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Resumo

Modelos dinâmicos lineares constituem uma poderosa estrutura para a análise de séries
temporais, uma vez que, ao permitir a evolução de seus parâmetros, explicitamente determinam a forma como estes parâmetros relacionam-se a seus valores passados. Uma hipótese
bastante restritiva nessa classe de modelos é a de que a variável resposta deva ser gaussiana.
Os modelos dinâmicos lineares generalizados estendem a classe dos modelos dinâmicos lineares, permitindo respostas cujas distribuições pertençam à família exponencial. Essa classe
de modelos também pode ser vista como uma extensão aos modelos lineares generalizados,
estruturando formalmente a autocorrelação serial. Uma outra vantagem dos modelos dinâmicos lineares generalizados é a construção de preditores formados por blocos estruturais com
interpretação clara, tais como tendência, sazonalidade e efeitos de regressoras. Ao se especificar, em uma análise temporal, o efeito de uma regressora, é possível assumir-se que variações
nessa variável não tenham impacto apenas imediato sobre a resposta esperada, mas que seu
efeito se propague, de alguma forma, por instantes futuros. Adotamos, no presente trabalho,
funções de transferência para modelagem de tais efeitos, representados por blocos estruturais
Et presentes nos modelos dinâmicos lineares generalizados propostos. Toda a inferência é realizada sob o paradigma bayesiano e, no contexto acima, tem-se duas fontes de dificuldades
para a obtenção analítica de distribuições a posteriori: a natureza não gaussiana da resposta,
associada a prioris não conjugadas e, caso haja parâmetros autoregressivos no bloco Et , a nãolinearidade do preditor em tais parâmetros. Durante a década de 80, diversos trabalhos trataram
a não-normalidade / não-linearidade em modelos dinâmicos baseando o processo de inferência
em primeiros e segundos momentos ou evitando integração por meio da obtenção de modas a
posteriori. O propósito deste trabalho é a realização de inferência bayesiana completa sobre
modelos dinâmicos lineares generalizados contendo funções de transferência em seus preditores, utilizando-se métodos de Monte Carlo via Cadeias de Markov para obtenção de amostras
da distribuição a posteriori conjunta dos parâmetros envolvidos em tais modelos. Diversas estruturas de transferência são especificadas, associadas a respostas Poisson, Binomial, Gama e
Gaussiana Inversa. Os modelos resultantes são aplicados a dados artificiais e, finalmente, os
modelos Poisson e Gama são aplicados a dados reais. No primeiro caso, estima-se o efeito
acumulado de poluentes atmosféricos sobre contagens de óbitos de crianças. O modelo Gama
é usado para se estimar o efeito de volumes diários de chuva sobre níveis de poluição.
Palavras-chave: Funções de transferência, Modelos dinâmicos lineares generalizados, Inferência bayesiana, Monte Carlo via cadeias de Markov.
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Abstract

Dynamic linear models constitute a powerful structure for the analysis of time series, once
they allow parameters to evolute, formally determining the way these parameters relate to their
past values. A sufficiently restrictive hypothesis in this class of models is that the dependent
variable must be Gaussian. Dynamic generalized linear models extend the class of dynamic
linear models, allowing responses whose distributions belong to the exponential family. This
class of models can also be seen as an extension to the generalized linear models, formally
structuring serial autocorrelation. Another advantage of the dynamic generalized linear models
is the construction of predictors formed by structural blocks with clear interpretation, such as
trend, seasonality and effects of regressor variables. As one specifies the effect of a regressor
in a time series analysis it is possible to assume that variations in that variable do not have
only immediate impact on the mean response, but that its effects somehow propagate to future
times. We adopt, in the present work, transfer functions to model such effects, represented
by structural blocks Et considered in the proposed dynamic generalized linear models. All
the inference is carried under the Bayesian paradigm and in the context above two sources of
difficulties emerge for the analytical derivation of posterior distributions: non-gaussian nature
of the response, associated to non-conjugate priors and, if there are autoregressive parameters
in the block Et , also non-linearity of the predictor on these parameters. During the 80’s several
works treated non-normality / non-linearity in dynamic models basing the inference process on
first and second moments or avoiding integration by the determination of posterior modes. The
purpose of this work is to produce complete Bayesian inference on generalized dynamic linear
models with transfer functions in their predictors, using Monte Carlo Markov Chain methods
to build samples of the posterior joint distribution of the parameters involved in such models.
Several transfer structures are specified, associated to Poisson, Binomial, Gamma and Inverse
Gaussian responses. The resulting models are applied to artificial data and, finally, Poisson and
Gamma models are applied to real data. In the first case, we estimate the cumulative effect of
atmospheric pollutants on infant death counts. The Gamma model is used to estimate the effect
of daily rain volumes over pollutant levels.
Keywords: Transfer functions, Dynamic Generalized Linear Models, Bayesian inference,
Monte Carlo Markov chain.
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