que possam ser adequada-

mente coletados e armazenados por um conversor analógico-digital.

As principais dificuldades da colete de dados residiram no insucesso das operações e na
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ocorrencla de eventos no pós-operatório, tais como, inutilização de eletrodos e morte dos

animais .

Inicialmente, os ratos foram amostrados com uma freqüência de cem hertz, isto é, cem

observações por segundo, resultando em cento e vinte mil observações pol série. Como a

análise preliminar dos pesquisadores revelou que acima de dez hertz não existiam freqüências

de interesse, as séries foram reamostradas a uma freqüência de vinte e cinco hertz, reduzindo

o número de observações para trinta mil em cada série. Em seguida, as séries passaram por

nova filtragem e roíam dizimadas por cinco, ou seja, de cada cinco pontos coletou-se apenas

um. Nesta operação não houve perda de informação relevante, segundo os pesquisadores.

A variável medida pode ser definida. mais formalmente como a diferença de potencial

entre pontos na camada muscular sub-serosa, causada pelo fluxo e influxo trens-membrana

de íons eletricamente carregados. A unidade de medida é volt (V).

Para mais detalhes, ver Toloi, Bruscato e Início (1997).

Os estimadores estudados neste trabalho foram aplicados apenas para os canais três e

cinco, devido ao longo tempo computacional necessário para obtenção das estimativas do

espectro evolucionário de Priestley uma vez que as séries têm seis mil observações.

O gráfico das séries de motilidade gastrointestinal utilizadas estão na Figura B.4 e pode-

mos perceber que estas séries parecem localmente estacionárias, desenvolvendo-se em torno

de média zero e apresentando potenciais com grandes variações de amplitude e freqüência

Na Figura B.5 encontram-se as funções de autocorrelação e aut.ocorrelação parcial amos-

trais para estas séries. As funções de autocorrelação estimadas vão para zero lentamente e

em forma de ondas, sugerindo a presença de possível periodicidade nas séries de mobilidade

gastrointestinal.

O teste de estacionariedade também foi aplicado para as séries de motilidade gastroin

testinal dos ratos. Utilizamos .IW = 400, 200 e 100 e continuamos fixando h = 7. As

Tabelas B.2 e B.3 apresentam os resultados deste teste. Com base nestas tabelas, as séries

de motilidade dos dois latos, em cada um dos canais, foram consideradas não..estacionárias

independentemente do ponto de truncamento considerado.
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No caso do canal 5, nota-se que a série de mobilidade gastrointestinal do rato normal

foi considerada não-estacionária enquanto que a série do rato tratado (À/ = 100 e 200) foi

considerada processo modulado, ou seja, apesar de ambas serem não-estacionárias o compor-

tamento da série do rato tratado não é tão caótico e imprevisível quanto o comportamento

para o rato norma]. isto pode ser indicação de que o rato tratado com medicamento voltou

mais rapidamente a.o movimento gastrointestinal característico.

O in do espectro evolucionário de Priestley foi estimado utilizando-se as janelas de Ham-

ming (/z = 7) e Hanning (.4/ = 200) e os resultados estão na Figura 8.4. Na Figura 8.5

encontram-se os gráficos tridimensionais do in do periodograma. segmentado calculado com

base nas janelas de Hanning (N = 200 e 400) e Parzen (A = 8) enquanto a Figura B.6

apresenta o mesmo estimador com /z = 34. O espectro falso de Wigner estimado está na

Figura 8.6 e foi utilizada a janela retangular para ambos os domínios, do tempo (.N = 200)

e da frequência (M = 50).
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Rato normal (canal 3)

2

1..$"

Ratotratado(cana13)

Rato nomlal (canal 5)

Rato tratado (canal 5)

Figura 8.4. Ln do espectro evolucionário de Priestley estimado para as séries de

motilidade gastrointestinal (h = 7 e M = 200).
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Rato nomtal (canal 3)

.-'r 2S
...-'f 3

=-'': . $"

Rato tratado (canal 3)

{

3 z.b'r 2

$'"t

Rato normal (canal 5)

Ratotratado (cana15}

'h .--'"' 2S
2

1..$#
N : 200 N : 400

Figura 8.5. Ln do periodograma segmentado para as séries de motilidade gastrointestínal (h = 8)
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Rato normal (canal 3)

Rato tratado (canal 3)

Rato normal (canal 5)

Rato tratado (canal 5)

Figura 8.6. Espectro falso de Wigner estimado para as séries de motilidade
gastrointestinal (N = 200 e M = 50).
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Os resultados dos estimadores espectrais variando no tempo para as séries de motilidade

gastrointestinal dos ratos foram:

(a) os gráficos tridimensionais do in do espectro evolucionário de Priestley estimado e do

In do periodograma segmentado mostram que o espectro estimado para a-s séries de

mobilidade gastrointestinal varia ao longo do tempo, indicando que estas séries são

não-estacionárias. Além disso, podemos nota.r que o espectro estimado repete-se de

tempos em tempos formando ondas com máximo próximo aos tempos em que ocorrem

os potenciais com grandes variações de amplitude e freqüência (ver Figura B.4). Este

comportamento espectra] é característico de processos localmente estacionários.

(b) com base nestes mesmos gráficos, percebemos que o espectro estimado dos ratos tratados

tem o comportamento localmente estacionário mais bem definido que o espectro esti-

mado dos ratos normais, podendo ser consêqüência da droga aplicada nos ratos tratados

para aceleram a volta da mobilidade ga.strointestinal após a cirurgia de implantação dos

eletrodos. Este fato vai de encontro com os resultados do teste de estacionariedade

mencionados anteriormente;

lc) o espectro falso de Wigner estimado apresenta alguns picos na freqüência zero próximos

dos tempos eni que ocorreram mudanças de nível na série. Por exemplo, analisando-

se separadamente o espectro falso de Wigner estimado para o rato normal (canal 5),

percebemos que existem três picos distintos na frequência zero. O primeiro ocorre em

t = 300, o segundo pico está próximo a í = 1800 e o terceiro (e maior) pico ocorre

próximo a { = 4001 ocorre também um pico negativo em { - 4500. Se olharmos para

a série deste rato na Figura B.4, estes tempos correspondem, aproximadamente, aos

tempos de muda.nça no nível da série e o pico negativo ocorre próximo ao tempo no

qual a série retoma. o nível zeros

(d) com relação aos picos nas frequências diferentes de zero, constata-se que estas frequências

correspondem, aproximadamente. a 0,7 Hz (maior) e 1.5 Hz (menor). coincidindo com

as frequências que ocorrem no ritmo elétrico basal, formado por uma. onda composta
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por estas duas freqiiências. As freqüências são mais visíveis nos ratos tratados

8.3 Conclusões Gerais

As conclusões apresentadas neste capítulo podem ser resumidas da seguinte forma

(i) Séries de Mortalidade, Condições Atmosféricas e Concentração de Poluentes

(a) as séries de mortalidade e a.s de concentração de poluentes podem ser consideradas

não-estacionárias. A série de umidade média parece ser estacionária;

(b) as séries de mortalidade e concentração de poluentes apresentam energia concentra-

da nas frequências próximas a zero no espectro falso de Wigner estimado, possivelmente

resultado da presença de mudança de nível nestas séries.

(ii) Séries de Mobilidade Gastrointestinal

(a) as séries de mobilidade gastrointestinal dos ratos podem ser consideradas localmente

estacionárias;

(b) parece que a volta da motricidade gastrointestinal característica após a cirurgia de

implantação dos eletrodos ocorre mais rapidamente nos ratos tratados com a droga, o

que era esperados

(c) constatamos a existência do ritmo elétrico basal e que ele é composto por duas

freqüências: 0,7 Hz (maior pico) e 1,5 Hz (menor pico).
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a = l a = lO a = 100

8
e RB

0 2m 4m 600 800 1m0
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AR(2)

0 200 4m 600 800 1m
tempo tempo

PM

q
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$

0 200 400 6m 800 1m
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!

AR(2).

0 200 400 600 800 1000
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0 200 400 600 8m 1000
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Figura A. l Séries simuladas: ruído branco (RB), AR(2), processo modulado (PM) e
AR(2) com coeficientes variando no tempo (AR(2)t).

124



Series : rbl Series : rbl
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Figura A.2. Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial para as séries simuladas.

(a) Ruído branco
(b) Processo AR(2).
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Figura A.2. (final) Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial para as séries simuladas
(c) Processo modulada.
(d) Processo AR(2) com coeficientes variando no tempo.
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Ruído branco

AR(2)

Processo modulada

AR(2)t

Figura A.3. Espectro e in do espectro teórico para os processos simulados (a = 1 0)
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Figura A.4. Ln do espectro evolucionário de Priestley estimado para o processo ruído branco
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Figura A.5(a). Ln do periodograma segmentado para o processo ruído branco (h = 8).
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Figura A.5(b). Ln do periodograma segmentado para o processo ruído branco (h = 34)
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Figura A.6. Espectro falso de Wigner estimado para o processo ruído branco
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Figura A.7. Ln do espectro evolucionário de Priestley estimado para o processo AR(2)
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Figura A.8(a). Ln do periodograma segmentado para o processo AR(2) (h
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Figura A.8(b). Ln do periodograma segmentado para o processo AR(2) (h 34)
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Figura A.9. Espectro falso de Wigner estimado para o processo AR(2)
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Figura A.lO. Ln do periodograma segmentado para o processo modulada (h = 34)
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Figura A.l 1 . Ln do periodograma segmentado para o processo AR(2) variando no tempo (h = 34)
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Tabela A.l . Teste de estacionariedade para o processo ruído branco

RB : Ruído branco
p : nível descritivo

138

M a2 Fonte P Conclusão

200

l

Entre tempos

Entre frequências

Interação + Resíduo

0.994

0.382
0.759

RB

102

Entre tempos

Entre freqtlências

Interação + Resíduo   RB

100'

Entre tempos

Entre frequências

Interaçâo + Resíduo

0.792
0.288
0,784

RB

128

l

Entre tempos

Entre freqüênclas

Interação + Resíduo

0,826

0,227
0.729

RB

102

Entre tempos

Entre freqClências

Interação + Resíduo

0,658

0.194

0.224

RB

1002

Entre tempos

Entre frequências

Interação + Resíduo

0,865

0.339

0.650

RB

64

l

Entre tempos

Entre freqüênclas

Interação + Resíduo

0,641

0.087

0,376

RB

102

Entre tempos

Entre frequências

Interação + Resíduo

0,842

0,486

0.682

RB

1002

Entre tempos

Entre frequências

Interação + Resíduo

0.437
0,612
0.181

RB



Tabela A.2. Teste de estacionariedade para processo AR(2) (equação (7.2»

AR(2) : Processo auto-regressivo de ordem 2
p : níveldescritivo

139

200

l

Entre tempos

Entre freqilências

Interação + Resíduo

0.940

< o,001

0.923

AR(2)

102

Entre tempos

Entre freqiiências

Interação + Resíduo

0,169

< o.001

0,422

AR(2)

1002

Entre tempos

Entre freqtlências

Interação + Resíduo

0,999

< o,001

0,980

AR(2)

128

l

Entre tempos

Entre freqíiências

Interação + Resíduo

0,997
< o,001

0.761

AR(2)

102

Entre tempos

Entre freqüências

Interação + Resíduo

0.808

< o.001

0,351

AR(2)

1002

Entre tempos

Entre freq(]ências

Interação + Resíduo

0.998

< o,001

0.595

AR(2)

64

l

Entre tempos

Entre freqi)ências

Interação + Resíduo

0.999

< o,001

0,541

AR(2)

102

Entre tempos

Entre frequências

Interação + Resíduo

0.799

< o.001

0.899

AR(2)

1002

Entre tempos

Entre freqiiências

Interação + Resíduo

0,998
< o.001

0,962
AR(2)



Tabela A.3. Teste de estacionariedade para processo uniformemente modulada
(equação(7.3».

PM : Processo Uniformemente Modulado
p : nível descritivo

140

M a2 Fonte P Conclusão

l

Entre tempos

Entre frequências

Interação + Resíduo

< o,001

< o,001

0.659

< o.001

< o,001

0.247
102

Entre tempos

Entre freqiiências

Interação + Resíduo

1002

Entre tempos

Entre freqilências

Interação + Resíduo

< o,001

< o,001

0,599

l

Entre tempos

Entre freqilências

Interação + Resíduo

 102

Entre tempos

Entre freqilências

Interação + Resíduo

1002

Entre tempos

Entre frequências

Intoração + Resíduo

< o.001

< o.001

0,666

l

Entre tempos

Entre freqiiências

Interação + Resíduo

 102

Entre tempos

Entre frequências

Interação + Resíduo

1002

Entre tempos

Entrefreqüências

Interação + Resíduo

< o.001

< o,001

0.990



Tabela A.4. Teste de estacionariedade para processo AR(2) com variando no tempo
(equação (7.5».

PNE Processo Não-Estacionário o com existência de interação e sem efeito do fator
tempo

p: nível descritivo

141

M a2 Fonte P Conclusão

l

Entre tempos

Entre freqiiências

Interação + Resíduo

Entre tempos

Entrefreqüências

Interação + Resíduo

< o.001

< o.001

< o.001

< o.001

< o,001

< o,001
102

1002

Entre tempos

Entrefreqiiências

Interação + Resíduo

< o.001

< o.001

< o,001

l

Entre tempos

Entre freqilências

Interaçãa + Resíduo

Entre tempos

Entre freqilências

Interação + Resíduo  102

1002

Entre tempos

Entre freqüências

Interação + Resíduo

0.013

< o.001

< o.001

l

Entre tempos

Entre freqt)ênclas

Interação + Resíduo

Entre tempos

Entre frequências

Interação + Resíduo  102

1002

Entre tempos

Entre freqüências

Interação + Resíduo

0.037

< o.001

< o.001



Apêndice B

Séries Reais

B.l Dados de Mortalidade, Concentração de Poluentes

e Condições Atmosféricas
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Número de mortes por causas respiratórias em
idosos na cidade de SP(1996 e 1997)
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Figura B.l . Séries de mortalidade, concentração de poluentes e condições
atmosféricas medidas na cidade de São Paulo
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Concentração média de SO2 {Fg/ms)
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Figura B.l (final) Séries de mortalidade, concentração de poluentes e condições
atmosféricas medidas na cidade de São Paulo
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Series:res6596 Series:res6596

Mortalidade (1996)

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
Lag Lag

Series:res6597 Sedes:res6597

Mortalidade (1997)

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
Lag Lag

Series : umidade Sedes : umidade

Umidade (1996)

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
Lag Lag

Series : sa2 Series : so2

S02 (1997)

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
Lag Lag

Series : co Series : co

CO (1997)

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
Lag Lag

Series : o3 Series : o3

Oa (1997)

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
Lag Lag

Series:no2 Series: no2

N02 (1997)

0 10 20 30 40 0 10 20 30 40
Lag Lag

Figura B.2. Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial das séries de

mortalidade, concentração de poluentes e condições atmosféricas.
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Mortalidade de Idosos por Causas Respiratórias em 1996 e 1997

2

:*«'

Mortalidade de Idosos por Causas Respiratórias em 1 996

Mortalidade de Idosos por Causas Respiratórias em 1 997

Umidade Relativa Média em 1 996

'b

q\

'\-'\/,
-t"' .z

f<:-'
N : 38 N : 80

Figura B.3. Ln do periodograma segmentado para as séries de mortalidade, concentração

de poluentes e condições atmosféricas (h = 34).
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Concentração de SO2 em 1 997

q

''b'ó J"'

Concentração de CO em 1997

2

Concentração de O3 em 1997

Concentração de NO2 em 1 997

U»
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H
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'q\ /
''''-' n

+ "

N : 80

r

N : 38

(final) Ln do periodograma segmentado para as séries de mortalidade

concentração de poluentes e conqções atmosféricas (h = 34)

Figura B.3



Tabela B.l . Teste de estacionariedade para as séries de poluição

Í

ANOTA ( Umldade )

Fonte p conclusão

Í

i !
i !

ANOVA ( S02 )

conclusãoFonte P

Entre tempos 0,990
i Entre frequências < 0.001
l Interação + resíduo 0,999

EST Entre tempos < 0.001
Entre frequências < 0.001
Interação + resíduo 0.845

PM !

r

l Fonte

ANOVA(CO)
'i !'

i !
i !

i !
i !

ANOVA(03)

PP conclusão

NE

Fonte conclusão

EST !Entre tempos < 0.001
Entre frequências < 0.001
Interação + resíduo < 0.001

Entre tempos 0,056
Entre frequências < 0.001
Interação + resíduo 0,960

Í e PB=+B

l Fonte

ANOVA ( N02 )
i !

i !

i !
i !

ANOVA ( Res65 - 96 e 97 )

P conclusão

PM

Fonte p conclusão

Entre tempos < 0.001
Entrefrequências < 0.001
Interação + resíduo 0.964

Entre tempos < 0.001
Entrefrequências < 0,001
Interação + resíduo 0,997

PM

ANOVA ( Res65 - 96)
'r

ANOVA ( Res65 - 97)

Fonte p conclusãoFonte p conclusão

Entre tempos 0.075
Entrefrequências < 0.001

i Interação + resíduo 0,917

EST Entre tempos 0.002
Entre frequências < 0.001

+ resíduo 0.993

PM

Interação

Í

ANOVA ( Res65 - Verão )
' r

ANOVA ( Res65 - Outono )

Fonte P conclusão Fonte P conclusão

ESTl Entre tempos 0.129
Entre frequências < 0.001

i Interação + resíduo 0,781

EST Entre tempos 0.996
Entre frequências < 0.001
Interação + resíduo 0.988

Í

ANOVA ( Res65 - Inverno )
'r

ANOVA ( Res65 - Primavera )

Fonte p conclusão l Fonte p conclusão

Entre tempos
Entre frequências
Interação + resíduo

EST:estacionário

0.696 EST !
< o,ool l

0.985 i
PM: processo modulado

Entre tempos 0,999 EST
Entre frequências < 0,001
Interação + resíduo 0,758

NE: não-estacionário p: nível descritivo
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B.2 Dados de Motilidade Gastrointestinal
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Rato Norm al

2.00 E-OI
1.00 E-OI

3.00 E-OI

O.OOE+00
1.00 E-OI
2.00 E-OI
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a)
-q'

000 1- 8

Rato normal (canal 3)
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3.00 E-OI
2.00 E-OI
1.00 E-OI
O.OOE+00

4.00E-OI

1.00 E-OI
2.00 E-OI
3.00 E-OI

(0
8 CN a a)

'q'

8
0m©cq '-«

X
'-€

Is 0

Ratotratado(cana13)

Rato No rm al
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O.OOE+00
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'-+ © 8
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Is 0
8
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4.00E-OI

2.00E-OI
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2.00E-OI
4.00E-OI

'-+

cy 8 0
co

0
m

CN
'-+

0
-q'

Rato tratado (canal 5)

Figura B.4. Séries de motilidade gastrointestinal de ratos (volt)
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Series : norma13 Series : norma13

0 10 20 30
bg

Series:tratado3

40 0 10 20 30
Lag

Series:tratad03

40

(a)

Series : norma15 Series : norma15

0 10 20 30
Lag

Series:tratado5

40 0 10 m 30
Lag

Series:tratado5

40

(b)

Figura B.5 Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial para as séries

de motilidade gastrointestinal dos ratos normal e tratado.

(a)Cana13.
(b) Canal 5.
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Rato nomlal (canal 3)

}.b

l

2

':.$"'

Rato tratado (canal 3)

.,,,-'l '3
2.b

,,..-(' 'z

T..$" .<Í<'"
0

Rato normal (canal 5)

'h r' 3
''&b. ....'' l

k',.f"':.$"'' 0

Rato tratado (canal 5)

l
]

,,-« ,.'

T'.$.'"'

-(

3

N : 200 N : 400

Figura B.6. Ln do periodograma segmentado para as séries de motilidade gastrointestinal (h : 34)
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Tabela B.2. Teste de estacionariedade para as séries de motilidade gastrointestinal
de ratos (Canal 3).

Rato Normal

Rato Tratado

PNE: Processo Não-Estacionário
PM: Processo Modulado
p: nível descritivo

153

M Fonte P Conclusão

400
Entre tempos

Entre freqtlências

Interação + Resíduo

< o,001

< o.001

0.039

PNE

200
Entre tempos

Entre freqiiências

Interação + Resíduo   PM

100
Entre tempos

Entrefreqüências

Interação + Resíduo

< o,001

< o,001

0.776

PM

M Fonte P Conclusão

400
Entre tempos

Entre freqiiências

Interação + Resíduo

< o.001
< o.001

0.058

PM

200
Entre tempos

Entrefreqilências

Interação + Resíduo

< o,001

< o.001

0.192

PM

100
Entre tempos

Entre frequências

Interação + Resíduo

< o.001
PM



Tabela B.3. Teste de estacionariedade para as séries de motilidade gastrointestinal
de ratos (Canal 5)

Rato Normal

Rato Tratado

PNE: Processo Não-Estacionário
PM: Processo Modulado
p: nível descritivo
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M Fonte P Conclusão

400
Entre tempos

Entre freqiJências

Interação + Resíduo

< o,001

< o,001

< o,001

PNE

200
Entre tempos

Entre freqtlências

Interação + Resíduo

< o,001

< o,001

< o,001

PNE

100
Entre tempos

Entre freqiiências

Interação + Resíduo

< o.001

< o.001
< o.001

PNE

M Fonte P Conclusão

400
Entre tempos

Entre freqilências

Interação + Resíduo

< o.001

< o.001

< o.001

PNE

200
Entre tempos

Entre freqtlências

Interação + Resíduo

< o,001

< o.001

0.060

PM

100
Entre tempos

Entre freqilências

Interação + Resíduo

< o,001

< o.001

0,351

PM



Apêndice C

'll.êste de Estacionariedade

Vários autores propuseram métodos para testam se uma dada série temporal é estacionária.

Alguns destes métodos serviam para detectar "tendências" não-estacionárias numa particular

característica da série, como na média ou na variâncias outros serviam para testar se a

correlação ou as propriedades espectrais de dois trechos de séries temporais eram compatíveis.

No último caso, os dois trechos comparados tinham que ser especificados a priori e assumia-se

que cada um deles era estacionário.

O método descrito a seguir é utilizado para testar a estacionariedade global de uma

determinada série temporal. Este teste usa o conceito de espectro evolucionário de processos

não-estacionários e a base do método consiste essencialmente en] testar a homogeneidade

de um conjunto de espectros evolucionários avaliados em diferentes instantes de tempo.

Se usarmos a transformação logaritmo neperiano, demonstra-se que o mecanismo do teste

é equivalente a uma análise de variância com dois falares fixos e com variância residual

conhecida a priori.

Além de testar estacionariedade, a análise fornece também um método para testar se a

série observada pode ser ajustada por um modelo uniformemente modelado e um teste para

aleatoriedade(constância do espectro).

Vamos utilizam os conceitos de espectro evolucionário descritos na Seção (4.2), assumindo

que a média da série foi removida. poi regressão ou filtragem.
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Dada uma amostra de um processo contínuo, X(t), 0 $ { $ T, pode-se estimar ./t(o)

usando a técnica da dupla janela. Escolhe-se um filtro ou janela {g(u)} que seja integrável

quadraticamente e normalizado, tal que

2« / l g(«) I' d« l F(w) I' d«-00 J-00

em que I'(w) denota a função de transferência de {g(u)}, ou seja, é a. transformada de Fourier

de {g(u)}, chamada janela espectral.

Escreve-se, para qualquer freqüência (o,

U({,«,) =/ g(«)X(t -u)exp(-à«,(í - «))d«.

Na prática, a largura de faixa no domínio do tempo do filtro {g(u)} precisa ser pequena

quando comparada a T tal que, para Z >> 0, os limites da integral em (C.l) possam ser

substituídos por (--oo,oo). Em outras palavras, supõe-se que { é suficientemente grande

para que os efeitos da passagem do filtro tenham desaparecido ou diminuído.

Escolhe-se uma segunda janela, toA/(í), dependente do parâmetro Jv, satisfazendo as

condições (6.5) da Seção (6.1). Calcula-se a transformada de Fourier de mW(t), equação

(6.6), para obter a constante C' definida em(6.7). Finalmente, estima-se/(t,w) por(6.8).

Pode ser mostrado que

t

t
(c.l)

B se a largura de faixa de I'(u) l2 é pequena. quando comparada com a. largura de faixa

no domínio da frequência de /(t,w) e

e se a largura de faixa de wm(u) é pequena quando comparada com a largura de faixa

no domínio do tempo de ./(t,u), então

zl/p(í,«,)l =

Varjl/p(t,w)l = -á.r'(t,«,) / l 1'(0) I' dO.

Note que /P(t,w) é um esticador assintoticamente nã.o viesado para .f(t,w), mas não é

um estimador consistente.

/({,«,) e

C
«);/'(t
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A expressão para a covariância entre /P(ti, coi) e /P(l2, u2) é complicada, porém está dada

em Priestley(1966). Aqui é suficiente o resultado de que a covariância será aproximadamente

zero se

ol üw2 l >> largurade faixadel I'(w) l2 e (C.2)

ti ü t2 >> largura de faixa de {toM(u)}. (C.3)

Sabe-se que no caso de processos estacionários, uma transformação logaritmo neperiano

estabiliza (aproximadamente) a. variância da função densidade espectral estimada. Segue

de (6.9) e (6.10) que esta. transformaçã.o produzirá o mesmo efeito quando aplicada aos

estimadores espectrais evolucionários. Com isto em mente, escreve-se

y(!,o) = /n(/p({,«,)).

Então, têm-se as seguintes aproximações

zlv(t , «, ) l

v;:'lv(t,«.,)l -

1'(0) I' dO, é independente de w e í. Alternativamente, escreve-se

y(t,«,) = /n(/(t,«,))+ c(Z.u),

/n(/({,«,)) e

2
0'

'-;Êem que a

em que (aproximadamente)

zl.(t , «.,)l

Varie (t , «, )l

Suponha que se avalie o estimador do espectro evolucionário /l(u), no intervalo (0, T).

Escolhe-se um conjunto de tempos ti, t2, . . .,ZZ e um conjunto dc freqüências col, co2, . . .,

coJ que representem bem o conjunto de tempos e freqüências de interesse e que as condições

IC.2) e (C.3) desta seção estalam satisfeitas. Se de«otarmos

Xj = y(tl,«,j).

.fti = f(tl.oj~l.

elj = c(tl,wj),
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para / - 1, . . . , Z, e .j :: l, , J, então teremos o modelo escrito da seguinte forma

H} = /n(/lj) + clj, (C.4)

onde os {cij} serão aproximadamente não-correlacionadas. Até o momento, somente os

dois primeiros momentos de {./p(Z,co)} foram investigados, mas Jenkins (1961) sugeriu que,

no caso de processos estacionários, a transformação logaritmo neperiano pode aproximar a

distribuição dos estimadores espectrais para a Normal. l<endall e Stuart (1966) relataram

que a variância amostral estabilizada pela transformação logarítmica. vai para a normalidade

mais rapidamente que a variância amostral não estabilizada. A importância deste fato segue

do fato que o estimador espectral é distribuído como uma soma geométrica de variáveis X2

e, consequentemente, pode ser tratado como uma variável aproximadamente X2

E razoável supor que {cij } são aproximadamente variáveis a.leatórias independentes N(0, o2)

Este fato necessita mais que a aproximação normal para /n(./p(í,w)); necessita. que a dis-

tribuição conjunta de {/n(/p(tl,oj))}, / = 1,. . .,L e .j = 1,.. .,./ sda aproximadamente

normal.

Deve-se lembrar que as variâncias de /p({, 0) e .fP(t, n) (no caso discreto) são iguais a 2o'

Por conseguinte, estas frequências serão omitidos do conjunto de frequências (ui, . . . ,c''J)

ou, alternativamente, pala cada. í, ./P(t,0) e /P(t, a) precisam ser substituídos pela entrada

{(/P(t, 0) + /p(t, a)) l . Isto não afetará o teste de estacionariedade, todavia irá certament
afetar o teste de aleatoriedade.

Com a suposição anterior, a equação (C.4) transforma-se no modelo us

variância com dois falares que pode ser reescrita da. forma convencional

€

tta.l de a.ná,lide de

hj = P + al + 0j + 'lj + clj,

para / - 1, . . . , Z, e .j = 1, . . . ,./

Se {X(t)} for um processo est«ionário, então

ZI/!(«,)1 3 /(«,), independente de Z ,

em que /(o) é a função densidade espectral usual (não dependente do tempo). Pode-se
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testar a estacionariedade de {X(f)} usando técnicas padrão para testar as hipóteses

Ho : Xj = p + al + 0j + '71j + cij,

HI : Xj = H + /3i + clj.

Note que pela presença do termo de interação, 'ij, pode-se fazer o teste com apenas

uma observação por casela, já que conhecemos o valor de a2 a priori. De fato, o termo de

interação tem uma interpretação interessante e será discutida a seguir

Interpretação dos parânaetros

E bastante clamo que os parâmetros {ai} e {0j} podem ser interpretados como efeitos

principais dos favores Tempo e Freqüência, respectivamente, e que {71j} representa uma 'inte-

ração' entre estes dois favores. Entretanto, é interessante perguntar em quais circunstâncias

podemos esperar que {'yij} seja zero. Se todos os {,yij} forem efetivamente zero, então

/n(.f(t,o)) é aditivo em termos do tempo e fre(ltiência, ta] que ./(t,co) é multiplicativo, isto

é, pode ser escrita na forma

/(f,«,) )./(«,),

para alguma função c(t) e /(u) sendo a. densidade espectral usual de um processo esta-
cionário.

Se /({,u) for da forma (C.5) não é difícil mostrar que {X(1)} precisa ser da forma

(C.5)

X(f) )Xo(Z),

em que {Xo(t)} é um processo estacionário com função densidade espectral .f(w). Processos

da forma (C.6) foram analisados em Herbst (1963) e Priestley (1965) e são denominados pro-

cessos un;Éormemente moda/aços. Desta forma, testar a presença da interação é equivalente

a testar se {X(t)} pode ser ajustado por um processo uniformemente modulado.

Esta formulação também fornece um teste para aleatoriedade completa, em outras pala-

vras, constância do espectro ao longo das freqiiências. Isto é obtido simplesmente testando
o modelo

(C.6)

Ho : Xj = iz + al + /3i + 'lj + crj
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H2 : }'lj :: p + ai + cZj

Procedimento do Teste

Dados os valores de H.Í = /n(./p({l,uj), construímos a ANOVA padrão para. um expert

mento com dois fatores

Para testar estacionariedade, o primeiro passo é testar se a soma de quadrados da inte.

ração é significante, usando o resultado

glu..,,
Í' z X.(L-i)(J-i)'

Se a interação for não significante, conclui-se que {X({)} é um processo uniformemente

modulada e então testaremos a estacionariedade com base na estatítica Sr que tem distri

buiçao

a

Aceitaremos que {X(t)} é estacionário se a interação e o efeito de tempo forem não
significantes.

Se, entretanto, a interação for significante, conclui-se que {X({)} é não-estacionário e não

uniformemente modelado. Ainda pode-se examinar se a não-estacionariedade de {X(t)}
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  Tabela 7.1: Análise de variância

  ANOVA

  Graus de Libei'dade Soma de Quadrados
  L

Tempo Z, - l Sr Jl:(b. - V.y
  !=1
  J

Frequência ; - l Sr Z, }:(yj - y.)'
  J-l
  L J

Interação + Resíduo (L l)(J-l) S/+n -X.-t''j+Y'.):
  r=ij=i
  L J

Total z,J - l s. EE(xj - }''.)'
  r=i.í=i



está restrita apenas a algumas comporlentes da freqüência. Por exemplo, pode-se desejar

testar se as altas frequências são estacionárias e somente as baixas frequências são não-

estacionárias. Para testar este tipo de hipótese deve-se selecionar as freqüências de interesse,

{wji ,oj2, . - - ,wj. }, e testar a estacionariedade nestas freqüências usando a estatística

}: >1:(hj -- y.f)' = o''XZH i),

onde # representa o conjunto de inteiros {.ji,.72, . . - ,.jk}. Em particular, este tipo de teste

pode ser usado pala examinar se alguma frequência, em particular, é estacionária.

Clom a finalidade de avaliar a sensibilidade do teste de estacionariedade, em relação ao

valor dos pontos de truncamento das janelas utilizadas para estimar o espectro evolucionário

de Priestley e à variabilidade dos processos envolvidos, aplicamos o referido teste para os

processos simulados. Depois, o teste foi utilizado pala analisar o comportamento dos dados de

mortalidade, condições atmosféricas, concentração de poluentes e mobilidade gastrointestinal.

Foram utilizadas as janelas de Bartlett e de Daniell para calcularmos as quantidades

envolvidas no teste, ou seja,

.jct /

g(u ;a= ,"
0 , se

«l$ A

«l> A

, se -$A4 $ Z ,

, c.c
-««.(t

l)esta forma,

r(''') I'- ;:el;lla, / l r(o) I' ao - : .c
Com base nos resultados anteriores. obtemos

4A .
Vara/«(/p({, .X))j -- =E-3À/

Mais detalhes podem ser encontradas em Priestley e Ra.o (1969)
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Apêndice D

Programas do S-Plus

Programa para estimar o espectro evolucionário de Piiestley utilizando as janelas de

Daniell e retangular. ver Priestley e Rao (1969). O programa retorna uma matriz com

duas colunas, a primeira contém as freqüências de Fourier e a segunda contém os valores do

espectro evolucionário de Priestley estimado.

Parâmetros

e t: tempo no qual será centrado o estimados

8 À: ponto de truncamento da janela espectral g(.)

e .A/: ponto de truncamento dajanela toM(.)

8 serie: série temporal

adrilart <- functi.on(t ,h,M,serie,freq=rep(0, floor(length(serie)/2)))

Im <- complex(length:l, real=0, imaginary:l)

W <- rep(0, length(freq))

if (sum(freq) ==0)

{

{
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for(k in(0:].ength(freq))){freqEk+]] <-

}

for(j in (0 : length(freq)))
]

Hc <- 0

for(l in ((t-M) : (t+M)) )

{

u <- 0

:for(m in ((].-h) : (l+h)) ){

u <- u +((1/(2+((h+pi)'0.5)))+serie]m]

Uc <- Hc+((1/(2+M))+(abs(u))'2)
}

WEj] <- Hc

}

return(freq, W)

}

}

2 'Kpi'P k/lengt h( serie) }

+(cos(freq [jJ+n) - ]m + sin(freq [j ] +n) )$)

Programa para estimei o espectro evolucionário de Priestle}, utilizando as janelas de

Hamming e Hanning. O programa retorna uma matriz com duas colunas, a primeira contém

as freqüências de Fourier e a segunda contém os valores do espectro evolucionário de Priestley

estimado.

Parâmetros

B t: tempo no qual será centrado o estimador

e A: ponto de truncamento da janela espectral g(.)

e À/: ponto de truncamento dajanela toM(.)

B serie: série temporal

163



abril <- functzon(t,.h,M,serie,treq:rep(O, flúor(length(serie)/2)))

{

In <- complex(length:l, real
W <- rep(0, length(freq))

if (sum(freq) ==0)

{

for(k in (0 :]ength(freq))){freq]k+1] <- 2'kpi'Pk/length(serie)}
}

for(j in (O:].ength(freq)))
{

Hc <- 0

for(l in ( (t-M) : (t+M) ) )

{

u <- 0

for(m in ( (l-h) : (l+h) )){

u <- u + ((0.54 + 0.46'ocos(pi+(l - m)/h))'KserieEml+(cos(freqljl+m)
}

Uc <- Uc +(0.5'P(] + cos(pi+(t -].)/M))+(abs(u))"2)
}

Wlj] <- Hc

}

return(freq, W)

}

1)0, J.magznary

Im + sin(freq[

Programa que estima o logaritmo neperiano do espectro evolucionário de Priestley para

um vedor de tempos, utilizando as janelas de Daniell e retangular. A saída deste programa é

uma matriz na qual as linhas representam os tempos e as colunas represemtam as frequências.

testeart .estaca <- function(tempos,h,a,serie, freq=rep(0, flúor(length(serie)/2)))
{
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# tempos: vetar

# h: tamanho da janela g(u)
# a: tamanho da janela w(t)

matriz <- matri.x(0, nrow = ]ength(freq) , nco] = ].ength(tempos))

for(i in (l : length(tempos))) C

qualquer <- adn.kart(tempos]i.] ,h,a,serie,freq)

matriz[,i.] <- qua]querW

si.gma2 <- (4'ph)/(6'pa)

return(log(t(matriz)))

}

}

Programa que constrói a tabela de análise de variância para o teste de estacionariedade

Parâmetros

8 matriz: matriz contendo o logaritmo neperiano do espectro evolucionário de Priestley

estimado, as linhas representam os tempos e as colunas representam a.s freqiiências de

Fourier.

e sigma2: variância do resíduo

inova. estai <- function(matei.z, sigma2)

# matriz: saÍ\'\i.}da da fl\c c}. teste.estac

{

matei.z2 <- matriz

Yj <- rep(0, nco].(matriz))

Yi <- rep(0, nrow(natriz))

Y <- mean(matriz)
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prznt(v;

print(matriz)

for(i ín (l :length(Yj))) {

Yjli] <- mean(matriz[,i])
}

for(i in (l :length(Yi.))) {

Yi [i] <- mean(matriz [i. ,] )

}

pri.nt(Yi)

print(Yj)

sf <- sun((Yj-Y)'2)'pnrow(matriz)

st <- sum((Yi-Y)'2)+ncol(matriz)

for(i in (l:nrow(matriz))){

:for(j in (l :ncol(matriz))){

matriz2]i,j] <- (natrizE],j] - Yi]i] - Yj]j] + Y)

print(matriz2)

sir <- sum((matriz2)'2)

somas <- c(st, sf, sir)

P <' c(0,0,0)

pll] <- 1 - pchisq(st/si.gma2, nco].(natri.z)-l)

p[2] <- 1 - pchisq(sf/si.gma2, nrow(natriz)-l)

p[3] <- 1 - pchisq(sir/sigma2, ((nco].(matriz)-l)+(nrow(matei.z)-l)))

gl <- c(nrow(natriz) - 1, ncol(matriz) - l, (nrow(matriz) - l)+(ncol(matriz

Item <- c(''Entre tempos'', ''Entre frequenci.as'', ''lnt + resid'')

tabela <- data.fume(Item, gl, somas,p)

naves(tabela) <- c(''Item'', ''g.l.'', -'Soma de quadrados'', ''Nível descritivo'')

}

}
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cat (''\n

print(tabela)

return(st,sf,sir,p)

Tabe].a \n'')

}

Programa que retorna o periodograma segmentado para vários tempos

Parâmetros

e À/: número de segmentos

e .V: tamanho dos segmentos

e S: intervalo entre cada tempo ("shift")

e a: ponto de truncamento da janela de Parzen

M <- 17

N <- 200

S <- 50

vetort <- seq(N/2,(M-l)+S+N/2,$)

vetors <- seq(0 ,N-l , l)

vetorw <- 2+'pi+vetors/N-pi

h <- 1/2'P(l-cos(2+pi+vetors/N))

HN <- sum(h'2)

vetorx <- numericO

será.ex <- pn100

matrix.perixx <- numerico

vetorx <- apply(as . array(vetort) , l,natrixx)

matrix.perixx <- apply(as.array(vetorw) ,l,func

natrix .pedi.xx <- matrix.pedi.xx/(2+pi+HN)
a <- 8

pedi.xx)
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bf <- (8+pi.)/(3+a)

spec.kernelxx <- numero.co

spec .kernelxx <- apply(as . array(vetorw) , l,!üatri.x.fxx)

spec.kernelxx <- spec.kernelxx/bf

matrzxx <- functzon(k)

{

ini.ci.o <- k - (N/2 - 1)

final <- k + N/2

será.ex]i.ni.cio:fina]]
\

func.perixx <- function(w)

auxsi.n <- h+vetorx+si.n(vetors+w)

auxcos <- h'Pvetorx+cos(vetors+w)

aux <-(apply(auxsin,2,sum))'2 +(apply(auxcos,2,sum))'2
aux

{

}

matei.x.fxx <- :function(w)

bf <- (8+pi)/(3+10)

inibi.al <- w-bf/2

fi.nal <- w+bf/2

auxl <- rep(0,length(vetorw))
aux2 <- 0

freq.treta <- (w-vetorw)/bf

{
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aux1 <- apply(as . array(freq . theta),1,parzen.window) 

aux1[(vetorw<i ni ci al)/(vetorw>final)] <- O 

aux2 <- matrix .peri xx¼*Y.aux1 

aux2 

} 

parzen . wi ndow <- function(theta) 

{ 

window <- 0 

if (thet a==O) 

wi ndow <- 3*a/ (B*pi) 

else 

i,,1 i ndow 

} 




