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Resumo

Nesta tese desenvolvemos alguns testes estatísticos, no domínio do tempo, para comparar duas séries tem-

porais univariadas não estacionárias. Inicialmente, consideramos o caso de séries auto-regressivas estáveis

com coeficientes constantes mas cuja variância dos erros segue uma função dependente no tempo. Os er-
ros podem ser contemporaneamente conelacionados mediante uma estrutura também variando no tempo. A
proposta é baseada num teste de Wald para a qual sugerimos três estimadores consistentes da matriz de co-

variâncias assintótica. Logo, estendemos o teste para comparar séries localmente estacionárias, seguindo um

modelo auto-regressivo em que os coeficientes auto-regressivos também variam no tempo. Para obter esti-
madores dos distintos parâmetros funcionais, consideramos expansões em bases de ondaletas. O estudo das

propriedades assintóticas destes é baseado na teoria dos processos J?'-mixingales, já que consideramos erros
gerados de sequências diferenças martingales. Para avaliar o comportamento do teste em amostras hnitas

fizemos algumas simulações, com resultados bastante satisfatórios e finalmente, para garantir a utilidade da
nossa proposta, apresentamos duas aplicações relevantes.

Palavras-chave: ondaletas, processos auto-regressivos variando no tempo, processos ]P mixingales, séries
localmente estacionárias, testes de hipóteses.
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Abstract

In this thesis we developed some statistic tests, in the time domaín, in order to compare two univariate
non-stationary time series. Initially, we consider the case of stable autoregressive series where the coeMcients

are constant but the variance of the enors follows a function depending of time. The random disturbance can

algo be contemporaneously correlated throught some structure varying in time. The approach is based on a
Wald tese and we propose three consistent estimates for the asymptotic covariance matrix. Then, we extend

the tesa for locally stationary series following an autoregressive modal where the autoregressive coefhcients

are algo varying in time. In order to obtain estimators for the different functional parameters, we consider

function expansions in wavelet bases. The study of their asymptotic properties is based on the l,P.mixingales
processos theory lince we consider enors generated from martingale diKerence processos. In order to evaluate

the performance of the testa in finito samples, we made some simulations with excellent resulta and finally, to
assess the usefullness of our propose we present two relevant applications.

Keywords: Hypothesis testing, locally stationary time series, l,P mixingales processem, time-varying autore-
gressive processos, wavelets.
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Capítulo l

Introdução

A comparação de duas ou mais séries temporais tem sido um problema de importância relevante em muitas

situações práticas, resultando necessário o desenvolvimento de técnicas para testar se existem similaridades

ou diferenças entre elas. Por exemplo, se duas séries temporais são geradas pelo mesmo processo, poder-se-ia

obter melhores estimadores ponderando os dois conjuntos de dados, Basawa et al.(1 984), Guo(1999). Num

problema de classificação, várias séries temporais podem ser discriminadas em diferentes grupos, segundo o
grau de similaridade, Maharaj(1996, 2000). Num problema de monitoramento ambiental, como o feito na
Ciénaga Grande de Santa Mana na Colâmbia, em que distintas variáveis físicas, químicas e ambientais foram

medidas em diferentes níveis de profundidade ao longo do tempo, verihcou-se que, em algumas das estações
de monitoramento, as séries foram geradas pelo mesmo processo, logo seria suficiente monitorar o ecosistema

somente na superfície, reduzindo deste modo os custos e o tempo da amostragem, Salcedo e Tolos(2000).
Como uma aplicação financeira, Maharaj(2002) comparou séries de taxas de juros em diferentes países.

O problema de comparar duas ou mais séries temporais fracamente estacionárias reduz-se basicamente à
comparação de:

e suas estruturas de segunda ordem, Quenouille(1 958), Mélard e Roy( 1 984), Alongo e Maharal(2005);

e suas funções de densidade espectral, Coates e Diggle(1986), Swanepoel e Van Wyk(1986), Diggle e
Fisher( 1 99 1 ), Carmona e Wang( 1 996);

e os p parâmetros de um modelo auto-regressivo, supondo o fato de que as duas séries são geradas pelo

mesmo processo auto-regressivo de ordem p, Basawa et al.(1984), Maharaj(1996), Guo(1999), Ma-
haral(2000)

Testes como os propostos em Maharaj(2000), Alongo e Maharaj(2005) consideram o caso de séries cor-

relacionadas e, testes como Maharal( 1 999), Carmona e Wang( 1 996) consideram o caso de séries multivariadas

e correlacionadas. No entanto, todas as propostas citadas anteriormente são aplicáveis a séries estacionárias

ou não estacionárias, mas que podem ser transfomladas em estacionárias mediante alguma transformação dos

l



2 Cap. /. Introdução

dados como a diferenciação

Já que muitos fenómenos das ciências aplicadas exibem um comportamento não estacionário, por exem-

plo as estruturas de segunda ordem variam no tempo, esses processos não são facilmente transformáveis em

estacionários e os procedimentos anteriores resultam insuficientes. Para processos não estacionários com rep-

resentação espectral variante no tempo, Maharaj(2002) seguindo as idéias de Diggle e Fisher(199 1), compara

os espectros evolucionários de Priestley das duas séries em algumas freqüências e utiliza testes aleatoriza-

dos para aproximar a distribuição assintótica da sua estatística. Maharaj(2005) utiliza as transfomiadas de

ondaletas discretas para comparar duas séries temporais não estacionárias e aproxima de novo a distribuição
assintótica da sua estatística utilizando os testes de aleatorização.

Nesta tese desenvolvemos alguns testes no domínio do tempo para comparar duas séries temporais com

representação auto-regressiva, em que a não estacionariedade aparece basicamente nos erros, que apresentam
uma forma funcional geral para a variância, como em Phillips et al.(2005). A tese está organizada assim:
No Capítulo 2 apresentamos alguns conceitos básicos, sob os quais se apoiam os procedimentos e as demon-

strações dos Capítulos 3 e 4. No Capítulo 3 comparamos duas séries auto-regressivas estáveis em que os
erros apresentam uma variância dependente do tempo e, no Capítulo 4 estendemos os resultados para com-
parar duas séries localmente estacionárias com representação auto-regressiva com parâmetros variando no

tempo. Em ambos os capítulos, o estudo das propriedades assintóticas dos estimadores é baseado na teoria

dos processos Z/'-mixingales já que consideramos erros gerados de sequências diferenças martingales e, em

cada caso, apresentamos estudos de simulação para avaliar o comportamento do teste em amostras finitas.

No Capítulo 5 são feitas duas aplicações: Na primeira delas utilizamos o teste proposto no Capítulo 3 para
avaliar a eficácia de uma rede ótima de monitoramento planejada para monitorar a qualidade da água no Rio

La Viela-Colõmbia; na segunda aplicação, utilizamos o teste do Capítulo 4 para determinar se dois sinais
sísmicos, registrados em dias distintos, são réplicas de um mesmo terremoto. Os sinais foram registrados na
cidade de Calarcá-Co16mbia. Finalmente, algumas conclusões e propostas de trabalhos futuros são dadas no

Capítulo 6.



Capítulo 2

Conceitos Preliminares

Neste Capítulo apresentamos algumas definições e teoremas relacionados com processos Mixing e Mixin-

gales, sob os quais apoiaremos as demonstrações dos resultados obtidos nos Capítulos 3 e 4. Logo definimos

os processos localmente estacionários segundo ])ahlhaus(1999), e incluímos uma fundamentação básica em
ondaletas, já que será uma ferramenta fundamental de trabalho no desenvolvimento da tese.

2.1 Processos Mixing e Mixingales

As definições e teoremas que aparecem nesta Seção vêem de Davidson(1994).

Dera\ção 1. Seja (çl , F, P) llttl espaço de probabilidade. e sejam Ç e 'H duas sub a-álgebras de J:, então

CY(g, H) = C.::HP. IP(C n H) - P(a)P(X)l

é conhecido cottlo coe$ciente núxing forte e de$ne tina tttedida de depettdêrLcia etttre Ç e 'H,.

Se as sub a-áLgebras Ç e 'H são independentes então CE QÇ, Kà

l)ehnição 2. Considere a sequência de variáveis aleatórias l.Xt. t C Z } não necessariaiTiente eslaciottárh e
setas'tt

Ft = J't. = a(.. .,Xt 2,Xt i,Xt) e .Z:E. = a(Xt+«,Xt+.+i,.. .),

a seqüência {Xt } é dita ser.fortes?tente tnking ou ct-fixing se

lim a..} :: 0,77}---100

onde

'm - STP '(#!--, J:E.). (2.1)

Se o processo {Xt} é fortemente estacionário então a. = a(.7:!., .F=')

3



4 Cap. 2. Conceitos Pre/iminares

Já que as coleções .7H .. e /}:. são, respectivamente, não decrescente e não crescente em t e m, a

sequência {a«}8" é monótona.

O termo fama/z/zo da sequência descreve a taxa de convergência dos números mixing. Uma seqüência é

a-mixing de tamanho po se a« = O(m p) para algum p > go.

Observe que /?zklng não é somente uma propriedade da sequência {Xt} mas também das a-álgebras
geradas pela seqüência, o que implica que a propriedade /}züing se conserva para qualquer variável aleatória
mensurável nessas cr-álgebras.

Teorema 1. Seja Yt = g(.Xt,Xt 1 , . . . , Xt k) utnalttnção memuráve! para qualqtler k inteiro positivo. Se

Xt é a-ntixing de tamanFm (p etttão Yt também o é.

O teorema anterior não é necessariamente verdadeiro se k

Em termos da previsão .E(Xt+«l.7Z...), müíng implica que quando privemos o futuro de uma sequência,

a parta do conhecimento da sua história até t, se olharmos mais e mais para frente, eventualmente seremos

incapazes de melhora-la quando comparada com a média incondicional E(Xt+m), i.e., a variável aleatória

E(Xt+-l.71..) E(Xt+«) vai tendendo para zero quando m cresce. O teorema de lbragimov a seguir
garante a convergência na norma Z/'

Daqui em diante as notações 1 . 1, 11 . 11 e ll . llP representam o módulo, a norma euclideana e a norma -LP:

respectivamente, em que llyllp = Ei/p(lylp).

Teorema 2. Paríz r 2 p 2 1, e com a,. co/no enz (2./),

E(Xt+«IJ:!.) E(Xt+«)ll. $ 2(2:/' + 1)aH'':/'ljX.+«ll,

Se Xt é uma variável aleatória Ft-mensurável para cada t, então {Ftl-.x, é dita adaptada à seqüência
Í v'''loo
't '''l tJ -- (x) .

Definição 3. t/nzíi seqílê/iria dlgerençíz marra/zga/ (d.m){Xt, Ztl=:. é unam seqllêncla adap/ada sopre

(Q, f, P) sa/is@ze/zda

EIXtl < «)

E(XtjXt i)

Se {Xt,ftl:l,., é uma diferença martingal então Cou(Xt,g(Xt t,Xt 2, . . .)) = 0, onde g é qualquer

função Borel-mensurável integrável.

'Teorema 3.(Teorema Limite Central para seqiiências de velares diferenças martingales)

Seja Xt ultia sequência de velares diferenças martingates k-dimensionais cota Xt = T }:lÍ.\ Xt. Se

i) E(X.XÍ) Qt, tina fmfrlz posíriva de$nída com + >:Zl:. Qt -+ Q,



2. 1. Processos Mixing e Mixingales 5

ii) E(.XitXjtXttXmt) < (D, Vi,j, l,m Oltde XÜ é o i-ésinto elelnettto de Xt,

ü0 4. XZ:: x.xí -5 n,

«rã., ~/?;Xl* -5 .V(0, Q).

Definição 4. Sopre l{/rz espaço de probaóí/Idade(Q, /', P), a seqílê/zela {Xt, EI }:k, onde {Fí }=k, é [l/lza

seqiiêt\cia crescettte de sub a-álgebras de F e as Xt são variáveis aleatórias integráveis, é chateada IP-

r/züinga/e se, para p 2 1, mixle//i seq&ê/leias de co /a/ires não lzegarívas {ctllk, e {(m}8" /a/ que (m --, 0
quando in -, m, e

.E(xtlFz «)ll.
IXt -E(XtlXt+-)ll.

$ Ct(m

5; Ct(m+

(2.2)

(2.3)

para lodo t e rTL > A seqilêttcia é de tattulnho - -(PÜ se (.. -- O\lm 'P ) para tp > pO

Algumas observações importantes são as seguintes :

l

2

3.

Uma seqiiência diferença martingal é um Li-mixingale com (m = 0 Vm 2 1 e ct = ljXtlli

A propriedade mixingale captura a idéia que a seqüência {Fa} contém progressivamente maior infor-

mação sobre Xt quando s cresce. No passado remoto nada é conhecido de acordo com (2.2), mas no
futuro remoto tudo será eventualmente conhecido de acordo com (2.3)

Em geral, mixingales não são seqüências adaptadas, pois Xt não é assumida /t-mensurável, mas se for.
(2.3) vale trivialmente para todo m 2 0

4.
As constantes ct são falares de escala, tomando a escolha de (m independentes da escala, e geralmente
múltiplos de jjXt llP satisfazem esta condição.

Teorema 4.(Lei Fraca dos Grandes Números para Lt -mixingales) Seja i.Xt \ ltlti l.\ -mixirtgale. Se

a) { Xt} é l{/z#brl/ze/?zenre Inregráve/ e

ó) exlsfe unia rico// paríz {ct} fa/ que limo-,.. ; )l.:l:i ct < oo,

en,tão

A Proposição l a seguir fornece condições suficientes para integrabilidade uniforme.

Proposição l. (a) Sapo/zba que al:fe u/n r > 1 e 11//z .A/' < oo fa/ qzíe E(IXtl') < .A/' para rodo t. Então

{X.} é «igo,m'«:«r' f"r'g«á«/. ( ) S"P«/« q« al./. "«: , > 1 . «m M' < '" /'/ q« Z(1..1') < M'
para /odo t. Se Xt:: }l:j::.oo hjct--j com >,j. oo lhj 1 < oo, en/ão {Xt} é zlpz dorme/7ie/zre in/egrável.



6 Cap. 2. Conceitos Preliminares

A condição (a) sugere achar um momento maior do primeiro que existir.

DeRnição 5. Cottsidere urna sequência 1. Vt \T.., possivelmente vetorial, de$nida rturn espaço de probabili-

dade l.çl, F, P) e seja J:t!= = al.Vt-,., . . . ,'V t+«L), tal qlle \.}'t+'" }mm.Q é tltna sequência não decrescente

de a-álgebras. Se para p > O, a sequência de variáveis aleatórias inregráveis i.Xt }T.. satisfaz

llx. E(X.IF.'!mm)ll. 5; á««,

onde uln --+ Q e {dt\Y«, é lama sequência de constantes positivas, X.Xt} é dita depettdente da época próxima

na Rortl\a IP, ou IP-NED(Near-Epoch Dependent), em \V tlT... A seqüêrlcia é de tatuanho \p0 se 'u,«
O(n7z p) para a/glllrt p > po.

Pela desigualdade de Liapunov uma variável que é LÇ-NED é IP'-NED para l $ p $ q.

Mixingales constituem uma teoria útil conjuntamente com suposições mixing e alguns resultados da classe

NED. Por exemplo, seja Xt = g(. . . , Vt.i , Vt, Vt+i , . - .), onde Vt é um vetor de processos mixing; mesmo

XÉ não sendo mixing, se depender totalmente da "época próxima" de Vt, então terá propriedades que per-
mitem aplicar alguns teoremas limites; destas propriedades a mais útil é ser um Mixingale (Veja o Teorema
5)

A propriedade NED não é uma altemativa à suposição mixing, ela é uma propriedade do mapeamento de

{Vt} em {Xt}, e não das variáveis aleatórias em si. O conceito tem importância quando {Vt} é um processo
mixing, porque nesse caso, {Xt} adquire certas características úteis.

Teorema 5. Sqa/?z ai seqiiênclas {Xtloo de média zero L'-/ímí/ada. para r > 1, e {VtJO' a-müfng

de íapzza/zho a. Se {Xt} é l/'-/VEZ) de far/ian/m ó sobre {Vt} przra 1 5; p $ r collz co/zsfanfes {á},
a seqüê/zcía {Xt,Ft} é /?z Z,P-mü!/lga/e de /ama/zAo minlb,a(l/p + l/r)}, com co/zslan/es ct <<

maxlllx.ll, ,á}.

Os teoremas a seguir garantem a propriedade liED sob algumas transformações

Teorema 6. Sda/?z {Xt} e { %} processos l.P-/VEZ) cobre {U}, com respecrívos af?za/z/zos --p= e pV, efifão

Xt+j para 0 < .j < oo é l,P./VEI) sabia {q} e Xt + }''t é J7'-JVED de /a/}za/zAo minÍpz, pV}.

Teorema 7. Se {Xt} e {lt} são p/acessos L2-NEI) sopre {l/t} de respecrívos /a/pza/lhos p= e pV, elzrão
Xtlt é Li-B/EZ) de faman/zo minlg,, gV}.

Sob certas condições o produto de dois processos L2.NED também é L2-NED

Teorema 8. Sda Xt = (Xt,b) e g(Xt) = Xtb. ssul?«: que ljXtll2, < oo e llbll2, < oo pa" r > 2, se

{Xt} e {b} são Z2-/VEI)sopre {V.} de /al/za/z/zo a, Carão Xtb él,2-JVED de /ai/ian/zo a(r 2)/2(r-- l).
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2.2 Processos Localmente Estacionários

Os processos Localmente Estacionários apresentados por Dahlhaus(1999) constituem uma classe particu-

lar de processos não estacionários e são caracterizados especialmente por admitir uma representação espectral
variando no tempo.

Definição 6. A següêncla de processos esrocái/ícoi {Xt,r, t = 1, . . . , T, } é c/m//inda /oca/me/z/e esta

cionária, com junção de transferência An e tendência H, se tem a representação

".,, - « (;) -- x .«'«:,'«,'''«, (2.4)

ottde

i) e(") é «"i p«cesso es/ocos/fco em l--«-,rl co/l: e(w) = ((--«,), E(e(w))
ortogonais,i.e.

0, co/li l/acre/7ze/Z/os

Co« la((«,), ae(«,')1 Ó(«, - «,')

calque

cum{«("i), . . . , 'c("h)} - '7 l >:uj l gk(«,l , . . . , «,k-:)d«l

o/zde Cume. . .} de,lona o c zu/a/zfede orde#i k, gl(«/) = 0, g2(CO) = 1, Igk(«,i, . . . ,ok 1)1 5; consta
para todo k e qQu ) -- '}.-l'--,. ÕÇo +- 2xj) é a extensão de período '2K da Junção delta de Dirac.

k

lJ
cZc'Jt ,

íí) Exfsfe u/?za co/zsfíz/zfe K e unia./hlzcão 2n--periódica À : 10, 11 x 7Z + C comi .4(U, --w) = .' u u) e

T ":,'«, «) .«',-:

para todo T. Aqui R e C represerttatll os conjutttos dos números reais e complexos, respectivaittenle.

As funções .4(u,cd) e p(u) são assumidas contínuas em u, para garanta que o processo tenha um comporta

mento localmente estacionário. O espectro evolucionário de Xt,r é dehnido como /=(u, w) = 1.A(u, w)l2

Uma família de modelos utilizada para séries localmente estacionárias são os modelos lineares com co

eficientes variando no tempo, Chiann e Morettin(2005). Uma classe particular destes modelos são os auto.
regressivos com parâmetros variando no tempo.

2.3 0ndaletas

A análise de Fourier e a análise usando splines ou ondaletas têm como objetivo o estudo ou a aproximação

de certas funções usando senos e cossenos, polinâmios ou ondaletas. As ondaletas são funções localizadas no
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tempo (ou espaço) e na escala, e esta característica torna-as apropriadas para analisar sinais não estacionários.
A idéia é gerar o espaço LZ(7Z) mediante dilatações (alfaia) e translações (/empa) de uma única onda ou
função @, chamada de onda/ela-nzãe.

Uma base de ondaletas {lh,k(t), .j, k C Z} para I'2(7Z) é conseguida a partir de uma dilatação binária e
uma translação diádica de @, na fomta

@j,k(t) = 2j/2@(2jt - k), (2.5)

e a ortogonalidade dessa base depende da escolha da função @.

A função @, e consequentemente @j,k, deve satisfazer as seguintes propriedades

i) J=, @(t)at 0. (Admissibilidade)

Ü)

üi)

iv)

J=, l@(t)lat < '«.

./l=., 1--lii;rato < oo, onde V'(o) é a transformada de Fourier de V'(t)

J=:tj@(t)at = o, .j - o,l,.. .,r 1, par' algum r 2 1 e .f=., lt'@(t)lat < 'o
define o grau de regularidade de @.

A constante r

A função @ C l.,2(7Z) é chamada de ondaleta ortogonal se a família {@j,k(t) , j, k C Z } é uma base ortonormal

de L2(7Z), i.e. < @jk,V'lm >' %,lõk.. para j,k,Z,m C Z e õJ',l a função de/ra de K/oízecker. Nestas

condições, se /(t) é uma função de quadrado integrável, então ela pode ser representada mediante a expansão
em ondaletas oo oo

.f(t) - )il: }: cj,k@j,k(t),
j=--oo k=-- w

onde a convergência é entendida em média quadrática, e os coeficientes cj,k são dados pelo produto interno

cj,i.: = < f.$i.K'>'' /(t) @j,t(t)dt
-00

Uma forma de gerar ondaletas é mediante a função escala ou oizda/efa-pal @, que é uma solução da

equação

@(t) = '/ãE: Zk@(2t k).

Assim, uma família {@j,k(t), .j, k c Z} ortonormal em l,2(7Z) pode ser gerada de dilatações e translações de
Ó, na forma

k

@j,t(t) = 2j/2@(2jt k). (2.6)
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Agora, a partir de @, uma função V' satisfazendo as propriedades (i)-(ív), pode ser obtida mediante o hltro

@(t) vã }l: Ak@(2t
k

k), (2.7)

onde Àk = (--1)tZi-k, a chamada qüadrarzlre mírror./i/rer re/afia/z. Zk e ht são coeficientes de filtros passa
baixo e passa-alto, respectivamente e, são dados por

\Õ2 l +(t)Ü(2t kldt (2.8)

(2.9)

e

hx; Óu l $Qtl$q2t - kàü.

Considerando agora o sistema ortonormal {lh,t, @j,k, .j, k C Z}, se /(t) C L'(7Z) então /(t) pode ser
expandida na forma

/(t) - >ll: cj.,k@j.,t(t) + >1: >1: dj,t@j,j;(t),
k :i'Z:ia k

(2.10)

onde

f(t)+j.,K(t)dt e dj.K ' ©j,K(t)dt.

são os chamados coegcie/ires de o/ida/eras. .jo é a escala de resolução mais grossa (coarsest). Na prática é
conveniente utilizar .jo = 0

qo,k- (2.11)

Daubechies( 1 992) introduziu distintas ondaletas ortogonais de suporte compacto, muito usadas na prática,
como as Daublets de "dupla fase extrema"(Dollb/e Ek/re/}ze P/mse) e as chamadas de "menos assimétri-

cas"(Zzasr asy//zerrlc). Outros exemplos de ondaletas são a ondaleta de Morlet, o Chapéu Mexicano e a
ondaleta de Shannon.

2.3.1 Análise de Multirresolução

Uma base de ondaletas tem associado uma análise de multirresolução (AMR), que nos permite analisar os

dados através de distintas escalas de resolução adicionando ou desprezando detalhes. Mais formalmente, uma

AMR é uma sequência crescente de subespaços fechados {TÇ, .j C .Z} que aproximam L2(7Z) e satisfazem
as propriedades:

i).. C y.i C Uo C Vi C

ü) l:(n) = tj;b

iii) njlç = {o}

iv) /(t) c q o .f(2t) c b+i, vj
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") %+l \Ç o }v,, w:i l q (+ yJ - ©j:: m Wj)

Logo, se /(t) C L2(7Z), em cada nível de resolução .j, ou em cada subespaço q, temos distintas funções

aproximantes de / sendo que a melhor aproximação é a projeção ortogonal de .f sobre }G.

Já que IÇ C lr+i, ao passar do nível de resolução .j para o nível .j + 1, adicionamos deram/zei, e de (v),

quando descemos de l6+i para }Ç o detalhe perdido hca no subespaço I'J , complemento ortogonal de }Ç em

Pode-se mostrar (Mallat, 1989), que existe uma função @ C l,2(7Z) tal que {Ój,k(t), k C Z} é uma base

ortonormal de b e com @(t) como em (2.7), a família {V'j,k(t), k C Z} forma uma base ortogonal para

Wj. Além disso, como Uj% = UjÇyj é denso em L2(7Z), as funções {lh,k(t), j, k C Z} formam uma base
ortogonal para L2(7Z). Portanto,

Uj...ij

L'(R) - ql) W - Uo © (!) W: - b. © (DW
jZO

para algum inteiro .jo. Logo, se .f(t) C L2(7Z), podemos expandir /(t) na forma

/(t) >: dj,k@j,t(t)
k

>l. cj.,t@j.,k(t) + }: }l: dj,t@j,t(t),
k j'Zjo k

(2.12)

com os coeficientes cj,t e dj,k como em (2. 1 1 )

2.3.2 Transformada de Ondaletas

Para uma função /(t) de quadrado integrável, Grossmann e Morlet(1 984, 1985) definiram a rra/zqáomzada

c-o/zfz'mfa de o/üa/eras com respeito à ondaleta @ por

'~','.,', - . -'''Ê''*,«(v) '*, .,'' ", .* ..
No caso de um vetar de dados ou uma série temporal discreta X = (XI, . . . ,XT), assumindo T

21, J > 0 inteiro, a Irans$ormada dfscreríz de o/ida/e/as de X com respeito à ondaleta-mãe @ é dada por

T

'Íj,i; Xt@j,k(t),
t-

(2.13)

a qual écalculada para.j - 0,1,. . . ,J l e k = 0,1,. . .,2j l. Observeque paraTobservações só temos

T -- l coeficientes. Denotando o coeficiente restante por co.o, a série pode ser reconstruída através de

Xt
J 121 l

co,o@(t)+ : : dj,k@j,k(t),
.j=o k=o
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onde @(t) = @0,0(t) corresponde à ondaleta-pai.

E importante esclarecer que na prática a transformada de ondaletas discreta não é calculada usando (2. 1 3),

mas por um algoritmo chamado píra#lzlda/ (Mallat, 1 989), que consiste numa seqüência de filtros passa-baixo
(lk) e passa-alto (hk), como os definidos em (2.8) e (2.9).
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Capítulo 3

Comparação de Duas Séries
Auto-regressivas Heterocedásticas

Neste capítulo desenvolvemos um teste no domínio do tempo para comparar duas séries geradas por dois
processos auto-regressivos estáveis mas cujos erros são seqüências diferenças martingales com uma variância

dependente do tempo e ainda podem ser contemporaneamente correlacionados. Mais especificamente, as var-

iâncias e a estrutura de covariâncias dos erros variam segundo uma certa classe de funções que dependem do

tempo, como especificadas em Phillips e Xu(2005). O objetivo é testar a hipótese de igualdade dos parâmetros
auto-regressivos considerando igualdade das funções de variância

3.1 Os Modelos e as Suposições

Considere dois processos {Xt} e {ll} seguindo os modelos auto-regressivos de ordem p.

Xt = ao + OiXt.t + + apXt p + e=,tl

b =@o+@lb i+ + #plt p + ey,t,

com p conhecido, OP # 0 e ép / 0. Os erros c,,t e cy,t são considerados da forma cr,t = a=(+)ut e

cv.t = av( ' )ut, e ainda podem ser contemporaneamente correlacionados através de uma função a,v(#).
Outras suposições adicionais destes modelos são as seguintes:

S 1) Todas as raízes dos polinâmios l -- Oiz 0Uz2
caem fora do círculo unitário.

aPzP :: 0 e l éiz é2z2 Ó,zp = 0

S2) As funções a=(r), av(r), e a,,(r) são não estocásticas, mensuráveis e uniformemente limitadas no

intervalo (--oo, 11, com um número finito de descontinuidades, positivas e satisfazendo a condição

13
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Lipschitz, exceto nos pontos de descontinuidade

S3) {ut} e {ut} são processos diferenças martingales fortemente mixing (a-mixing) com

ElutlFt-i} = .E{«.IFt-i} 0, Elul:lrt -} Elu?lFt i}

para todo t e contemporaneamenle correlacionados através de uma função ElututlFt 1 } = p(#), q.c

paratodot,onde

"-.'.«,,«,', ',.,(;)-;:Ü.
Observe que as a-álgebras E.,t a(u,, s $ t) e Eo,t a(u., s $ t) estão contidas em Et

S4) Existem .5 > 1 e Ct,Oa > 0 tais que supt E(ufõ) < Ci < oo, e supt E(ufó) < 02 < oo

Observações

1. Para o processo {Xt, t c Z}, a suposição (S 1) implica que

e Os coeficientes AR satisfazem as condições de estabilidade e se a,(.) fosse constante, então {c,,t}
seria homocedástico e {Xt} estacionário ou assintoticamente estacionário em covariância depen-

dendo das condições iniciais. Neste caso p, = E(Xt) seria hnita e dada por p= ' Í:::ê;g

B O processo {Xt} tem representação em médias móveis de ordem inhnita

onde a sequência {ai} é tal que )ll:;=o mail < oo e satisfaz a fórmula recursiva

a{ -- Orai l amai p :: 0 para { > 0

ao :: l e a{ :: 0 para { < 0

Pode-se então definir Q, como sendo a matriz p x p com i.j-ésimo elemento dado por

'yli-jl = 1=(k) - >1: aiai+k < oa, k
á-o

á .jl = o,i,. . . ,p l,

onde a desigualdade vem do fato que l >1:::1o aiai+tl 5; )(,i.o lail2 < oo. No caso homocedástico

em que a,(.) = a,, a função a:l=(k), para k = 0, 1, 2, . . . , corresponde à função de autocovar-

iância do processo estacionário {Xt}.
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e As mesmas observações valem para o processo {b} cuja representação em médias móveis de
ordem infinita é

b = Pv + >: Óicz,.t-i,
{-0

com {õÍ}, pV e QV similarmente definidos.

B Aproveitando as representações em médias móveis dos processos {Xt } e {Yl} e denotando por

'y, ,(r) >l, a:':,-'-«
{-0

aÍõí+,- < (x),
á-o
E

podemos definir a matriz Q,P de dimensão p x P cujo AZ-ésimo elemento é dado por 7zlf(Z

h), h, Z = 1, . . . , p. Assim, se a,( ) - a,v, a função a,,'y,y(Z h), corresponderá à função de
covariância cruzada dos processos no caso estacionário.

2

3.

Sob a suposição (S2), potências das funções a,('), av(') e av(.) são integráveis em 10, 11. Daqui em
diante, para simplificar notação, escreveremos áoi a"(r)dr = J' a"

Sob a suposição (S3), E(U.ut) - -E(t;,Ut) - .D(u,ut) = 0 para s # t; as suposições que .BÍu. IFt i} =

É;tu?lFt i} = 1 e El%utlFt-i} = p( t ) são usadas para normalização, de modo que as estruturas
de variância e covariância sejam identificadas, i.e

E(':,.) E (,D(.:,.lrt :)) a3 (t/7') ,

E(':..) E (.E(.3,.1Ft-:)) a3 (t/a")
e

E(c,,..,..) E (E(c,,tc,,.l;t l)) a,~ tt IXb

4. Da suposição (S4) e da desigualdade de Liapunov, temos que Zltltl'Z e .Elutl'Z existem para todo v7 $ 4(i

como também existem todas as esperanças de produtos até quarta ordem de ambos os processos.

3.2 Hipóteses de Interesse

Suponha que de cada processo {Xt} e {b} observamos uma amostra com T + p observações de
notadas {X.P+i,X p+2,. .',Xo,Xi,...,Xr} eÍy- p+i,}-p+2). .,Yo,yi,...,}%}. As últimasTobser
vações {Xi, . . . , Xr} do processo {Xt} podem ser expressas na forma matricial,

x=..4,0 +c.

emquex- (Xi,X2,...,Xry, O = (0o,0i,...,0.y, c, = (c,,i,c,,2,..-,c,.ry, e

(3.1)
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Xo X-l
Xi Xo

X-p+l
X--P-raÁ,

Xr l Xr 2 Xl-p Tx (l# l)

De forma similar, as observações {yi , , }b} podem ser expressas através do modelo

y = .Ap'P + cv, (3.2)

em que y, .AV, 'P, e e# são analogamente dehnidas.

Queremos decidir se as duas séries {Xt, t = 1, . . . ,T} e {ll, t = 1, . . . ,T} foram geradas pelo mesmo

processo auto-regressivo heterocedástico. Logo de (3. 1 ) e (3.2) o problema reduz-se a testar as hipóteses

o-®
(3.3)

Para estabelecer uma estatística para testar .flo, é conveniente considerar o modelo conjunto

Z=XP+c (3.4)

em que

Z ;l.*., *-l'k =l,.:,*. . .-l :: l.*:
Observe que, sob o modelo (3.4), as hipóteses enunciadas em (3.3) são equivalentes às seguintes novas hipóte

ses

Ho:C©
Hi:CP (3.5)

em que C = 1-Zp+i /p+il e /p+i é a matriz identidade de ordem p + ]

3.3 Resultados Limites

Para o modelo dehnido em (3.4) consideramos o estimador de mínimos quadrados ordinários de P dado

por P - (X'X)'lX'Z e, sob as suposições (SI)-(S4) da Seção 3.1, apresentamos algumas propriedades
estatísticas que nos pemlitem estabelecer a estatística do teste das hipóteses (3.5) e sua distribuição assintóLica.
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Lema 1. Sq/a Z. o velar (l,

0 4;x'. --L o;

cottt

elti que H, e ç}. (respectivantente Fu e çlu) são de$nidas txa Observaçã

Coro\aria 1. É imediato da prova do Letra l

0 4;,4:.,4. --L n-;

w 4;..41,.A, --L o".

Lema 2. Seja tP como no Lettta 1. Sob as suposiç

Ü) $:X'. --5 N(0,Q2),

.«d' eÍ - (',,', X. i.,,., ..., Xt p'',', 'v.., b-:'V,', ..., b-,',,t)

p, (./''3) z; \
p3 (.ra3) + (./' ':) Q, /

çlz,v é ltltia tnatriz análoga a QZ., (basta trocar = por y) e

P, (./'.,,) z; À
n,»,j.,,-t(J.{:Õ n,, .I'

ot\de ç\.iu represettta a matriz. de covariâncias cruzadas de$nida tia Obsewação l.

As provas dos Lemas l e 2 aparecem nas Seções 3.6. 1 e 3.6.2.

Corolário 2. Ea feio/zango o ve/or et /zajor#«z et = (e;,t ejr,.y co/lz
e,,. - (',,., X. i.,,., . . ., X.-,.,,.y ' e.,. = (.,,., b-i':
2 qtíe

í) ; >ll:t.i e,,te;..

iO :iX'X -L Q: -

f),, -

0 # XZ:: e.eÍ JZ-} Q,

0 Qw
Q,, 0

p,z. p: + (J' .3) o,

f22,= (22,=y

Ç22,zy Q2,V

Qpv ::

,'l )' de dimensão p. Sob as suposições estabelecidas, qtlando T -o OQ1, Ó

) l da Seção 3. }

q e

ies estabelecidas, se T -+ oa,

peu.t] , resulta imediato do Lenta,b

17

p: + (./' '3) o,

n2,= ;:
p, (J' .:) z,

/'',
P, (./' .,,) {,



18 Cap. 3. Comparação de Duas Séries Auto-regressivas Heterocedásticas

n) l )(,T l ev,tep t ---+ (22,y;

lti,) l )I'T l e=,tev t --e+ o2,=vU-

ma outra forma conveniente de representar o vetor e,,t e, analogamente ev,t, é

e,,t =e.,t(l,Xt i,...,Xt ,y = c,,ta;,t,emquea:,t =(1,Xt i,...,Xt ,y

Corolário 3. Díz prova da Z,e/mz 2 fe//zos qzle,

i) -#..4:c, --L B/mt(0,Q2,,);

Ü) iB:.,41,c, É' /VHi(0,Q2,v)

O seguinte Teorema segue direto dos Lemas anteriores.

Teorema 9. Sejatn Q\ e QZ colho de$nidos nos Lentas ] e 2. Sob as sltposições estabelecidas, l3 é

e assintoticamel\te Normal, satisfazendo

«F(P--P) É'N2 + (0,A)

quando T --+ oo, o/zde A :: Qi'iQ2ç2i l

Corolário 4. Z)o Zeore/na 9 /e/?zos q e

i) v'F(ê O) -L ]V,+i(O,A,), onde Õ = (.A;.4,)''Á,x e A, = Q#Q2.,Qm

ii) vf(Õ $) -J-' Ahi(O,AV), onde Õ = (.41,.AV) :.4Vy e A, = Q#(22,,ç2yV '

Temos agora condições para testar as hipóteses dadas em (3.5), pois segue do Teorema 9 que

x/7(C/j CP) --L Np+i(0, CAC')

Assim, definindo a estatística \'' como V = «FJCAC'j--{(C/3 CP), então y --L ]V(O, .lw

qüentemente, sob J7o

W - V''l'' ICAC'l i(c/ã) --g-' Xh-i

Portanto, para um nível de significância 'y dado, rejeita-se a hipótese Ho se P(W > w) <

corresponde ao valor observado da estatística H''

cottsi,sten,te

i) e,conde

'y, onde w
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3.4 Aspectos Inferenciais

Na variância assintótica da distribuição Nomlal do Teorema 9, os parâmetros p,, pV, Q=, QV e Q,V
podem ser consistentemente estimados e se as funções a,('), av(-), a,,(.) fossem conhecidas, poderíamos

aplicar diretamente a estatística W para testar as hipóteses dadas em (3.5). No entanto, essas funções são
geralmente desconhecidas e a variância assintótica A deve ser estimada. Distintos estimadores consistentes.

baseados nos resíduos ér,t e éV,t, t :: 1, . . . , 7', do procedimento de mínimos quadrados podem ser propostos.
Para isto, são fundamentais os resultados enunciados nos Lemas 3 e 4 a seguir.

Lema 3. Z)eÚ/zi/zdo os ve/ares é, = x .4zO e éV
éy,t, É = 1,.. .,T; qllízndoT --} (x),

y AUQ. cada unl cottt componentes ê=,t e

0 4. E=. ê3,. -L ./: a3. também 4 Xl:: ê$,. --L .G '?);
Ü) +E=:í:,. ./: a:, -de 4 = (ug).

üí) Ela é,..é,,.

Lema 4. Considere o vetar êt de$nido nalüralmente como,

(Anatog ttentepara êU,t)

ê. ,., x. :é,,., ) Xt PCa,t) ey,t) }t ICy,tl b-,ê,,t) /

)

quattdo T -+ (n,

ê.ê; --L o,T
t-l

As provas dos Lemas 3 e 4 aparecem nas Seções 3.6.3 e 3.6.4.

Do segundo item do Lema l e do Lema 4 construímos o primeiro estimador consistente da matriz A, dado por

* - (;':'':)': l Ê; :'l (;':'':)''
No item (ii) do Lema 3 quando ut é normalmente distribuído temos que 774 :: 3. Logo o uso deste

resultado na estimação de Q2 fica restrito já que na prática ut pode não ter distribuição Normal e ?74 é descon-

hecido. Portanto, utilizando o primeiro item do Lema 3 e o Lema 4 podemos construir um segundo estimador
consistente da matriz A, dado por

*,-',:l Ê:::l';:,
onde

':-(:' 0

, '-- l ,:,. ,;*.,- ,::::,.,., l
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e Ç)yy e uma matriz análoga a Ç2=r.

Uma outra proposta consiste em estimar previamente as funções a'(r), a:(r) e a,v(r) e logo calcular a

sua integral em 10, 11. Para tal estimação, consideramos a expansão em ondaletas de cada função como em
(2. 10) e, para estimar os coeficientes de cada expansão utilizamos adequadamente os resíduos é,,t e éV.t e

um procedimento de MQO. O Lema 5 garante a consistência deste estimador.

Lema 5. Comiderartdo os vetores ê. e êU de$nidos no Lenta 3. e uma expamão de ondatetas para as

.ftlnções a2 (r ), a{(r) e aaEyl.r) cÜa estimação dos coe$cieníes de ondaletas éjeita via regressão !inear, telhas

ç«.a3(,) a:(,) -50, â3(r) ag(,) J' 0'â.V(') ay(') -L0.

A prova deste Lema aparece na Seção 3.6.5.

Finalmente, utilizando o resultado do Lema 5, construímos um terceiro estimador consistente da matriz A

dado por,

Â3 :Q2âi':

onde

e

É, (./'õ3) z; \
Ê: (.r õ:) + (J' õ:) õ, /

ç22,V é uma matriz análoga a Q2,= (basta trocar z por y) e

P, (.f â:) z.

.r''.
Ê, (.r â,,) {.

Ê, (./' õ,,) z; N
Ü,Ü,Jâ,,+-(Jâ%g)ã., J

Teorema 10. Sqa A. co/zzo no 7êorema 9 e A* C {Ai, A2, A3}. Soó as suposições eifaóelectdas, qtía/zdo
T --, cn,

i) A* !+ A..

Ü) ~/FICA'C'l i/'(CÕ CP) --L N(0,/p+i)

iii) Sob Ho. a estatística W* r(cõylcA*c'l :(cÓ)

Portanto, para um nível de significância ' dado, rejeita-se a hipótese Ho se P(W* > w) < ', onde to
corresponde ao valor observado da estatística Wr*
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3.5 Simulações

Nesta seção apresentamos um estudo de simulação, feito no software estatístico R, para avaliar o com
portamento finito amostrar do teste. Geramos modelos .4R(1) e .AR(2) de média zero, conelacionados e não
correlacionados e estimamos o tamanho e poder do teste, considerando também as distintas estimativas da

variância assintótica A. Para a estimação do tamanho utilizamos ' = 0, 05. Os modelos são da forma

P

EXt :: OJX.-j + a,(t/r)u.,

b - >: @jb-j + a,(t/r)«.,

com p :: 1, 2; {ut} e {ut} são processos Gaussianos de média zero e variância l e

P

]J

., (;) - ., (;) - : -- ; .« (,«;) ,

.« (;) - ., « (: -- ; «; (:«;»;
Para cada caso simulamos 1000 realizações de tamanhos T :: 64, 128 e 256. Para o estimador As utilizamos as

bases de ondaletas D8 de Daubechies (Z)Ollb/e Extreme Pbase Mira perto(/ic golf/zdaO' conde/íon) e 4 funções
da base.

Para avaliar o tamanho do teste em processos .4R(1) geramos séries com 0i = éi , e Ói C {--0, 6, --0, 3,
0, 0, 5, O, 9}, e para avaliar o poder comparamos realizações de {Xt} em que 0i = 0 permanece fixo, com
realizações de {b} em que dt C {--0, 3, O, 2, 0, 4, 0, 6, 0, 8}. Os resultados destas simulações aparecem nas

Tabelas 3. 1 e 3.2. Para avaliar o tamanho do teste em processos .4R(2) geramos séries com 0i = éi = 0,4

e 02 ;= Ó2, e Ó2 C { 0,5, 0,35,0,35,0,5}, e para o podercomparamos séries em que 0i :: Ói :: 0,4

permanecem fixos, com séries em que 02 ;: 0,5 é fixo e Ó2 c { 0,7, 0,4,--0,3, --0, 1}. Os resultados
destas simulações aparecem nas Tabelas 3.3 e 3.4.

Em geral, em processos .AR(1), os testes funcionam razoavelmente bem. No entanto, para séries indepen

dentes ou correlacionadas, o teste com Ai e A2 tendem a super-rqeitar a hipótese nula, sendo que os piores

resultados aparecem quando 0i esta próximo do círculo unitário, especialmente quando usamos Ai e A2. Já

os testes com A3 são menos viesados em tamanho. Na Figura 3. 1 aparecem as estimativas do tamanho do teste

para séries correlacionadas, p = 1 e as distintas estimativas da matriz A, considerando T = 64, 128 e 256.

Estes valores são tomados da Tabela 3. 1 . As estimativas do poder do teste também para séries correlacionadas,

p = 1, as distintas estimativas da matriz A e considerando T = 64, 128 e 256 aparecem na Figura 3.2. Ob-

servando esta figura podemos dizer que em geral o poder do teste se comporta em forma similar dependendo

de 7' e de A. No entanto, parece que quando utilizamos AI e A2 os testes são mais poderosos. Na verdade,
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lembrado que nestes casos o tamanho é super-estimado, nós preferimos a estimação do poder para A3

Tabela 3.2: Poder do teste 0i = 0 vs e as distintas estimativas de A

128
2S6

128
256

128
256

128

128
256

0.615
0.914

0327
0.597

0.8'n
0.988

.000

.om
l.ooo

0.929

0.S87

0.90
0.994

0.999
.0(D

.000
l.ooo

0.614 0.6n
0.903 0.917

Nós dizemos que os testes funcionam razoavelmente bem porque nossos resultados de simu]ação são

muito próximos com os valores de poder obtidos quando consideramos a diferença entre as autocorrelações

de ordem l para testar a igualdade dos parâmetros AR(1), utilizando uma distribuição normal e supondo
homocedasticidade.

Em processos AR(2), quando utilizamos o estimador Ai o tamanho geralmente é super estimado. Este
viés se reduz um pouco, especialmente em amostras pequenas, quando passamos a utilizar A2 e, o teste é

menos viesado quando utilizamos Aa. Já o poder nos três casos apresenta resultados muito próximos.

Em geral, como é de se esperar, quando 7' aumenta o tamanho estimado é menos viesado e o teste fica

mais poderoso Por outra parte, tanto para processos AR(1) quanto para AR(2), os resultados de simulação

não são significativamente distintos se comparamos séries independentes ou correlacionadas.

3.6 Apêndice: Provas

O Lema a seguir garante a integrabilidade uniforme de {Xt p,} e {b P.,}

tabela 3. 1: 'lamanho do teste para as distintas estimativas de A.

  '1 '   A2  
Indcp corRI Index corcel ITHjcp CoReI

4.6 T 0.068 0.06S
0.0S2 0.049
0.0S2 0.0S9

D.062 0.059
D.048 0.052
0.050 0.053

0.04S 0.042
0.041 0.043
0.043 0.048

0.3 3
0.064 0.063
0.067 0.050
0.04S ODSZ

D.OS4 0.0S4
0.063 0.0S3
0.047 0.046

0.034 0.042
0.056 0.042
D.043 0.039

[) B
0.066 0.056
0.061 0.063
D.053 0.0S6

0.048 0.046
0.0S4 0.054
0.050 0.050

0.041 0.041
0.048 0.039
0.046 0.042

0.5 8
0.063 0.079
0.064 0.060
0.040 0.051

0.0S2 0.068
0.061 0.0S3
0.040 0.050

D.041 0.047
0.050 0.041
0.035 0.042

0.9   0.082 0.094
0.073 0.080
0.0M 0.068

0.091 0.083
0.076 0.087
0.062 0.066

0.0«) 0.053
0.057 0.054
0.052 0.050
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B T=64
T:128+

A T=256

. T:64
+ T=128
A T=256

$1:01: 0.6 +1:01:0

T:64
+ T=128

T:256

Ql:ol:o.s Ql:ol:0.9

Figura 3. 1: Tamanho estimado para p l e as distintas estimativas de A

Lema 6. Sob as suposições (SI)-(S4) da Seção 3.1. para algtlrn õ > L,

SUP E(Xt -- pa)4Ó < oo e sup E(b -- Py)4'S < oo.
l$t$T l$tÉ7'

Provam

E(X' P,)" - IIX. -- P,ll:$ < * (E=o lql llc,,t-ill,.)" $ C (E=. laia)" < .«, «ifo«-eme«te
em l 5; t $ T, (; é uma constante genérica. A prova para {lÇ -- pV} é semelhante. l

O Lema a seguir trata com as covariâncias assintóticas dos processos Xt e b re-escalados em (0, 11.

Lema 7. Sq/a?/i l $ h, Z $ p, 0 $ À; 5; p /b enfia



24 Cap. 3. Comparação de Duas Séries .Auto regressivas Heterocedásficas

a)
0n.

B T=64
+ T=128
A T=256

e T=64
+ T=128
A T=256

Figura 3.2: Poder estimado para p - l e as distintas estimativas de A.

i) hmT--E(X[Trl h P,)(X]r,.] h-k p,) = a:(r)l,(k);

ü) limo-- E(Y]r,]-h P,)(ylr,l h-k - pV) = ag(r)'yV(k);

íil) limo--E(Xlr,l h p,)(Vlr,l-Z plr) = a,V(r)l,V(A Z),

pa« «/.«. d. , C (0, il .«d. «./ü«çõ« a,(.), a,(.) ' a,.(-) 'ã. ««fh«.; 1.1 mpm««r« « pan' í"r'í« '
1=(. ),''fu(. ) e l,ut- ) estão de$nidas na Observação l do Capítulo 3.

Prova:

Verificaremos o item (iii) já que (i) e (ii) resultam como casos pu"titulares. Vem então da suposição (S l)
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Tabela 3.4: Poder do teste
d'2 T

2) e as distintas estimativas de A

0.454
0.753

0.1N
0.2(D

0366
0.620

0.885
0.996

0375
0.696

o.lm
0.190

0320
0.581

0,848
0.993

0.401
0.717

o.100
0.178

0.3W
0.58

0.869
0.993

0.142
0.220

que

E(Xt-l P,)(b h P,)
«{É.,.,,.-.-. $':.,..---.}

: ajõj+z-hE(c.,t-i-je,,t-Z-.f )
.j=o

Ê « ~* -«.,, ('P)
Seja agora t = IT7'l, r C (0, ll tal que

''*',,,-. «,''",,--» «,, - Ê«.~*.-«.,,(B\H).j=o \ ' /

-É..~*'-«',,(ufu) * ,E.-.~*:-«',,(nhu)
Sel, > Oétal que L r,l 7+ l rnm0, entãoquandoT--, oo,

É«.ó-*.-«',, (Ed/J) - e«,õl*'-«',,',, - ',,',',,,',,,
.j=o '' ' '/ .j-o
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já que !Z a.. + r, uniformente em j, .j $ L e Z fixo.

Poroutra parte,

a l >1: 1ajh* »l - >1: 1ajój--.-«l
\ .j=o .j=o

}: aj'b+z-h',«
.j=.L+l

IT:l : 1 : JT $ C >1: 1aj&+i-«l
.j=.L+i

Portanto,

.nm E(XÍr,t.z p,)(Xr,i h p.) = a.(r)'y.(r)

l
H?,, ouObservação: na prova anterior se substituímos X por y, (ou y por X), Z pi

pu por pz, obtemos a prova do item (ii), ou do item (i), deste Lema

3.6.1 Prova do Lema l

Observe que ;X'c = 1 >:;1:i et. Assim para provar o item (i) é suficiente pr

e ; >1,t::: c,.. -&. 0. (Uma prova similar vale para # },l:i cV,t --e, 0).

. +El:Z;i Xt ,c,,t -!} 0,Vr = 1,2,. . . ,l). (Igualmente, l >.t.i b ,ev,t !} 0),

Vem a seguir a prova destes dois pontos e o resultado segue da convergência em probab

e Note primeiro que {c,,t, Ft } é uma seqüência diferença martingal (d.m) pois

E(c,,.lft -) (;)".IFí -) - a,(;)E(u.IFt i) -0

Por outra parte, E(e:,t) = a3(#) < oo, pela suposição (S3). Logo pela Lzi dos Grand
(LGN) para seqüências diferenças martingales (Li-mixingales) temos que

ovarque

ilidade paravetoresiaa

B Similarmente, {Xt-,c,,t, /t } é uma sequência diferença martingal pois

'.*.-«. - , 11«, * €1 «*..--:1 . .Ê«-:l - *-;'
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Por outra parte,

E(XÊ-,':,.) $ viiii1:5.E '!,D $ . A"P Z(Xâ..,) s«P .E(.!..) < m,

pela desigualdade de Cauchy-Schwarz(CS), o Lema 6 e suposição (S4). Portanto, pela LGN para se-
quências diferenças martingales temos que,

t t

Agora, para provar o item (ii) do Lema l precisamos provar basicamente que

a) ; >1:Li X. , --L P,, Vr = 1, . . . ,p. (Similarmente, l E't::i b-, --e, py).

b) ;E:=iXt ,X. ,.A; --L p: + (./'a3)'y,(k),Vr = 1,2,...,p; 0 $ k $ P
{b}).

Provaremos os resultados para o processo {Xt}, pois para {ll} a prova é

e Para provar o item (a), para m ã p tal que a. P+l / 0 escrevemos

Xt, H,

semelhanteeme

2., aÍe'.t p-i+ a« N-l(Xt-m-l + @2Xt-m-2 + . . . + @pXt-« ,),
{-0

onde @2, . . . , IPP são constantes finitas.

S'ja agora, F.'!mm = a(Vt «, . . . , Vt+«), com Vt = (ut, ut), e«tão

m p
E
{-0

+ @-X.-« ,IFltlmm).

z(x. , - P,14]mm) aÍe.,t p-i+am-N-l-E(Xt «-l +@2Xt . 2+

Portanto,

llX.-. P, E(X.-. P,le:!mm)ll,

clm-p+illjXt .-i + l$P2Xt.,..2 + . . . + @PXt «. p

- E(Xt-m-i + @2Xt ..2 + . . . + @.Xt ,«-,IFtÍlmm)llU

$ 1a«-.+il(ljXt m-l +@2Xt ..2 + . . . +V'pXt «-.ll2
+ llZ(X. m-l + @2X. .-2 + . . . +'PpX'-m ,lrí!:t=)ll2)
$ 2lam p+illjXt .-l +@2Xt ..2 + . . . +@PXt-«-Pll2
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$ Cla«-H-ilsupt ljXtjj2 ZJ.dt ,

onde a primeira desigualdade é por Minkowsky e a segunda pela desigualdade condicional de Jensen e

a leidas esperançasiteradas.

Já que u«. :: jam p+il --+ 0 quando m --, (x) e supt llXtll2 < oo pelo Lema 6, então {Xt P pz}
é um l,2-NED de média zero sobre o processo a-mixing {Vt}. Pelo Teorema 6, para l $ h 5;
p, {Xt h p,} é também um LZ-NED sobre {Vt} e pelo Teorema 5 é necessariamente um Z,t
mixingale. E unifomiemente integrável pelo Lema 6 e o resultado segue da LGN para Zi-mixingales.

Para provar o item (b) é suficiente mostrar que

;Ê'*'-« *'-»-. ':)«'*,,«-:, ,,; ''~',
Vem da provade(a) que {Xt h p,} e portanto {Xt h k p,} são processos L2-NED sobre {Vt}

logo,(Xt h p,)(Xt-h-X; p,) E(Xt h p,)(Xt h k p,)éL:-lqEOsobreÍVtle«ces
sariamente um Li-mixingale. O Lema 6 implica sua integrabilidade uniforme. Logo pela LGN para

l,i-mixíngales temos

; >ll: l(xt-ü - p,)(xt-h k p,) -- z(x' h - p,)(xt-h-k - p,)l --e' ot-l

De modo que,

(3.6)

;>1:(x.-« -pJ(x. « * -p,)
T

; >1:-E(x' « - p,)(x'-«-* - p,)

>: ;.E(X'-« - P,)(X'-«-* - P,)t-l

}J l E(xxv,\-h H:)(x\v.\-üt-l'T
T+l

r l?(Xlr,l-h P=)(Xlr,l-h k
T

+ o.(1)

+ o.(1)

A; p,)dr + o,(1)

P,)d, + 0.(1) --L
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3.6.2 Prova do Lema 2

Para provar o item (i) do Lema 2 é suficiente mostrar os 6 itens a seguir,

a) ; >1:Li e2,. -L J' a2. (Analogamente para {b})
U #EL:':,.x. « -L p,(J'a:), VA 1, , p. (Analogamente para {b})
c) #E=ic:.tX. hX. h k L p:(J'a3)+(./'a:)l,(k), Vh= 1,

mente para {b}).
P; k 0, ,p A. (Análoga

d) ; ELi ',,..,,. -L ./' '',
e) + }l:=ic,.tc,,tX. h --L p,(J' a,,), Vh , p. (Igualmente para {b})
í) #E.:::',,.',,.x. hb k --L p,p,(J'aV) + (J'a3,)7,,(k), VA,k 1, ,P

Prova

. Para provar o item (a) note que {c:,. --a3( t ), Ft} é cr-mixing pelo Teorema l e E(c3.t
pelas suposições (S2) e (S4). Logo pela LGN para Lt-mixingales,

.3(+))' < «:,

;E.i,. -;E "k:,J --'-, ',
implicando que

; : k:,J+.,m-E; :( )+.,m--L/.3.
e

Para provar (b) note que {c3,t} é mixing e portanto ].,2.NED sobre {Vt} e já que {Xt
L2-NED sobre {Vt} então {c2,t(Xt-h -- p,)} é -Li-NED sobre {Vt}. Por outra parte,

.h

'l.:,.(X.-« ('k:b'(.*.-» )«)} « m,

pela suposição (S4) e Lema 6. Logo pe]a LGN para ].,i-mixingales

ÍE ':.,(x.t-l
.h p,) --L o

Mas de (a)

T . T . Tl ' l Z . lE
t-l ' t-l ' t-l

E':,,x.-« - «,; ':,. + 7 >1:':,.(x.-h - p,) -L p, / .3T
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)m (c) é suficiente mostrar que

F>1:':,.x..hx. » k p:t-l

T

/.!', Ç/.Ü ,.*», -

;Ê.:,.'*.-« -"-. -'-,(./':),,'*,, :'"',; ''*',
Para isto, comece por notar que

{c:,.(X.-h -- p,)(Xt-h-t p,) a3(;)(Xt-Ü -- p,)(Xt-ü-k p,),Jt}

üência diferença martingal, pois tem média zero e,

E(c:,t(Xt-h - p,)(Xt-h-k p,) -- a:(;)(Xt-h p.)(Xt h-k - p,)IXt-i)

(2)(Xt h p,)(Xt-Ü-k p,)E(e:,t -a:(})IEt-l) (=)O.

e uma seq

Por outra parte,

lc:,.(Xt-h p,)(Xt h-k p,) a3(;)(Xt h - p,)(Xt-h-k p,)lló

< ll.:.,(Xt-h p,)(Xt-h-k p,)llõ+jja3(i)(x.-ü p,)(Xt-ü-t p,)llõ

'y IE(c:?t)(Xt-Ü p,)Õ(Xt h-k p,)ÓI'/Ó+a:(!)IE(Xt-h p,)Õ(Xt-h k p,)õl:/õ

'g IE(c:?t)-E(Xt-h P,)'õ(Xt h k P,)'õl:/'õ+

a3({)1E(Xt h p,)"-E(Xt-ü k p,)"lá

$ 1E(c:?t)(E(X. h P,y'E(Xt-h-k p,y'){là +

a:(;)IE(Xt-h - p,)"-E(Xt-h-t p,)"lã 'm<a ' m.

Logo pela LGN para seqüências d.m

: >:.:,,(X'-« - p,)(X' « ' p,) - ; >:a:(;)(X'-« - p,)(X'-«-' - p,) -L 0

Agora, para determinar a convergência em probabilidade de

;; >:a3(;)(X'-h p,)(X'-h-t p,),
T
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por argumentos similares aos usados depois da equação (3.6), temos que

; >: a3(;)(X.-Ü - p,)(X.-h-t - P,) -t-l

; >1:a3(;)E(X*-« p,)(X*-«-k - P,) +t-l

if«:(w),'*,,:-» ",''*''.,
''«:(w).'..*.,,'-« .',,-«-

T

..(1)

h k P,)d, +o.(1)

l
T k P.)d, +o,(1) --L ':l'y,W

Portanto

FE .:,.(x.[-] .h P,)(Xt h k - P,)
t-l; >1:':(;)(x'-« - p,)(x'-« * - p,) +'p(1)

': l l,(k)

onde o último resultado segue do Lema 7

e
Para provar o item (d) temos que {f,,tcv,t ap(#), /t} é a-mixing e
a=,( t ))2 < oo. Logo pela LGN para Li-mixingales,

por(S2) e (S4) E(c,,tcy.t

pE',,''... E''',...,,o-',',
[-] ' t-l

implicando que

;Ê.,,..,,.t-l ; 11: zk,,..,,D + ..m - E ;.,,(;) + .,m --L /.,,.t-l t-l ' '

. Para o item (e),já que {c,,tcv,t} e {Xt h p,} são processos L2-NED sobre {Vt} então {c,.tcV,t(Xt h
P,)} é Éi-l-IED sobre {Vt}. Por outra parte,

EI',,..,,.(X.-h - P,)I' $ 1Z(':3':3)-E(x.-ü - P,)"j '

$ 1z(':'i)z('3%)l ' lz(x'-» - p,)"I ' < ",
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pela desigualdade de CS, suposição (S4) e Lema 6. Logo pela LGN para Lt'mixingales,

: >: '.,..,..(x'-« - p,) --L o,
t-l

pois sob as suposições estabelecidas, E(e,,tcV,t(Xt h p,)) = 0. Assim do item (d),

F E',,.',,.x.-« - «,F E',,.',,. + F E',,..,..(x.-« -L «, / ',,-

e Para provar (f) devemos mostrar que

T'},',,.:,,.X. -Yt-« p,F« 1 .,, '

Paraisto observe que,

{e,,tc,,t(Xt-t --p,)(b-h %) --a,V(;)(Xt-t p,)(b-h py), Ft}

üência diferença martingal, pois tem média zero e,

E(c,,tcV.t(Xt l p,)(b-Ü pP) a.P(')(Xt-z p,)(h-h PV)IZt-i)

(y)(Xt-l p,)(b h pV)E(c,,tcV,t --a,V(;)IFt i) -0

(.
'y.(k), l $ h; k $ P.

f }. '.,.c,,.(X'-t P,)(b-A - P,) -Z'' t-l

9

ocedásticas

T

t

e uma seq

..l.{:Õ.,,w, -

Poroutra parte,

llc,,tc,,t(Xt-z --p,)(b-h pV) -- a,V(?)(Xt-l p,)(b-h %)llõ

< llc,,tc.,t(Xt-z --p,)(b-h pv)llõ + lla,,( ' )(Xt-l J',)(b h -- pV)llõ

'y l-E(c!,tc$,.)(Xt-l p.);(b-h - pV)'l:/' +a,(;)IE(Xt-z p,y(h-h PV)'l:/'

$ 1E(':?t'::t)E(X.-i P,)"(b h Pv)"l'/"+
a,,(})l-E(Xt-z -- p,)';E(b h pP)"l'/"

'e 1E(elà)E(c3%)I'/"I(E(Xt-l p,)"E(b-ü pPF'):/'l'/" +

a,,(1)IE(xt 1 -- p,)';.E(h-h pV)"l:/'ó ''T ' ..
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Logo pela LGN para sequências d.m

7E',..',..p'.t-l
p,)(b-ü p,) ; >1: ',,(;)(x.-' - p,)(b-« p,) --5 o.1

Agora por argumentos similares ao resultado a seguir temos que

; E ',,(;)(x.- pJM-« - pJ - ; >1: .,,(;).E(x...

' >1, ./l ',,(!;d),E(xt,,l-. - p,)(}'i,',}-« - p,)a' + .p(1)t-1'7 '

a,(ll;d)E(X]r,]-z - P,)(y]r,]-h - pp)dr + oP(1)

p, )(b - h P,) + o,(1)

7

'(. ',,.,,) «,'- - «, - (. .3,) ,,,(,),
onde o último passo é devido ao Lema 7. Portanto

?E ',,,',,.(x.-.t-l
p,)(b h P.)

P

;E ',,(;)(x.-.
' t-l '

(/ .:,) ,,,.,,.

p,)(b .A P,) + o.(1)

BÊg!!!!açlg: # XL: Xt.ih-h --L p,p, + (.r a,) l,,(,-),
ou equivalentemente,

; É'*.-. «,""-« - «, " (/««) ,«.,,, ', " - :, , p\ 'r :: l h

Prova

Já que {Xt-i -- p,} e {b-h pV} são processos L2-NED sobre {Vt}, temos que {(Xt-Z p,)(Xt
P3r) -- E(Xt-i P=)(b--h Py)} é Z'i-NED sobre {Vt} e necessariamente um Z,t-mixingale e,já que cada
processo é uniformemente integrável, então o produto também é, pois

ll(Xt-i P,)(h-h PV)lló = .EI(Xt-z -P,)ó(b-h P,)õl:/õ

$ 1E(Xt-z -- P,)'õE(h-A /h,)'õl:/'õ L'T ' oo



J't

Assim pelaSSI ,GN para l;i-mixingales,

;E:l(Xt-Z -P,)(b h Pv) --E(Xt-i P,)(b-h Pv)l --L0' t-l

.mente,

T

;l:(Xt-z-P,)(b-h P,)

T
t-l

; >1: -E(xt-t - p,)(b-h pv) + 'p(1)
T .

' t-]

>: ;E(Xt-i-P,)(b-h Pv)+'p(1)t-l

>l.,/. ' E(X]r,]-i P,)(Hr,]-h Pv)'Ír+oP(1)t-l'T

(.E(Xlr,l-z P,)(Xl7',l h pV)dr +oP(1) --L b. (.'-) .

T

T

Agora, para provar o item (ii) do Lema 2 por Cramér-Wold é sufici-

-LÀ'X'. L]V(O,À'Q,À),v'r

ip' À20, À2i, . . . , X2Py # O, e de dimensão 2(p + 1). Mais especifica-

nte mostrar que( ]

,À[or À() 1 )

mente
t/HnH bvvv BV \./\lU ) / \ .L

. r T T T T

Ü [*-' E .,,' * *:: E *.-:',,. * . . ' * *-, E *'-*,,' * *'' E',,. *
:; E À'.. --5 a'0, x'n,N.

Prova:

Note que, {X'et, Ft } é uma sequência diferença martingal e pelo item (i) do Lema 2

+ >1: X'ete'tX --e-, À'Q2À.

T

t
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Mais ainda

E(À'Q)" 'e,llgg

llXiOC=,t + ÀitXt lcz,t+ . . .+ ÀiPXt Pc=,t + À20cy,t + À21lt-ley,t+. . . + À2Plt PcV.tll2Õ

(llÀioc,,tll2ó + . . . + llÀipxt-pc,,tll2õ + llÀ20eV,tll2õ + . . . + llÀ2,b-.e,,tll,õ)" < .n,

onde este último resultado vem do fato que para l $ h $ p,

1*:«x.-«,,.U« - l*:«l ('(x -«.,.a"y'" $ 1*:«1 («(xgJ'k::D) :'" ::: m,

o qual decorre do Lema 6. Também mediante uma prova similar temos que llÀ2hlt hcV,tll2.i < oo. Portanto:
pelo 'll,C para seqüências diferenças martingales

:; E À'.. -L '"0, x'o,N.

l

3.6.3 Prova do Lema 3

e Para provar o item (i) observe inicialmente que

x -- ..4,0

.4,0 +c,

., - Á,(o
e, -- e,,

Á,o
-0)

ondee, .4,(0 O). Logo o vetar é, tem componentes do tipo

ela,t ;,,' - .;,.(õ o)
E:,,t e,,t

'.,,. o.(r''/'),

onde a=.t é definido no Corolário 2 e C,.t = a' ,.(Õ 0) = OP(T'i/2), pois do Corolário 4, (Ó 0)
Op(T'i/2) e, do Lema 6 e da desigualdade de Markov, aá:,t = OP(1).

Analogamente, éV :: y .AV© :: cv -- Cv é um vetar com componentes

Cy.t €3,,t '«,. - 0,(7'''/') e,,. - o,(1)
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Assim

; E :.,.',,. -.. :; Ê ':,.' t=1 ' t=l

;o.(a) +;o,W
T

,r-- )i. c:,t + o.(1) --L
t-l

l

'0

e Para provar o item (ii) observe que o processo {cl!.t -- 774a:(t/T),Ft} é cl-mixing pelo Teorema l e

portanto é L2-NED sobre {Vt} e já que suptlc:ót} < oo para algum (5 > 1 então é Lt-mixingale.
Logo,

q.a:(t/r)) L o,

e por um argumento similar ao item anterior

;) -- .,':, --'-, «- .z: .:-
e Para provar o item(iii), observe que

l
T

l
T

l
T
l
T

l
T

T
>:(',,.
t-l
T
E',,''«
t-l
T

)l:o,U'
t-l
T
E',,'',
t-l
T
E',,'',
t-l

e,,.)(c,,t (,,t)

;o.(r''/')
T
E',,.
t-l ;o,(r-'/DE .,,.

' t-l

+ '/')0.(T :/')

;o,(@) --;',m
. + o.(1)
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3.6.4 Prova do Lema 4

Considerando agora o vetor
êl,,.y = (é,,ta;,t éi,,tal,..y , temos que

êtêj! =
é::,ta,,ta;,.

é:«,té:v,ta3/,ta; ,t

é;,,té3,,ta,,tav,t

é:Í,.',,'',,.
Queremos provar então que

:lí: ;,.í - :} glt-] t-l
é:3,ta,,t",,. é;,,té:V,ta,,tala,.

;:,.'.,*'l,,.ez ,téZ/,taV,ta; ,t
-50,

Para isto é suhciente mostrar o seguinte

i) ; ELié3,ta,,ta;,. --L Q',,

ii) # >1:Z:l é:.taV.ta,,t -!-} ç2'-,

iii) 7 >,t.i é=,têv,ta=,tala,t p Q2

Provaremos o item (iii) já que os dois primeiros seguem do Corolário 2 e de um procedimento similar. Observe
que

. T

FE é,,.:,,'',,,'l,,.t-l e,,.)(',,. e,,.)',,.';,.
'r' T-

E
[-] ' t-l

',,''.,'",,''l,,. + E ',,.Q,'',.''l,..
l
T

'l' m-

E
t-l ' t-l

',,.(,,'',,.'l,.. + ; }: (,,.G.''..'',,.
l
T

F },',,'',.'',,.'l,,.+o.(1)t-l

T

?E',..'l,,.+.,mt-l

onde a última convergência vem do Corolário 2 e a terceira igualdade vale porque

T ll . T

E
t=1 ll ' t=i

',,.e,,'',,.'1,,. $ ; >11: 1.,,.1 1G,. l rl.,,..l,,.ii
l
T

T

r' >1-.op(r':/')-op(1)t-]
e 7' ii v'

? E (,,.e,,'',,.'1,,. $ ; E i(,,.iic,,.i u.,,..l,,.
t=i ll ' t=i

T

1 - + >1: o.(1'':) - '.(1)Íl::l
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3.6.5 Prova do Lema 5

Da Observação 3 feita na Seção 3. 1 temos que E(e3,t) «:(#) .f(t). Agora assumindo que

.3,. t) +c(t),

em que e(t) é uma sequência de variáveis aleatórias independentes de média zero e variância constante e se

consideramos uma expansão em ondaletas da função a2(r) como em (2. 10) na forma,

«:(,)

J 1 2j l

>ll: }l: 'j,*@í,*(') + >1: >: ';1*úy,*('),
.j=-i k=o .j2:J k

(3.7)

então, para r C (0, il, l 5; t ITrl $ T, c2.lr,l pode ser representado como

c;,lr,l ÇI. T ';,*«,,* (W) -- .',,,''', -- '''',:'',,.j=--i k::O '' '

onde s(ITrl/T) E.- E* 'i*«.,* (%') . «,«:':,-""'..

c: , +(., +s (3.8)

'm q« '3 = (e:,lr,.l,',,lr,.,l, .,',,lr,,ly, (., - ({(l7''il/T),e(Í7''21/T), . . , ((l7''rl/7')y,
0., i,o,q,o,<,o,'{,i,..-,dA,.,. -,dA,,a .y, A - i 1, s = (s(lrrll/r),s(lrr21/r),...,s(lrrrl/7')y,
e

l &
© = l

lrr
com Et = l@ i,o(lr,l/7'), @o,o(lrrl/T), @i,o(lr«l/r), v'i,i(lr,l/r),.

O estimador MQO de /3., é dado por

@a,o(lr,l/r), . . . , v'a.2a : (l7'rl/r)l.

À, (®'$)':©'':
(@'0)''Õ'(a'P., + (., + s)
êc, + (@'©)''4''e., + (@'$)

0c, + ($'q') :@'{., + (©'4') ' @'o(1) , (3.9)

pois da condição (S2) e utilizando o Lema l de Cai e Brown(1 998) prova-se que cada componente do vetar s

tem magnitude o(1) e, consequentemente s = o(1). Também, já que E((.. ) = 0 temos que
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i) E(P.,)

ü) E(ü, P.,)(Dc, - o.,y ::: o(r'');
iÜ) 0E, J' Dc:

Por outra parte, da prova do Lema 3 temos que para cada l $ t 5; T, é:,t = c:.t + oP(1), então o modelo
(3.8) pode ser re-escrito na forma

e3 #., +e., +s+o.(1).
O estimador MQO de DE, para o modelo (3. 10) é dado por

(3.10)

Ó., ©'@) :@'ê:

c para analizar a consistência deste estimador, observe que

P', ( 4''@) ' : ©'ê:
(©'d')''©'(c: + o.(1))
(@'©)':4''e: +(©'a')''®'o.(1)
P.; + o,(1) -B P.,. (3.11)

Finalmente de(3.7) e(3. 11) temos que

,3 (W) Õar, +.(1)
0#.: + 'Po.(1) + o(1)

q'aC, + 0(1) + 0,(1)

.3 (T) -- .,.:,, (3.12)

assim seT -+ oo, ,r -+ r,e

a3(.) a3(,) -B 0

l
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Capítulo 4

Comparação de Duas Séries Localmente
Estacionárias

Neste Capítulo estendemos o teste proposto no Capítulo anterior para comparar duas séries localmente

estacionárias. Assume-se que as séries seguem um modelo auto-regressivo com parâmetros variando no
tempo e que os erros têm variância também dependente do tempo. Consideramos ainda que as duas séries

podem ser contemporaneamente correlacionadas através de uma função que também pode variar no tempo.
Desenvolvemos um teste para verificar a hipótese de igualdade das correspondentes funções auto-regressivas.

4.1 Os Modelos e as Suposições

Sejam {Xt,r} e {lÇ,r} duas séries localmente estacionárias seguindo os modelos auto-regressivos de
ordem p com coeficientes variando no tempo,

*:., -«,(;) *É«(;)(*-:,, «,(Ç)) *',, , (4.1)

«,, - ~(;)'* $':(;)(«-:,, - «,(Ç)) * ',,*, '-.',

com p conhecido. Para cada t = 1, . . . ,T, as funções p,(t/T) e pV(t/T) representam as médias dos re-
spectivos processos. Os erros c,,t e clr.t são considerados da forma e,,t = a,(#)ut e cv,t = av(#)ut, em

que a,(#) e av( t ) são funções escala não negativas. Aqui os processos {c=,t} e {cy,t} podem também ser
contemporaneamente correlacionados através de uma função av( t ). Outras suposições adicionais destes
modelos são as seguintes:

e

41
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SI) As funções a,(u) e aj(u) com u = #, são não estocásticas, mensuráveis e contínuas em 7Z com

a,(u) = a,(0), q(u) = ai(0) < .o para -' < 0; a,(u) = a,(1) < «,,aí(u) = aá(1) < m para

u > 1, e diferenciáveis para u C (O, 1) com derivadas limitadas. As mesmas condições de a,(u) valem

para av(u) e a,,(u) e as condições de aj(u) «lem para ój(u).

S2) Existem constantes ci > 0 e c2 > 0 tais que )l:::oai(u)zi / 0, Vjzl É 1 + ci e >,i.obí(u)zi /

0, Vjzl 5; 1 + c2, uniformemente em u.

S3) {ut} e {t;t} são processos diferenças martingales com -ElutlFt-i} = .BltPtlFt-i} = 0, Elu?lFt i} =

Elti?lFt i} = 1, q.c. para todo t e contemporaneamente correlacionadas através de uma função
EÍututlFí i} = p(#), q.c. para todo t, onde

" - .''«.,«,',, ' *, . , (;) - .,,(#)
.,(#).,(#)

S4) Existem õ > 1 e Ci, a2 > 0 tais que supt -E(u?õ) < Ci < oo, e supt E(ufõ) < Ca < oo

As suposições (SI) e (S2) implicam que {Xt.r, t = 1, . . . , T} admite a representação

*',,-«,(;)

com )l:l=o lat,r,1l < oo uniformemente em t e T. O mesmo resultado vale também para a série {l''t,r, t

Para simplificar a notação, daqui em diante omitiremos o subscrito T das expressões para Xt,r e }l,r e

assumhemos que p,(u) = p,(u) = 0.

r}l

4.2 Hipóteses de Interesse

Suponhaagora quedispomos deumaamostra {Xt,t:: p+ l,...,T} e {ll,t:: p+ l,...,T} de
cada processo {Xt} e {ll} com representações auto-regressivas, de ordem p, variando no tempo. Queremos

testar as hipóteses:

H0:a{(u) = bi(u)Vá=1,...,p, eVuC(0,1)
HI :ai(u) # bi(u) paraalgumí = 1,...,p, oualgumuC (0,1). (4.3)

Para definir uma estatística do teste, podemos considerar um procedimento similar ao utilizado na Seção

3.2. No entanto, ao expandir cada observação Xt e }l, f = 1, . . . ,T, segundo (4.1) e (4.2) e, utilizando um

modelo matricial similar a (3. 1) ou (3.2) resulta impossível estimar os parâmetros dos modelos uma vez que,
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devido à sua variação no tempo, aparecem muitos mais parâmetros que observações. Uma altemativa para
este problema é representar cada função a{(.) e b{(.), ã = 1, . . . ,p, numa expansão em ondaletas.

Tomando então, .jo = 0 em (2. 10), representaremos a expansão em ondaletas de uma função /(t) € L2(7Z)

oo oo

/(t) - >1: >:dj,k@j,t(t),
.j=-it=o

por

em quedo.o(t) = @ l,o(t) e co.o = d i,o.

Por outra parte, se cada q(u) tem suporte compacto em 10, 11 e re-escalando apropriadamente as séries
em (0, 11, o sistema (4. 1 ) pode ser representado como

l oo oo l

>: }ll: cll!%,*(t/r) l x.-. + .,,.,
l.j=-ik=o l
l J-1 2j-l l
}. >1, '11i@j,t(t/7') l x.-: + s,,. + ',..,

1..í

onde s,,t = },::i l}.'jzJ >..k cSIZ'ÚJ.k(t/r)l xt--i é um erro devido ao truncamento da série na maior escala
de resolução J l tal que 2J'i $ Ti/2 $ 21, Dahlhaus et al.(1999)

Enfim, os sistemas (4. 1) e (4.2) serão representados na forma

l J-1 2j-l l

x. - }: >: }: cSlà%,*(t/r) l x,-: + .,,. +',,.,
l.j=-i k=o l

[ J-1 2j-l ]

b - }. 1 }. >, ó$1Z@j,.(t/r) l z-: + .,,* + ',,.,
[.j

onde os coeficientes de ondaletas {cl'Z, óÍ'Z, --l $ .Í .$ J -- 1, 0 $ k 1; 2j 1} das correspondentes funções

a{( ) e bi(.), { = 1, . . . , p, são agora os parâmetros de interesse.

De (4.5) temos que as últimas T observações do processo {Xt} podem ser representadas matricialmente
como

x.

(4.4)

(4.5)

e

(4.6)

Xl= q',c+s,,+c,, (4.7)

em que, denotando A :: J -- l

(XI, X2, . . . ,Xr i, Xry,

kgl,., .á12, . . ., .111;..., .el,., .H, . . ., .g,'-:,. . . , .y,., .8, . . . , .1rl..0',
(',,i,'.,',. ..,.,,ry, ', = (c,,:,c,,',. .,.,.ry,
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e a matriz @, é dada por tP, (©g), üm, ,Wg))c.m

@ :,o (;) Xo
@ :,o (;) X:

W,o (;) Xo
@o,o (;) X:

@..,. : (+) Xo
@',,..: (4) x:

wg)

@ :,o (ZF) X,-, @o,o (Z#) Xr ,
@ :,o (;) X,-: Úo,o (;) X, -

'P'.2'-- (ZF) x,-,
@',,... (;) x, :

@ :,o (#) X-:
@ :,o (4) xo

@o,o (#) X--
Úo,o (;) Xo

d'a,«-: (#) X :
@',,..: (é) x.

'pg)
@ -,. (!F) x,-; úo,o (ZP) x, ;

@ -,o (;) Xr-, @o,o (;) X, ,

@.,« : (Z#)Xr ;

@.,« : (;) x, ,

@ :,o (;) X:-.
@ -.o (}) X, ,

@o,o (4) x:-.
@o.o (4) x, ,

@',,..: (#) x:-,
d'».,... (}) x, ,

l

@ -,o (Z#) Xr - . @o,o (Z#) Xr - .
@ :,o (;) Xr , @o,o (;) X,-,

'P'.«.. (ZF-) Xr --,

'P',2'-: (4;) x,- .

Também de (4.6), representamos as observações yl , y2, , Vr, na forma

Y = Wvd + sv + cv (4.8)

onde as quantidades Y, üv, d, sv e cv são similarmente definidas. Ainda, lembramos que

E(.,)
E(',.;)

E(c,)

«:«. (.3 (;) , .3 (;) ,

«:.. (.3 (;) ,.: (;) ,

«:., (.,, (;) ,.,, (;) :

,.3 (;)) - --,
,.3 (;)) - ,«,

,.,,(;)) - ,,,.
z(','1,)

E;(','1,)

A dimensão de X, s,,c=,Y, sy,cv éT x 1, de c edé pl x 1, de W, e ©y éT x pl, e de cada matriz E.
é T x T, onde L = 2a+i :: 21 corresponde ao total de coeficientes de ondaletas usados na aproximação de

cada função.
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(4.9)

De novo, juntamos (4.7) e (4.8) num único modelo

Z= $P+s+c,

com

,-l:l, «-l'? il,,-l=1,;-1::1
'(.)-' . '(«o-'-l::: ::l

A dimensão de Z, s ecé 2T x 1, de/3 é 2pl x le de q' é 2T x 2pl.
No modelo (4.9), as hipóteses dadas em (4.3) são equivalentes a

e c

Ho:c = d

.F7i :c # d

ou ainda a

Ho:CP
Hi:CP # 0

com C - l/,L lpz,l

4.3 Resultados Limites

Um teste de Wald pode ser proposto considerando inicialmente o estimador de mínimos quadrados or-
dinários de/3 dado por

(«'«)':«',

(''«) ''«'(«© -- . -- ;)
'*("'«)''"''*(«'«)':,';

O termo T2 representa o erro devido ao truncamento na escala J l.

Para estabelecer algumas propriedades estatísticas de P considere as suposições adicionais:
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S5) As funções ai(u) e b{(u) pertencem aos conjuntos

J:'u (") : /(u) = >:cS:kój.,k(") + : Sl!@j,k(") l llcS:l.ll- < m, e, lldloll,:,,:.ç, < 'o l,

onde ri ? l representa o coeficiente de suavização, l 5; p{,qÍ $ oo são parâmetros de forma das
funções em /'(i) , e

PÍ,qi

com si:: ri + 1/2 1/p{. Uma suficiente regularidade para as funções nesse espaço é garantida se

gi > 1 em que gi ;: ri + 1/2 -- 1/ mintpi, 2}.

S6) Ó e @ pertencem a (.;'l0, ll e têm suporte compacto. Também J #'(t)dt
0<k<r

E l:'"-: :llaloll,.

l e J'tt@(t)at = 0 para

S7) Existe um ,y ? 0 tal que lcum.(ut)l $ c"(nl)i+'r, para todo n e t. Uma condição análoga vale para ut

Para tratar inicialmente as propriedades estatísticas do termo T2, como em Dahlhaus et al.(1999), temos
que

/ \

,.U', l.XE i~llli',l - ' e ";) ,
sendo que a perda na reconstrução das funções devida à truncagem no nível J l da expansão em ondaletas é

de ordem 7''«" se J é ucolhid' t'l q« 2 "í: = o (rãiÍh) , o q«l «rifica-se q«ndo 2'-' $ Ti/Z $

21, Dahlhaus et al.(1999).

Logo o termo Te é [al que

( q' '$) ': q' 'sllz

OP((2-J"i"l3i} + T i/22-J"i"ln-i/2 1/(2pi)})

.. (,-:''-'''') ,
para algum T(J) > 0. Conseqüentemente, VFllT2ll2 = O.(T '(J)) = o.(1).

Os Lemas a seguir tratam das propriedades estatísticas do termo Ti

IT2ll2

'Ém)
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Lema 8. Sob as suposições estabelecidas, qtlando T --} oo.

0 ,}@'. -B o;

fl) ;l$'@ -B o-,

onde çl \ é lltuci nmtriz bloco diagottal de dimensão 'Zpl x '2pl na forttta

'--l\'' .T.,l
em que cada elemento de ç\\,: e çl\,u édafortua

@j.k(r)@j',k,(r)a3(r)c,(r, Z'

l

0

@y,k(r)d'j'.k,(r)a3(r)Q(r, Z' Z)dr,

respectivamente. Os índices l. I' variam ent {l . . - - , p}, e para cada t, I' os índices :i, j' variant em {--1 , . . . , 6.\

e k, k' e/?z {0, . . . , 2j 11; c,(r, Z' Z) e cv(r, Z' -- Z) repreie/zra//z as covarlá/zclax /ocalx de cada processo,
no tempo r e defasageltl t' 1. quando alfunção de variância é l.

Lema 9. Sob as suposições estabelecidas e de$nindo o vetor ét, de dimensão 'Zpl x 1-, com as primeiras T)L

componentes rla forma $j,KXt le=.t e as restatttes na fortim $j,tçYt leu,t ettl que 1 -- L , . . . ,p, e para cada l

os índices ii e k variant na fortim j :: -- \, . . . , b. e k -- Q, . . . ,'23 - - L , quando T --+ (n,

e
l

0

0 ; E=: ó.ó; B Õ,,-

W -#@'. -5 w(o,Õ,),

ottde ÇLa é uma matriz bloco de dimettsão 'Zpl x 2pl na fortua

Q',',

etn qtle cada eletttettto de çll,=. çla.v e çta..u édaforma

@{,j(r)@i'.j'(r)a:(r)c,(r, Z' l)dr,
l

0

/o V':,j(')'@:'.j'(')a3(')',(', Z'

l

e

1, @:,j(')V':'.j'(')aâ(')',«(", Z'

l

!)d,,
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respectivatnettte

As provas dos Lemas 8 e 9 aparecem nas Seções 4.7. 1 e 4.7.2

Teorema 1.1. Dcls Lemas 8 e 9 e do Teorema de Slutsky restllta que

#mi + .,(1) --L N(0, À),

..,«À :Ó2(ÕI)':

Deste Teorema vem direto que vF(C/3 C/3) -g. Arpl(O, CÂC'). Logo definindo a estatística W na forma

«FlcÁc'l 4(cÕ CP),

quando T --' oo, W --g-, /V(O, IPt) e conseqüentemente sob Ho, a estatística

l,'' - H''W ICÀC'j-i(CÕ) --5 X'.

Portanto, para um nível de significância ', rejeita-se .leio se P(}' > u) < ', onde u é o valor observado da
estatística V

4.4 Aspectos Inferenciais

O procedimento anterior assume que a matriz de covariância assintótica A é conhecida mas na prática, ela

[em que ser estimada. Nós propomos um estimador consistente de A baseado no estimador de ét, o vetar êt,

que utiliza os resíduos é,,t e éV,t da regressão de MQO. Ou sela, as primeiras pl componentes de êt são da

forma @j,kXt-zé,,t e as restantes da forma @j,kll-zéV,t-

rema IQ. Sob as suposições estabelecidas, quando T --) oo ,

o + Xl;: õ.õí -5 Ó,;

lo Ã -(+'p'q')''(+ XL:: õ.õ;)(+$'@)': -L À

A prova deste Lema aparece na Seção 4.6.3

Teorema 12. Seja A. colho no Lema anterior então qtlaltdo T + oo,

«FlcÃc'l-'/'(cÕ CP) L ]V(0,/pz.)

Temos conseqüentemente que sob Ho, a estatística I'r* = r(CPyjCÃC'l :(CP) --L XÍz,' Portanto,
para um nível de significância 'r dado, rejeita-se a hipótese -Zlo se P(W'* > w) < ', onde w corresponde ao
valor observado da estatística W*
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4.5 Caso Mínimos Quadrados Generalizados

Os resultados limites da Seção 4.3 podem ser naturalmente estendidos e a distribuição do teste de Wald,

proposto para nossa hipótese 17o, não fica alterada se considerarmos o estimador de mínimos quadrados gen.
cralizados para o parâmetro P do modelo (4.9)

Supondo que a matriz E é conhecida, simétrica e definida positiva, o estimador de mínimos quadrados

:ener:gizado:de n f''d. «,.Õ -($'E-'@)'"@'E :' " .q«i«l«'.m«'. p" Õ '(ã''Õ)'::Õ'2 «
modelo transformado, ~ '

z- @P+g+ê

tP :: >n-i/2tl), s :: }' 1/2s e € :: >= 1/2c.em que Z := E i/2Z,

Temos então que,

($'õ)':'''à
('''õ') ':ã''(ü' -- : -- ;)
' -- ('i'q')':ã''; -- (õ''®)
P+Tl+T2.

l
õ'g

Sob as condições (S l)-(S7) ejá que E é uma matriz não estocástica, o vetor T2 também satisfaz que x/TllT2 ll2

oP(1). Por outra parte, similar às provas dos Lemas 8 e 9 verifica-se que

i)

Ü)

üi)

4:Ü'ê -5 o;

4:õ'© -B i';

Ú;ú'ê -5 N'(o, r),

em que I' é uma matriz bloco com matrizes diagonais I',, I'V e matriz no bloco superior direito I',V, cada uma

com campo""tes da fo«na .G /J,k(r)/J'.t'(')a3(')',('', Z' -- Z)dr, áol ./),k(')/J',t'(r)a?(r)Q(r, J' -- Z)d,,
e áoi /J,k(r)/J'.k'(r)av(r)c,v(r, Z' /)dr, respectivamente. Neste caso, /J,E(r) é uma função result.nte
do produto entre uma função de ondaletas e uma função devida à transformação dos mínimos quadrados
generalizados.

Observe que a matriz de covariância no item (iii) vem do fato que

' I'py- , l, I'rí,ll - , I'pl -' -
Oest' fo«-a temos q«, ~/7(Õ -- P) - ©MI + '.(1) -S /V(O, E*) '" q" * = pJ:m (""x' w)': ,e
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conseqüentemente sob .17o, a estatística

V'' yjC(@'X''$)':C'l :(c/à) --L X;z,

No caso cm que a matriz E é desconhecida, como acontece na prática, ela deve ser previamente estimada

tanto para calcular /3 quanto para aplicar o teste de Wa]d na verificação de ]lo. Para isto, nós propomos o

seguinte procedimento iterativo:

1) Calculamos o estimador de mínimos quadrados generalizados de P considerando E igual à matriz
identidade;

2) obtemos os resíduos é,,t e ê3r,t;

3) suavizamos os quadrados destes resíduos e os resíduos cruzados considerando uma estimação de

mínimos quadrados ordinários para obter um estimador de E;

4) aplicamos a estimação de mínimos quadrados generalizados considerando a matriz estimada de E
obtida no passo anterior;

5) retomamos ao passo 2 até obter convergência numérica dos parâmetros ou até atingir um máximo

deiterações.
Este procedimento é similar ao procedimento Cochrane-Orcutt(1949) de forma que a variância dos esti-
madores será menor da obtida quando utilizamos mínimos quadrados ordinários.

Observe que o passo 3 é equivalente ao procedimento utilizado no Lema 5 para estimar as funções

a3(r) , a?(r) e a,v(r). Portanto, o Lema 5 garante a consistência de É obtido na passo 3, e assim, E -- E 5 0.
A consistência do estimador /3Ê obtido no passo 4 vem da seguinte forma,

d 2

(«'Ê-:")':''Ê-:,

(«'t» u-'-,]-'«)''"'{»
(,',-:«) ':«''-'' -'- .,m ' P

iZ

Com a consistência de E e de PÊ, todos os resultados anteriores em que E era considerada conhecida

continuam a valer. Desta forma, sob a nossa hipótese .lí0, a estatística

P (cõylc(@'Ê':$) :c'l :(c/à)

4.6 Simulações

Nesta seção, apresentamos alguns resultados de simulação para avaliar o procedimento de estimação

e o comportamento finito amostrar do tamanho e poder do teste em processos auto-regressivos variando no
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tempo de ordem l e 2. Para as funções AR variando no tempo, consideramos expansões em ondaletas uti-

lizando as bases Haar, D2 e D8. Para comparar os resultados de simulação da nossa proposta utilizando
ondaletas, também fazemos expansões em B-splines das funções auto-regressivas. Em todos os casos consid-
eramos 1000 simulações.

Os processos gerados são da forma

Xt,r

Xt,r

« (;) * * ,,,

': (;) «-: * .,,.,
onde os processos {c=,í} e {cv,t} são Gaussianos, com

': (;)
'3 (;)

',,(;)

:*"P)'
. « l: * "pl' « « (: * "pl'
., ; l: * "py

O primeiro grupo de simulações avalia o procedimento de estimação de mínimos quadrados general izados

com al( ') = bl(') = 1 sin(2Tt) parar = 256 e L = 8. Os resultados sãoapresentados nas Figuras 4.1 a

4.4. As curvas tracdadas representam o intervalo de confiança de um desvio padrão e as curvas pontilhadas

representam a média nas 1000 simulações. Em geral, observamos que a esperança para todas as curvas esti-

madas, são próximas às teóricas. Em termos de baixa frequência, os resultados são razoáveis quando usamos

as ondaletas Haar e D2. No entanto, nas bordas as estimativas usando B-splines mostram uma variabilidade
maior do que quando usamos ondaletas

Para avaliar tamanho e poder do teste geramos séries dos mesmos processos para bi (#) = (1 +À)ai (#) ,

com À c {0,0,2,0,4, ..., 1,8}, e {c,,t} e {cv,t} como antes. Naturalmente, a diferença entre as duas es-

truturas auto-regressivas aumenta com o acréscimo de À. A Tabela 4.1 apresenta os resultados para T c
{64, 128, 256} e L € {4, 8, 16} e nas Figuras 4.5 a 4.7 ilustramos alguns aspectos interesantes.

O efeito do tipo de função base utilizado no teste de Wald é ilustrado na Figura 4.5 com 1, = 8 e T = 128.

Observe que B-splines geralmente super-estimam o tamanho embora o teste sqa mais poderoso. A Figura 4.6

representa o efeito, no poder do teste, do total de funções base Z considerados no teste de Wald para a ondaleta

D8 e T = 128. A figura ilustra que o poder decresce quando Z) aumenta. O viés estimado certamente se reduz

com o acréscimo de L, mas o número de graus de liberdade é fortemente reduzido, resultando em perda de

poder. Na Figura 4.7 observamos que o poder do teste aumenta com a taxa de amostragem (l/T) como era de

se esperar e, para uma taxa de amostragem grande, o poder é similar para qualquer função base considerada.

No entanto, o teste baseado em ondaletas apresenta um melhor desempenho para amostras pequenas.
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q

250 100 150

Figura 4. 1: Funções auto-regressivas estimadas usando a base Haar, L :: 8 e 7' = 256. As curvas tracejadas representam
o intervalo de confiança de um desvio padrão.
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0 50

time

d

100 150 200 250

Figura 4.2: Funções auto regressivas estimadas usando a base D2, L :: 8 e T = 256. As curvas tracejadas representam
o intervalo de confiança de um desvio padrão.
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hme

q
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Figura 4.3: Funções auto-regressivas estimadas usando a base D8, L = 8 e T = 256. As curvas tracqadas representam
o intervalo de confiança de um desvio padrão

+

100 150 200

Figura 4.4: Funções auto-regressivas estimadas usando B-splines
o intervalo de confiança de um desvio padrão.

Z, = 8 e T = 256. As curvas tracqadas representam
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Tabela 4.1: Tamanho e poder do teste para processos AR(1) variando no tempo e ' = 0, 05
Õ.4 Õ.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

Para avaliar a aproximação da nossa estatística à distribuição qui-quadrado em amostras finitas, na Figura

4.8 aparece o histograma de 1000 valores da estatística sob a hipótese nula, um estimador tipo Kemel e a

verdadeira distribuição qui-quadrado com 4 graus de liberdade, para a base D8 com L ;; 4 e T = 128. Nesta

Figura podemos observar que a distribuição estimada é muito próxima à distribuição teórica.

Como foi dito antes, nós também geramos séries de processos auto-regressivos variando no tempo de or-

dem 2, para avaliar o comportamento finito amostrar do teste. Assim, nós consideramos os seguintes proces-
sos

Xt,r

b,r
.: (;)*-:,*«(;)* ,,,*.,«

('(;) **)«-:,«*(«(;) **)«-,,,* ,,

onde c,,t e c,,t são processos Gaussianos com a3('),a3(') e a:-v(') como antes, ai(+) = àsin (2m) e
b (#) - â «; (W) .

O poder do teste foi avaliado considerando L C {4,8}, T C {128,256} e À C {0,0, 1,0, 2,0,3,0,4}.
E importante notar que quando À = 0 os dois processos têm a mesma estrutura AR(2), e neste caso estamos

estimando o tamanho. Os resultados deste conjunto de simulações aparecem na Tabela 4.2. Esta Tabela

sugere que a nossa proposta também é adequada para testar igualdade de séries geradas de processos AR(2)

  4 !
ÕNF ÕljSj ÕIÕÊI Õli29 Õ227 Õ37i ó.48ó o.ó74 0.192 0.889
0.057 0.064 0.090 0.140 0.233 0J68 0j29 0.680 0.787 0.892
0.047 0.073 0.092 0.148 0.260 0.429 0.m+ 0.739 0.BSB 0.92S
0.070 0.066 0.107 0.191 0.278 0.41S 0522 0.690 0.819 0.870

64 8   Dn5T üli7T üa8T ü:iTÕ O118g õ1255 01385 0.509 0,646 U.793
D.105 0.110 0.132 0.1S8 0232 03tÓ 0.404 0.510 0.678 0.7]3
D.llO O.106 0.128 0.172 0221 0308 0.409 0j06 0.677 0.722
0.125 0.132 0.1«] 0.19S 0.249 0322 0.430 0,523 0.6)7 0.764

  16

E
0.166 0.142 0.18S 0.186 0215 0252 0299 0J98 0.4S9 0J3i
0.181 0.194 0206 0.206 0256 0273 0J23 0J91 0.472 0546
0203 0.213 0.201 0.238 0277 0308 0.335 0.440 0.434 059S

  4

Ê
0.032 0.0S1 0.127 0.23S 0.464 0.692 0.n3 0.966 0.984 0.995
D.038 0.0S2 0,138 0.296 0550 0.758 0.914 0.975 0.994 1.000
0.065 0.090 0.13S 0276 0.473 0.711 0.886 0.966 0,986 0.99B

128 8 B
o:a38 0.0s9 0.093 0.172 0.338 0j49 0.752 0,896 0.973 0.99s
0.063 0.056 0.118 0.190 0.352 0.S20 0.744 0.891 0.976 0.983
0.049 0.049 0.117 0.184 0.327 0.538 0.n3 0.896 0.953 0.991
0.083 0.093 0.139 0.226 0J91 0j93 0.756 0.887 0.949 0.976

  16

E
0.145 0.138 0.182 0.208 0.286 0.406 0583 0.709 0.82S 0.908
0.138 0.130 0.187 0.239 0.286 0.426 0.560 0.753 0.816 0.900
0.147 0.162 0.190 0.243 0.332 0.459 0.588 0.713 0.8S6 0.912

  4 ! D.039 0,055 0205 0.S31 0.851 0.9S8 0.997 1.000 1.000 1.000

0.039 0,072 0251 0591 0.869 0.982 0.999 1.{)00 1.000 1.000
0.043 0.086 0218 0,534 0.822 0.977 0.D5 0.999 0.W9 1.000

256 B   0.023 0.0S3 0.163 0394 0.675 0.912 0.984 0.1»7 0.999 1.000
0.013 0.032 0.139 0J77 0.688 0.928 0.982 1.0{n 1.000 1.000
D.091 0.178 0.407 0.738 0.912 0.983 0.996 0.994 0.997 0.997

  16 !
6D2T Ü5Í ÕliÕ8 a122Ó Õ1482 Õ1752 0.9M 0.98w i.ooo l.ooo
0.046 0.079 0.132 0.317 0.526 0.776 0.924 0.979 0.98S 0.989
0.043 0.045 0.126 0.262 0,510 0.771 0.94S 0.988 0.998 1.000

0.076 0.086 0.1S7 0.312 0.S24 0.7H 0.919 0.977 0.990 0.991
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q
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g

g D
D2
D8
BS

g
0.5 1.0 .5 2.0

lambda

Figura 4.5: Efeito das diferentes bases no poder do teste de Wald para L :; 8 e T :; 128.

lambda

Figura 4.6: Efeito do L no poder do teste de Wald para D8 e T = 128
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0.5 1.0 1.5 2.0
lambda

Figura 4.7: Efeito do tamanho da amostragem (lr) no poder do Leste de Wald para D8 e L = 8

Figura 4.8: Aproximação da distribuição da estatística para D8 e L :: 4 e T = 128
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variando no tempo No entanto, como o número de parâmetros a serem estimados é o dobro comparados

ao caso AR(1), o tamanho das séries observadas devem ser o suficientemente grandes para obter uma boa
aproximação à distribuição assintótica do teste de Wald.

Tabela 4.2: Tam R(2) variando no tempo e ' = 0, 05
T l L l Basis l O

4.7 Apêndice: Provas

Lema 11. Sob as Juros/iões (S/)-(S4), para a/glfKZ õ > l

suP E(x' -P,(t/r))" < m ' .3uP E(b -- Pv(t/T))" < "".

Prova

E(Xt P,(t/7'))" - llXt - P,(t/I'')ll:: $ (E=. lat,il llc,,t-ill.,)" $ Ã'(E=. lat,:l)'; < m,

uniformemente em t e 7', em que K é uma constante e as desigualdades vêm de (S l ), (S2) e (S4). A prova
para {h p,(t/T)} ésinlilar. l

4.7.1 Prova do Lema 8

Para provar o item (i) lembre que o vedor l W'c tem dimensão 2pl, com as primeiras pl componentes da

forma + >:1:: lh,k(t/7')Xt ic,,t, e as restantes da forma, # >i:L. @J,k(t/T)b-ZC,,t, em que Z = 1, . . . ,p;
eparacadaZos índicesjek variamna formal = --1,. . . ,A ek::0,...,2j 1. Portanto, 4@'e -5 O see
somente se para cada Z, .j, k,

} }: @y,k(t/7')X'-z',,. J' 0 e F >1,%,k(t/7')h-z',,' '5 '.
t-l ' t-l

T

128

4   0,033 0,168 0,668 0.976 0.999
0,035 0,162 0.675 0,974 1.0(»
0,077 0,218 0,696 0,957 0.985

8  
Õ

0.044 0,131 0,430 0.851 0.984
0,082 0,167 0.468 0.855 0.969
0,087 0,162 0.476 0.846 0.966

 
4 } 0,032 0,349 0,979 1.000 1.000

0.020 0,379 0,969 0.999 1.000
0,072 0,411 0.974 0.994 0.997

8   0.026 0, 183 0.896 1.000 1 .0(D
0.047 0,247 0.879 0.988 0.996
0,061 0,252 0,889 0.995 0.996
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Verificaremos a primeira convergênciajá que a segunda segue de um procedimento similar.

Observe então que {@j,t(t/T)Xt lc,,t, Ft} é uma seqüência diferença martingal, pois

E (@j,k(t/r)xt-ic,,tlFt-i) @j,k(t/T)Xt zE (c,,tlat i) = 0

onde a primeira igualdade acima vem do fato que

EJXt ZC,,tlFt il ,llê «.-. *, .-.-:l , .
' [(«.-.,.',,.-. * -'-',:',..-.-- * "'-..,',,... , *
lat 1,0Er,t--l+(it l,ICz,t l-l +at 1,2Cz,t !--2 'F
X.Zelo,,.IFt il

) .,,. i.'-:l
)'t.,,.]':; :]

(ig$p)

Por outra parte

EQ©zj..ÇtlT)X'i..ã.õ $ .JE«/l.*\tj'P}Xt.;E(::;D

; @.*k''/q ].Sb'ÇXt-Õ .=b'ke\'à '. "'',

pela desigualdade de Cauchy-Schwarz, o Lema 1 1 e suposição (S4). O resultado segue da LGN para seqüên

clãs diferenças martingales.

Para provar o item (ii), lembre que Q''q' é uma matriz bloco diagonal de dimensão 2pl x 2pl com o bloco

superior esquerdo denotado @;Q. e o bloco inferior direito WI/©V Qualquer elemento de @;ü, tem a forma

}.. $j.K Qt IT)$i' .k. tt IT)X.-!Xt l, ,t-l

T

e qualquer elemento de WI/WP tem a forma

>ll: @j,k(t/T)V'j',k,(t/T)b zb-z
t-l

T

paracada.j,.j' C {--1,0,...,A}, k,k' C {0,...,2j 1}, e Z,Z' C {l,-..,l)}.
Para simplificar notação, modificamos os subíndices na forma .r = (.j, k) e /' (.j', k'). Assim para
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provar o item (ii) devemos provar inicialmente que

$ }: 1@/(t/r)#'l,(t/T)xt-lxt-i, -- E('p/(t/r)v'/,(t/r)xt-zxt-z,)l --L o (4.10)

e logo achar a convergência em probabilidade de ; }::la E (V'/(t/T)@r,(t/T)Xt-zXt.i,) . Para o processo
{Yl} segue uma prova similar.

Chamando então Ut = @/(t/T)#'/, (t/T)Xt-lXt z, , a expressão (4. 10) é equivalente a

+ >:lUi - E(Ut)l -B 0,

ou ainda a ; >ll:=: UÍ -5 0, em que Ut = Ut E(Ut). Assim, para verificar (4.10) basta provar que Ut é
].,i-mixingale uniformemente integrável e aplicar a LGN para Z,i-mixingales:

De (S2) temos que Xt = )ll:=O at,iEz,t--i em que lim. ,- >1:i:::. lat.ÍI < oo. Logo:

Ut = ittlT)$x.(tlT)Xt tX. t.
oo oo

>: >1: @/(t/r)@r,(t/]'')at-z.{at
{::0 {r::0

T

T

t-l

um

tt.iien.t iC'z,tl I' ã
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e portanto,

Jt :: Ut E(Utl-©iktjT)+i.ttjT)Xt IXt l EQ$ittjT)$i,ttjT)Xt tXt r)

>: }: @/(t/7')'Ú/'(t/7')'-.-z,:a'-i,,:. (',,.-z-:',.'-i,-:, - E(',,.-l :',,'-i,-:,))
{=o {/::o

Considerando a esperança condicional de Ht com respeito a ;! . como em (2.2) temos que

'(ül.'::-«) - ,(« , )1.'-«)
oo oo

EE (.) ,(.)«...,:"'-.,.:,.'(k,,.-.-:',.' ',-:, '',,'-'-:',,'-..-:a l.'-«)

>l, >: @.(')'P''(')a.-.,:a.-.,,:, (',..-i-:',,'-t,-:, - E(',,.-1-:',,'-.,-: )) .
{=m--Z {/=m--Z/

Ut -E(Ut)
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Agora, verificando a equação (2.2) para Ut e p = 1 temos

oo oo

«(ül.«-«)l - ,l E E ,o ,o«.--,:'-' .,,..(.,.. .-:',,' ',-:. '',,'-'-:',,' .,-:o)
='"''=-«-''

1: : 1 (.) (.)a -.,:a. '',''ll .,,.-.-:',,'-.,-:, zk,,.-.-:',,'-..-.0
:-:'' :''=-''

$ >1, }, 1a.-z,:l la.-t.,:.l.W
á:=7n,--Z {/=m,--Z/

em que M < oo pela suposição(S4),e (« = >1:;=.-Z lat Z,il )ll:;=. Z lat Z,,i,l étal que lim«nm (m :: 0.

Portanto, Ut é um Z,i-mixingale com coeficiente ct :: À4 e a sua integrabilidade uniforme vem de (S4), pois

prova-se que E(Õt2) < oo. Logo da LGN para Lt-mixingales, 1 >1,:.: Õ. -B 0.

Temos então que,

; }l:@l(t/r)'p/'(t/r)x' ixt-t, = 1: E('pl(t/r)'p/'(t/r)x'-zx'-z,)+ oP(1)

>., /. ' E (@r(lrrl/r)'p/'(lr'l/r)x]7',-]-zx]r,] i,) dr+ oP(1)t-l"T

. ' @/(lrrl/r)v'/,(lrrl/T)E (Xlr,.l zXl7',l-z') dr+ oP(1)

@l(r)@r,(r)a3(r)c(r, Z' Z)dr,

onde o último resultado vem do Lema a seguir.

Lema 12. Para r C (0, 11, t = lrrl e l 5; Z,Z' $ p,

rl!:., E (X]l',]-zX[P,] z,) - a3(')c,(', I' Z),

,d. c,(,, Z' - /) ai(,)ai+l-l.(,).

/'Fora: Das suposições (S3) e (S4) temos que,

{-o~'

Por outra parte, a Condição (ii) da Definição 6 implica que

w ".,* -.(;) -.':,,

cou(xt i, xt 1,) txt-i,) = )1: at-l,í':'t-l',i+z z'a:

t-l

A
0
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para todo T, Dahlhaus(2000). Logo

'«'.*..., .*.-.,, - gl .. ('#) ..-- - , ('/) 'i (';:') -- ..',.
Agora, para t lrrl com r c (0, 11, temos que

E (Xt,,]-.Xt,,]-., ) É.(nF) .«--.-.'(ü'F) .3(g\'')
:E: «:(UF) .«* - ,(t'F) ':(nbb) -- ..:,.+

SeZ, >0étalque z' r'e=:"0 e L + l rdm0. QuandoT--, oo,

#l:') -:* - , (©F) .3 (nt'::)F) '3 (nt'::) >l: a: (,)a:--z-i, (,)a: (,)
{-0

a:(,)',(,, Z' - Z),

já que ll!:Ç!= ---, r, uniformemente em {, { $ Z e Z, Z' fixos. O resultado vem do fato que as outras duas
parcelas da esperança convergem para zero quando 7' --} oo

De forma similar podemos verificar que limo---m E (}'ir,l-il'i7',l--i,) = a'(r)%(r, Z' Z) e

lim,'nm E (Xlr,l-zYlr,l--z,) - a,y(,)',y(', 1' /), "m q(,, Z' -- Z) Óí(')õi+l--Z.(,), e c.(., Z'

1) - E=o aÍ(r)õi+Z-l,(r), respectivamente. l

4.7.2 Prova do Lema 9

Para provar o item (i) lembre que ét é um vetor de dimensão 2pl x 1, com as primeiras pl componentes

na forma @j,tXt-zc=,t e as restantes na forma @j,j;ll-icv,t em que Z = 1 , . . . , p; e para cada Z os índices .j e k

variam na fomla j = --1, . . . , A e k = 0, . . . , 2j -- 1. Logo,

comia uma matriz bloco simétrica de dimensão 2pl x 2pZ em que os elementos dos blocos superior esquerdo
inferior direito e superior direito têm respectivamente a forma

$ >: @/(t/r)'p/'(t/7')xt-ix.-i.cÍ,',t-l

T
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)l: @l(t/r)v'/'(t/r)Y -zb-z,'',' ,
t-l

; >ll: @/(t/7')'p/'(t/r)x' ib-z,',,''v,. .

Por outra parte, Q2 é uma matriz bloco de dimensão 2pl x 2pl da forma:

e QU,IV é da fomla

Ú/(r)@i,(,)a:(,)c,(,, Z' !)d,

Ú/(r)«/'/,(,)a;(r)cv(r, Z' Z)dr,
0

@/(r)V'/,(,)a:,(,)c,V(,, Z' Z)d',
0

respectivamente. Assim, para provar que + )l:Zl;i étét p Q2 é suficiente verificar que:

a) ; E:a 'pl(t/r)v'/,(t/T)xt-lxt Z,c:,. -5 Xoi @l(r)@/'(r)a:(r)c,(r, Z' Z)dr;

b) ; ELi 'pr(t/7')v'/,(t/r)b zb-z'c$,. --5 .G @.r(')'Pr,(')a3(')'V(', Z' Z)d";

c) ; E=i 'P/(t/I")@/'(t/T)Xt zb I'e,,tc,,. -B áoi Úr(r)@i,(r)a:,(r)c,v(r, {' -- Z)dr.

A seguir provarcmos o item (a) já que os demais são provados de forma similar. Inicialmente ve
que

: l@l(t/T)'p/'(t/r)xt-zxt-z,c:,. E('p/(t/r)'p/'(t/r)xt-zxt-z,c:,.)l -!' o,
t-l

e depois que

; )l: E (y',(t/r)'p''(t/r)x' zx'-.,.:,.)
' t-l

ntão que,

{@/(t/7')v'l,(t/r)e:,txt iXt-z. - @r(t/r)v'/,(t/r)a3(t/7')Xt-!Xt-i, , /t}

Ç)2.= (22,]cy

Q2,zg Q2,V

T

Z

em que cada elemento de Q2,z, Q2,VU a e n

l

0

l

ou
l

rificaremos

T

T l

Note e0

e

Ú/(r)@l,(r)a:(r)c,(r, Z' -- Z)dr.
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é uma sequência diferença martingal, já que a sua média incondicional é zero e

, (@.«/')@., /n k3,,x.-.x..., .:«/')x. .x.-.) la .:)

- ",@/').".,@/')"*-.". .,-'(':,. «/nla-:)
Além disso

ll@/(t/7')'pl,(t/r)c:,txt-ixt-z, @/(t/r)@/,(t/r)a3(f/r)xt txt z, lló

l@l(t/7')'p/,(t/T)c:.txt zxt z. lló + ll@l(t/T)@/,(t/r)a3(t/T)Xt-zxt-z llõ

IE(c:3)('p/(t/I")'#/'(t/r)xt-!xt-i,)'l :/'+ a:({) IE('p/(t/T)v'/,(t/r)xt ixt

IE(ci:t)-E(v'/(t/r)@/,(t/I")xt-zxt z,)'õ) :/" +

a:(}) lz(@/(t/r) xt-l)"E('p/,(t/r)xt-i,)'ól 4

IE(cià)(E('p/(t/7')Xt i)"z(@/,(t/7')xt-z,yó){là +

a3(;)1E(v'l(t/r)xt-z)"E('p/,(t/r)xt-z,)"I à '"y :' «.

Mãn,k
<

de/

<

i,)õl'/õ

<

Portanto, pela LGN para seqüências diferenças martingales,

4; >1: 1@/(t/r)'p/,(t/I")xt-zxt.I'c:,t a:(t/r)'p/(t/r)y'l,(t/r)z(xt-zxt.i,)l - e-' o
T

Temos daqui que

: @/(t/r)#'/'(t/r)xt-zx.-z,c:,.

1: a3([/T)EI'pr(t/r)'p/,(t/r)xt-zxt-z,l+ o.(1)

Ê f .: (p) «. (w) «. (v) « (.*.,,--..*'',--.,' ', -- .,':,
e' «: (W) «,. (T) .«., (V) , (.*.,,,-..*-',.-.,, -, -- ..':,

@r(r)@/,(r)a:(r)c:,(r, Z' Z)dr.

T

t ]
T

t l

0
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Para provar o item (ii), lembre que cada componente do vetor l @'c é da forma

; >:Za lh,k(t/T)Xt-ic,,t ou # XZ:: @j,k(t/7')b-zcV,t, e que para cada .j, k, Z,

{@j,k(t/r)xt zc,,t,lt} e {@j,k(t/r)b zcv,t, Ft}

são sequências diferenças martingales. Logo -E(êtlEt i) = O e portanto, {ét} é uma sequência de vetores
diferenças martingales. O resultado segue do item (i) dos Lemas 8 e 9 e do Teorema Limite Central para

velares diferenças martingales. l

4.7.3 Prova do Lema lO

Basta provar o item (i) pois o item (ii) é consequência deste, do item (ii) do Lema 8 e do teorema de

Slutsky.

Prova do item (i): Re-escrevendo o vetar ét na forma ét = (ê;,t éjr,.y = (é,,tã;,t êV,tãjf,.y com

(@ i,o(t/T)Xt-i, @o,o(t/T)Xt-i, $- \ ,ü tt IT )Xt- .. ©n.a...\QtlT)Xt ph

e ã3r,t analogamente dehnido, temos que

é:3,.ã,,.ã;,.
é:,,té:3/,tãz/,tã' ,t

é'z,té3/,tã., ,t ãl/,.

ê:,.ã.,.ãl,,.

Logo

;É'.'.t-l ;ÊI :;kü;,. é:,,tê3/,tã«,tãl/,t

é':,tã.,tãl,,.

se somente se

i)

Ü)

iü)

+ >:::1 é3,tã=,tã' ,. --e-, Ç)'.,;

4. XL. é:,.ã,,.ãl,,. 11 } Õ,,,;

4' >11:=:i éz,têy,tãr,tãy,t --e-' Q2,=v

Para verificar estas relações, podemos aplicar o mesmo raciocínio utilizado na prova do Lema 4, tendo em

conta que nas equações (4.7) e (4.8) e dadas as suposições do modelo, s, = oP(1) e s, = oP(1), implicando

que
T . T

; Eé:..õ,,.ã;,. - F E ',,.ó;,. + .,m -L .,,,,
' t-l ' t-l

; E é;,.ã,,.õl,,. - t )ll: ó,,.ól,,. + .,W --L Õ,,,,.J. .Xt-l t-l
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;f }, e,,.ê,..ã,,.ãl,..

em que cada convergência segue do Lema 9.

[-]

65

l

? E ',,.';,. -' .,m[-]
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Capítulo 5

Aplicações

Para ilustar a utilidade dos nossos testes, apresentamos nesta seção duas aplicações relevantes: a primeira

delas avalia a eficácia de uma rede ótima para o monitoramento da qualidade da água do Rlo Za Wda na

Colâmbia, que dentre outros foi um dos problemas que motivou o desenvolvimento desta tese. Já na segunda
aplicação comparamos dois sinais sísmicos registrados em fevereiro e abril de 1999 na cidade de Cblarrá.

também na Colõmbia. Outras aplicações do teste proposto no Capítulo 4 aparecem em Salcedo et al.(2008)
em que comparamos duas séries de índices de mercados financeiros da ltália e dos Estados Unidos e sinais

cerebrais de dois indivíduos obtidos mediante experimentou em ressonância magnética funcional.

5.1 Aplicação l

Como dito acima, este estudo foi motivado no interesse de avaliar a eficácia de uma rede ótima de moni-

toramento ambiental. Para explicar isto um pouco melhor, suponha que numa região de estudo dispomos de
informação sobre algumas variáveis de interesse, que são monitoradas em N pontos de amostragem georefer-

enciados constituindo um conjunto R e que este cona unto resume toda a informação sobre o sistema de estudo.

Deseja-se então identificar em R um subconjunto r de n pontos de amostragem que forneçam, aproximada-
mente, a mesma informação que R mas com n < Ar. O subconjunto assim construído constitui uma rede

de monitoramento, que aqui será chamada de ótima, quando n é mínimo e a rede consegue gerar a mesma
informação que R.

Existem muitas metodologias para construir redes ótimas de monitoramento, sendo que algumas delas

são baseadas em critérios geoestatísticos, como por exemplo Carrera et al.(1984), Russo(1984), 'Warrick e
Myers(1 987), Spruill e Candeia(1990), Ben-Jemaa et al.(1 995), Zimmemam(2005). Por outra parte, algumas

propostas são desenhadas para predição espacial e outras para estimação de parâmetros. Diggle e Lophaven

(2006) e Zhu e Stein(2006) propõem redes ótimas num enfoque clássico e bayesiano para integrar ambas
considerações.

67
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Se a rede for planejada para predição espacial das variáveis de estudo, uma forma de avaliar a sua eficácia,

consiste em co/zzparar a predição obtida com a rede original e a predição obtida utilizando a rede ótima. O

problema assim descrito recai então na comparação de realizações espaciais que podem ser unidimensionais

ou não, estacionárias ou não, regularmente espaçadas ou não.

Para investigar a distribuição espacial dos poluentes e para controlar os níveis de contaminação do Río Zzz

Wq/a na Colâmbia, Hurtado et al.(2007) utilizam um procedimento também geoestatístico para construir uma
rede ótima de monitoramento para este sistema hidrológico.

€$

Ç .

q'

k
R

L'.
'6;

b.H

Figura 5. 1: Mapa Hidrológico do Leste Colombiano
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Mais especificamente, o Río l.a Wq/a encontra-se localizado no leste colombiano, limitando os deparraf/ze/irai

de Qtíí/zdz'o, Rfxara/da e Ua//e del Catfca com as capitais Ar/}ze/zia, Pereirn e Ca/i, respectivamente, vqa
a Figura 5.1 na página anterior. O rio tem aproximadamente 102 kilõmetros de comprimento e constitui

o principal afluente do Rio Catlca, que é o segundo maior rio da Colâmbia. No seu curso, ele percorre
algumas áreas pecuárias, de produção agrícola e de exploração mineral além de pequenas zonas industriais e

cidades turísticas, todas elas constituindo as principais fontes de emisão de poluentes. Por tudo isto, a rede

de monitoramento é hnanciada pelas corporações regionais CRQ', CARDERb e CVCC que são as entidades
protetoras dos recursos naturais pertencentes ao Ministério do Meio Ambiente deste país.

Depois de aplicar a metodologia proposta por furtado et al.(2007) utilizando uma rede inicial de 105

pontos distribuídos ao longo do rio, como aparece na Figura 5.2, conclui-se que esta pode ser reduzida para

os 25 pontos distribuídos espacialmente segundo a Figura 5.3. Mais ainda, já que esta rede ótima foi particu-
larmente planeada para interpelação espacial, e como realizações num rio podem ser analizadas como séries

unidimensionais, nós aplicamos o teste do Capítulo 3 para verificar a igualdade das séries obtidas mediante

uma interpolação por krigagem utilizando os 1 05 pontos originais e os 25 pontos da rede ótima, para a variável
de contaminação Sólidos Suspensos Totais (SST).

Os SST geralmente são resíduos animais, vegetais, industriais, de lodos e esgotos, por isto estão rela-
cionados com altas concentrações de bactérias, nutrientes, pesticidas e metais. Num corpo de água, altas

concentrações de sólidos suspensos podem alterar a condutividade, turbidez, temperatura e o oxigênio da
água, dentre outros, causando sérios problemas na saúde e dinâmica da vida aquática. Os SST são medidos
através de um filtro previamente pesado. Os resíduos retidos no filtro são pecados num tomo entre 103 a

105'C até o peso deste não mudar. O acréscimo no peso do filtro representa o total de sólidos suspensos, e a
unidade de medida é mg/it.

Corporación Autónoma Regional del Quindío
'Corporación Autónoma Regional del Risaralda
'Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
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R io Cauda

Rb Consota

'bPiedras de Molar

$:ÚS Pueíto Alejandrta

:;\:,.Quebrada La Tigr«a

Q. b Castrülona

Puerto Samaíia
/

6'
67

,J"
"q-
?5 /74g«----
\

,.;:P/-:'-'
©

''i

'''\Â:;-;h
P\ierüe EI AJanürado

ICI

Conltucnda Rios
Ql&)db y Baiiõgâii

Figura 5.2: Rede Inicial para o Rio La Viela
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JI i263w.o. i02zl0.3)

12n472. 1©lM3.0)
(1127401.6.

(11276m.8, 101888S.4

(1128a3. 1

(lln158.4. 101g Ç .l)

( 1 135®3.7: 1014910 2)

(l la703.5. 1{)®2a g)

(i137«2.9. 100Mn.Õ)

(llS9H.0. 1m1139.7)

2)

(l tU210.2. m9.7)

(t133W 1.4. 10019M

(llH217.1. ®78n2)

('1 ] 328n.4. 99y5S.g)

{11328W2. ®259.t)

(113«41.6: ®H70-5)

(l ln7U2.

(l t31667.7. %19

'9798W.0) '«\'ib....,&(t ]41 1©.7, 97©37-6)

(l i32zn-2. 98Wa.6)

9U9H.5)

(1 13a47.4. 9 an.8)

t2.9)

(113nn.8, 97W37.9)

Figura 5.3: Rede Otima para o Rio La Vieja
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Na Figura 5.4 aparecem as duas séries de Sólidos Suspensos Totais interpoladas em 150 pontos regular-

mente espaçados e, que dado o comprimento do rio, conesponde a um afastamento de aproximadamente 68 1
metros entre cada par de pontos consecutivos. A série da curva contínua representa a interpolação obtida
com os 105 pontos originais e a série da curva tracejada, a interpolação obtida com os 25 pontos da rede

ótima. Os valores altos observados nesta figura correspondem ao efeito das fontes de emissão de poluentes na

distribuição espacial de SST.

0 50 100

LAG
150

Figura 5-4: Interpolações a partir da rede inicial (curva contínua) e da rede ótima (curva tracejada) para Sólidos Suspen
sos Totais.

Pelas características do ecosistema descritas anteriormente e, observando a Figura 5.4, é claro que a média

e a variância da série se alteram no curso do rio. Na Figura 5.5 temos um gráfico de médias contra variâncias

(a) e uma curva do comportamento espacial da variância (b), calculados em 15 intervalos não exclusivos de

comprimento 10 para a série da curva contínua.
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Ê

!

g

(a)(b)

Tabela 5. 1 : Comportamento espacial da variância para SST.

Já que no Capítulo 3 assumimos séries de média zero, antes de aplicar o teste de igualdade das séries,
substraímos as médias locais das duas séries conforme os intervalos dados na primeira coluna da Tabela 5.2.

Na segunda e terceira colunas desta mesma tabela aparecem as médias amostrais das duas realizações. As
séries corrigidas pelas médias aparecem na Figura 5.6. Observando esta figura e dado o afastamento entre os

pontos, é razoável dizer que temos duas séries não estacionárias em variância, geradas de um processo auto-

regressivo de ordem p = 1 ou p = 2. No entanto, a estimação de um processo auto-regressivo de ordem p :: 2

não resultou significativo. Também quando consideramos um modelo auto-regressivo de ordem l variando no
tempo, as estimativas foram próximas da função constante.

tabela 5.2: Médias locais das séries da Figura 5.4

Intervalo l Médias da l Média da

espacial l série contínua l série tracejada
1-17

18-25

26-64
65-130

131-150

61,02
24,55
27,19
14,72

37,68

59,0
34,20

26,94
15,06

38,22
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0 50 100

LAG
150

Figura 5.5: Sólidos Suspensos falais corrigidos pelas médias locais

Os modelos considerados para estas duas séries são então da forma Xt = OtXt.i + a,(t/7')ut e }l

Óib 1 + aV(t/T)ut, em que {Xt} e {b}, representam as séries contínua e tracdada da Figura 5.6, respecti-
vamente.

Na Figura 5.7 aparecem as estimações das funções de variância a3(') e a2('), para os 128 valores iniciais

(a), para os 1 28 valores intermediários (b), e para os últimos 1 28 valores (c), das séries da Figura 5.6, utilizando

as bases Haar, D2 e D8, respectivamente.
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Figura 5.6: Funções de variância estimadas utilizando as bases Haar, D2 e D8

As estimativas dos parâmetros Ói e at quando utilizamos os primeiros 128 valores das séries são Ói =

0, 658 e Ot = 0, 727, e o teste aplicado a estas séries considerando as três estimativas do parâmetro A discutido
no Teorema 10, fomeceu os p-valores apresentados na Tabela 5.3.

Tabela 5.3: p-valores para o teste de igualdade dos primeiros 128 valores das duas séries

Ondaleta Âi l Â2 Â;
Haar

D8

0,427 l 0,530

0,640 l 0,470
0,328 l 0,533

As estimativas dos parâmetros t#l e 0i quando utilizamos os 128 valores intermediários das séries são

Ói = 0, 636 e 0i = 0, 679, e os p-valores do teste de igualdade das séries aparecem na Tabela 5.4.
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Tabela 5.4: p-valores para o teste de igualdade dos 128 valores intermediários das duas séries

Ondaleta l Âi l Â2 l Â3

0,586Haar

0,586D2
0,586D8

As estimativas dos parâmetros Ói e 0i quando utilizamos os últimos 128 valores das séries são éi = 0, 837

e 0i :: 0, 816, e os p-valores do teste aparecem na Tabela 5.5.

Tabela 5.5: p-valores para o Leste de igualdade dos 128 últimos valores das duas séries

Ondaleta l Âi l Â2 l Ãs l
0,650
0,776
0,784

0,716

0,716
0,716

0,466

0,758
0,817

Os p-valores das Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4 nos levam a não rqeição da hipótese de igualdade das séries,
concluindo assim que a rede ótima é eficaz para interpolação dos Sólidos Suspensos letais.

5.2 Aplicação 2

A Rede Sismológica Nacional da Colâmbia é a entidade encarregada de monitorar a atividade sísmica que

tem lugar no país e, pertence ao Instituto Colombiano de Geologia e Minoria, UqGEOMINAS.

Para aplicar as técnicas do Capítulo 4, dispomos de dois sinais sísmicos registrados na cidade de Calarcá-

Quindío, na estação com coordenadas geológicas: Latitude;;4,5 1 Norte e Longitude=75,63 Oeste. Os sismos
aconteceram nos dias 3 de fevereiro de 1999 às 10:14 da manhã e em 25 de abril, do mesmo ano, às 3:40

da tarde. Os gráficos destes sismos aparecem na parte superior e inferior da Figura 5.8, respectivamente.

As observações representam a aceleração da terra durante o terremoto registrada a cada 0,010 segundos, e a
unidade de medida é cm/sega
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Figura 5.7: Sismos de 3/02/1999 e 25/04/1999 em Calarcá-Colõmbia

Nós tentamos a hipótese de igualdade das funções autoregressivas supondo p = 1. As funções AR esti-

madas usando as bases Haar, D2, D8 e B-splines aparecem na Figura 5.9 quando utilizamos L = 4 funções

bases, e as respectivas funções de variância e covariância estimadas aparecem na Figura 5. 10. Observe que a
covariância é quase nula.
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Figura 5.8: Funções AR estimadas usando L = 4 e as distintas bases
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Figura 5.9: Funções de variância estimadas usando L :: 4 e as distintas bases
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Para o caso em que utilizamos L :: 8 funções bases, as funções AR estimadas usando as bases Haar. D2.

D8 e B-Splines aparecem na Figura 5.1 1 e, na Figura 5.12, aparecem as respectivas funções de variância e
covariância estimadas. De novo observamos que a covariância é praticamente nula

Os p-valores do teste de igualdade das funções AR para L = 4 e É :: 8 aparecem na Tabela 5.5. Assim

que, utilizando um nível de significância de 5%, na maioria dos casos rejeitamos a hipótese de igualdade das

séries. Concluímos então que, embora os dois sinais sejam muito parecidos, e assumindo que eles seguem
um modelo auto-regressivo variando no tempo de ordem 1 , quando observamos as Figuras 5.9 e 5. 1 1 é clara a

diferença entre as correspondentes funções auto-regressivas estimadas, o que indica que os dois sinais sísmicos

têm energias distintas e portanto, não representam réplicas de um mesmo tenemoto.

0 200 400 600 B00
ti rrt e

400 600 B00

Figura 5. 10: Funções AR estimadas usando L 8 e as distintas bases
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Figura 5. 1 1: Funções de variância estimadas usando L :: 8 e as distintas bases

Tabela 5.6: lJ-valores do teste de igualdade das funções AR
Ondaleta l L :: 4 1 1, := 8

Haar
D2
D8
BS

0.005
0.003
0.002
0.046

0.012
0.108
0.025
0.025



Capítulo 6

Conclusões e Trabalhos Futuros

Nós propomos alguns testes no domínio do tempo para o problema da comparação de séries temporais

não estacionárias. Assumindo que as séries seguem um modelo auto-regressivo e que a não estacionariedade

aparece nos parâmetros do modelo que mudam no tempo, as propostas consistem em testes de Wald para
verificar a igualdade dos parâmetros auto-regressivos.

Para obter estimadores dos distintos parâmetros funcionais, consideramos expansões em bases de ondale-

tas e estudamos as propriedades assintóticas dos estimadores utilizando a teoria dos processos l/-mixingales,
já que consideramos erros gerados de sequências diferenças martingales. Também apresentamos a forma ex-

plícita da matriz de covariância assintótica do teste de Wald e propomos distintos estimadores consistentes
dela

Mediante estudos de simulação avaliamos o comportamento do teste e verificamos que ele tem um melhor

desempenho quando utilizamos expansões em ondaletas para representar as funções auto-regressivas e para

estimar as funções de variância, especialmente quando o tamanho das séries aumenta, como era de se esperar.
Em geral, não existe uma diferença signihcativa quando aplicamos os testes para comparar séries correla-
cionadas ou independentes. O teste quando ap]icado a dados reais fomeceu resultados bastante satisfatórios.

O teste pode ser naturalmente estendido ao caso da comparação de séries multivariadas, pode ser gener-
alizado para o caso de funções de variância estocástica considerando ainda modelos não lineares. Também

seria interessante desenvolver um teste conjunto de igualdade de parâmetros auto-regressivos e funções de
variância. Em outros domínios, poder-se-ia formalizar uma teoria para comparar os espectros evolucionários

de Priestley e os espectros de ondaletas. No contexto dos processos de ondaletas localmente estacionários, de

Nason et al.(2000), estamos desenvolvendo uma proposta para comparar séries temporais não estacionárias
desigualmente espaçadas.

81
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