DISTÂNCIA DE MALLOWS EM PROCESSOS VARFIMA(0, d, 0)
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SIMULAÇÕES

Neste trabalho apresentamos um estudo empírico da distância

 Conjunto de Dados

de Mallows entre as componentes de processos VARFIMA(0, d, 0)

Os resultados são baseados em 1000 replicações de processos

bidimensionais Gaussianos e não-Gaussianos, com o objetivo de

VARFIRMA(0, d ,0) bidimensionais de tamanho 2000, para os

analisar a possível relação da distância de Mallows com as

parâmetros de diferenciação d0000000000000000
....
0.1} , com
i {0.4,0.3,0.2,

componentes do processo, com o parâmetro de diferenciação d,
com o tipo de ruído utilizado e com o grau de dependência induzido

i000000,
{1,2} gerados a partir de ruídos Gaussianos com parâmetro de
correlação  {0,0.1,0.5,0.6,0.95} e a partir de cópulas Frank

no ruído.

com parâmetro  {3,1,0,1,2,3,10
0}.

Este trabalho é baseado em simulações de Monte Carlo de
processos

VARFIMA(0,d,0)

bidimensionais

cujo

processo

de

Ruído Gaussiano
Na Figura 1 e 2 apresentamos alguns resultados para a

inovação é:

distância

 Gaussiano,

VARFIMA(0, d, 0) geradas a partir de ruídos Gaussianos com

 via cópulas Frank.

 {...0.5,0.95}.
......

de

Mallows

em

séries

temporais

bidimensionais

Para gerar as amostras, utilizamos o método de truncamento da
representação média móvel infinita das componentes individuais do
processo.
DEFINIÇÕES
Para  0 , denotamos por F espaço de todas as funções de
distribuição tais que
Distância de Mallows: seja 

 0 , F e G duas funções de

distribuição em F . A distância de Mallows entre F e G é dada por

Figura 1: distância de Mallows em processos
VARFIMA quando   0.5 .

Figura 2:distância de Mallows em processos
VARFIMA quando   0.95 .

Ruído Via Cópula Frank
Na Figura 3 apresentamos os resultados para a distância de

(1)

Mallows em séries temporais bidimensionais VARFIMA(0, d, 0)
onde A(F,G) é o conjunto de todos os pares (X, Y) de variáveis

geradas a partir de ruídos via cópulas Frank com

aleatórias com funções de distribuição marginais F e G,

..........
  10.

  3

e

respectivamente.
Processo VARFIMA(0, d, 0): seja
dimensional com média

um processo m-

. O processo

é dito um

processo VARFIMA(p, d, q), se ele é uma solução estacionária da
equação de diferenças
(2)
onde
..........

é o operador de defasagem,
é

um

processo

estacionário

é o vetor das médias,

m-dimensional, ........

são matrizes m x m, dadas pela equação

e

...........

Figura 4: distância de Mallows com ruídos
cópula Frank quando   10 .

CONCLUSÕES
 Para séries temporais bidimensionais VARFIMA(0, d, 0) geradas a
partir de inovações Gaussianas, quanto maior o  , menor a média das

(3)
Com

Figura 3: distância de Mallows com ruídos
cópula Frank quando   3 .

............................. , matrizes reais m x m e
.................., a matriz identidade m x m.

Neste trabalho utilizamos p=0=q. Podemos simplificar a
equação (2) para

distâncias de Mallows e o desvio padrão.
 Como podemos ver nas Figuras 3 e 4, o parâmetro 

não é

significativamente sensível à distância de Mallows.
 As séries VARFIMA(0, d, 0), tanto aquelas com ruídos gerados por
inovações Gaussianas, quanto as gerados via cópulas Frank, tem

di {0.400000000000000000000,,
,0.3,0.2,0.1,0.1,0.2}
distância Mallows pequena para..........
(4)

i {1,2} .
aumentando significativamente para outros valores de 0d i, com ......

(ver Figuras 1 a 4).
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