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RESUMO

O principal objetivo desta. tese é obter um fato! de correção para a estatística

estore de forma similar ao enfoque dado à da. razâ.o de verossimilhança. Sabe-se que, para

inelhorm a aproximação pol qui-quadrado pa.ia a distribuição da. estatística da razão de

velossimilhança, pode-se multiplicam a. estatística. ])or um fa.tor de correção, conhecido como

cotieção de Bartlett. Desta. maneira, é obtida. unia. estatística. ajustada tendo distribuição

qui-quadrado até ordem n'i sob a hipótese nda, onde ?z é o tamanho da amostra.

A impossibilidade de se obter um favor de correção para a estatística esGoTe tem

sido cita.da frequentenaente na liteiatuia. Entretanto, mostramos que existe uma correção

do tipo Baltlett para a estatística escore. Assim, obtemos uma. estatística escore modificada

tendo distribuição qui-qua.drado até ordem ?z'i sob a hipótese nula cuja fornaa é, de certa

maneira, semelhante à da estatística da razão de verossimilhança ajustada, porque é dada

por uma mult.'i)locação da estatística não modificada por um favor de correção. Enquant

a correção de Bartlett não depende do valor da estatística da. razão de veiossimilhança, o

favor da correção para a estatística escore é dado por um polinõmio na própria estatística.

A distribuição da estatística escore modifica.da. sob a. hipótese alternativa também é con-

siderada neste trabalho.

A obtenção do favor de correrão pa.ra a. estatística estore depende do modela

considerado para os dados. E bastante difícil obter a correção em alguns problemas já que

esta requer o cálculo de cumulantes conjuntos de derivadas da log-verossimilhança total.



Derivamos fórmulas especiais para os favores de correção em alguns testes em modelos

lineares generalizados, modelos próprios de dispersão e modelos não-lineares da família

exponencial. As fórmulas são dadas em notaçã.o matricial e têm vantagens do ponto de vise.a

numérico. Também são suficientemente simples para serem usadas analiticamente para se

obter expressões em forma fechada para os fatores de correrão, análogos às correções de

Baitlett, enl diversos testes escoie importa.ates. Testes escore aperfeiçoados são discutidos

e s'á.rias a.plicações a testes especiais são dadas ao longo deste trabalho. A exatidão das

fórmulas obtidas são verifica.da.s em alg\uas casos pa.iticula.les. llustiamos o uso das fóltnulas

através de exemplos nuinéiicos. Alguma.s simula.iões sã.o a.presentadas para lllostrar qqe

os fatores de correçã.o pala estatísticas escore têm inlpol'tâ.ncia do ponto de vista. prático.

Fórmulas especiais pala. obtenção de fatoies de correção pa.ra problemas envol-

vendo paiâmetlos ortogonais são deriva.das. Além disto, damos uma fórmula gelam em

nota.ção matricial para. o favor de correção pa.ra. ser usa.da em um sistema computacional

algébrico colmo o REDUCE ou uma linguagem ntulaérica que permita álgebra matricial

como, por exemplo, GAUSS ou APL.

Estendemos nossos resultados obtendo favores de colreção pa-ra uma classe mais

ampla de estatísticas que têm distribuição qui-quadrado assintoticamente. A famosa

correção de Ba.rtlett pode ser obtida como uin caso especial destes favores de correção.

Mostramos que tais favores podem ser facilmente obtidos de expansões até ordem n'l de

um certo número de momentos destas estatísticas.

Finalmente, apresentamos algumas conclusões e sugerimos alguns tópicos para

pesquisa futura.



ABSTRACT

The maia purpose of tais thesis is to obtain a. correction factor for the score

statistic, in similarity to the classical approach given for the likelihood ratio statistic. In

arder to improve the ch-squared approximation for the distribution of the likelihood ratio

statistic, it is widely known that one may multiply the statístic by a correction factor,

knoxvn as Bartlett correction. This way one sets a]] adjusted statistic having chi-squared

distribution to ordem n'i under the null hypothesis, wheie 71 is the sample size.

The impossibilita, in developing a. correction factor for the score statistic has been

clailned frequently in the literatuie. Howex'er, we show that a Bartlett-type correction

is a\nilable íor the score statistic. Tlius, we obra.in a. nlodified score statistic having chi-

squared distribution to ordem ?z'] uiidel the nula hypothesis whose fonn is, to some extent,

very dose to the adjusted likelihood ratio statístic, because it is given by a multiplication

of the unmodified statístic by a correction factor. While the Bal ,leu correction does not

depend on the vague of the likelihood ratio statistic, the correction factor for the score

statistic is given by a polynomial of the statistic itself. The distribution of the modified

score statistic under the null hypothesis is also considered in this work.

The computation of the correction factor for the score statistic dependa on the

model considered for the data. It is very difficult to obtain the correction in some testing

problema since it requires the computation of joint cumulants of log-likelihood derivatives

for the full data. We derive special formula.e for the correction factors in some score



testing problems in generalized linear models, propor dispersion modela and non-linear

exponencial family models. The formulae are given in matrix notation and have advantages

for numeiical purposes. They are also simple enough to be used analytically to obtain

several closed-form expressions for the correction factors, analogous to Bartlett corrections,

in a variety of important score tests. llnpioved score teses for these models are discussed

and several a.p])lications for special teses are givell throughout this work. The accuracy

of the obtained formu]ae aie c])ecked in some paiticula.r ca.ses. \Ve illustrate the forinulae

tlarougll ntullerical exainples. Sonhe sinlulations ale ])eifoimed to show that tule coiiection

factors for score statistics ale of piactical importance.

Special formula.e for computing the coirection factors for score testing problema

involving orthogonal pa.raineters a.]'e derived. Also, we tive a. general matrix formula for

the correction factor to be used in a conaputei algebra system such as REDUCE or a

language supporting numeiical naatrix a.lgebia as, foi exa.lnple, GAUSS or APL.

We extend our results by obtaining correctioii factors for a wider class of statistics

which have asymptotic chi-squa.red distribution. The fainous Bartlett correction can be

obtained as a special case of these coirection factors. We show that such factors can be

easily obtained from expansions to order n'i of a certain number of inoments of these

statistics .

Finally, we tive some conclusions and suggest some subjects for future research.
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CAPITULOIa

INTRODUÇÃO

A grande maioria dos testes de hipóteses estatísticas em problemas envolvendo

grandes amostras é baseada em um dos seguintes princípios: razão de verossimilhança,

Mrald e escore

O teste encore foi originalmente introduzido por Rao (1948) e posteriormente por

Aichtison e Silvey (1958) e Silvey (1959) sob a- denoininaçã.o de teste do multiplicador Õ

de Lagrange e faz parte da classe dos testes C'(a) sugerida por Neynlan (1959, 1979). l

No passado, os testes da razão de verossimilhança e de Wald foram mais difundidos que

o teste escore. No entanto, mais recentemente, as pesquisas envolvendo testes escore

tiveram grande impulso quer em teoria quer em aplicações. Ainda, em muitas situações,

o teste escore tem grande vantagem computa.cional sobre os demais. Enquanto os testes

da razão de verossimilhança e de Wald envolvem estíniação dos parâmetros sob a hipótese

q



Capítulo 1 2

alternativa, o tese escore, requer estimação somente sob a hipótese nula. Sendo assim,

nos casos em que a estimação sob a hipótese alternativa é complicada envolvendo, por

exemplo, estimação não linear e processos iterativos, o teste encore pode apresentar um

custo computacional bastante inferior aos demais. No ca.se ein que a hipótese nula é

simples, o teste estore não iequel estinaação alguma.

Sabe-se que, em problemas regulares, as esta.tísticas da razão de verossimilhança

(w), de Wald (H/) e escore (SR) têm, sob a hipótese nula, distribuição assintótica Xi,

ou sqa, X2 com r graus de liberdade, onde r é a diferença. entre as dimensões dos

espaços paramétrícos sob as hipóteses alternativa. e nula. Assim, os testes são baseados na

comparação da.s estatísticas com o valor crítico obtido da distribuição X2 de referência

pala uin nível de significância nominal fixa.do. Valores altos das estatísticas indicam fraca

consistência dos dados com a. ]lipótese nula. Propüedades de otimalidade assintótica destes

testes são encontradas em Cox e Hinkley (1974, Seção 9.3) e Engle (1984, Seção 6).

As estatísticas w, W' e SX sã.o assintoticamente equivalentes no sentido de que têm

a mesma distribuição assintótica. não só sob a. hipótese jaula mas também sob alternativas

contíguas ('':) (Cox e Hinkley, 1974, Seção 9.3 ). A escolha entre as estatísticas precisa,

então, ser ba.senda ein critérios como vantagens conlputa.cionais, comparação de poderes até

segunda ou terceira ordem e dele .ipenhos dos testes ein amostra.s pequenas e moderadas,

investigados, em geral, via simulação (Godfrey, 1981; Beta e Mckenzie, 1986; Ohtani e

Toyoda, 1985).

As pesquisas sobre os poderes dos testes sob alternativas contíguas têm sido desen-

volvidas sob dois enfoques diferentes. O primeiro leva. em conta que, até primeira ordem,

os três testes têm o nlesino poder e que, até ordem ?z'i/2, têm o mesmo tamanho; faz sen-

(-) Uma hipótese alternativa colltígua à hipótese nula .27o : 0 :: 0(o) tem a forma .H' : 0 =

0(0) + (, onde { é de ordem n'1/2 com n representando o tamanho da amostra. Aqui 0 é um parâmetro

descolahecido e 0(0) é um número real fixado. A definição é estendida de maneira evidente para parâmetros

mtlltidi men sion aisel]



Capít.ulo 1 3

tido, portanto, comparar as parcelas de ordem 7z'1/2 das expansões dos poderes dos testes.

Sob este enfoque, o trabalho pioneiro é o artigo de Peels (1971) que desenvolve expansões

até ordem ?z']/2 pa.ra. a. funçã.o de poder dos ti'ês tesa.es sob alternativas contíguas, no caso

de hip(5teses nula\.s sim])les. Os trabalhos que se seguilanl são extensões dos resultados de

Peers a hipóteses compostas: Ha.ya.ka.wa. (1975) t.rn.ta. dos testes da. ra.zão de verossinailhan-

ça e de \\raid enquanto que Haiiis e Peers (1980) batam do teste encore. De unia análise

destes a.leigos, conclui-se que não é possível, e]]] geral, afirmei que un] dos testes é mais

poderoso que os demais. So]]]ente en] situações pa.rticulares podelaa ser feitas coinpaiações.

O segundo enfoque foi proposto poi Chandla e Joshi(1983). A idéia é modificar conve

nientelnente as regiões crítica.s dos testes encore e de \vald para. que os testes modificados

venham a. ter o mesmo tomai-talo que o da. lazão cle veiossin)ilhança até Oldem ?z']. Ao

menos no caso uniparamétrico, os três testes ])asse.m a. tei o nlesino poder até ordem 7z'i/2

e torna-se relevante compa.ia.i as pa.lcelas de Ordena ?l.--l das expansões dos poderes dos

testes. Desta pompa-ração, Cllandra. e Joshi(1983) collcluein que o teste escora é o mais

poderoso quando termos de oiden) ?l.'i sã.o levados em conta. Estendendo este trabalho,

Chandra e N'lukerjee (1984, 1985) nlostrain a. su])erioridade do teste encore ein uma. ampla

classe de estatísticas. Extensões para o caso inultiparamétrico são encontradas nos artigos

de lvlukeÜee (1990a, b).

A estatística. escore é invariante com respeito a transfonnação de parâmetros (del

Pino, 1990) e também a certas modificações na hipótese alternativa. Godfrey (1981) ob-

servou que, para determinados problemas, as estatística.s escoie para testar uma mesma

hipótese nula contra diferentes alternativas são idênticas. Esta falta de sensibilidade da

estatística Sa a mudanças na alternativa. parecia, a. princípio, levar a um mau desempenho

dos testes encore em amostras pequenas e modeladas. No entanto, os estudos de simulação

citados acima não têm sustenta.do esta suspeita.

Breusch (1979), generalizando os trabalhos de Savin (1976) e Beindt e Savin

(1977), mostrou que, em testes de restrições líDeR.res dos para.metros da regressão em

/
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certos modelos normais lineares, é vá.lida. a relaçã.o 14/ 2 u ? SX para quaisquer conjuntos

de dados (vede também Eva.ns e Savin, 1982). Isto indica que o teste encore é o mais

conservativo. E conveniente salientar, no entanto, que não se pode concluir que o teste

encore é o menos poderoso pois os testes têm tamanhos diferentes. Clamo está que os testes

baseados em IV, co e SX ein a.mostras finitas podem levar a. decisões confiitantes pa.ra.

certos níveis nominais. A igualdade t'r = o = Sa entre as três estatística.s é válida pala

log-verossimilllanças quadráticas(Engle, 1984).

Os testes estore têna sido basta.nte utilizados em várias á.reis da Estatística. Na

análise de dados sob a forma de contagens dispostos ein tabelas de contingência, os testes

usuais conhecidos colho X2 de Pea.ison sã.o testes escale. Comparações enfie a. estatística

de Pearson e outros critérios competitivos sã.o encontradas em Cliapman (1976), Laintz

(1978), Maigolin e Light (1974), Fíenberg (1979), 1<oelllel e Larntz (1980), Lawal (1984),

Cressie e Read (1984) e referências cita.da.s nestes artigos. O teste da razão de velos-

similha.nça é, sem dúvida, o mais utilizado ein modelos lineares generalizados (MLGs)

(McCullagh e Nelder, 1989), entretanto, inúmeras aplicações de testes encore nestes mode-

los são encontradas na. literatura. Pregibon (1982) mostrou que a estatística escole pode

ser calculada. no GLIM (Payne, 1986), sistema colllputacional largamente difundido na

análise de dados v:.l os h'ILGs, com a inesnla facilidade que se calcula a estatística da

razão de verossimilhmiça. No Capítulo 3, fa.zemos unia breve revisão bibliográfica sobre o

uso de testes encore ein h/ILGs.

Encontram-se também aplicações de testes escore ein modelos de séries tempo-

rais (Hosking, 1980, 1981 e Poskitt e Trenaayne 1981, 1982) e, en] particular, em modelos

econométricos. Breusch e Pagan (1980) e Engle (1984) fazem uma. revisão bibliográfica

sobre testes encore e apresentam vários exemplos em Econometria. Em análise de sobre-

vivência, o livro de Lawless (1982) (vede também O'Quigley e Pessione, 1989) mostra várias

aplicações de testes escora nos modelos de riscos proporcionais de Cox. Em particular, o

teste usual de Mantel-Ha.enzel é uni teste encore (Day e Byar, 1979). Schiífman (1986)
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enfatiza a simplicidade de cálculo da estatística escoie para testar se a taxa é constante

em modelos com taxa de falha. discreta.

Há, en] geral, grande dificulda.de en] se determinar as distribuições exatas das es-

tatísticas co, T'r e SX. Esta. é a. razão pela (dual os testes têm sido construídos com ba.se ein

resulta.dos assina.ót.ices. Con)o .já. niencio]} :imãs, ns t.iês est.n t.íst.ices t.êna , apioxin]a.da.]llente

distribuição X? em amostras gra.lides. Há. vá.lias déca.das, sulglu a. ]neocupação de se tentar

mellaorai a qualida.de da. a])loxilnação pol X2 ])a.la a distlil)uiç.ã.o da. estatística. da razão

de veiossinailhança. A ideia, originalmente sugerida ])or Bartlett (1937) pala o seu teste de

homogeneidade de variâncias, é baseada em um princípio bastante simples. Suponha que,

sob a hipótese nula, .E(w) = ?'ll + c+ O(da/')}, onde n é o tamanho da amostra e c é

ullla constante de Oldein vz']. Então, a média da estatística. naodificada co' = w(l + c)']

ou, equivalentemente, o* = co(l -- c) é mais próxima. daquela da. distribuição X: do que a

média de co. A constante c é, em geral, funçã.o de parâmetros desconhecidos que deveria

sei substituídos por suas respectivas estinaativas de máxima verossinlilhança sob a hipótese

nula.

Lawley (1956) derivou uma. fórmula. para c eln função de momentos das qua-

tro primeiras derivadas da log-velossimilha.nça. e mostrou que, em problemas regulares,

a estatística c./* ter l todos os seus inonaentos coincidindo com os da distribuição Xa

de referência até termos de ordem ?z']. Posteriointente, Hayakawa (1977) derivou uma

expansão assintótica pala a distribuição de u sob a hipótese nula. Hayakawa mostrou

que, se a hipótese nula for simples, a estatística o* = co(l -- c) tem distribuição X2

até ordem n'i. A constante c, embora escrita. de fornaa diferente, coincide com aquela

obtida por Lawley. Entretanto, para hipóteses comi)ostas, só seria possível obter o fatos

de correção se um determinado coeficiente da expansão fosse nulo. Isto parecia estar em

conflito com os resultados de Lawley. A reconciliaçã.o dos trabalhos de Hayakawa e Lawley

só foi estabelecida vários anos depois devido ao artigo de Cordeiro (1987) que mostrou

que, sob condições gerais de regula.cidade, o tal coeficiente é identicamente zero.
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Quase 45 anos se passaram, desde a idéia inicial de Bartlett em 1937, para que

a. pesquisa. em fatores de correção para. a. estatística. da. razão de veiossimilhança. tivesse

a.centuado impulso e se consolidasse. Este impulso foi motivado na década. de 80, mais

p[ecisan[ente, a ptuti] de 1982, en] espccit\.l, ]]a. liigla.teria. e Dinantmca. Nessa década,

as seguintes pessoa.s (en] ordem a.Ifa.bélica.) contiibuitanl decisiva.mente pa.ra. o ci'esci-

niento das pesquisas na. alga. de coiieções de Baitlett: O.E.BalndolfT-Nielseii, P.Blaesild,

T.l<.Cha.ndra., G.h'l.Coideiio, D.R.Cox, T.J.DiCiccio, J.l<.Ghosla, P.Hall, P.Ha.réis,

J.L.Jensen, S.Johansen, P.McCulla.gh, J.Mçóller, B.T.Porteous, W.H.Rosé, l.N.Skovgaard

e P.\4r.Vos. No passado, o próprio M.S.Ba.rtlett, G.E.P.Box, T.Hayakawa, D.N.Lawley,

S.A.Sharp e D.A.Williains dela.nl os ])iimeil'os pa-ssos em trabalhos i:testa. área.

Atuallnente, as ])esquisas enl favores de Ba.rtlett seguem quatro díreções principais:

a. primeira, na obtençã.o de fórmulas a.lgébricas simples da.s correções eln modelos especiaisl

a. segunda, no desenvolvimento de métodos alternativos gera.is de cá.lculo destes favores; a

terceira, em estabelecer a. inter])relação dos fatoles de Baitlett à luz da. geometria diferen-

cial e en] colectar estes fatores com t(5])ecos de interesse decente, como ortogonalização de

parâmetros, verossimilhança. perfilado, tenso]es, etc; a. quanta, en] aplicações numéricas a.

diversas áreas e estudos de simulação.

Na primeira direçã(. a.pa-regem maior número de artigos. Convém aqui citar

os fatores de Bartlett desenvolvidos para os modelos lineares generalizados e extensões

(Cordeiro, 1983, 1985, 1987; Cordeiro e Paula, 1989b; Cordeiro, Paula e Botter, 1991)

e pala modelos inultivaiiados normais com estruturas de covaliância especiais (Porteous,

1985, Mõller, 1986).

Na segunda direção o antigo de BarndorR-Nielsen e Cox (1984) é o mais importante

e trata de um método indireto para obter o favor de Bartlett em termos das constantes

normalizadas da distribuição condicional do estimador de máxima. verossimilhança. Outras

estratégias pala a obtenção do falar de Ba.itlett foi-am desenvolvidas pol Baindoi#.Nielsen

e Blaesild (1986) e McCullagh e Cox (1986). Vá.tios tla.l)alllos, ainda. nã.o publica.dos, foram
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desenvolvidos mais recentemente por diversos pesquisadores (D.F.Andrews, J.E.Staaord,

Y.Wang, J.L.Jensen e G.M.Cordeiro entre outros) visando tornar as correções de Bartlett

mais atraentes sob o ponto de vista. de cálculo algébrico.

Na terceira direção os antigos de McCullagh e Cox (1986), Barndor#.Nielsen (1986)

e Rosé (1987) são os mais importantes poi interpretarem os favores de Bartlett em teimas

de (quantidades de interesse da geometria diferencial. Outras conexões interessantes dos

favores de Bartlett podem ser vistas em McCullagh (1984), Cox (1984) e Ross (1987).

Convém aqui salientar o Capítulo 7 do livro de McCullagh (1987) e o Capítulo 10 do livro

recente em honra a Sir David Cox (BarndorR-Nielsen, 1990).

Na quarta direção nauitos pesquisadores estão atuando no momento mas nenhuma

cação de peso tem sido encontra.da.

Excelentes revisões bibliográ.ficas sobre corieções de Ba.rtlett para a estatística da

ra.zão de verossimilhança são encontra.das nos artigos de Reid (1988), Cordeiro e Paula

(1989b) e Cordeiro, Paula e Botter (1991).

A estatística escore não admite um favor de correção simples como o da razão

de verossimilhança. Este fato tem sido frequentemente citado na literatura (Harris, 1985

1987; Cox, 19881 Barndora-Nielsen, 1990).

barris (1985), seguindo as idéias de Hayakawa. (1977), desenvolve uma expansão

assintótica até ordem. n'] para a distribuição da. estatística escore. Dada a impossibilidade

de obter um fator de correção simples para SX, barris propôs um teste escore aperfeiçoado

baseado na pr(5pria estatística escore e em uma expansã.o, até ordem n'] , para seus

quantia. Em outras palavras, em lugar de modificar a estatística do teste, Harris propôs

a modificação do valor crítico obtido da. distribuição X2 de referência para um nível de

signiâcância nominal fixado.

Chandra e Mukerjee (1991) encontraram uma estatística encore modificada tendo

distribuição X2 até ordem n'i apenas no caso de hipóteses simples. Não obtiveram,

no entanto, tal estatística para situa.iões mais gerais como, por exemplo, aquela ein que a

publi

n
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hipótese nula é composta e há mais do que um parâmetro de perturbação.

No Capítulo 2, discutimos a expansão assintótica para a distribuição de SX obtida

por Ha.íris e mostramos que é sempre possível encontrar uma. estatística escore aperfeiçoada

tendo distribuição X2 até oidenl lz']. A estatística. naodificada. é dada. por Sa multi-

plica.da. ])or um fatos' de coi'i'eçã.o que cn\rol\re un] polillõlnio ($: segundo gra;;'})fir própria

estatística e cujos coeficientes sã.o, ein geral, funções de parâmetros'tlêgêonhecidos que

devem ser substituídos poi suas respectivas estimativas de n)áxima veiossimilllança. sob

a hipótese nula. Os resultados obtidos são bastante abra.ngentes no sentido de que são

válidos para- problema.s uni e multipa.ia.métricos, ])ara hipóteses simples e conapostas e ge-

nelalizam os resultados decentes de Cha.fedia. e Mukeljee (1991). A obtenção da estatística

aperfeiçoada pode ser feita por dois enfoques diferentes. O primeiro segue da expansão

da. função gera.doía. de momentos da estatística. escore inodíficada. O segundo pare do

Teorema l de Cox e Reid (1987a). Indo mais além, mostra.Idos que existe uma estreita

conexão entre a expressão da. estatística. modifica.da e a expansão assintótica dos quantas

de SX obtida por Harrís (1985) através da. fórmula geral de inversão de expansões de

Hall e Davas (1968). Mostramos também que a. expansão de Barris pode ser obtida dize

talnente de Teorema l de Clox e Reid (1987a.) sem necessidade do uso da. fórmula de Hall

e Davas. Ainda nesta capítulo, fazemos alguns comenta.rios sobre os poderes dos testes

encore aperfeiçoados.

O falar de correção para a estatística. encore envolve, em geral, funções complicadas

de cuinulantes conjuntos de derivadas da log-velossinailhança. até quarta ordem. E funda-

mental, portanto, derivar fórmulas simplificadas para estes fatores em classes importantes

de modelos. No Capítulo 3, deduzimos fórmulas matriciais para os fatores de correção

de testes encores sobre parâmetros da regressão em MLGs com dispersão conhecida. As

fórmulas são de fácil computação pois envolvem somente operações simples entre matrizes

e vetores. Apresentamos aplicações a uma série de modelos especiais e estudos de simu-

lação. Além disto, obten]os fórmulas, também en] notação matricial, para os poderes dos
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testes encore aperfeiçoados.

No Ca.pítulo 4, encontramos fórlllulas para os favores de correção para problemas

com parâmetros ortogonais (Cox e Reid, 1987b). OI)temos tainbétn fórmulas matriciais

pala. o teste de unia. llipótese nulzt. geral simples ou coin])testa. que podem sel de grande

utilida.de ]lo desenvolviinent.o de ])rogran)as conlput.a.cionais ])a.ra. obtençã.o de fórmulas

algébrica.s pa-ia os fatores de coileçã.o. Ainda. iicstc ca.pítulo, analisamos algumas ca.iac-

terísticas da. estatística escoie a.])eifeiçoa.da.

No Capítulo 5, com base nos resultados obtidos para problema.s con-l parâmetros

ortogonais, deriva.mos favores de correçã.o pa.ra o teste do parâmetro de dispersão e do

conjunto comi)leio dos pala.])]etios da regressão en] MLGs com dispersão desconhecida.

Estendemos os resultados à classe dos modelos pió])rios de dispersão (Barndora-Nielsen e

Jgrgensen, 1990) e apresentamos um estudo de sillaulaçã.o. Ainda. neste capítulo, obtemos

favores de correção pala testes en] modelos não-lineares da fanaília exponencial.

Velhos forte convicçã.o de que novos resulta.dos poderão sel obtidos de forma

análoga ao que tem sido feito para a razão de s,eiossimilhança. Esta nossa crença deve-se

às inúnaeras similarida.des entre os falares de coireção da. estatística escore e os tradicionais

fatores de Bartlett. Acredita.mos ainda que a.s (luat]o direções ei]] que têm caininhado as

pesquisas sobre os favores de conexão pala. a. razão de verossimilha.D ;a serão seguidas, a

médio prazo, pelos trabalhos em correções para- a estatística escore.

No Capítulo 6, estendemos os resultados do Capítulo 2 a uma ampla classe de

estatísticas que têm distribuição X2 assintoticanlente. Esta classe envolve não só as

estatísticas encore e da. razão de verossimilhança, como também a de Wald e formas as

sintoticamente equivalentes à estatística escore (Bela. e Mckenzie, 1986). Novamente, o

Teorema l de Cox e Reid (1987a) é a. base da obtenção do que chamamos de "favores de

correrão de Bartlett generalizados" para as estatísticas desta classe. Propomos ainda uma

forma alternativa de obter tais favores a partir de expansões de momentos das estatísticas.
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Finalmente, apresentamos nossas conclusões e sugerimos diversas linhas de pes-

quisa que poderá sel desenvolvidas a. partia da.s idéias desta. tese.



CAPITUL02
#

UMA ESTATÍSTICA ENCORE APERFEIÇOADA TEN'DO DISTRIBUIÇÃO x2

ATE ORDEM n'i

2.1.INTRODUÇÃO

Neste capítulo, apresentamos uma expansão assintótica até ordem n'i , onde n é

o tailaanho da amostra, para a distribuição da estatística escora obtida por Harris (1985)

e mostramos que é sempre possível encontrar uma. estatística escore modificada tendo

distribuição X2 até esta ordem.

Consideremos o vetou y = (yl , . - . , y,,)I" re])lesentando n observações indepen-

dentes com densidades contínuas e cujo Ioga.ritmo da função de verossimilhança total .L(/3)

depende de um parâmetro desconhecido P = (/íl , - . - , /3,)r com p componentes. Assume-se

que a função .L(/i) seja regulam com respeito às derivadas ein Feia.ção aos componentes de

P até quarta. ordem.
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L(P) :log«'(3/.,P).

O problema- consideiz\.clo é o de testa.] a. hi])ót.esc nula. simples ou colll])testa -Ho : #] ' Plo)

contra a. hipótese a.reina.uva. composta. -H : Pi # PÍO), onde /3 = (Pr,Pr)a",

/71 = (pJ,-.-,/j,.)r é o vctol. v' clip)lcnsioiii\l clc pz\l-állctios dc intcicssc, /?z =

(/3r+l, . ' ' ,/jp)r é o x'etol' de pai'â.llaetlos de pertui'cação e #(O) é uln vetou' especificado

de dimensão I' (r $ p).

Sej. U(#) = a.t(P)/a# = (U-r(#. ,P2), U2a"(p-,p,))r . fu«ção el;co:e total p':a

P particiona.da. da. nlesnla. inaneila. (]ue # Denotanlos ])OI P - (/j7', /32r)r o' estinaador de

ináxilna verossiinilhança irrestiito cle /i c poi P2 o estinaador de máxima velossimilhança

de P2 sob .Ho. Funções avaliadas en] P = (pío)r,lj?)r sela.o denotadas com um til. A

pa-itiçã.o P = (/3Í', P2T)r conduz às seguintes part-ições

onde J( = .E{P(P)Ur(P)} é a lllatriz de infoinaação total de Fishe

positiva definida e /í'i é a sua. inversa«

A estatística encore Sa (Rao, 1948) para testar -Ho versus .a é Sx - 8r/T-iÜ
Ruge (1982) dá uma inteipretaçã.o geométrica no caso de laipótese nula simples para a

estatística escore e compara-a cona as estatísticas da razão de velossimilhança e de Wald

Cox e Hinkley (1974, Seção 9.3.) expiecsam SR como

S, '-ü-, (2.2)

onde J(:l = /(ii(/31,P2) é a matriz de coç'ariância. assintótica de Pi obtida de (2.1). A

equivalência das duas expressões para Sa é facilmente observada notando-se que U2 é igual

a um vedor nulo.

Em grandes a.mostras, satisfeitas cel'tas condições de I'egularidade, a distribuição

sob .Ho de SR, bem como das estatísticas da razão de verossimilhança e de Wald, é apro

mimada.mente Y?, isto é, y2 cona r graus de liberdade

«- (f::
J(11 /(12

\.K'- .K''

n

r l

>

que suDomr ]

q

(2.1)
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A estatística da razão de veiossimilhança w = 2il(#i,P2) -- Z(PÍO),P,)} para

testar .Ho versus .# pode ser aperfeiçoada por un] favor de correção de Bartlett que faz

com que a estatística. modificada. co* = coll -- Z)(/3)} tenha distribuição X? até ordem n''

sob .Ho . Epal outras palavl'as, a ex])ansã.o da. função distribuição de o* , sob a hipótese nula,

coincide cona a. da. distribuiçã.o X? quillldo tel'lhos de oideln inferior a. ?l.'l são desprezados.

Este fatos de coileção está relacionado com a expansã.o até oideni lz'] da. média de co sob

.Ho dada. poi rll + Z)(P)}. La.wley (1956) mostrou (lue a. multiplicação de w pelo farol

1 -- b(/i) tem a propriedade de remover o tem)o de ordem lz'i das expansões de todos os

monaentos de co*. No entanto, a estatística SR nã.o a.dlnite um falar multiplicativo com

esta. proprieda.de (barris, 1985, 1987; Cox, 1988; Ba.rndorff-Nielsen, 1990). Neste capítulo

mostramos que é ])ossível encontra uln favor dç coiieção do tipo Bartlett. para Sa que é,

110 entanto, função da própria. esta.mística.

Na Seçã.o 2.2, a.presente.mos os resulta.dos de Ha.yakawa (1977) relativos à dis-

tribuição assintótica da estatística da razão de verossinailha.nça. Na Seçã.o 2.3, as expansões

para a função distribuição da. estatística escora e pa.ra. seus quantas sâ.o apresentadas. Na

Seção 2.4, com base no trabalho de Hailis, derix,anais unia. estatística estore aperfeiçoada

tendo distribuição X2 até orden) ll.'] e, na. Seção 2.5, exibimos esta estatística no caso uni-

parainétrico e damos um exenlpjo para a distribuiçã.o exponencial. Finalmente, na Seção

2.6, fazen]os un] colBentário sobre o podem dos testes escoie aperfeiçoados.

/

2.2. EXPANSÃO ASSINTÓTICA PARA A FUNÇÃO DISTRIBUIÇÃO DA

ESCl:ATISTICA DA RAZÃO DE VEROSSIMILHANÇA

Hayakawa (1977), estendendo os trabalhos de Box (1949) e Peers (1971), obteve

uma expansão assintótica até ordem h'i para a função distribuição da estatística da razão

de verossimilhança. sob a hipótese nula. .ao ; PI ' /3ÍO). A expressão "até,of.dem lz'i"

é utilizada pala indicar que Lenhos de ordem inferior a lz'] são ignorados. Hayakawa
/
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mostrou que a função distribuição de w, sob .Ho, pode ser escr

Fu(z) = G,(") + à' {a2G,-+4(") --(2a2 -- '1)G;+2+(a2 -- ai)G,(r)}

até ordem lz 1. Aqui G.,(.) denota t\. funçã.o (tistiibuição da. X::, e ai e a2 são funções

de cumulantes conjullt.os de derivada.s da. log-veiossillailha.nça. e são de oidein ??.'l. O

procedimento utilizado pot Ha.}'akawa. para a. obteliçào de (2.3) é o seguinte: (i) desenvolve-

se unha. expansã.o en] série pa.ra. w en] te]n)os de derivadas de .L(/3) até quarta ordem,

retendo-se ternaos até O,,(n '); (ii) obténs-se unia. expansão de Edgewoith lnultivariada

pala a densidade conjunta destas derivada.s; (iii) a. partir desta. expansão, encontra-se a

função geradora de momentos até ordem ?z'i da. expansão cin série de co; (iv) íinalinente,

invertendo a função geiadoia. de lllonlentos, chega-se à. expansão da função distribuição

de w dada eni (2.3). A valida.de deste procedimento, baseado ein expansões formais, foi

estabelecida. por Cllandla. e Gllosh (1979) sol) condições de regularidade adequadas (vede

também os trabalhos de Chandra, 1985 e Jensen, 1991, Seção 1.2).

Hayakawa observa que se e somente se a2 = 0, a. estatística. da razão de veros-

similhança o pode ser aperfeiçoada pelo fatos de correção de Bartlett 1 -- ó(P), citado

anteriormente, de forma que u* = ull -- ó(/3)} tenha distribuição X2 até ordem n'l

Isto parecia estai em conflito com os resultados de Lawley (195f) que mostrou que w* tem

todos os seus momentos coincidindo, até ordem ?z'] , com os correspondentes momentos

da. distribuição X2. No ente.nto, Cordeiro (1987) prova que a2 = 0 e faz, portanto, uma

reconciliação entre os resultados de Hayalça.wa. e Lawley. Assim sendo, a expansão em (2.1)

rpíli17. qp n

ita. como

.,)

3

14

(2.3)

Fu(') - G,-(') + ãl'-C,+,(") "- G,-(')} (2.4)

até ordem n'i

Barndor#.Nielsen e Hall(1988) inostlanl que o erro da expansão em(2.4) é O(n'2)

e que,portanto,

Fw'(,) + 0(n'').
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Para. finalizar esta. seçã.o, é conveniente salienta.r que a expansão em (2.4) não é

válida para distribuições "lattice" e que, portanto, o falar de Bartlett não deve, em geral,

ter a. propriedade de lnelhorai a. qualidade da a.proxilnação da distribuição da estatística

pot (]ui-quadra.do pula dt\.dos clisclctos. No entanto, Cordeiro (1982) faz vários estudos de

sinlulaçã.o envolvendo distribuições multinonaia.l e de Poisson que mostra.m que os testes

n)edificados, l)asma.dos ein ub' , Üpiesclit \lii t.axt\s dc' l-cjcição d:\ llipotese iluli\. bcnl dais

próxi[nas dos [es])ectivos níveis no[[[inais do (lue os testes não n[odifica.dos, ba.sea.dos en]

co. Por outro lado, Frydenberg e Jensen (1989) nlostrain, via simulação, que, em situações

paiticulaies, os desenapenhos dos testes lalodifica.dos cllegana a ser piores que os dos não

naodificados. Logo, l]á. que se 't'edifica.r cona n]aioi profundidade en] que situações o uso

de fatoies de Baltlett é adequado no caso discreto. Já. no caso misto, isto é, quando a

log-verossimilllança. ei-tvolve variáveis discreta.s e contínuas, a. validade de (2.4) é verifi-

cada desde que a estatística. o dependa essencialmente da paire contínua (Jensen, 1991).

Este resultado é paiticulaiinente útil em modelos de aná.pise de sobrevivência com dados

censura.dos e em regressão logística«

2.3 EXPANSOESASSINTOTICASDE HARRIS

A expansão assintótica até ordem lz'i da distribuição da estatística estore SX para

o teste discutido na Seção 2.1, sob a. hipótese nula, foi obtida por Hanis (1985), utilizando

um procedimento análogo ao de Ha.yakawa. (1977) colho descrevemos acima. Daqui em

diante, assumimos satisfeitas as condições de regularidade que garantella a validade das

expansões de Hayakawa e Hanis (Chandra e Ghosh, 1979).

Introduzimos a seguinte nota.ção pala a-s derivada.s da log-verossímilhança total nas

quais todos os suâxos variam pelos inteiros l, . . - ,p: U, = a.t/aP,, U,-, - a2.L/aP,a/J,,

etc. Adoramos a laotação tensoria.l pa.ra os cumulantes conjuntos de derivadas da log-

verossimilhança (Lawley, 19561 Peers, 19711 Ha.yakawa, 1977; Ha.réis, 1985; McCullagh,
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1984, 1987): ««), ««.), «,,,), «,..,,. = E(U,,U.),
"«,.« u.«) - «««.«, ",,,,,« u,-u,u.«)- «,,,«.« ' ",-,,,.,« u.u«) -

E,-,,HI,u -- H,,tH,,« -- H,,uH,,t. Definimos as derivadas dos cumulantes por KI',) - aK,./aPt,

H(!u) .: é)2n,,/a#taPu, etc. Todos os h''s I'efcl-cn)-se a. um Lota.l soba'e a. anlostl'a e sã.o, eln

geral, de Ordem n. A matriz de informa.çã.o total de Fisllei /\' tem elementos n,,, = --H

sciido /c''' = --n'' os coi'icspondciit.cs cleincnt.os dc situ. iiivcrsa..

Os cuinulantes satisfazem lelaçõcs (Ba.itlett, 1953a., bl Lawley, 1956) que fre-

quentemente facilitam seus cálculos, tais como --n,,, = H,,, H( ,) + H . + K,..,,t + n,t,, :: 0,

o KI.=? := Kr$tu + Hrst,u) Hr,s,t :: H''sí 3)K'',sf} Kr,,,t :: 2Krat -- >...(3)HT' e Kr,,,t,u "

--3K,-,t« +2 },(4) K''st '>-.(6) H'' ) + >1,(3) H",t", e Hr,.,tu :::i2 rstu .;.:(') + r.") --K,.s:tu, onde

},(k) denota somatório que varre todos a:!.]! perinutações de índices. AKê:m , )l.(3) K",t" =

",.,.. + ",.,,. + ",.,,.' Çl~ l.;t .) K...:,.+«... - k»t-- : - K"t«,
Sejan] Fsl: a função distribuição de SR, G«, a. funçã.o distribuição da. X;., e .fs«

e g. suas respectivas funções densidade. Ha.nis (1985) mostrou que aÇé ordem n'i e sob

Ho

Fs.(z) = G,-(z) + ;à-{.A3G,'+6(a) + (.A2 - 3.As)G,-+4(a)

+(3.4a - 2.42 + .A-)G,.+2(z)+(.A2 - ..4- - .A3)G,-(r)},
(2.5)

'4i Õ>,'(«:ini'-+ 2KI'l;)(';-! + 2K«..)à;$;1;;li)

.= 6>,(Kijt+ 2';{,jx;)K,,,,tallax;,-?n,t (l \lj nK reIS.[

+ >1,'(':,j* ":,J,*)("-' + 2"«,.)'.f,"':lula.v.. '\'e

-- >,'("i,j,x;,,- + 'cí,j,k,)ax;,mi.f

'.'42:= --3l>./'Ki,j,kKr,s,takrmilm.t

+ 6>1,'("Üt + 2';{,jk)'::9'ai'j"'i;,n',.

-- >1, ';i,j,k ",,,,.ak.«,f,"'.Í,

+ 3'5' K{.f.k.

(2.6)

(2.7)
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l

4

/

\5

..43 = 3}, ni,j.tK,,,,fmij7?zl.-n',í

+ 2>1: ni,j.t Hr,,,lnl.ír?7Zj,?7ZX;t ,

sendo aiJ e l??{.f os elementos (i,.j) (li-s nli\tiizes

/'0 0 ''\ r.. ... 'l ,''.,l. ,,t,..l /'.P.o l

ko -r-'ú'7' /''' Í ';.' e,./ ':''*.::'
respectivamente. Usamos )ll: pal'a. indicar o somatório soba'e todos os p's. Note que o teimo

--6/(., ., . + .A4 + .A4 # J + /(.' ', , - na expressão de .42 de Hairis está incorreto devendo ser

substituído por --6K., -, .+.A4+.À4+J+K , -, .. Os .4's sã.o de ordem 7z'l e são a\filiados sob .Ho.

As expressões em (2.6)--(2.8) parecem ser funções bastante complicadas dos cumula.ntes K's

da log-verossimilha.nça. total. No ente.nto, temos i]ot.ado que ex])sessões en] forma fechada

podem ser obtidas pala. modelos especiais. Nos Ca.])ítulos 3 a. 5 encontramos expressões

relativamente simples pala. os .4's ])aia testes eln dis,farsas classes de naodelos. Ha.íris

notou que, no caso de hipótese nula. sinapses, .4] = 0 e .42 e .Aa reíieteln aspectos de

não-nonbalida.de da distribuição, sob .Ho, da. funçã.o encore U(/3). Para hipóteses nulas

compostas a interpretaçã.o dos ..'i's é complica.da (Hailis, 1985).

Ele também obteve expansões até ordeili 7z'l pa.ra. os três primeiros momentos de

SX. Das suas expa.nsões tem-se que, até esta ordem e sob .Ho, os três primeiros momentos

de SR são dados pol-
K

r

E
2.9)K

k
4

«ip«)-'-'"'ã, ~.*, *,â:."': c, *.b!:'
P;(S«) - '('+ 2)+ '''1'(' + 2)+ 2Á, ,

pà(SR) - r(r +.2)(r + 4) + '4:(r + 2)(r + 4) + 4.A2(r + 4) + +41

Barris observou que não é possível obter um favor de correção simples para a

estatística esgote de tal forma que a. estatística. modificada., dada por SR multiplicada por

este favor, tenha. distribuição X2 até ordem l?.'i . Esta nlesina observação é feita por Cox

(1988). Mesmo mais recentemente, BaindolK-Nielsen (19901 pg 249) , referindo-se ao fato

3 -p ]b
(2.10)
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de se poder aperfeiçoar a estatística da ra.zã.o de veiossiinilliança pelo favor de correção de

Bartlett, escrevem " This is due to the special character of the likelihood ratio statistic,

and the some device applied to, foi instance, the score tese does not have a similar e#ect"

Então ein lugar de modifica.r a. estatística, Hairis obteve uma expansão para os quantas de

SX. Atrai,és da. fóinlula de inversa.o de cepa.nsões de Hall e Da.vis (1968), ele mostrou que,

desprezando quantida.des de'oldêhi infeiioi a. zt' ] , pode-se escrex'ei

com a = P(SX > ;.) = 1 -- G,(«.. ).

Desde que os .A's possam ser calcula.dos, um teste escore aperfeiçoado pode sel

conduzido encontrando o nível descritivo do teste a.través da expansão assintótica da função

distribuição de Sa en-] (2.5) ou fixa.ndo-se un] nível de significância a e comparando o valor

observado de SX com o valor crítico modificado z. em (2.11)

lü
'.-".+B R;j:ik'í'õlÂJ-ü+q«.+ü+ k+q}

+ !À:1){%t--D(.A, - 3''d + ?0..'i; - 2'', + ÁO

(2.11) Í

2.4. UMA ESTATÍSTICA ESCORE APERFEIÇOADA

Mostranaos nesta seção que, sob condições gerais de regularidade, a estatística

escore SX pode ser modificada por uin favor de correção que envolve constantes de ordem

n-i e um polinõmio de segundo grau na. própria estatística produzindo uma estatística

ajustada com distribuição X2 até Ordem zz'] segundo a hipótese nula.

Escrevendo a. expansão assintótica (2.5) en] funçã.o da. densidade de SX e usando

a relação de iecorrênéia g.:+2(z) = Êg«:(r) encolltra-se, até ordem n ',

.b,(.) l+ .Bo + .B:.+ .B,z'+ .B;,;), (2.12)

onde Bo = (.A2 --.Ai Áa)/24, .Bi = (3.Aa --2.A2 +.Ai)/(24r), .B2 = (.A2 --3.Aa)/{247'(r+2)}

e .Ba - .A;/{24,(, + 2)(, + 4)}.



Capítulo 2 19

A partir da expansão assintótica. em (2.4) para a. função distribuição da estatística

da razã.o de veiossiinilhança e da relação de recorrência acima, vemos que a expansão para

sua. funçã.o densida.de sob Xo é dada. por g,(z)(l + Z)o + b] a), onde bo e bl sã.o de Ordem n''

Como já naencionainos a estatística naodificada w* = w(l -- b), onde b é de ordem lz'' , temi

distlibuiçã.o X2 até esta. ordem. A(lui, 1 -- Z) é o fatos de correçã.o de Bartlett usual para. a.

estatística. da. lazã.o de velossii)lill)ançi\. e é, eni gela.l, funçã.o de palâinetios desconllecidos.

E[n vista. disto e ao nota.i que (2.12) envolve un] polinâmio de terceiro g]a.u, pa-tece ser

plausível defii-tir uma. estatística. estore modifica.cla. por

s; (c + Z,S« + aS%)} , (2.13)

onde o favor multiplicativo entre chaves é un] tipo de correrão de Bartlett como função da

plópria estatística. SR. A idéia é deteiininal a, b e c, de ordem n'] , colho função dos .B's

de naodo (lue a funç.ã.o distribuiçã.o de S; coincida com a da X? até ordem zz i. Isto pode

sel feito expandindo a funçã.o gela.doía. de momentos de S; até Oldem lz'l ou através do

Teorema l de Cox e Reid (1987a) sob condições a.própria.da.s de regularidade

A função geradora de momentos de S; sob .ao e até ordem n'i é

.A4s;(t) = / expjla - (- + Z'«' + -;)}tl.fs.(z)dz.

Usando (2.12) e após expandia exp{ (cz + Z)=2 + a.#3)t} en] série de l.aylor obtemos até

ordem lz'i

0

".;':,-d@.Á'«-{(' -}«;-'
x {(.B; - «t)«;+(.B, - Z,t)z'+(.B- - ct)z + l+ .Bold*.

A transformação para uma nova variável 3/ = z(1 -- 2t) conduz a

Msl(t) + (1 - 2t)'}.Z',

onde Mr(.) denota a função geradora. de inonlentos da. distribuição X: e

- ü@ .Á' -, (-{) «;-' l I'B«; * á'4«' * q:4« * «. }'«
/

f
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é O(n'l). Cada parcela de .r pode ser facilmente obtida através dos momentos de dis-

tribuições X2 com graus de liberdade adequados. Assim,

/. .B.+ 'CB' ' Ü+ 'r'+n(-B, -bÜ + '(''+2)('+4)(.B, -'t)' i-2t ' (i 2ty ' (1-2ty

A r'lação .A4s;(t) = .A4,(t) vale até o:de«, ','' s' ' se:«e--te se / = 0, isto é,

.Bo(1 - 2ty +,(.B- - ct)(1 - 2ty+ ,(, + 2)(.B, - Z,t)(1 - 2t) + ,(, + 2)(, + 4)(.B; -XÍ)

20

Então, a, b e c devem satisfa.zei

.Bo+ ,'-Bt + ,'(,' + 2).B,+ ,(«+ 2)(, + 4).B;

6.Bo -- rc -- 4r.BI -(, + 2)Z, - 2,(, + 2).B: ,(, + 2)(« + 4).

12.B. + 4,'c + 4,'.B: + 2,'(« + 2)Z,

8.Bo -- 47'c = 0

A primeira equaçã.o é diretalnente satisfeita. pelos -B's e a. única. solução, dada em função

de .4i , .42 e .43, pa-ta as três últin)as equações é

Jq3

12,(, + 2)(, + 4)
.42 -- 2.43

iiã;ti.+ g ' (2.14)

Portanto, de (2.13) e (2.14), conclui-se que uma estatística encore lliodificada tendo dis

tribuição X2 até ordem n'i é

S SRll b(Sa , .Ai , .A2 , .A3 , r)} , (2.15)

onde

'(,,":,",,«;,,,- 4:1:i11,+ "' ,'. (2.16)



Capítulo 2

O favor 1 -- b(S,, .Ai , .A2, .Aa,r) é um tipo de correção de Bartlett envolvendo cumulantes

de derivadas da log-velossimilha.nça. e um polinõn)io de segundo grau na própria estatística

SR. Uma vez que os .A's possalil ser calculados pelas Hrmulas (2.6)-(2.8), um teste escore

apelfeiçoado pode sel conduzido utilizando-se a. estatística S; e a distribuição XÍ colho

referência.

Unia. ma.Deita. alternativa de detelminal a., b e c é através da. expa-nsã.o (1) do

Teorema l de Cox e Reid (1987a; vede Apêndice 1). Notando que SX = OP(1) o uso desta

expansão conduz a.

21

Fs; = FS.(3) + /s, (")(c= + b"' + az;)

até ordem n': . Substituindo /s, dada. em (2.12) na. expressão acima tem-se até esta Oldeln

Fsl(«)(a)+ g,-(«:)(c-: + Z'"'+ -;). (2.17)

alas, da.s tela.does cle lecoliencia.

C;«+,(") - C;«,(') - :gm("), gm+,(') -

podemos reescrever(2.5) colmo

Fs,(«) - G,-(') - g,(,)(-BÍ « + .al:«' + .aá,;),

9

(2.18)

onde .B{ + .A;)/(12,'), .B;)/{12,'(,'+ 2)} e .aá/{i2,(, +

2)(r + 4)}. Agora, substituindo Fs. em (2.17) obtemos até ordem n'i

Fs;(,)(,) +g,(«){(c- .B;)« +(Z' - .Bl:),'+(a - .eá)«;}.

Assim, Fs;(z) = G,-(=) até esta orde«l se e son«nte se a = -aá, Z, = .B; e c = .B;, que

coincide com o resultado obtido en] (2.14).

Chandra e Mukerjee (1991) encontrarana uma estatística escore aperfeiçoada tendo

distribuição X2 até ordem n'l para testar hipóteses nulas simples. Não trataram, no en-

tanto, de situações mais gerais como, por exemplo, aquela em blue a hipótese nula é com-

posta e há mais do ciue um parâmetro de perturbação. No final do artigo, eles comentam:
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In this paper, we have considered simple null hypotheses. In the presence of nuisance

para.metem(s) the position is as follows: Let 0 be tlle pa.ianaeter of interest and in be the

nuisance palameter. If 0 be one-dimensional then combining the methods in this paper

witll tllosc in Mukeijce 1231 it sliould be ])ossil)le to dei'ive a])pior)iiatc nlodificatioiis for

R.ao's st,atistic (i). Tule problenl, hoNvever, l)ecomes lnuch mole colllplex foi nlultidilnen-

siona.l d - in ])articula.i, if f? aiid 117 aic bot.h mula.i(liiiicilsioiutl t.llen in meneia.l oiie ca.miou

enlploy ])a.lainetiic oitllogona.litl' (Cox a.nd Reid j171) and tensos nlethods (À'lcCulla.ghj19

201) should be useful. These aspects deselve ftutliei a.ttention" (2)

E importante ressaltam que nossos resulta.dos sã.o beba abra.l)gentes no sentido de

que são vá.lidos pa.ta hip(5teses sinaples e cona])ostas, pala. ])a.lânletios uní e naultidiinen-

sionais, ortogonais ou não-octogonais, de foliila. que os resultados de Cha.ndra e Mukerjee

fulana aqui generalizados.

Ena geral, SR é lulla. fullçã.o de pa.lâ.naetios desconhecidos. Neste caso, pode ser

usada a estatística SX dada poi (2.15) com os para.naetros substituídos poi seus respectivos

estiinadores de máxima verossimilhança sob -Ho . E fá.cil inostrai que a diferença SX -- S%

é O,(n';/'). Da equivalência das expansões (.A1.5) e (.A1.6) (vede Apêndice 1) segue que,

sob .Ho e até ordem n'] , as distribuições de Sa e S; coincidem. Portanto, até esta ordem

SR também telas distribuição X?

A forma da. estatística. encore ]iiodifica.da en] (2.15) está foiteinente relacionada com

a expansão assintótica dos quantis de SR sob .Ho . Ao reescrever (2.11) de forma. conveniente

vemos que, desprezando termos de ordem infeliol a ??': , P(Sa 5; z.) = G,(3.) = 1 -- a

com

}

j
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;.: {l + Z,(«..,Á:,..'!,, .A3,')}. (2.19)

Comparando as formas funcionais dos favores de correção de SZ e de seus quantas vemos

(1) Os autores denominam a estatística escora de "Rao's statistic" pois esta foi originalmente pro-

posta por Rao (1948).
(2) As referências citadas são: ]i4ukerjee (1990a), Cox e ]ieid (1987b) e McCullagh (1984, 1987).
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que existe uma estreita conexão entre a. estatística modificada S; e a expansão assintótica

dos quantas de SR.

Demollstramos então que, des])rezando termos de ordem inferior a. ?z'],

Fs;.(z) = Fs«(z) = G,(=) cona SL c ; dl-dos cni (2.15) e (2.19) iespectivanlente. Este

resultado pode sel' obt.ido dii'etalllent.e da.s ex])2\nsões (1) e (2) do Teores)a. l de Cox e R.eid

(1987a.; x:ide Apênclicc 1), coii] a giaiidc x:zl.nt.a.gcni dc nã.o sci iicccssáiio o uso da í'óiniula

de invei'sã.o de Hall e Davas (1968). Da. expt\.nsão (2) dc Cox e R.eid temos

Fs-;(«) + ':: + Z,« + -'))

ignoi'ando terlllos de oidelll infei'iol a 7?.'] . Esta água.Idade é válida. pala. quaisquer' a, b e c

de ordem lz'] . No entanto, a ex])cessão no la.do direito da igualdade só é igual a G,(z) se

a, b e c são dados por (2.14) como já tinllanlos demonstra.do através do uso da ex])ansão

(1) de Cox e Reid.

No Capítulo 6, mostramos que, em gela.l, as estatísticas que têna, segundo a

hipótese nula, distribuição assintótica X2 podem ser a])erfeiçoadas por favores de correção

envolvendo unl polinõlllio na. prós)ria. esta.tística. e encontra.mos expansões assintóticas para

seus quantas. A demonstraçã.o é novamente baseada. no uso conjunto das expansões (1) e

(2) de Co:» e Reid.

A estatística. aperfeiçoada. ein (2.15) pode ser deânida por

Sh = hall + Z,(Sx, .A:, .4,, ..'!;, ,)}'' pois ' :esultado Fsh(a) = FS.(,) = G,-(3) tam-

'béna é válido até ordem ?z'i .' A deinonst]açã.o deste fato baseia-se ]la expansão da função

geradora de momentos de Sh sob .Ho .

Devemos ressaltar que, analogamente ao que ocorre para. a estatística da razão

de verossimilhança, a expansão (2.5) pa.ra. a. função distribuição de SX não é válida se a

distribuição dos dados for discreta. Desta. forma, nã.o se pode garantir que, nestes casos, a

multiplicação da estatística escoie pelo farol de colreçã.o venha. a melhorar a aproximação

de sua distribuiçã.o por qui-qua.doado. No ellta.nto, nos capítulos sep:uintes encontralaios
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os fatores de correção para. a. estatística. escoie tanto para situações em que os dados

têm distribuição colltínua qua.nto discreta. En) tra.ba.lllo futuro pretendemos desenvolver

estudos de simula.çã.o pa.la. a.va.bar o desena])anho dos testes modifica.das no caso discreto.

2.5 O CASO UNIPARAN4ETRICO e.; .-'L L :«ê.

Nesta seçã.o fazemos unia. a.plicação dos resultados da. Seçã.o 2.4 eln uln modelo

unipaiainétrico. O interesse é testa.r a. hipótese nula simples -Ho : /3 :: /3(o) confia a al

ternativa composta .H : P # a(o). De (2.6)-(2.8) é fá.cil ver que .Ai = 0, .42 = 3K4/K3 e

.43 = 5K:/n2, onde x2 = Ell(15lD(/J)/a/3l2} é a. infoiinação total de Fisher para #, xa =

Klla.L(P)/aPl;} e H4 = nela.L(/3)/a/3l'} - 3K3 sâo o terceiro e o quanto cuinulantes da

função escore total U(#), respectivamente. As quantidades .42 e Áa podem ser expressas

em função de cunlulalltes padroniza.dos, ou seja, .42 :: 372 e .43 = 5'h 2, onde 'y] :: K3/K3/2 içrh,:zz.

e 72 = n4/x2 são as llledidas usuais de a.ssinaetiia. e cultose da funçã.o escore total. Para /''J /'7

funções escore nornlals, .A2 :: .'43 :: 0.

De (2.15), a estatística encore ap

SL s*ll- á l3(S'Y? - 31,)+(3'r, - 107?)Sa +'y?Sil }.

O primeiro coeficiente em (2.20), isto é, (57? -- 3'y2)/12, coincide com o prinaeiro termo da

6rmula (13) de McCullagh e Cox (1986) pal'a o fatos de coneção da estatística razão de

verossimilhança e mede a não-normanda.de ou nâ.o-normalidade inversa da função encore.

Este é também.n'Õi=inmro termo de ordem 11.--] da. ex])ansã.o "saddlepoint" da. densidade da

média amostral. O terceiro coeficiente está relaciona.do com a. assimetria da função estore

e o segundo é uma combina,çã.o linear dos demais

nL4

..+n;,.,H, Á
UX X\#A \ VU\+ KA- \#

]

't (

(2.20)

Exemplo 2.1

Sejam yi, . ,y. uma amostra. aleatória de uma distribuição exponencial com

média p. De (2.2), temos que a estatística. escore pala testa.r .Ho : p = p(0) contra
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. (# -pmy
u(o)'

As propriedades da. distribuição exponencial conduzem a H2 :: n/P2, Ha = 2n/Pa e

K4 = 67z/p4 de onde segue que .A2 :: 18/7z e .43 :: 20/n. Aqui .4] :: 0 pois a hipótese

nula. é simples. Uma maneira. alternativa. de se obter os .4's é a.tta\.és do cá.lculo direto dos

três primeiros momentos de Sa e do uso da.s fórmulas em (2.10). Notando que nl tem

distribuição gama com média ?l.p e índice igual a 1, ol)tên-L-se pll(sX) = 1, pl!(SX) = 3+6/n

e pâ(SR) = 15 + 130/?t até ordem ?l.'i. Substituindo eln (2.10), chega-se a.os .A's obtidos

anteriormente. De (2.20) vele a estatística. escale aperfeiçoada

SL -jiil(3-iis*+2si)}

2.6. UM COMENTÁRIO SOBRE O PODER DOS TESTES ESCORA A
PERFEIÇOADOS

barris e Peers (1980), seguindo o trabalho de Hayakawa (1975), desenvolveram

uma expansão assintótica pala o podem do teste estore para uma série de hipóteses alter-

nativas de Pitman convergindo pala. a. hipótese nula. à taxa n-i/2 . Mais especificamente,

consideram a hipótese nula .Ho : /ii ' PÍO), como definimos na Seção 2.1, e a série de al-

ternativas contígua.s .H : /ii - /iÍ') +(, onde (1 = ((11, . . . ,(1,)r cona (i = Pi --P.o) suposto

ser de ordem zz'i/2. As ]lipóteses alternativa.s locais nã.o têm nenhum significado físico,

luas reíietem o interesse no estudo do podem de testes ])ala. valores do pa.râmetro próximos

daquele estabelecido sob a hipótese nula, ou seja, na. região en] que o poder não é glande

(Cox e Hinkley, 1974; pg 318). Eles mostrei'am que, sob celtas condições de regularidade,

a função de poder do teste escore pode ser expressa, localmente e até ordem n'1/2 , como

1 -- P(SR $ «:..), onde

P(SR $ ".) = G,,À(=.) + >: «IG,-+:I,À(a.),
1-0

3

(2.21)
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sendo Gr,À(3) = P(X?,À $ a) com X:.À repres'ntando uma variável aleatória qui-

quadrado não-centra.l com r graus de liberda.de e para.metro de não-centralidade À. Aqui,

#. étalque G,-,o(z.)= 1-o e .à=Ór.NÓ ..:.]

'-(.«3«,.)'
?,p?»c> d <.

sendo que .r.- denota. uma. ma.triz de di]]iensã.o ]' x l e as naa.tlizes /\', /I'22 e /I'2] estão

definida.s enl (2.1). As (lua.ntidades ao, . ,a.a sã.o de Oldenl ?l.-i/2 e sã.o da.das pol

- 3 >1, "i,j,t"..ijót + 3 >, (';ijl +2«i,jt)«{Jót l,
í ,.f ,k= ] i,j, k= 1 '

'- ' ê }: (';ijk - 2K{,j,x:)-5fÓJÓt -- 3 }, }, (';ijk + H{,jk){iÓJÓt
i,J,t=1 i=i .Í,k=i

.r

26

(2.22)

(2.23)

Ki.j.Kmij6K ,
i,j , x;= :

. P

«; - i E ":,.,.'.'.'.
í ,.f ,k= l

(2.24)

(2.25)

e

.o + a, + «3). (2.26)

Aqui ói é o i-ésimo elemento do vetar ó e aij e ??2ij representam os elementos (á,j)

das matrizes .A e M dada.s em (2.9) respectivamente. Nas ex])ressões (2.21)--(2.26) todas

as quantidades, exceto (l, são avaliadas sob .Ho. De (2.21) deduz-se que os três primeiros

cumulantes de SX sob as alternativas contíguas e até ordem 7z'i/2 são dados poi

p:,* À + 2(«- +2a, + 3"a),

p,,À + 2À) + 8(«- + 3a2 + 6";),

p3,À ' 8(, + 3À)+ 48(a-+ 4a, + lO«s).

As expansões para a- função distribuição das estatísticas da. razão de verossimi-

Ihança. e de Wald sob alternativas contígua.s têna foinlas iguais à da expressão (2.21) com

(2.27)
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os a's dados no artigo de Hayakawa (1975). Uma conclusão imediata deste fato é a de que

os testes escore, da. razão de veiossilnilha.nça. e de M'ald têm o mesmo poder até primeira

ordem. Entretanto, conlpa.ra.ndo as pa.icela.s de Ordena lt'i/2 das três expansões, barris

e Pedis (1980) nottna-m quc os poderes são difciciit.es a.t(l esta. ordem, Dias que não é

possível, ein gel'al, afia'naa.r que um tesa.e é nazis ])oderoso que os demais. Enl algumas

situações paiticult\lcs, eles ol)scr\:a.iam (lue dois cntic os três testes têm o nlesnio podem.

Dos resulta.dos da Seçã.o 2.4, o teste ba.sea.do na. estatística. escole modifica.da. SL é

preferível ao teste escoie usual, bases.do en] S/z, no sentido de que, sob .llo, a distribuição

de SL converge mais rapidanaente ])a.ra a distiibuiçã.o X2 de referência do que a de SX.

llldo mais além, é interessante conapa.lal os poderes dos dois testes. A conlpa.cação de

poderes até ordella 7z'1/2 fa.z sentido uma- vez quc os testes apiesentain probabilidades de

eito de tipo l iguais até esta. ordelll.

Unia consequência in)ediata. da. expa.l sâ.o (1) de Cox e R.eid (1987a] vede A])êndice

1) é o fato de que os testes baseados em Sn e Sa liam poderes locais idênticos até ordena

n-]/2. Ein outras palavra.s, a. niodificaçã.o na. esta.tística. nã.o tens efeito sobre o podem do

teste até esta. ordem. Ainda da. expa.nsão (1) é possível concluir que, até ordem n':

P(S; > #.) - P(Sm > z.) = -g,,x(a.)a..(c + Z,#.* + -:)

onde a, b e c são dados em (2.14) e g,,À( ) é a função densidade de uma distribuição X'

não-central com r graus de liberdade e parâmetro de não-centralidade À. Daí se conclui

que o teste escora naodificado é mais pode[-oso que o usual pa.ia un] valor fixado para a

se e somente se c + ba.: + aa..2 < 0. No Ca])ítulo 4 (Seção 4.4), naostrareinos que a 2 0,

porém, isto pouco auxilia no estudo do sina.l de c + b#. + a.a:. pois a, b e c são, en] geral,

funções pa.ramétricas con]plicadas. Soi-neste en] casos pa-rticulales é possível determinar

qual teste é localmente ma.is poderoso pa-!a un] determinado nível de significância nominal

h.xado

Fina.Imente, é importa-nte natal que, a.té oidein ll'' , o teste encore nloditicado,

do na expansão ein (2.19) para. os (luantis de SP, tem o nlesnlo poder local que o

)

bases

27
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teste que se baseia na estatística Si. Isto é consequência da expansão (2) de Cox e Reid

(1987a; vede Apêndice 1) que implica. que, despreza.ndo termos de ordena inferior a. n'],

P(SL 5; =«) = P(Sa $ z.) coi« z. dado en] (2.19).



CAPITUL03
#

APERFEIÇOAMENTO DE TESTES ESCORE EM MODELOS LINEARES

GENERALIZADOS

3.1.INTRODUÇÃO

Os modelo lineares generalizados (MLGs), definidos por Nelder e Wedderbum

(1972), têm desempenhado um papel importante na análise de dados, pois englobam muitos

métodos estatísticos e dispõem de um algolitmo único de ajuste de modelos. Entre os

métodos abrangidos pelos MLGs destacam-se: (i) os modelos clássicos de regressão linear

com erro normal; (ii) os modelos log-lineares para. dados en) forma de contagens dispostos

em tabelas de contingências (iii) os modelos logísticos lineares e modelos probito para

análise de proporções. Estudos abrangentes sobre MLGs são encontrados nos livros de

Cordeiro (1986b) e McCullagh e Nelder (1989).

O sistema GLIM (Payne, 1986) íoi desenvolvido para a a.nálise de dados via os

MLGs e pode ser ainda utilizado pa.ra- ajuste de outros modelos. O método usual de testes
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de hipóteses em MLGs é ba.sendo na razão de verossimilhança. No entanto, Pregibon (1982)

mostra. que os testes escole podem facilmente ser coinputados no GLIM como a diferença

entre as soi-nas de quadrados de resíduos de dois modelos de regressão linear ponderada.

Os MLGs são definidos por uin conjunto de va.riá.vens aleatórias independentes

tendo dist.iibuição da. fa.mília exponencial e uma estiutul'a linda.i nos parâmetros rela-

ciona.da. à. média da variável lesa)osga. através de unia função de ligação. Estes modelos

poderia ser estendidos em algumas direções. Poi exemplo, pode-se estabelecer ullla. família

mais ampla de distribuições pa.ia os dados ou petmitil unia estrutura. não-linear ou par

cialnlente linear nos parâmetros.

Ultimamente, encontram-se na. literatura. vá.nos artigos sobre a utilização de testes

encore em À4LGs e suas extensões, ein es])ecial, em testes de diagnóstico. Davisoli e Trai

(1990) fazem uma revisão bibliográ.fica sobre testes de diagnóstico em N{LGs e estendem

os testes a. unia classe i-naif ampla de modelos. \párias rondas de falta de ajuste são

colocadas em um mesmo contexto e os autores nlostralal que podem ser testadas com base

na estatística encore. Em geral, os testes escore de diagnóstico são utilizados em conjunto

com métodos gráficos. Neste sentido, desta.caiu-se os artigos de Cook e Weisberg (1983)

sobre testes de heterocedasticidade no modelo usual de regressão e o trabalho de Wang

(1985: sobre o teste de significância de uma. variável auxiliar." Métodos de dias..óptico e

testes de transfomiação de(jvariáveis9 baseados na. estatística encore são encontrados ainda

nos trabalhos de Atkinson (1982), Hinkley (1985, 1988), Lawrance (1987), Atkinson e

Lawrance (1989), Tsai(1988) e outras referências citadas nestes artigos.

Aspectos de robustez do teste estore sã.o abordados por Chen (1983). O autor

mostra que o teste da hipótese nula de média constante em MLGs é robusto no sentido de

que não depende da forma funcional escolhida para a função de ligação. Em seu artigo de

1985, Chen demonstra uma propriedade semelhante em modelos de regressão parcialmente

não-lineares.

Tosteson e Tsiats (1988) e Stefansky e Carro1 (1990) estudam alguns testes es-
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core em MLGs com erro de medida. na. variável auxiliar. Breslow (1989) discute duas

versões do teste encore em MLGs com superdispeisã.o. Day e Byar (1979) mostram que

o teste de Mantel-Ha.enczel é equivalente a um teste escora em uln motel(? logístico. Um

estudo de sin[ula.ção sobre testes escoie en] n]odelos logísticos é e]icont]í\do no antigo de

B['own (1982). Ga]t e Taione (1983) obt.aveia.n] o niesnio Jesuíta.do de Da.y e Byar de unha

iria.nella dais simples utilizando unia. veiossiniilliaü)ça. condicional. Eles inostimal tanlbéill

blue, e]] n]odelos da. fan]ília exponencial cona um pa.iâ.n)erro sendo test.ado na. presença de

para.metros de perturbação, o teste escore é a. a.proximação normal pala o teste não vici-

ado uniforillemente mais podel'oso. vária.s referências sobre a.plicações de testes escore em

MLGs es])eciais são citadas no artigo de Ga.rt e Taione (1983). Referências mais recentes

incluem os trabalhos de Galã (1985), Liang e Self (1985), Tatone (1986, 1988) e Talone e

Gart (1989).

Os testes escore aperfeiçoados descritos no Capítulo 2 envolvem as qua.ntidades .4i ,

,42 e .A3 que sã.o funções de culnulantes conjuntos de deriva.das da. log-verossimilhança. De-

pendendo do modelo associado aos da.dos, pode ser basta.nte difícil obter tais quantidades.

Sendo assim, é importante expressar os .4's ein forma fechada para diversas classes de mo-

delos. Neste capítulo, exibimos os ..4's em notaçã.o matricial para. testes escore em MLGs

e mostramos como podem ser coinputados no sistema. GLIM. Extensões d( ates resultados

a modelos não-lineares da. família exponencia.l será.o feitas no Capítulo 5.

Na Seção 3.2, definimos os MLGs e apresenta.mos a estatística escore para testes

sobre os parâmetros da regressão. Nas Seções 3.3 a 3.5 desenvolvemos expressões matri-

ciais de fácil computação pa.ra as qua.ntidades .Ai, .42 e .4s e mostramos como obtê-las

através do GLIM. Na Seçã.o 3.6, estudamos alguns casos especiais e nas Seções 3.7 e 3.8,

fazemos várias aplicações e apresentamos dois estudos de simulação. Finalmente, na Seção

3.9, expressamos o poder dos testes estore aperfeiçoados, até Ordem lt'i/2, em notação

m at !' icial.
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3.2. TESTES ESCORE EM MODELOS LINEARES GENERALIZADOS

Consideremos n. variáveis aleatórias independentes yi , . . ' , y,: sendo que cada yl

telli funçã.o densidade (ou de ])lobabilidade) na. família. exponencial da foinla

«-(3/; é?l, é) plély0' - Z,(01) + '(3/)} + «(y, Ó)l, (3.1)

onde a(., .), Z,(.) e c(.) são funções conllecidas. Assumimos que @ (é > 0) é conhecido e

cl[a.ina.nãos é'l de para.n]etio de dispe]sâo. Pala. o modelo en] (3.1) valem a.s relações:

-E(yZ) = pl = Z,'(0i) e vai(yl) = U/é, onde 1/ = T'(p) = dp/dO é chamada função de

variância e 0 = J'v''ap = q(p) sendo q(p) uma funÊã? b»nívoca. Supomos que as
variáveis auxiliares =i, . ' , z,, onde =j = (#lj, . . , a:«j)r, prZdÚzéín unia estrutura linear

dada por ?7 ' .XP sendo X = (zi,. - . ,=,) a matriz modelo n x p (p < n) conhecida de

posto completo e P = (/9i , . - . , Pp)r uin conjunto de pa.iâmetros desconhecidos.

Um MLG é definido por (3.1) e poi uma. funçã.o de ligaçã.o d(/zl) = 77i, J = 1, - . - , n,

relacionando a média PZ de uma observação com o preditor linear 771 do modelo. Assumimos

que d(.) é uma função biunívoca.

As distribuições normal, Poisson, binomial, gama e normal inversa são casos es

is de (3.1). Diversas características desta.s distribuições são apresentadas na Tabelapecha

3.1

Como no Capítulo 2, consideramos a partição P = (/j7',P2r)r com Pi

= (/31 , . . - , P,)r e /32 = (/3,.+] , . . . , /3,)r. A inatliz lllodelo paiticionada de maneira análoga

é X = (XI X2). O interesse é testar .Ho : /3i = /3.') versus .a : P: # /3ÍO), onde /3lo) é um

vetou especificado de dimensão r

A função escore total pa.ra /i .pode sel escrita. colllo

U(P) = éXa"W:/2y-:/'(y -- P)

oral de Fisher é '/

/T = .#.XTWX

e a matriz de informação t] l

}
.A«'
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onde V' = diaglVI,.. .,yn}, W' - diaglml, . . ' ,to.} com wl = (dpi/d77z)2/U. A notação

.D', sendo -D urna matriz diagonal e z un] número real, é usada para indicar que cada

eles)eito da diagonal de .Z) está elevado à potência a;. A matriz /( é pa.iticionada segundo

ÍL ])a.itição de P (vede (2.1)) na.s sub-ma.tlizes /I'i] = @XT'T'l/Xi, /I 22 = éXJ''T4/X2 e

Ã':, - .KJI - Óxi''tv'x'' XxU»
A est,a.mística. SX (vede (2.2)) para. teste\.r .Ho vcisus .# depende da nla.triz /(] ] (vida

(2. 1)) que é obtida. da. inversa. de /\'. Utilizando a. fólnlula de inversa de laaatrizes sinaétricas

palticionadas (Rao, 1973, pg. 33) e após alguma álgebra chega-se a.

. /' .K:t l .K:'X
-l. i''í '\ 'i«',,[ o.n

co-n -K:' = @':(.RTT4'.R)'', -K'' - .K21' = -@''(.RTT4/.R)':Cr . .K22 k @-'{(X2rM'X2)':

+C(.RTWR)-' C'r}, onde R = Xi -- X:C com C = (X2rT4''X,)':X/T4/.2í; representando

uma matriz (p -- r) x r cujas colunas são vetores dos coeficientes da regressão normal linear

das colunas de Xi sobre a matriz lllodelo X2 cona ma.triz de pesos T'l.'. Assim, obtém-se

(P d)-t (b

SR - .grW-/'X.(.Êr#.Ê)-'.k7'W'/'.g ,

onde S = (sl, ' ' ,s«)r, cona sl = é:/'(yz -- pl)%''/:, representa o vetor de resíduos de

Pearson. Como no Capítulo 2, o til é utilizado para inc .car que as funções de P são avaliadas

no ponto P = (#lo)r,Õ?)]" sendo a2 o estima.dor de máxima verossimilhança. de P2 sob .Ho.

O valor de a2 é obtido diretamente no sistema. GLIM das equações Xa"WX2P2 ' X2 Wg'

onde 0''' = Õ+ Wi/2t-i/2(y -- p), utilizando o diretivo $FIT X2 e definindo o vedor X] /3:o)

colho um o#set (Payne, 1986).

Pregibon (1982) fornece unia maneira muito simples de calcular (3.3) no sistema

GLIM como a diferença entre as somas de quadrados de resíduos de dois modelos de

regressão linear ponderada. O cálculo é feito da seguinte forma:

1. Ajusta-se o modelo reduzido usando a'- = XiP.o) colho.o#set ($OFF 1- seguido de $FIT

X2) e calcula-se a estatística X2 de Pealson ($CAL %C=%X2).

\/

/

(3.3)
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2. Procede-se a primeira ibera.ção do ajuste do modelo completo ($REC l seguido de $FIT

+Xi ) e calcula-se a diferença entre as estatísticas X2 dos dois ajustes ($CAL %C- %X2).

Este é o valor da. estatística. escore (3.3). Pregibon observa que o valor fornecido pelo

GLlh4 ])aitl a. estatística de Peaison do modelo reduzido é ba.sea.do na. estinaativa de P2

da. penúltima. iteração. Pala. calcular seu valor excito ba.sta. conaputar %C =%CU(%WT+

(%\vV %LP)+* 2).

Colho no ajuste do modelo completo utiliza-se sonaente a priliieira iteração, nota-se

que a. estatística. encore tem vanta.Bens coi)apura.dona.is en} relaçã.o à da. ra.zão de verossi-

nailhança já que esta envolve o ajuste dos dois modelos, em geral, cm mais do que uma

iteração. Num estudo particular de seleção "stepwise" de variáveis, Pregibon (1982) mostra

a considerável dedução de custo computacional gerada. pela utilização da estatística escora

ein lugar da razão de verossimilhança. Além disto, nos exemplos examinados, ambas as

estatísticas apresenta.m valores similares. Pregibon acaba. por concluir: "For laige data

problelns, the score test is the way to go"

3.3.TESTESESCORE APERFEIÇOADOS

Os testes escore aperfeiçoados apresentados no Capíttt.:.o 2 dependem das quanti-

dades .Ai , .A2 e .Aa (expressões (2.6)--(2.8)) que sã.o funções aparentemente complicadas dos

cumulantes conjuntos H's de derivadas da log-verossiinilhança. O objetivo desta seção é

apresentar .4i , .A2 e .43 em forma matricial e de fá.cil computação para o teste discutido na

seção anterior. Alguns destes cumulantes nos MLGs foram obtidos por Cordeiro (1983) que

apresentou o fator de correção de Bartlett para a estatística da razão de verossimilhança

em notação matricial. Uma propriedade fundamental dos MLGs é que todos os cumulantes

envolvidos nos .4's são invariantes sob permutação de parâmetros. Isto conduz a uma sim-

pliÊcação considerável na obtenção dos .4's e, consequentemente, na da. estatística escore

aperfeiçoada. Outras cla.ases de modelos mais a.lnplas colmo a dos modelos de dispersão
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(J©rgensen, 1987) também gozam desta. propriedade.

Sejam >1:' e )ll: os soma.dórios sobre todos os p's e sobre os dados, respectivamente.

Usa«,os a «oração a,71/aP, = «1, = (,')1, (a,71/a/i,)(a,?l/aP,) = «1,«1, = (,')1, etc. Para

os MLGs têm-se os seguintes cunlulantes (Apêndice 2): .-Í;e.L)'ã -.3

= ó )l. gl(''-s/ )lP 2 1./tZgJ/(I'Sr)r, /-',,sf::q) 2,,',.l = Ç'; Z., !/l\r
ç .rç' \ (

",.,,,. = é >:(./' - g)l(''st)l, «,,.,,,. = Ó'>1: Z,z('''t")l '

onde /r, gZ e bl são escolares definidos poi

l ap a:p l al'' /'apN;. .
"-r ã ã' í' & LÚ,J ,' 3

}.
Mostra-se facilmente que K,,,,t,« + K,,,,t. = é >1: Ã.l(7'stu)l, onde o escalei hl é dado por

'- v' \+,'

, l dy /'dP :$ *&$ (:)'.

",,,,.« - óE g

' -à(g)'

l dy /' (ZÉZ

V'2 dp \.d77

' d2At l

d7/2 y; : (g)' ,.,.«,,.

f 2 ,{2 T,r

*"»

36

f -.F 2. r( I's/ )lfC I's /

)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

l)etinimos

Z2 = {;2z«} = X2(XarWX2)''Xr

ou seja, Z = éXJ(-lXl" e Z2 = éX2/(ãiX2T' As matrizes é'' Z e é-i Z2 são as estruturas

de covariância assintótica de XP e X2P2 respectivamente.

Expressões simples para os .A's em notação matricial podem ser obtidas substi-

tuindo os H's nas expressões (2.6)-(2.8) e efetuando as somas sobre a amostra depois

dê avall.ar a.s somas sobre os pala.metros. Fa.zendo isto, aparecerão ternaos da forma

)9

Z
Z = {zl.} = X(XTWX)-:Xr (3.8)
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)I'' aijalfzl.f e }:' ?nilaZ "mj, onde aij e 77?Ü são os elege«tos (i,.j) das matrizes Á e M

dada.s ein (2.9). E fá.cil vel que estes somatórios repiesentani os elementos de é'lZ2 e

@-'(Z - Z2) respectiva-Dente.

Consideremos a. obtenção cla. primeira pa.icela. de .A] , .All digamos, em detalhes.

Dc h.,..r + 2h',.,.í :: @ >, ./i(7'sf)l, .4i l reduz-sc a

,'!. . - 3d''l>, )ll: .fí('''t)l >ll: .r«. (i.jx:)«. «{j",."'*,

Invel'tendo a. Ordem das soma.s e rearrunaando os termos Leda-se

Da. deânição de Z2 e Z -- Z2 esta ])arcela. se resume a

.A:. ' >1,.fr/..;:«.«.;,ll(,l® ;,z«.).

A última expressão, en] notação matricial, é da.da. por

E.4il = 3@2 >1: .fi./ E Ef

(Z {.j Z 1?1. { Ít' ni..j

f

CZ sta/.s :lt
/

7?2 krZ m, k 3/r

n

3é'i la".FZ2a(Z Z,)Z,dFI,

onde Z2Ó :: diaglz211,' ' ' ,Z2nn} e l é uln vetou' 71 x l de uns. As dem; ís parcelas dos .A's

são obtidas de forma análoga. (vede Apêndice 2). As expressões resultantes são:

Íl$)= é-:l3 1a".FZ2d(Z -- Z2)Z2d.F1 + 6 1a"/'Z2aZ2(Z -- Z2)d(.F -- G)l

- 6 1r.F{ZID ® (Z - Z2)}(2G - .F)1 - 6 1a"-H(Z - Z2)úZ2all,

..A2 }: é': l-3 11"(.F - G)(Z - Z2)úZ2(Z Z?)a(.F - G)l
- 6 1r.FZ,a(Z - Z2)(Z - Z2).z(.F -- G)l

- 6 1r(.F- G){(Z -Z2)m ®Z2}(.F- G)1 +3 1r-B(Z Z2)f)ll

4 = é-:l3 11"(.F - G)(z - z2)ú(z - z2)(z z2)ú(.F - a)i
+2 1a"(.F- G)(Z - Z,)m(.F G)l},

22

e

(3.9)

(3.10)

(3.11)
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onde /'=diag{.fi,-- ,/.}, G=diaglgi,...,g,.}, .B=diagibl,.- ,b.} e H

diaglÀi, . . , h.} são matrizes dia.zonais de dinaensâo 11. x 11. com elementos definidos em

(3.4)-(3.7) respectivanaente, ® denota. uln produto direto e usamos a seguinte notação:

Z(2) :: Z (8 Z, Z(3) :: Z(2) ) Z e Z ;: dia.gizll)' ,z«,,}. Note-se que Za é unia matriz

diagolla.l colha os coliespoildent.es elementos da. dia.tonal de Z.

A estatística. escale a.peifeiçoa.da. pala o teste discutido na. Seçã.o 3.2 é obtida

de (2.15) com os .,4's dados em (3.9)-(3.11). E im])Oltante notei (lue estas (lua.ntidades

são diretamente proporcionais ao para.inetio de dispelsão @-] colmo eia esperado. Em

outras palavras, quanto nazis dispersos forem os da.dos maior será a necessidade de se

colligir a estatística. Caso os ,4's dependa.m de ])aiâ-menos desconhecidos estes devem ser

substituídos pol suas respectivas estimativas de n)áxinla. verossimilhança. sob .ao . Note-se

que a.s expansões assintóticas da. funçâ.o dist.libuiçã.o e dos qua.nus da. estatística escore sob

n. são obtidas de (2.5) e (2.11) taml)én] sul)stituindo os .'Í's poi (3.9)-(3.11). Uin teste

encore a.perfeiçoado pode ser collduzido de duas ina.Della.s: utiliza.ndo a estatística. escore

aperfeiçoada e a distribuição X? como referência, ou usando a própria estatística escore em

conjunto com as expansões assintóticas citadas acima.

3.4 ALGUreS COMENTÁRIOS SOBRE OS COEFICIENTES

As expressões para .4i ) .A2 e .A3 sã.o funções das matrizes Z2, Z -- Z2 e das médias

desconhecidas e são pondera.das pelo parâmetro de dispersa.o. Os .A's dependem das funções

de ligação e de variância com sua.s primeira.s e segundas derivadas. O termo .4a também de-

pende das duas primeira.s derivadas da funçã.o de ligaçã.o mas somente da primeira derivada

da ful:tção de variância. Uma vez que as médias desconhecidas tenham sido estimadas sob

.Ho e que as matrizes Z2 e Z -- Z2 tenham sido obtidas, o cá.óculo de .Ai , .A2 e .4a é conduzido

sem dificuldade a pa.ruir das expressões (3.9)-(3.11) que só envolvem operações simples com

matrizes e vetores. Note-se que se a. hipótese nula. é simples, não há necessidade de se fazer

\
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nenhuma estimação. Para. MLGs cona formas fechadas para as matrizes Z2 e Z -- Z2, é

possível obter formas fechadas pala as expressões dos .A's. Isto é o que torna as fórmulas

(3.9)-(3.11) dc giallde interesse na prática.

A estinlaçã.o dc ntáxima. verossiniillia.nça, sob .Ho, das médias desconhecidas é

coildttzida ]io sistellatt. GLIN'r a.itist.ando o n]o(leio ic(luzi(lo ($FIT X2) aos da.dos y cona o

"oKset" ]- = XI /3,o) ($OFF ]-). Isto combina.clo cona o uso de uin sistema. computadorizado

que execute operações com nlatiizes (incluindo inversão), como é o caso do REDUCE

(Rayna, 1987), produzirá. a. ma.neila nlaís fá.cil de se ca.ocular os .'!'s. No anta.nto, estas

quantidades podem também ser obtidas iio GLIR'l (vice Sega.o 3.5) usando macros especiais

pala. nlultiplicaçã.o de matrizes. Numericamente, elas tanlbélll podem sei obtidas via o

pacote estatístico GAUSS ou a. linguagem APL.

Embora .4i , .42 e .A3 sejam ca.lculados facilmente, eles são de difícil interpretação.

A dificuldade fundamental é que os termos individuais nos .A's não são invariantes sob

repa.ia-inetrização e, portanto, nâ.o têm interpretaçã.o independente do sistema de coorde-

nadasescolhido]

39

3.5 CÁLCULO DOS COEFICIENTES NO SISTEMA GLIM

Como visto na seção anterior, unha vez (lue as estimativas }i das médias desconhe-

cidas tenham sido obtidas, as quantidades ,4i , .42 e .A3 podem ser calculadas através de

um sistema computacional que execute soma., produto e inversão de illatrizes. Como estas

estimativas são obtidas facilmente no GLIM, é interessante veriâcai como os .4's podem

ser calculados diretamellte neste sistema..

Inicialmente, da.idos uma forma. simples para a matriz Z -- Z2 que facilita o seu

cálculo numérico e que eventualmente pode reduzir a manipulação algébrica na obtenção

de expressões em folga feclla.da ])aia os .A's.

A matriz Z -- Z2 envolve as inversas das matrizes Xrt4/X, de dimensão p.x p, e
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XurWX,, de dimensão (p -- r) x (p -- r). Nosso objetivo é escrever Z -- Z2 de uma forma

conveniente tal que envolva somente a inversa. de uma. matriz de dimensão r x r. Este

resulta.do é obtido sem dificuldade substituindo a nla.triz /I''l = .# i(X7'TVX)'l dada

en] (3.2) na. ex])iessã.o (3.8) de Z. Usa.lido pior)iieda.des triviais dc matrizes simétrica.s,

cllega.-se a

Z - .Z, n''T'T'R)''.R'', (3.12)

onde R está. definida. na Seção 3.2 e representa. a niatliz (]os resíduos das regressões nolnaais

lilaeaies das colunas de Xi sobre a. matriz lalodelo X2 colll nia.triz de pesos I'. Nota-se

que Z -- Z2 contém sonaente a inversa de unia. nlatiiz de dimensão r x I'. Geralmente, é

mais fácil encolatla.i Z -- Z2 atrai,és de (3.12) do que das definições das nlatlizes Z e Z2

en] (3.8). Expressões ])ara. os Á's deduzidas de (3.12) sã.o da.das na Seçã.o 3.8.

Os cálculos para obtenção dos .4's no GLIM sã.o agora. bastante simpliâcados.

Como já vimos, o ajuste de y sobre a. ma.triz modelo X2 con) o offset XiP(o) produz P.

Os pesos iterativos IV e a. estrutura. de cova.riâ.ncia. (X?WX2)'' estarão nos vetores do

sistema %W7' e %ya, respectivamente. A matriz de resíduos R é obtida do ajuste de

Xi sobre X2 cona pesos (%PT4'') IV. A inversa de Ra"WR estala e]1] %yC' após qualquer

regressão linear normal sobre R usa.ndo pesos T4/

As inatlizes Z -- Z2 e Z2, enl (3.12) e (3.8) respectivamente, são construídas com

base em macros pala multiplicaçã.o de matrizes (Channon, 1981). As matrizes Z\'J,

(Z -- Z2)(2),(Z -- Z2)(3), (Z -- Z2)d, os produtos diremos Zj2) ® (Z -- Z2) e Zla) e) (Z -- Z2)(2)

e os vetores .FI, GI, /'(Z -- Z2)dl e G(Z -- Z2 )dl são facilmente obtidos pelo uso do diretivo

$CALCULATE. Finalmente, todos os termos necessários têm formas quadráticas simples

que são calculadas com a mesma facilida.de através deste diretivo.

P
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3.6. ALGUNS CASOS ESPECIAIS

41

O objetivo desta seção é extlminar alguns casos especiais que induzem simpli-

fica\ções ní-s fóillaulas(3.9)(3.11).

Para un] MLG colll funçã.o de liga.ção identidt\.de, isto é, p = 77, tem-se .F = 0 e

4]. sc iedttz à ú]t.ilalz\ pnicc]a cni (3.9) colll ]7 :: (li:\glv'2(/21//(//IZ} ciiiboia .42 c ,4a nâ.o

tellllaln reduçã.o subst.anciã. Aqui G = dia.gl--V'2dy/(Zp} e -B = diaglV'31(dV/dp)2

+ I'' .z'l'/ ap'l} .

Para modelos canõnicos+para. os quais 0 = z7, G ' 0 e os .A's pouco se simplificam.

Pala [[[odelos normais (y = 1) co]n variância con]un] .#-i conl]ecida, os termos .42 e Áa

sao nulos e

.4i = 3@''lrFJZ,.í(Z Z2)Z2.f -- 2lZ,n ® (Z -- Z2)}lFI,

onde .F = diag{(dp/d77)d2p/d?72}. Neste caso, a. estatística. estore a.perfeiçoada é

S% = SXl1 -- ..'11/(12?')}. Em ])aiticulai, se a. ligação foi a identidade, F = 0 e, poi'

tanto, ..41 = 0 colho era esperado já que SX tem distlibuiçã.o excita X2

Se o parâmetro Pi especificado sob a. hipótese nula é octogonal a.o parâmetro de

perturbação /i2, Z -- Z2 = Xi(X/'l'l.'X.)'lXlr, enaboia as expressões pa.ia os .4's não

sofram grandes simpliâcações.

No caso de uma. hipótese nula simples .Ho : P = P(o), tem-se Z2 = 0 o que conduz

= 0 ellquanto os outlos .4'= reduzem-se a.

Á2 =3Ó ilr.BZP)l ,--

/

a ..4i

.4a = @''l(.F -- G)(3ZaZbq- 2ZO))(F -- G)l.

Ena particular, par" un' pa'âmetio unidimensional, Z = { (}1: tuli2)':q """ } e a estatística

encore se reduz a

e

'« - *(E«S'':;) '' {E'«f'',«''',''''«, - «Í'','.
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onde as quantidades assinaladas com uin (o) sã.o avaliadas ein P(o). Neste caso, .A2 e Á3

sao dados por

.42 = 3Ó''

e

", - '«-'(x «,«'0 ';lx', - .,,'il',
onde to, /, g e b devem talalbém ser avalia.dos ein /3(o)

Se, além de P ser unidimensional, as varia.fieis forem identicamente distribuídas,

o X um vetar de uns, tem-sesendl

", -;'",,,-'{« '(Ê)'*$} (3.13)

.4; ól''«)'' ( gE-) . (3.i4)
dl&

Nota-se que .A2 e .A3 dependella somente do parâmetro de dispersão e da função de variância

e não dependem, como espel'ado, da..funçã.o de liga.çã.o. Aqui

e
2

s« (g- pmy/t''m (3.15)

também não envolve &, ligação. É fácil verificam que as fórmulas e:n (3.13)--(3.15) estão

cornetas calculando os três primeilos naoinentos de SX sob .27o e obtendo .Ai , .A2 e .A3 a partir

das expressões em (2.10). Fazendo isto, obtêm-se p; = 1, pl! = 3 + (néy)'' {(av/apy +

V'd'y/dp'} e p; = 15 + 15(?z@)':d'y/dp' + 25(7z@y)(dV/(Jp)2 + O(n''). Para a obtenção

de pb e pâ íoi utilizada a. relação de leconêlicia. Ki+i = Ó'idKi/dp, onde aqui Kj denota

o j-ésimo cumulante de Z/. Igualando p:, /zl! e pâ às collespondentes expressões em (2.10)

chega-se a .Ai = 0 e a .42 e .A3 dados ein (3.13) e (3.14) respectivamente. r.---l;='
/

P
q
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Exenaplo 3.1

Fornecemos na Tabela 3.2 algumas a.plicações das fórmulas (3.13)-(3.15) a diversos

modelos. A estatística. escora modificada ])ara. ca.da caso segue de (2.15). No modelo bino-

mial, considera.mos, na. venda.de, vz va.riá.x,eis a.lea.tórias independentes tendo distribuição de

Belnoulli com pl'obabilidade de sucesso //. e, neste caso, é = 1. Para. os modelos normal,

gania e normal inverso assunlinlos conllecido o pa.iâmetlo de dis])eisâ.o.

Nota-se que os resultados do modelo exponencial (Balda com é = 1) coincidem

com os do Exemplo 2.1. Quanto a.o modelo noinlal, é evidente que ,4i = .42 = .A3 = 0 e

que, portanto, SX = SR já que SX tens distribuição X? sob a hip(5tese nula.

3.7 MODELO DE CLASSIFICAÇÃO A UM ]iATOR

Consideremos p ? 2 ])opulações tendo densidade (3.1) cona @ suposto conhecld

e suponha.mos que anlostlas aleatórias independentes de tanta.lhos n], . ,ní, (ni 2 1,

ã = 1, . . - ,p) foram retiradas destas populações. Assunliinos a estrutura linear q; = /3 + Pí,

á = 1, . ,p com Pp = 0. Aqui ,ê# #f é o efeito da i-ésima. população na variável resposta e

77 está relaciona.do com p = .E(y) segundo alguma. funçã.o de ligação. Denotainos as média.s

ainostrais poi i7i , , Vp, o número total de observações poi 71 ' }, 1zi e a. média geral por

{i = :.,«-õ.l.«.

A estatística. encore pa-ia. testar a. honlogeneida.de das médias das p populações,

isto é , testar .Ho : Pi - ' ' /3P-i = 0 contra. a alternativa .H : Pf não é constante, é dada

por

0

S« -.#Ü''>:ni(g.-gy,

onde y é o estimados de nláxinaa verossiinilhança. de V sob .Ho. Assintoticamente, SX tem

distribuição X2-. sob a hipótese nula. E conveniellte notar que SX e os .,4's não dependem

daligação.

P

]Z

(3.16)
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Pala obter os ,4's precisamos encontrei Z2 e Z -- Z2 que são funções das matrizes

X, X2 e W de dimensões lz x (p -- l), ?z x l e ??. x ?l, iespectivanlente. Neste caso, W = to.r,

onde .r é a matriz identidade lz x ??.. Da filma da. ina.triz X pa.ra o modelo de classificação

a. un) ta.tol encoi-leia.feios

45

l?.] 0
0 ,1)''U'u

U

()

??1

X7'WX = tu

0 0 .. . 7z/,--i ?z/,-]
?21 ?2.2 ' ' ' 7'Z7)--ll ?2

e X{T'T/X2 = ?zw. A inversa. de XTT.l/X segue da fórmula. de inversas da. matrizes parti-
L..,\.

dona.das (Ra.o, 1973, pg. 33). Obtemos Z2 = (?ttp)'''t:

(« - «- )«i'l«.«. -i«.«,
-l.:«: (« «2 ),,;'l«,«,

-:l",«: -:",«, ...("- ",)"ã'l«,.,,/
onde 1,, é uma. matriz I' x s de uns. De (3.9)-(3.11) e das matrizes Z e Z -- Z2 acima,

vem facilmente

l«.«,
l«,«,

«.- .@#e,-«+ dÉ:

«, -â l«{;($y *$1$ «.-'

',: * ', - :,;(f) * - ':, - :,$]

t):l',,Ê «;' - ';,' * ', - ',}.
Consideremos o caso especial lzi = - . ' ?z,, = 1 e lz = p que conesponde a testar

a homogeneidade de médias, isto é, testam .Ho ; pl - - p.(= p) contra .H : /zl não é

constante. A estatística escore é SX = éV-: )ll:(Z/l - g)' com y = V(g) e (3.17)-(3.19)

conduze-n a .A: = 6(n l)(«@)':(d:l'/dp'), .A2 = 3(n@)''{(n' -- 2« + 1)P}''/ap:

2(« - 1)}'''(dl'/dp):} e .4, 1)(« - 2)(«é)''

(3.17)

(3.18)

e

(3.19)
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isxenlpio s.z

Para o modelo Poisson (é = 1 e y(p) = p) as expressões acima reduzem-se a SX =

i7': E(yZ --V):., .A] = 0, .42 = --6(?2-- 1)(,t/')'' e Á3 = 2(?t--1)(« --2)(«p)'' . Das fór-nulas

em (2.10) obtemos os três ])rinaeilos mon)entos Ordinários de SX, até Oldcm lz'' , e sob Xo

dadospo: " :,(«-1)(«+1)-2(«-1)/(«/.) e(«-1)(«+1)(«+3)-2(«-1)(n+5)/(n/')

respectiva.n]ente. Notan]os (lue estes estão de n.coiro cona os momentos exatos obtidos poi

Haldane (1937). Este exeni])lo foi estuda.do poi Haliis (1985) e serve como unia. velificaçã.o

parcial de nossos resultados.

Exemplo 3.3

Na. compa-taça.o de naédias de ]) po])ulações Dorida.is cona variância a2 coinuin e

conhecida, os Á's são nulos já que Sa = a-2 }l: 7ti(i7{ -- Í)2 tem distribuição X;...

Considel'finos apoia. a conapara.çã.o de lllédias de p :: 2 populações das quais foram

extraídas amostras de talnanl)os ni = lz2 = 7z/2. A estatística escore em (3.16) pode ser

escrita como
2®@ 4y (3.20)

nl (3.17)-(3.19) leduzen

6 d2V'
.A- = -- ----=

-âi;(;)' -$}

se a

'42

(3.21)

(3.22)

enquanto.A3 se anula.

Exemplo 3.4

Algumas aplicações das fórmulas (3.20)--(3.22) são apresentadas na Tabela 3.3.

Note-se que nos modelos nornaal, gama. e normal inverso supomos que o parâmetro de

dispersão é conhecido e igual pala. a.s duas po])ula.ções.
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Exenaplo 3.5

Aplicamos as fórmulas (3.17)-(3.19) ao teste de lloinogeneidade de médias de p

popula.ções seguindo u]]] modelo ga.n]a. con) índice coinun] d' suposto conhecido. Conside-

ramos o caso balanceado, isto é, as amostra.s têm tamanhos iguais 7zi = 7z/p, i= 1, . . . ,p.

Como l/ - ]l', vem de (3.17)--(3.19): -4] = --12(p -- l)/(7t@), .42 = 6(p -- 1)(]) -- 6)/(71é) e

Á3 ' 8(p -- l)(p -- 2)/(?zé). Testes encore aperfeiçoados podem sei baseados na estatística

modificada S; ou na. própria. estatística. encore Sn = ?zép-li7-2 }ll:ll;.(n -- i7)2 em conjunto

cona a. ex])a.nsâ.o de Ha.iiis pala. os seus (lut\.nus. Substituindo-se os .A's en] (2.15) e (2.19),

chega-se a

S;t = SXll -- Z,(Sx, «, Ó,P)}

e

. {i + z,(«.:.,«,é,p)}, (3.23)

onde

'(,,«,*,n-à{,--:-?H,... q'q ,'}
e #.* é tal que P(Xi-i $ z-) = 1 -- a.

Consideramos o Exel -plo 3.5 pala. a.presente.i um estudo de simulação que visa

comparar o teste encore usual cona os testes naodifica.dos. Sob a hipótese nula, calculamos,

via simulação (*), as taxas de rejeição de Sa e de Si, isto é, as probabilidades P(SX ? =.*)

e P(S; 2 z.:), e P(SX 2 z..), onde z.. é dado em (3.23). Ainostlas foram geradas

pala diversas combinações vadiando os valores de p (]o = 2, 3,4), o Lama.nho das amostras

(lzi = 5, 10, 15 e 20) e o índice é (@ = 0,5, 1,0 e 2, 0). As ])robabilidades citadas acima

fora.in investigadas aos níveis nominais de 1,0, 2,5, 5,0 e 10,0%. A naédia comum das

(+) Os estudos de simulação api'esentados nesta tese foram desenvolvidos no sistema GLll\4 proces-

sado no computador UNISYS B7900 da Ullivei'sidade de São Paulo. O diretivo $LSEED e a função %LR

do GLll\4 foi'am utilizados pai'a gei'ar as allaostras.
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observações para todas as simulações foi fixada em uin. Para p = 2 populações, a Tabela

3.4 inostia. a. proporção de vezes eln que SX e Si excederam os valores críticos obtidos

da. distribuiçã.o X2.. aos diversos níveis nonainais e que SX excedeu os correspondentes

valores críticos modificados da.dos (3.23), en] 10000 simulações. As Tabelas 3.5 e 3.6 fazem

o ]llesmo ])a.ra. p = 3 e ]) = 4 populaçoes.

Destas tabelas fica clamo c]ue as ])robe\.l)ilidades P(S; 2 =. ) e P(SX ? z.) tenderia

a sei mais plóxiina.s dos correspondentes níveis nominais do que P(SX 2 z..). O teste

escoie usual se naostrou conseivativo lio sentido de (lue as taxa.s de rejeição de Sa estão

sempre abaixo dos níveis non)mais correspondentes. Confio espera.do, a estatística. encore

não tem uma boa aproxillaaçã.o por X2 (lua.ndo o número total de observações nâ.o é alto.

Isto se deteriora conforme é cleciesce, isto é, quando o coeficiente de variaçã.o se torna

grande. Assim, os testes modifica.dos se tomam n)ais necessários pala valoles pequenos

de é. Evidentemente, conforme cresce o tamanl)o total da amostra, as probabilidades

P(SX ? z.:), P(Si 2 #.) e P(SX 2 z.) vão se aproximando e pouca diferença faz em se

optam por um teste em lugar de outlo. Pala. a. grande naaioria dos 36 casos apresentados

nas Tabelas 3.4, 3.5 e 3.6, há alguma. evidência de superioridade da aproximação por X2

para os testes ajusta.dos sobre o teste escoie usua.l. Com base nisto, que confirma os

resultados do Capot. :lo 2, a distribuiçã.o de Si ])prece sei naa.is bem representada pol X2

do que a. distribuição de Sa. Além disto, coillo sugerido por Harris (1985), que o teste

modifica.do ba.soado ein (3.23) é inelllor que a(luele baseado na estatística. escole Sa cona

sua aproxima.ção de primeira. OI'deni por X'

3.8 TESTEDA VARIAVELADICIONADA

O objetivo desta seção é apresenta.i um teste escore aperfeiçoado para vei-iíicar

a necessidade de inclusão de uma particular variável auxiliar em uin h/ILG. Em outras

palavras, estamos interessados en] testar .17o : PI = 0 versus .H : Pi # 0 onde a dimensão
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Tabela 3.4. Valores simulados de P(SX ? =«), P(S; ? #.) e P(SX Z z..)

(em porcentagem) para o teste de homogeneidade de iné

dias de duas populações com distribuição gama

(1)

0,0

0,0

1,0

6,0

(2)

0,0

0,8

3,1

8,5

(3)

4,6

4,0

5,6

9,8

(1)

0,2

1,1

3,3

8,4

(2)

0,7

2,2

4,8

9,8

(3)

1,4

2,9

5,4

10,1

(1)

0,5

1,9

4,3

9,2

(2)

1,0

2,5

5,0

9,9

(3)

1,2

2,6

5,2

10,0

5 1,0

2,5

5,0

10,0

10 1,0

2,5

5,0

10,0

0,2 0,7 1,3

0,9 2,0

3,2 4,5 5,1

8,5 9,8 10,2

0,5 0,9 1,0

1,9 2,5 2,7

4,2 5,0 5,1

9,4 10,3 10,4

0,7 0,9 0,9

2,1 2,4 2,4

4,4 4,8 4,8

9,7 10,2 10,2

15 1,0

2,5

5,0

10,0

0,3 0,7

1,4 2,4

3,7 4,5

8,7 9,5

1,0

4,7

9,7

0,9

0,7 1,0 1,1

2,0 2,5 2,6

4,7 5,2 5,2

9,8 10,2 10,2

0,7 0,8 0,8

2,0 2,3 2,4

4,6 4,8 4,8

9,2 9,4 9,4

20 1,0

2,5

5,0

10,0

0,4 0,8

1,5 2,0

4,0 4,6

8,7 9,5

0,8 1,0 1,1

2,5 2,6

4,5 5,0 5,0

9,6 9,9 9,9

0,7 0,8 0,8

2,1 2,3 2,3

4,7 4,9 4,9

9,8 10,0 10,0

2,2 2,2

4,8

9,5

Nota: Os «ú«.elos (1), (2) e (3) co-'-'"p'"de«. a P(SR ? =.), P(SL ? =«) e P(SX 2 Z..)

respectivamente.

  Níveis é = o, 5 ó = 1,0 @ - 2, 0

  nominais (%)      
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Tabela 3.5. Valores simulados de P(S/? Z =..), P(SL Z z.) e P(SR ã z..)

(em porcentagem) para o teste de homogeneidade de mé

dias de três populações com distribuição gama

( 1 )

0,2

0,8

2,4

6,1

(2)

1,0

2,5

4,7

9,0

(3)

1,9

3,8

6,4

l0,6

(1 )

0,6

1,5

3,1

7,1

(2)

1,0

2,3

4,5

8,9

(3)

1,2

2,6

4,7

9,4

(1)

0,9

2,3

4,3

9,1

(2)

1,1

2,8

5,0

l0,2

(3)

1,2

2,8

5,2

l0,3

5 1,0

2,5

5,0

10,0

10 1,0

2,5

5,0

10,0

0,6

1,8

3,6

7,8

0,8

1,7

3,7

8,1

1,2 1,4

3,0

5,3

l0,4

0,8 1,1 1,2

1,9 2,4 2,5

4,1 4,9 5,0

9,3 10,2 10,4

l,o l,l l,l

2,4 2,8 2,8

4,5 5,1 5,1

9,2 9,7 9,7

15 1,0

2,5

5,0

10,0

1,2 1,2

2,3 2,4

4,7 4,8

9,6 9,8

0,7 0,9 0,9

2,0 2,4 2,4

4,2 4,8 4,8

8,8 9,5 9,5

l,o l,l l,l

2,3 2,6 2,6

5,0 5,3 5,3

9,9 10,2 10,2

20 1,0

2,5

5,0

10,0

0,8 1,0 1,1

1,9 2,3 2,3

3,8 4,6 4,7

9,1 10,0 10,1

0,7 0,9 0,9

2,1 2,4 2,4

4,3 4,7 4,8

9,3 9,8 9,8

1,0 1,2 .1,2

2,4 2,5 2,5

4,8 5,0 5,0

9,6 9,8 9,8

Nota: Os «ú«.eros (1), (2) e (3) corresp'-'de«. a P(SX 2 #..), P(SL ? #.) e P(SX ? z.*)

i'espectivanlent e

  Níveis @ ó = 1,0 ó - 2, 0

  :,o«:inàs (%)      
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Tabela 3.6. Valores simulados de P(SX Z #.), P(S; ? z.) e P(SR 2 z..)

(enl porcentagem) para o teste de homogeneidade de mé

dias de quatro populações com distribuição gania

(1)

0,5

1,4

3,0

6,8

(2)

1,2

2,8

5,5

l0,3

(3)

1,1

3,1

6,3

11,3

(1 )

0,9

2,1

4,2

8,5

(2)

1,4

3,0

5,4

l0,4

(3)

1,3

3,1

5,6

l0,6

(1)

1,0

(2)

1,2

2,7

5,4

9,7

(3)

1,1

2,7

5,4

9,8

1,0

2,6

5,0

9,9

5 1,0

2,5

5,0

10,0

10 1,0

2,5

5,0

10,0

0,7 1,2 1,1

2,0 2,8 2,8

4,0 5,2 5,5

8,3 10,3 10,6

0,9 1,1 1,1

2,0 2,4 2,5

4,0 4,7 4,8

9,0 10,0 10,1

0,8

2,4

4,5

9,3

0,9

2,1

4,8

9,6

1,0

2,6

5,0

9,8

1,0

2,3

5,1

9,9

15 1,0

2,5

5,0

10,0

0,9 1,0 1,0

1,9 2,5 2,5

4,0 5,0 5,1

8,7 10,0 10,1

l,o l,l l,l

2,1 2,4 2,4

4,5 4,9 4,9

9,l. 9,7 9,8

1,0

2,3

5,1

9,9

0,9

2,4

5,0

9,9

20 1,0

2,5

5,0

10,0

0,9 1,1 1,1

2,6 2,6

4,9 5,0

lO,l l0,2

0,9 1,0 1,0

2,1 2,3 2,3

4,5 4,9 4,9

9,5 10,2 10,3

0,9

2,3

4,9

9,6

0,9

2,4

5,0

9,9

Nota: Os -ú:ne-.os (1), (2) e (3) co-'-'"p'"de«- a P(SX ? a;.:), P(S; :. Z«) e P(SX ? z.:)

respectivamente.

  Níveis ó - 0,5 Ó ó - 2, o

  nominais (%)      
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statísticalig (1985) utilizou a.e escale e sua versão gráfica pararS l ll T.l l l

)

4i

53

o teste\.IÇ; A/l Ç/ l -- .L. l V (l

destas hipóteses.

Notando que X] é un] vetou ?l. x 1, segue de (3.3)

s,..élE /ÜF'','dv.-;i01'

onde 7'] é o resíduo correspondente ao /-ésinio clcinento do vetou X] , a.])ós a leglessão

normal linear de Xi sol)ie a n)at['iz modelo X2 cona ]na.triz de pesos T'T/. Da fornaa. de

Z -- Z2 ein (3.12) vemos que o elemento (À:, J) desta naatriz é rlrl/(>1: wlr?) que substituído

em (3.9)-(3.11) conduz a

-- 6 }, .fizjlx;r17k(2g -- /)k -- 6 >1, b.ir?z2u},

''4, - ;?rli;?r' l-o >:cr - ü.«?;, *,íu - ü*

*«, ) (E'' - .,,,:) -- ;E '.,,}

l

ó(s «.,'f ) ;(E'*«,):--' '.*«"«,«'-«,*

(3.24)

(3.25)

(3.26)

l:v .,.í) ,

onde z21k é o elemento (J, k) da n]atriz Z2 en] (3.8).

É importante ressaltar que a estatística escore (3.24) e os .A's dados e]]] (3.25)-

(3.27) também se ap]icain ao teste das ]lipóteses .Ho : P. - PÍO) versus .H : P. # /3ÍO), onde

o escalei P(o) pode não sei nulo.

9
5

Á3'
é(E «l,? );

(3.27)

3.8.1 MODELO DE REGRESSÃO COM DOIS PARÂMETROS

Consideremos um MLG coil] componente sistenlá.tica ?7 = aul + Pzl, J = 1, . . . , n,

onde ul e zl denotam os valores de duas variáveis a.uxiliares associadas à Z-ésima. ob-

servação. A estatística. escora pa-ra testam .Ho : /i :: P(o) contra. .H : /9 # /i(o) pode ser obtida
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de (3.24) notando que ,l = az -- ul(E«,zzlul)(E«,lu?)

x {(E «,.«?)(E «,.«?) --(E «,.«.«,)'} , ««d«zi«do a

.(:*.;){: '.'*,-''.:.'« ,,,}
' (:'«:)(:«.:) - (:'- . )

Pala. este problema. o elen)eito (/, h) de Z2 é ultlk/ >1, wlu2. Substituindo a expressa.o de

z21X en] (3.25) e (3.26) cllega-se a

''a: ' Ó(X«,.,?)(X«,.«?y ;(x,«;, ):*'(x'.«:)l '

l

2

2

54

. E«.,? - (E«.«?)''

'lx/ «?,'.
.f),..í,'. 6

e

":'-'c«,«n'x«.«?l { cr-

-- ;(x '.«:) (x « «:) l

e .43 é dado em (3.27).

As fórmulas para. o naodelo de legressã.o simples, que corresponde a. consídeiar a

componente sistemática. 77l= a + /3zi, são deduzidas das expressões acima. substituindo

ul = 1, J = 1, . . . , zz. Ein particular, pala testar .Ho : # = 0 contra. .H : /i # 0, a estatística

encore e os .4's, que aqui não dependeria da função de ligação, têm formas bastante simples

dadas por

- '(E '.«:,){E''

)

S2

6 d2y

Sx (3.28)

'4i (3.29)

«, - -J [:(g: :$)'*«$1ã] (3.30)

.'43 s(f 'i3
=3)
's2

(3.31)
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onde 3a = n'' }l:(=1 -- Zy, pai'a a - 2,3,4 e S = ?z'' Ol:alpl -- n= g), sendo que as

quantidades que dependeria do pala.metro P devem ser avaliada.s sob .Ho .

Usamos a. notação 7lP e 723, pa.ra. o terceiro e quarto cuinulantes padronizados da

distlibuiçã.o de y. Enl outras palavra-s, 'l?/ e '2V sã.o as liiedida.s usuais de assinletlia. e

cultose da. distribuição de y. Not.anão similar é ut.iliza.da. ])ara os cuinula.ates a.naostrais

de z, ou sqa, 'i, e '2,. Os .A's podem se] escritos ex])licitar-Lente en] Lenhos destas

quantidades colho: .Ai ' E('rf. -- 72,), .42 = Ê {'y2,('y2, + 3) -- 3'y?,} e .Aa = ivl!,'y',
Evidentemente, se y é ]lornlalmente dist.imbuído, 'rlp :: '2P :: 0 e os .4's são iguais a zero.

Entretanto, se não for este o ca.se, a. a.proxima.ção da. distribuiçã.o da estatística encore pol

X2 é particulminente sensível a. muda.nuas nas nlediclas a.mostra.is de assimetria e curtose

d€

/tpresentanios un] peqt-temo estuc]o de s]n]u]açao en] ttn] n]oc]e]o ae regressa.o sina.-

pies com erro exponencial. Em outras pa-lavra.s, supomos que y Leda distzibuiçã.o ex])o-

nencial cona média p Tela.cíona.da. a.o pieditol linear 77 = cr + P= através de unia. funçã.o de

ligação qualquel. A variável auxiliar z é gera.da. segundo diversas distribuições e, para cada

situação estudada, uma. única anaost]a. de va.lotes de 3 é mantida. fixada. Clara.]llente, os

resultados são influenciados pelas nledidns de a.ssimetria. e cuitose da pa.rticular amostra

obtida

l)ez mil amostlas tola.m plena.cla,s l)a,la. toda.s as comi)inaçoes dos ta.nlanhos cla

amostra (7z=5, 10, 15 e 20) e da.s distribuições de ;z: (nor]nal co]]] naédia 0 e variância l,

unifotine no intervalo (0,1) e exponencia.l com naédia. 1). As probabilidades P(SR 2 a;.),

P(S% ? z.) e P(SX 2 z.) focam calculadas via. silllulaçã.o ])a.ra. o, =1, 2,5, 5,0, e 10%. Aqui

=.* é tal que P(X? $ a;.) = 1 -- a e z.. veda de (2.19) com os .,4's dados em (3.29)--(3.31).

Pma. todas as amostras, P foi fixado en] 0, já que o interesse é testa.i .Ho : # = 0, e p fixado

em l. Os resultados são apresentados ]la Tabela 3.7.

Notamos que o teste escore usual tende a. ser conservativo apresentando, en] geral,

taxas de rejeição abaixo dos correspondentes níveis nonainais. Observamos ainda que, para
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Tabela 3.7. Valores simulados de P(SX ? z..), P(SÊ 2 a;..) e P(SX ? z..)

(em porcentagem) para o teste de .ao : # = 0 em modelo de

regressão simples cona ei'i'o exponencial

(1)

0,5

1,5

3,3

7,3

(2)

0,8

2,5

5,2

l0,4

(3)

0,7

11,1

(1 )

0,0

0,4

1,7

5,6

(2)

0,6

1,7

3,5

8,4

(3)

3,4

3,9

5,7

9,8

(1)

0,3

1,1

3,0

7,3

(2)

0,8

2,3

5,0

l0,3

(3)

1,0

2,8

5,6

11,3

5 1,0

2,5

5,0

10,0

10 1,0

2,5

5,0

10,0

0,4 0,8 1,1

1,5 2,4

3,8 4,9

8,5 9,8 10,0

1,2 0,5 1,0

2,4 2,4 2,5

4,6 5,2

8,6 10.5 10,6

0,8 1,3 1,3

1,9 2,7 2,9

3,6 5,1 5,5

7,5 9,7 10,2

15 1,0

2,5

5,0

10,0

0,8 0,7 0,8

2,1 2,4 2,4

4,2 4,9 4,9

8,7 9,9 10,0

0,8 1,0 1,1

2,3 2,7 2,7

4,3 5,0 5,1

8,7 9,7 9,7

1,1 0,5 1,0

2,2 2,4 2,6

3,8 4,7 5,0

8,0 10,1 10,6

20 1,0

2,5

5,0

10,0

1,0 0,9 0,9

2,3 2,4 2,4

4,7 5,1 5,0

9,0 10,0 10,0

0,7 1,0 1,0

2,0 2,4 2,4

4,4 4,9 5,0

9,4 10,2 10,2

0,8 0,9 0,9

2,5 2,5

4,8 4,8

9,9 10,0

Nota: l. .N(0,1), t/(0,i) e Exp(1) coi'i'espondena às dista'ibuições a partir das quais foi gerada a

variável auxiliar.

2. Os «ú«-e-os (1), (2) e (3) co-'-'upo"de«. a P(SR 2 z..), P(S; 2 #.) e

P(SR 2 ;.) -«p-t:*''«..--.e.

  Níveis N(0,1) i./(o ,l ) Exp(1)

  ".:«inàs (%)      
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a grande maioria dos casos estudados, há alguilla. evidência de que a distribuição de SX

está melhor representada por X2 do que a de SX e, além disto, que o teste modificado,

baseado na expansã-o dos (luantis de SR, tende a. sei nlellior que o teste escoie usual.

Exemplo 3.6

Usamos as fórmulas (3.28)--(3.31) para a.piesenta.r uma. ilustração ntunérica. de um

teste encore aperfeiçoado. Consideienlos os da.dos da. Tabela 3.8 a.nalisados pol Cox e Snell

(19811 pgs. 148-150) relativos a. tenapos de sobrevivência y de 17 ])acientes sofrendo de

leucemia. Eles consideraram o iliodelo de legiessã.o exponencial com estrutura log-linear

log pl = a + /ia;l, onde pl é o tempo médio de sobrevivência desde o diagnóstico e =1 é

o logaritnao na base 10 da. contagem inicia.l de células blanc.as no sangue. McCullagh e

Nelder (1989, pg.464) considerada.nl a. esta.mística. da. ia.zão de x'elossímilha.nça u e a sua

versão modificada. co''' = co(l -- b), onde 1 -- b é o favor cle colieçã.o de Ba.itlett, pala o teste

de .Ho : /3 :: 0 versus .# : P # 0. Os va.lotes de ambas as esta.místicas sugerem que .Ho é

rejeitada a.o nível de significa.nela. de 1%o.

Tabela 3.8. Tempo de sobrevivência enl semanas e logro da contagem inicial de

t:élulas brancas para 17 pacientes com leucemia
t

Z y T y r y

3,36 65 4,00 121 4,54 22

2,88 156 4,23 4 5,00 l

3,63 100 3,73 39 5,00 l

3,41 134 3,85 143 4,72 5

3,78 16 3,97 36 5,00 65

4,02 108 4,51 26    



Capít.ulo 3 58

De (3.28), a estatística. escore para. testa.r .&o : P = 0 versus .H : /3 # 0 é dada por

SX = n32(©2 32)'l conduzindo ao valor 5,681. O nível descritivo obtido da distribuição

X? vale 1,71% indica.ndo que .Ho não é rejeitada. a.o nível de significância de 1%. Agora, de

(3.29)-(3.31) vem À] = --12v?.'l, .A2 = --1872.'l(2 -- 343;2) e .Aa = 20n'i33 3,--a levando

aos valores .AI :: --O, 7059, .A2 = 0, 1803 e .43 = 0, 0008.

Pala. proceder um teste esgote aperfeiçoado ])odeinos utilizam a estatística escoie

naodificada em (2.15) e a distríbuiçã.o X? como referência, ou utilizei a própria estatística

Sa e as expansões de Halris (1985) para. sua clistlibuição e seus quantas sob .Ho (vede (2.5)

e (2.11)). De (2.15) e dos valores de S/? e dos .A's dados a.cinta vem S = 5,939 o que

conduz ao nível descritivo de 1,48%. Por outro la.do, da expansão en] (2.5) para. a função

distribúçã.o de SX vem o nível descritivo de 1,46%. O valor crítico, correspondente ao

quantil de ordem 1 -- a (a = 1%), água.la. 6,635 en(quanto que o valor crítico naodificado

obtido da expa.nsão en] (2.11) pala. os quantas de S/? vale 6,365. Notamos que, embora a

decisã.o do teste leão seja. alterada ao nível de significa.ncia. de 1%o, os testes aperfeiçoados

indicam naa.is evidência. contra. .Ho do que o teste encore usual.

Exemplo 3.7

Considere ?z observações independentes yl , . . . , y,. de uma. distribuição de Poisson
dz CJ a:ll.ÉI'lç.'x. buu=ça.=r= na. câtf'e

com a estrutura log linear log PZ = a+/izl, / = 1, - . , ?z. A distribuição assintóticaldo desvio

no teste de .Ho : # = /3(o) versus .H : /i # /J(o) foi estuda.do ])or h4aller (1986). A estatística

escore e os Á's podem sel obtidos de (3.24)--(3.27) nota.ndo que ./ = /z .= Z' - w = p, g = 0

e que âl, o estima.doi de máxima. velossilllilhança. de a sob .Ho, iguala

Em particular, pa.ia- o teste de -Ho : P = 0 versus .H : /i # 0, ã = logo e SX e os ,4's são

escritos con.o Sx = n3:(# 3,)': , .A- ..4, = -3(3-3, 3;')(np)'' e .4; = Si3i;;(«p)':

al = log E". >: «p(P'©': . )

'"Jz-

]
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3.8.2. MODELO DE CI,ASSIFICAÇÃO A UM FAVOR COM UMA VARIÁ-
VELADICIONADA

Considerenaos o naodelo de classifica.ção a. uin favor descrito na. Seção 3.7 e colo-

quemos no n)odeio uma. nova va.fiável z, cuja. significa.ncia. queienaos testar. Formalmente,

consideremos o À'ILG cona estrutura. liceal 7?Íj = /3i+ /i:z:ij, i= 1, - . ,p, .j = 1, - . ,?lf e o

teste das hipóteses .Ho : /3 = 0 contra. .H : # # 0. Da forma. da matriz X2, pode-se vei que

Z2 Leda elemento típico -5iJ(?l.il#toi)'i onde ói.j = 1 se as observa.ções { e .j estão na mesllia

populaça.o e zero caso contlá.iio (vida Coideiio, 1987; Seçã.o 4). A estatística. escore segue

de (3.24) com o resíduo 7'ij substituído poi zij -- Ff, onde Fi é a. média da variável z na

amostra {. Das fórmulas (3.25)-(3.27) chega-se a

. 6 ÇL.fi(/--g)i--7ziwihi..(2)
p ... /, ..2...2 'z '

é E ..:,.In ÊÍ "f«,f

7

l

lZ

«,- a:#$

í-l

onde rÍ') = 'n ríj, a - 2,3,4.

3.9. PODER DOS TESTES APERFEIÇOADOS EM MODELOS LINEARES
GENERALIZADOS

5

f-l

e
2

g):'lD I'

Na Seção 2.6 apresentamos unia. expansâ.o pala a. função distribuição da estatística

encore sob hipóteses alternativas contíguas, isto é, da. forma .H : Pi = P(o) + (, onde

PI =(Pi,-..,P,)I'', PÍn -(pÍQ,-..,pm)e (=((i, ',(,)rcom (f =P. uposto

ser de ordem n'i/2. Vimos naquela seção que a.s estatísticas Sa e SX têm, sob -H, uma
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distribuição assintótica quí-quadrado nã.o-centra.l com r graus de liberdade e uin certo

pa-râmetro de não-centralida.de À. Vimos também (lue, até ordem n'i/2, os testes escore

usuais e aperfeiçoa.dos têm o nlesnlo poder sob as alteia)ativas contígua.s. Nosso objetivo

aqui é deterininai o poder, até esta. ordem, dos testes discutidos nas seções anteriores.

Ba.saca.naent,e, sela. necessá.rio encontitli a.s (lui\.nt.idades a.o, ' ' , a.3 envolvida\s na exptessâ.o

(2.21) e o palânletro À.

Fórmulas laaatticiais pala. ao, - - , a3 sã.o desenvolvida.s de forma. senlelllante à da

obtenção de ,4i, ,42 e .4a como desclito na. Seçã.o 3.3. 11ustramos a.qui sonaente o desen-

volvimento da. primeira parcela. de a] que denotanlos poi all.

Como KÍ.fx; -- 2Ki,J,t = --(é/3) }l: .fr(i.jk)l, vens de (2.23)

"-. - -= >1: .f.(i.jx:).ó ój *

60

onde ói é o i-ésimo elemento do vetou ó cli\.cto en] (2.22). R.ea.liaid \ndo os teimas tem-se

',- - E .r.E',:..'.E'-..'. E«.*'*
Definimos o vetou t = (tl, . . - , t,.)r = XÓ e a. nia.triz diagonal T formada. pelos elementos

de t, isto é, T = dia.glti, . . . ,t.}. E fá.cil mostra.r que t = R(, onde R é unia inatliz de

resíduos definida na Seçã.o 3.2. Apoia, a]] se resullle a.

'.--- l;E.r.*?

que, escrita ein nota.çã.o matricial, tem a fauna

é lrFT(3) lall 2

De modo semelhante obtemos as denaais parcelas de a] e os teimas ao, a2 e as a. partil de

(2.23)-(2.26). Te-,os

1léÍ-lrFrml+lr(.F+G).Erml} -- lr(-F- G)(z z2)arl - lr.FZ,,r1l,(3.32)
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a2 = ;lr(.F - G)(Z - Z2)dTI, (3.33)

a; = liça"(.p - G)rml (3.34)

e ao = --(a] + a2 + aa). A(lui .E = diaglei,.-',c,,}, onde el, para J = 1,. .,n, éo l-ésimo

ele[llento do vetar c = X] €1, e as demais nlatiizes foralla deânidm anteriornaente.

R.esta. agoit\. obt.e] iu]it\ fórmula. int\.alicia.l pt\.ia. o ])a.iâ.n)etlo de iiã.o-centralidade

À - óa"/]'ó. Da. definição da n)a.triz T veda

À =.#lrTT,l/TI. (3.35)

Não é difícil nlostrai que À pode ser escrito como À = Ó(lrRTT,rR(l

A parcela de oidein 71.'1/2 da. expa-nsão do porei dos testes escore usuais e aper'

feiçoados é, portanto, funçã.o do ])a.râ.metro de dispeisâ.o, das médias desconhecidas, da

matriz modelo X e das diagonais das ma.trazes Z2 e Z -- Z2. Notanaos que ao, ' ' , a3 de-

penderia das duas primeiras derivadas da. funçã.o de ligaçã.o e somente da prinleiia. derivada

da função de variância.

As fórmulas (3.32)--(3.35) sinlplificain-se bastante eln casos especiais. Considere-

mos, inicialmente, a. situaçã.o em que as val'dáveis aleatórias yi , . - , y,. são identicaillente

distribuídas com média p. A estatística. escore pala. testa.r .Ho : P = /3(o) ou, equivalente-

inente, .Ho : p = p(o) é dada. em (3.15). Neste ca.se, vem de (3.32)-(3.35)

1 1 dy dH
'' ' ãf'ã;&:'

«Ó l .zl'' /'apV,,
"; - tp6Çá,J (

l dP .z'P l dl' /'.zÉ.\;
V' d77 d772 I''2 d/z \. d?7":' ! j (3.36)

(3.37)

(3.38)

e

}* - «*(g) ';':
onde ( = # -- /3(o) = d(p) -- d(p(')).

(3.39)
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As expressões ein (2.27) foinecena ex])ansões, até ordem lz'1/2 , pala os três primei-

ros cunlulantes da. estatística. esgote en) função de ao, . . . , a3 e À. Podemos, então, verificar

se as Hrnlula.s (3.36)-(3.39) estão cornetas expa.ndindo os correspondentes cumulantes da

estatística. Sa da.da. em (3.15) e coinpaialado as expansões obtida.s com as expressões eln

(2.27)

Escrevendo SX = 7z@{(i7 -- /l) + (/i. -- /.W))}.2/l/W) vem seu plimeiio cumulante

/':,À = :ii;:lm + :i;fh-(I' - pm))'

62

(3.40)

h'las, sob a. lli])ótese alternativa., /l. = d'l(/J(o) + o. Assim, empa.ndindo y(= y(p)) e

p -- p(o) en] série dc Taylor em toldo de € = 0 e substituindo enl (3.40) vem, até ordem
1/27?. l

1«"' * .= z) *4 (.z * i;9y
que se deduz a

«,,* - : *;'=z * #:'(g)' * y:;t $.
Na última expressão todas as quantidades, exceto (l, sã.o avaliadas sob Ho. E fácil veiificai

que, substituindo as expressões de ao,. - ,a.a e À da.das en] (3.36)--(3.39) na expansão

do primeiro cuinulante de SX dada. em (2.27), chega-se a (3.41). Pata assegurar que as

fól'mulas dos a's e de À estão corretn.s foi necessá.lio ir nla.is alén- e expandir o segundo

e terceiro cuinulantes de Sa. Isto exigiu un] desenvolx,intento algébrico simples poléin

extremamente trabalhoso que é on-titido a.qui.

As expressões (3.36)--(3.39) sofiena simplificações quando a. ligação é identidade

?7 = #). Neste caso

«: - w&Ü - ,.''D,

'- ' ã gfü - «''ü' -;t@ - «''',

(P

)

2
P

y d77
(3.41)

(3.42)

(3.43)



Capítulo 3

.; - g;;; =ü - «''b'
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(3.44)

e

x-Vü (3.45)

Exenaplo 3.8

Fornecemos a(lui algunaêi.s aplica\ções dí\s fóinlulas (3.42)--(3.45). Para. uill modelo

normal, pala o qual y = 1, al, a.2 e a3 se anula.ili e À = 71.d'(p lz(o))2. Este resultado era

esperado unia vez que SX tem exatanlente lulla. distribuiçã.o Xi ,À sob a hip(5tese alternativa.

Pala o naodelo gama (y = p') vem de (3.42)--(3.45) ai = --72@.h; -- .A, a2 = A,

a3 = 7z@A3/3 e À :: ??.ézX2, onde A = (p -- ll(o))/p(o). Portanto, a. função de poder do teste

escora é dada., até ordei]] z].-1/2, por 1 -- P(Sn $ z..) co]]]

P(SR $ ';-) - GI,À(".)+ ã7Zé ;G-,À(';.) --("4'A;+ A)G3.À(3.)

+AG;,*(-'.) + !g'\;G7,*(':' )

Como anteriolmente, G,,À denota a. funçã.o distiibuiçã.o de unia variável X2 nã.o-central com

z' graus de liberdade e pala.metro de i-tâ.o-centralida.de À e z.. é tal que P(X2, $ z.) = 1 -- a.

No naodelo normal inverso (y = p3), tenros

«--;(y#*»), ~-;», «;-:ã . *-$

Aqui a função de podem' do teste encore é da.da, até ordem ?z'] , pol' 1 -- P(Sa 5; Za) com

'''« : «.' - ':,*'«.., - #'-,*'«., - ;(B * ») ';,*',.,
+;6.G.,,(". ) + :::G,,*(«.).

Consideremos a.cora uma. hipótese nula. sinapses .Ho : P = /i(o). Neste caso, Z2 = 0,

ó = (1, .E = T, t = X( e, portanto, a] e a2 enl (3.32) e (3.33) se reduzem a

{élrGTo)l G)ZóTl}
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e

a2 = ;lr(.F - G)zúrl

enquanto que a3 e À en[ (3.34) e (3.35) nã.o soficm sinal)lítica.ções. Em ])a.rticula.r, no caso

unipaiamétrico

«---àtx«,(;''--Ü), «,-4t ',

g&tx«?f . »-$E«?r.
Pala finaliza.r, é importa.nte fazer un] conaentá.rio sobre a. utilidade das fórmulas matriciais

ein (3.32)-(3.35) para ao, ' . , a3 e À. Através destas fórnaulas ])odemos obter expressões

algébricas ])a.ra. o podem do teste escoie a.té Ordem l?.'i/2 . como fizemos eln alguns casos

pa-]ticulares trata.dos a.cima. Fórmulas seliielllantes podem sel desenvolvida.s ])a.ra. o podem

dos testes da. lazão de vetossinlilllança. e de \\ra.Id a. pait.il dos resultados de Ha.ya.kawa

(1975). Da coma)aiação dos poderes :\.té ordem ?l.-i/2, talvez seja. ])ossível verificam se um

dos testes é mais poderoso que os demais a.o menos em alguns MLGs especiais. Esta

pes(guisa. está sendo realizada em conjunto comi G.M.Coideiio e D.A.Botter.

C73 == e
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FÓRMULAS ESPECIAIS PARA O ]j'ATOR DE CORREÇÃO DA ESTATÍSTICA

ESCORA

4.1. MODELOS COM PARÂMETROS GLOBALMENTE ORTOGONAIS

4.1.1.INTRODUÇÃO

Consideremos um problema regular cuja log-veiossimilhança é função dos vetores

deparâmetros é = (@l,.- -,é,)r e /3 = (PI,'-- ,/iç)7'. Diz-seque @ e # são globalmente

ortogonais se .E(a'L/õéia/3í,) = 0 pa.ra í = 1,. . ,p e {' = 1,. . . ,q, quaisquer que sejam

#' e P no espaço paiamétrico. Neste caso, a matriz de informação total de Fisher parti-

cionada en} é e P é bloco diagonall. Se .E(a2.L/alfa/3i,) = 0 somente quando amliada em,

digamos, (él", Pr) = (é(o)a", P(o)r), diz-se que a ortogonalidade é local em (@(0)7', /3(oy ).

Na Seção 4.2 discutiremos a construção de testes encore em problemas com parâmetros

localmente ortogonais, porém, a nossa. definição para tal ortogonalidade implica na diago-

nalização total da matriz de informação. À'país especificanaente, diremos que os paiânletros
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são localmente ortogonais se a matriz de informação total de Fisher avaliada em um deter

mina.do ponto do espaço pa-ia.métrico for água.l a. unia. matriz identidade multiplicada. por

?z, onde n é o tamanho da a.mostra. A ortogonalidade local pode sempre sei obtida poi

tiansfonnação linea.i de parâmetros, enquanto que a. ortogonalidade global só é garantida

qua.ndo uin dos vetoles pa.ia.métricos foi unidilnensional (Cox e Reid, 1987b; Huzulbazar

1950; Mitcliel1, 19G2).

Unia discussão bastante abrangente sobre inferência en] modelos cona paiân)etlos

ortogonais é encontrada. no a.rtigo de Cox e Reid (1987b). Eles observam que, se @ e #

são dois pa.râmetros unidimensionais globalnlelite oitogonaís, então:

i) os estin)odores de máxima verossimilhança. d' e /3 são assintoticamante indepeladentesl

ii) o erro padrão do estimados de n)áxima veiossimillla.nça. de é é o mesmo quer /7 seja

tratado como conhecido ou desconhecidos

iii) ]lá silllplificações na. determinação nun)ética. de (é, /3);

iv) sendo @p = @(P) o estimador de máxima veiossimilhança de é dado o valor de P, tem-

se que '#p--é = O,(n':). O resultado simétrico também é válido, isto é, PÓ P = O,(n':),
onde /3é é o estimador de máxima verossimilhança de /3 para '# fixado.

Propriedades análogas a (i)-(iv) são válidas para é e /i multidi

possível mostrar que se ép = d' então # e P são globalmente ortogonal!..

Outra. propriedade interessante que lnostraremos nas seções seguintes é a de que a

obtenção das quantidades envolvidas no fatos de correção da estatística encore é bastante

simplificada se os pa-râinetros de interesse forem globalmente ortogonais aos de perturbação.

O mesmo ocorre no desenvolvimento de favores de Baitlett para a razão de verossimilhança

(Cordeiro, 1986a; l<ahle, 1991).

Exemplos de modelos com dois parâmetros globalmente ortogonais incluem o mo-

delo normal com média p e variância é'], o modelo gama caiu média p e índice Ó

e o modelo normal inverso com média p e parâmetro de precisão é. Estes exenaplos

são, na verdade, casos especiais do modelo trata.do na Seção 5.1 do próximo capítulo.

Emensionais]

66
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Naquela senão considera-se uill modelo linea.l generalizado no qual a distribuição para o

eno pertence à família exponencial cona parâmetros canónicos Ó e #'0 (vede (5.1)). Neste

caso, os pa-râmetros da regressão sã.o globalmente ortogonais a é. Esta. propriedade é

válida também pa.ra os modelos piópi'ios dc dispeisã-o (BarndoríT-Nielsen e JOrgensen,

1990) t.ra.ta.dos na Seção 5.4.

4.1.2. CONSTRUÇÃO DE PARÂMETROS GLOBALMENTE Ol:tTOGO
NAIS

Seja.m é un] parâmetro unidimensional e lz = (pl , - . - , pq)I" um vetor paramétrico

de dimensão g ? 1. 0 objetivo é deterniínar unia. tia.nsforlna.çã.o dos parânaetros (é, pa")

para (@,Pr), onde P = (/3i,.--,/3ç)r, de tal forma (lue d' e /3 sejam globaln)ente

octogonais. Seja .L* = -L*(@, p) a log-veiossimilhança total como função de @ e p. Cox

e Reid (1987b) mostram que o vetou para.naétiico #, globalmente octogonal a é, é dado

pol qualquer solução do sistenaa de equações diferenciais parciais

Um método alternativo de obtençã.o de parâmetros ortogonais à naédia de certas fanl'lias

de distribuições foi desenvolvido por Mrillmot (1990).

A seguir apresentamos aplicações de (4.1) a. dois exemplos tratados por Cox e Reid

(1987b) e na Seção 4.1.3 retomamos estes exemplos para ilustra a construção de testes

escore aperfeiçoa.dos em problemas cona pa.rânletros unidimensionais ortogonais.

a:.L*
l)K,a». g --«(= ) (4.1)

Exemplo 4.1

Soam yii, - ' ' 9yln: e y2i ' - ' ,y2,}, duas a.nlostias aleatórias independentes de

distribuições exponenciais com médias p e @p respectivamente. O parâmetro de interesse

é o quociente entre as médias representado pelo pa.iâ.metro Ó. Consideremos o caso

balanceado, ou seja, ni = n2 = 72/2 onde n 2 2 é uln número par.
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A log-verossimilhança total de é e pé

68

"*--«:.;« :..ó-T-H,
Olade i7i e i72 representa.In as duas lalédias anaostrais. E fácil obter -E(a2.L*/õp2) = --7t/p2

e E(a:-L*/aóé)/]) = --?1/(2/]Ó). A e(Ju:\ção en] (4.1) induz-se a

Ft aH o-.+'

cuja solução é a(P) = p@:/:, onde a(.) é u«la função arbitrária. Tomando a(P) = P,

vem os pa-râmetros globalmente ortogonais é e P = pd'1/2. Na nova parametrização as

médias são /ié-]/2 e Péi/2 respectivamente.

Exelllplo 4.2

Consideremos uma. amostra aleatória. y] , . . . , y,. de unia. distribuição

f...,;. H...;H.H.
buv uv&AVAuwuv

Weibull com

:)*':.*-l-(i)'},
A log-verossimilhança total de é e p é

É:Qu',K,Õ
P

y > o (4.2)

.L* logo - «@logp+(é - l) }l:i'gV: ' ' '~.. H

Para a construção de parâmetros ortogonais neste modelo e para desenvolver

aperfeiçoados para o parâmetro é, as legações abaixo sã.o bastante úteis:

r00

I'({)(.j) = / e-'tj-'(logo){dt, á = 0,. -,4, .j = 1,2,3,
JO

onde I'({)(.) denota a i-ésima derivada da função gama com I'(')( ) = 1'(').

E fácil ver que

:)' .;(:)';(=) - -: *;; +E
@y

P

testes escore

(4.3)
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onde y tem função densidade (4.2). h'las, pela transformação de variáveis z = (3//p)d'r/ \O / \0\

."'g--«- Z{(y/p)']-i ' .E] 1 1 i.g( l r'(2)(*). L'g., Z(a:.L*/apaé)-
zz1''(2)/p. Analogamente, mostra-se clue .E(a:.L*/ap') = --7?@'/p'. Assim, a equação

(4.1) reduz-se êl

e#-r'M
cuja solução é a(/3) = pexpl1''(2)/é} cona a(.) lepiesentando qualcluei função arbitrária

de P. Talhando a(/i) = # telhas os parâilletios Octogonais é e /3 = pexpl1''(2)/é}.

4.1.3 TESTESESCORE APERFEIÇOADOS

Consideremos a log-verossimilhança. de un] problema. regulam parainetrizado em

função dos parânaetros é =(@l, . ..,Ó,,)r e # =(Pi,- - .,/3ç)a" globalmente oi'togonais.

Aqui o parânaetro é é de interesse e P é uin pa.iânletro de perturbação.

Como na Seção 2.2, usamos a seguinte notaçã.o para. as derivadas da log-verossi-

«.in-':'ç' ' s-s cu-nula«tes: U, = aZ/aP,, U,, = a'.L/ÕP,OP,, etc e «,. = .E(U,,),

«,,, u,-u,), ««. u«.),«-,. u.), ««,.:. u,.u.,)-«««.«,",,,,'.

E(U,U,U.«) --H,,,".« ' ';,,,,.,« = .E(U,.U,U,U«) «,.,«.,« -- ",-,'';,,« ';,,«K.,.. Denotamos

as derivadas dos cuinuln.ates ein relação aos componentes de /i por KI.? - aK,,/a/it,

n(:") . aK,,/a/ita/3«, etc. Pala denotar os correspondentes cumulantes en] relação aos

componentes de # usamos notação do tipo H,.,,, - .E(t/,,,,) = .E(a2.L/a@,.aé,,). Em ou-

tras palavras, os índices {, .j, k, r, s, t correspondem aos componentes de # e i', .j', k' , I'' , s', t'

aos de é. Assim, por exemplo, KI.:''') . a2E(a2.L/a/3,a/3,)/aé,.aÓ,,. A estatística escore

pala testar .Ho : @ = é(o) versus .H : @ # .#(o) tem a íornla

Sx Üór.R;làÜ31, (4.4)

onde U# (a.L/a@i,- . - ,a.Z;/a@,)r, J(é,é - {n,',,,} sendo as quantidades assinaladas

(*) 1''(2) = 1 'r, onde 'y é a co»soante de Euler: 'y = --0, 577.
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cona um til amliadas em (ér,Pr) = (élo),.. .,.Pfo) lj

estimador de máxima verossimilhança de Pi sob .27o.

Os cumulantes satisfazem relações (Ba.itlett, 1953a, b; Lawley, 1956) que, no ca-

so de paiâinetros globalmente octogonais, facilitam enornlenaeilte a obtenção de folnlas

simples para. a-s quantidades envol't'idas no farol de coileção da. estatística encore. Destas

relações, introduzidas na Seção 2.2, e da ortogonalidade de # e + vens

",-',,- ''', "-,.--",,,+«!? «,,,.,,,-:"-,,,-,.!2.}
",-,,,,, ,-,-KI.=), ,:,,,,, ,,+KI.:l),

",,,,',,, ;'«,,,,+2>1,..,"':l,, - «l.:'''' l.::l +E:.,,'«,,,,,, (4õ)

n,,,,,',,' = n-,',, -- KI.,?, -- ('':l,+ n('''') .,',', /e.,.;,.-t í''z''*'H

--> Hr,s,P,s' + nrs,d,s' :: --2Hrsr's' + 2 )l., (.)HT'''3' + >1./ (,)Içar'''s')

onde >1:(t) denota o somatório sobre as k pernautações de índices.

As matrizes Á e M de6nidas em (2.9) são da.das por

onde /{p,p = --/{pP = {--H,,} é uma. matriz q x q e /\'Ó,+ = ---KÓé - 'fK,.,,,} é uma

matriz pxp. Os elenaentos de /T;lJ e /(;llÓ são denotados por H''' = --n« e K'','' -

respectivamente. As estruturas de Á e M envolvendo várias matrizes nulas simplificam

consideravelmente a obtenção da.s quantida.des ..4i , .A2 e .Aa que determinam o fator de

correção da estatística escore. No Apêndice 3, mostra.nãos detalhadamente a obtenção dos

.4's. Dos resultados deste apêndice telhas

.4- >-'(«IJ}. - 2«.{,j')("fj. - 2«l;))"'j"''.i'j'

;E' ( Ê «,«") (É. «. ««) «"'
Í,.j:;l ' '''s,t::l '

- }, «j..í'(3«.,., - 2"1:))«'j«''.{'''

+ 6>1:'(2":J:'j' - 4«1111, -#«ljl? + K80'' - :"'',,jj')"''j''''Í ,

Á-
S «;,b) ' «-«-'-'-("ã'; SI

) )
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Pç) com Pi denotando o

(4.6)

(4.7)
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'42 = >1: {3(2Kii,j' -- KÍ;3,)(2Kjk',, -- K81.,) + 6Kfj,-'Ki',J',t,

+ 6(2«íi,t, - «lji:,)(2«jJ'p -- «S{L)}«'j«''J'.t','

+ 3>1,'Ki,,j',l, ,r' Ki'j' Hk',.'

71

(4.8)

e

3.''!3 ..jí ,k' HT' ,s' ,tH

K,3 s K,
r

2 Ki' ,jí ,k' tt P ,s' ,t} E

(4.9)

onde )l:' denota o somatório sobre todos os índices envolvidos.

Em geral, é mais fácil calcular Ki,,.f',t' e K.f,,j'.t',,, usando as relações KÍ,,j',x;, =

2Ki,j'k' ' )-.(3) H{'J' e Hi,,j',[,,r, :: 3H{,j'k,r' + 2 )l,(4) H{'J'k' ' >1..(Õ) Ki'J' ') + >1--(3) Ki'i',t''''

Vemos que as expressões ein (4.7)--(4.9) dependem somente de esperanças de derivadas da

log-verossimilhança até qual ta ordem e das covaiiâ.ncia.s de â2.L/a/3iaéí, e a2.L/a/3ja/3.j'

e de a2.L/a@{.aéj' e a2.L/é)ét.aé,,. A estatística escore modificada S; pala testam

.H. : .á :: é(o) versus -H : é # Ó(o) e a expansão pala. os quantis de SX vêm, respecti-

vamente, de (2.15) e (2.19) com os Á's dados em (4.7)--(4.9) e avaliados sob .Ho.
/./

4.1.4. CASOS ESPECIAIS
4.1.4.1. DOIS PARÂMETROS UNIDIMENSIONAIS ORTOGONAIS

No caso em que os pala.llletros é e /3 são unidimensionais, as expressões para

as quantidades .Ai , Á2 e .Aa sofrem grandes simplificações. Pa.ia denotarinos cumulantes

de derivadas da log-verossimilhança. em relação a. é e /J usamos notação do tipo Ké@ -

Z(a'Z/aé'), KP@+ = .E(a;.Z.,/a/3a@'), etc. A estatística escore e«] (4.4) para testa:

.Ho : é :: é(o) versus .a : é # Ó(o) tem a fora)a simples

s*

Ío'íp Z""

.e u = a.L/a@ é a função estore''para é

Fazendo á' = i' - k' = r' = s' = t' = @ e i= .j = s = t = /3 em (4.7)--(4.9)

(4.10)
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chega-se às expressões simples para os '4's

6(KS? - 2npó+)(Kppp -- 2K18) -- 3xppó(7Kpp+ -- 4pt$çlb

";Ó'b-'BD

. 6p«pp« «g* - 2«8. + «g'' - :"p*,p+)

3KPPKé,.#,#,é+ 6Ké,Ó,.pKPP++ 9(2KPé.# -- K(P))2

72

'4i
(4.11)

(4.12)

(4.13)

Os cumulantes KÓ,d.,é e Ké,Ó,é,.# podem ser calculados através das relações HÓ,ó,ó -

2K+@é -- 3K$? e Ké,é,Ó,d. = --3KÓé+.# + 8KSl:lé -- 6K$Ódd) + 3K@#,Ó.#. Notamos que, enquanto

.Ai e .A2 não parecem ter interpretações simples, .A3 é múltiplo do quadrado do coeficiente

usual de assimetria da funçã.o escore pa-ia @.

Apresentamos a seguir algumas aplicações das fórmulas (4.10)--(4.13).

Exemplo 4.1 ( continuação)

Retomemos o problema tratado no Exen)plo 4.1 e consideremos o teste da hipótese

nula .H. : @ :: 1, que equivale à igualdade das médias das duas popui'tções, contra a

alternatí- .H : é # l.

A log-verossímilhança total ei.l função dos parâmetros ortogonais d' e P = pd'i/2 é

e suas duas primeiras derivadas parciais ein relação a é são

l 7zyi . l ny2
4 D.»I'z ' A. l3©'l'

e

02.L l nyi 3 lz©2

$ 13Õsl' $ B$sl'
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--n/(4é2). Agora, de (4.10) vem a estatística escore para testar .HoIsto leva a

versus.17

Sm =
y

n(i7. -- ©2)'

Note-se que a. estatística. estore já tinha. sido obtida anteiioimente (vede Tabela. 3.3; modelo

gt\lna com Ó = 1). Dos ]'esulti\dos dt\(ruela ta.l)ela. s;\bciilos club os .4's, (lue deteilliinalii o

teste encore aperfeiçoado, são da.dos por .AI :: --12/?z, .A2 :: --18/7z e .Aa = 0. Podemos

ente.o, checar parda-lnlente as fóiinulas (4.11)-(4 13) recalculando Xi , .A2 e .4a.

Das propriedades da. distribuição exponencial obtêm-se sem dificuldade Kéé+ =

3?t/(4é;), Ké,é,é = 0, ,c.PÓ.#.# = --457z/(16Ó'), K.#Ó,éé = 5n/(16d''), ';PP - --,z/P', KPP/3 -

4l-tília . K$0.b = q. K++$ = n.lç413$a ). ttÓ,.}.+,.b = 3nl8#4 . K$B+Ó = --nlÇ213Z ÕI ) e np@,0+'

z/(4/32@2). A paitil de (4.11)--(4.13) chega-se, após algunta á.lgebra, aos .A's dados adn-La.

Exemplo 4.2 (continuação)

A distribuição de \Areibull comi paiâinetro de forma é = 1 corresponde à dis-

tribuição exponellcial. Assim sendo, é interessante testa.i a.s hipóteses .Ho : '# - l versus

.H : @ # l no problema descrito no Exemplo 4.2. Inicialmente, encontrarenaos a. estatística

.4's Dará o teste de .Hn : Ó = 'á(o) e depois estudaremos o caso particular emestore e o

.É(o) - l

A log-verossimilhança

ÉzexpÍ1''(2)/@} tem a forma

S

dos ortogonaisfunção parâmetrostotal rem

.L log.# - >:logo. + }:l'g;: - >1. ':,

onde z{ = z{(@,/3) - 1. z .l expl'1''(2)}. De (4.10) e da função Z acima vem

71, tl) '

SX - ini.ÍJ'

Ú(z) = dlogl'(z)/da é a fu«ção diga:na, a = Eü{/«, co:n ãí = (1 + 'P(i))ã -- ã log; ã+
loXZ + Ü(1). As quantidades assinaladas cona um til sã.o a.valiadas ein (d',P) = (#'(')# ),
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onde P é o estimador de máxima veiossimilllança de /i restrito a .Ho dado pela solução

iterativo da equaçã.o )l: 2i = lz.

A obtençã.o dos cumulantes da log-veiossinlill)onça necessários à obtenção dos .A's

é bastante trabalhosa e foi feita. com o auxílio do proclama REDUCE (Rq'na, 1987).

Alguns cuinulantes foianl obtidos ])or l<a.hle (1991) que desenvolveu fatores de Baitlett

pala testes da lazão de vei'ossiiTiilhança no naodelo \veibull. Obtellios(*): Kpp ::

';+.b = --n$' ÇXb]Õa . K$.b$ = 1\Q$'(\)-- \)]ÇBÓ], K$$.b = --2n+lP' . RODO = nÓI Ç -} S)113'.

';+d'pp(1) - t)@(d+ i)+2#:}/(p'é'), ';++ó - -«.V,"(i)/Ó:, "ó,ó,ó = -2,,('P"(i)+
3d''(i))/é;, Kéé.#.# "'(1) + 3(V''(i) - iy}/#'', «éÓ,.#é (1)' - 10'#'(1)+

4@"(1)+ 2d,"'(1) + 1}/Ó', Ké,Ó,é,é = 372181/''(ly -- 4'@'(1) + 12V'"(1) + 3V'"'(1) + 4}/d'' e

';P@,Pé = --?1(8'/'(1) -- 2d''(1) + 11)/#'. Apoia, das fóilllulas (4.11)--(4.13) vem
nl l

Á- - ;ii'ijl4(2 + 'P(i)) - 'P'(i))},
''4, '»'(1y - 30'P'(1) + 2s'P"(i) + 9'P"'(1) + 9)

''1; 3'P'(ly + V'"(i))*

Note-se que os .A's não dependem do parâmetro de perturbação P.

Ein pa.rticular, se as hipóteses a serem te;h.da.s são .Ho : é = 1 contra .H : é #: l,

os .4's acima e a expressão em (2.15) levada à estatística escora modificada

e

SL = SR(l -- Z,(Sx, n)),

b(S«,") - ;(4,537 - 1, 365S«+ 0, 160S%).

(*) @(1) = --''r, onde ' B --0,577 é a co,«ta«te d' E"l", Ü'(1) = n''/6 e V'"'(1) - n''/15.

As quantidades

Stegun, 1970).

031de]

(Abi'anlowitz e///(1) -1-. ap:'ximad'-«.-.'' e 6.494
@'(1)

// (1) . @ 2,404@ 1,645,aa
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Aqui as quantidades d,(1), d,'(1), Ú"(1) e d,"'(1) foram substituídas por valores aproxima-

dos. O teste escole aperfeiçoa.do que desenvolvemos no Capítulo l baseia-se na estatística

SL e na distribuiçã.o X? de referência« Já. o teste encore aperfeiçoado proposto por Harris

coi)[pa-ia. o valor obtido para. a. esta.mística SX cona o valor crítico modificado

. = -'.(1 + z,(..'« , «)),

obtido dc (2.19), onde z. é tal que P(X? $ =.,) = 1 - a. É interessante notar que, para o

teste de -Ho : é = 1, o estinladoi de má.xinla. vetossinaillaa.l)ça de # sob -Ho é # = ÍexpÍ1''(2)}

e, collsequentenlente, o cá.óculo de SX é basta.lhe sil))])les.

Exenaplo 4.3

Damos agora aplicações de (4.10)--(4.13) a três distribúções. Consideremos que

g: , ' , y,. sejam variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas seguindo

um modelo unipaianaétrico da. fa.n]ília. expor)encial cona média p e para.naetlo de dispelsâ.o

é. Isto inclui, como visto na. Tabela 3.1, a. distribuição normal .N(p, é'l) com variância

.é-i , a distribuição normal inversa .M'(p, é) com parâmetro de precisão é e a distribuição

gama G(p, é) com índice é.

Consideremos primeiramente o teste de .Ho : p = p(0) versus .H : /z # p(0) quando

a dispersão é desconhecida. A partir de (4.10)--(4.13) encolatralllos as estatísticas escore

aperfeiçoa.das da Tabela 4.1. Nesta. tabela

T lz/z(o)

'' E=::.(p: pm)7y.

pala a distribuição normal inversa e, pa-la a distribuição gama, @ é a solução da equa.ção

i.g(Ó) - @(é) - g=,IÍ- + i.:re--
P(o) ' ''' \. 0'

onde 0 é a. média geométrica das observações,, isto é, ã = (llyi)i/". Para o teste de

.H. : #. - .á(o) versus .H : é # é(o) quando a média é desconhecida as estatísticas escore

al)erfeiçoadas sâo exibidas na Tabela 4.2

2
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Notamos que para os testes da média e da. variância na distribuição normal e da

dispersão nas distribuições noinaal inversa. e gama, SX não envolve parâmetros desconheci-

dos. Notamos também que as fornaas funcionais de S; para testa! a dispersão nos modelos

nominal e nonnal inverso são iguais.

O teste aperfeiçoado da. média no naodelo Balda. envolve a. funçã.o diga.ma V,(é)

e suas duas prinaeilas derivadas, enquanto (lue o teste da dispersão envolve também a

terceira derivada de @(@). Tabelas que fo]necen] os valores de tais funções avaliadas en]

l $ 3 $ 2 são encontradas no livro de Abianlowitz e Stegun (19701 pgs.267-271). A relação

de recorrência @(")(= + 1) = d,(")(a) + (--1)"v2l='"-' pode ser usada para avaliar Ú(z) e

suas derivadas fora deste intervalo. Fórmula.s a.ploxinladas pala os .A's são obtidas a. partia

da expansão (Abranaowitz e Stegun, 1970; fórmula 6.4.12)

@'(,)-!--à+à iíL-+al
que conduz a .4i B 4/(71Ó) e .42 3 --6(3 -- 4/é)/7z pala o teste da média (note-se que

.,43 = 20/(7zé)) e a .Ai = 6l1 - 1/(3é)}/n, .A2 = 1211 + 1/(3é)}/n e .A3 B 40(1 - 3/é)/?z

pala o teste da dispersão. Nestas aproxima.ções teiinos de ordem inferior a é'i foram

desplezados.

Podemos, en} alguns casos, verificam que as expressões da. estatística modificada

S% nas Tabelas 4.1 e 4.2 estão cornetas encontrando .4] , .A2 e .43 a partir dos cálculos de

nlolnentos de SX. Consideienaos, inicialmente, o teste da n]édia en] um modelo normal. E

fácil vel que

i'\ l i'z

1 + TI/T2 .--5K.

onde TI = n@(g -- p(o))a e T2 = éll,(yi Í)2. Mas'TI e T2 sqé; independentes e têm

distribuições X? e xã.i respectivamente. Assim, nota-se que SR tem distribuição beta

com parâmetros 1/2 e (n -- l)/X, de onde seguem os três primeiros monaentos de SX até

ardeu) ?z'i: p: = 1, pl! = 3--6/?z e pl} = 15--90/n. Substituindo estes momentos en] (2.10)

4.ü F') /

/

Z
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vens .A] = 0, .A2 = --18/n e Á3 = 0. A partir dos .A's e de (2.15) chega-se à expressão de

Si dada na. Tabela 4.1 para o modelo normal.

Para o teste de .Ho : é = é(o), ainda. no n)odeio normal, a. estatística SR pode

ser expressa como SX = (7A--a2)2/(2n) com T2 definido acima, de onde seguem os três

pliineilos lnolnentos, até oiden) ?l'i : H.; = 1 -- 1/(277.), /111 = 3 + 1/7z e /l3.= 15 +;35/{12n

Agora, substituindo p:, p; e pâ en] (2.10) claega-se a .AI =/:6V?z .A2 # lâ/n ei,fÁ3h: 40/n

que conduzem à expressão de S} dada. na. Tabela. 4.2.

Finalmente, pala o teste de -Ho : @ = .#(o) no modelo gama, é possível verificar

que a expressão de SL está correra utilizalado a. função geradora de cuinulantes de,lbjCg

(Bartlett, 1937) /aã (y/g'2

l

.K(a) log « + « l.g I'(@ «/«) logo(«Ó «) - n log I'(Ó) + log I'(né)

A partir de K(a) e expandindo a função digallla e suas derivadas, avaliadas em 7zé, em série

de Taylor pode-se mostrei que Sa está coileta« Este procedimento envolve uni trabalho

algébrico enoline e, portanto, será. omitido a.(lui.

4.1.4.2 PARÂMETRO DE INTERESSE UNIDIMENSIONAL

Nesta seção supomos que o parâmetro de interessante é unidimensional enquanto

que o de perturbação tens dimensâ.o q ? 1. 0 favor de correção de Bartlett da estatística

da razão de verossimilhança. pala este problenaa foi obtido por Cordeiro (1986a).

A notação usada para denotar os cumulantes envolvidos nas expressões dos .A's é

a. sega\n\e: tt.bij LJE)#t)l3ial3i). K.b,ij -- EÇaLji)# alLji)l3ia13j). e\c.

Fazendo i' = .j' = b' = ?'' = s' = t' = é en] (4.7)--(4.9) vem
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''4: - =kl6>:'("9 - 2"'óó)(":j, - 2«l;))'''"''

- ;(E'....«:'y - 'E'«..*';«:,. - :«sr''«''""

+ 6E'Q«.... - ,«IZ, - 2«13 + «Slj' - :".*,.a«''},

.A2 = ;ll--' l>1:'Í9(2';ióó -- KE)(2';jóé -- «3) + 6'lõ@KijólK'j

(4.14)

+ 3Ké,é,+,+ (4.15)

e

(4.16)

Notamos que .A3 coincide cona (4.13) enquanto que Ái e .A2 iguala.in, respectivanaente,

(4.11) e (4.12) se to:alannos á = .j = s = t = P.

No Capítulo 5, apresentamos unia. aplicaçã.o importante das fóllnulas adn-La a

testes escore sobre o parâmetro de dispersão de modelos lineares generalizados com parâ-

metros canónicos @ e éO bem como de modelos próprios de dispersão.

4.1.4.3. PARÂME"RO DE PERTURBAÇÃO UNIDIMENSIONAL

Supomos agora que o parânaetro de perturbação é \'nidimensional enquanto que

o de interesse tem dimensão arbitrália p ? l. Os cumulantes K's são denotados por

K$i.j' - Eça; Ljõj3t)+i.í)$i' ), K,$,i.j' = nçaLjt)l3 õü Ljaói.a$i- ), etc.

Fazendo i= .j = s = t = /3 eni (4.7)--(4.9) segue-se que

" = lâX'$«ie -2«,;,jo(.,«-2«$)

;"":'"«., - '««.,0"":' - 2«S,b}«''''l

+ -L>1:'(2"pp:'J' - 4«g?,, -,$%l, + eW'' - '"p:',pj')"'''',
z/ .,rpp9

1''-.21\

(4.17)
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2KPi'j' -- K18)(2KPk,, - ,çi;e:,) + 6';i,,j'.x;' ';PP,.
(4.18)

+ 6(2KPi,t, -- Klq,)(2KP, rri
(P)Kj',.'

k'r'
+ 3ni,,J',x;, ,,, } Ki'J' H

e ..'ia coincide com (4.9). E fá.cil vei que se tonaaiinos {' = .f/ = À-' = r' - s' = t' = '# as

expressões de .4] , .A2 e .A3 coinci(tem cona (4.11), (4.12) e (4.13) lespect.ivalnente

Como a.plicação destas fórmulas desenvolvemos no Capítulo 5 testes estore aperfei-

çoados para o conjunto con[pleto dos parân[eti'os da. ]eg]'essa.o en] ]nodelos linea.]es genera-

lizados e n)odelos próptios de dis])elsâ.o, ambos com pala.metro de dispelsã.o desconhecido.

4.2 PROBLEMAS COM PARÂMETROS LOCALMENTE ORTOGONAIS

Co[)sideren[os a. log-veiossii]]ill]ança. de un] p]oblenia. regula.i dependendo do pa-

râlnetlo P = (/3i , . - . , P,)r desconhecido. Assumindo (lue a matriz de informação total de

Fisher /\' é positiva defillida., temos que existe uma. naa.triz rLã.o singular p x p de constantes

desconhecidas tal que pr/ç''ip - lz-]/p, sendo .Z\' e P avaliadas nos verdadeiros valores

dos paiâlnetros e onde /p delaota. uma inatiiz identidade p x p (Cordeiro, 1987). Então, a

matriz de informação do vetou pa.ramétrico P* = Prp calculada nos verdadeiros valores

do$ paiâinetros é lz vezes a matriz identidade. Dizemos, neste caso, que /3;,.. ,PP são

localmente ortogonais nos verdadeiros valores dos paiâinetios. Desta discussão velhos que

é sempre possível encontlai uma tra.nsfornla.çã.o de paiâinetros de forma a. obter ortogo-

nalização local. Técnicas pala obter a matriz P (lue utiliza.m a. decolalposiçã.o de Choleski

podem ser encontradas i-los livros de Chainbeis (1977) e Healy (1986).

Particionamos o vetou P* ein (/9;r,/j;r)a" sendo /J; = (#;,.-.,#;)r e P;

(P,+i, --,#;)r e consideramos o teste das hipóteses .Ho : P; - P;(o) versus H

P* # Pi+(o), onde /3l'(o) é um vedor de dimensão r de valores especificados para P;.

A notação utilizada. aqui é semelhante à das seções anteriores. Assim, por exemplo,

n,,.t = nçt)i,lõ$+. õa tla13':aí31).

\



Como .K = n.4 temos de (2.9)

Sejam Zo = {1,...,7'} e T= {1,...,p}. De(2.6) e das matrizes acima

I L : ./-'T' 'F = 1./-'TT fTB

..'!. }, ("''* + 2«.,.*.)("',, +:"..,.) -6 >. (";;' +2«.,;*)"',,,,
'' {,3cT--7'o í,i-cr--:ib

kCToseTo

+6 >1: ("í,jk -- ';i,J,t)(':fjt +2Kij,t) --6 >ll: (';i,i,k,l + ,'í,i,kk) l
j,tcr-:ü tCr-7b '

iCToiCTo

Deânimos '+' e '.' como sonlatólio soble Zo e T -- Zo respectivamente. Assim, por exemplo,

/, 0
0 0S J,) . M - .K-l . .A . ln

l

veil]
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e M = l\'']

}. 'ík,k,{
kCT-To

Desta fora)a, ÁI se reduz a.

+ 6 l>1: (';ij,k - K{,j,l)(';flt + 2K{,jx;)
{,jcr-To

De maneira análoga, chega-se a

'D 3 }: («... + 2«.,.*y

'*, - 5- 3 >1, ';i.i,.j,j
i,aCTo

e Kk,+,+

}: (';..J +2«.,.,j)«j.+,+
jcr-To

}.>, ("',',',. + "i,i,..)
(4.19)

E
f,feto

x;cr-To

6 >:(".,.,j+ ".
.feto

2

Ki,j,t

(4.20)

j,IK+,+,J
tcr-7b

e

«, - ;il: .E «í,*,* -- '. .E. «?,,,.}.A'CTo i,j,t CTo /

E importante ressaltar que estas fórmulas para os .A's são válidas somente no caso

de ortogonalização local de paiâinetros considerada a.qui, ou seja, na qual a matriz de

informação total de Fishei é n vezes a nlatiiz identidade. E claro que estas não são válidas

(4.21)
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no caso de parâmetros globalmente ortogonais tratado na Seção 4.1. Vejamos: naquele caso

K9 = íc(a) = 0 ma.s estas igualdades não são necessária.naente verdadeiras no contexto das

fónnltlas acima pois, sob a. ortogonalização local considera.da. aqui, K.PP = 0 somente nos

verdadeiros valores dos pala.nletios. A grande Tanta.gemi das fóin)Rias (4.19)--(4.21) é que

a. oitogonalização local é senlpie ])ossível de sei obtida. enqua.nto que a. global não, sendo

guia.ntida. a])Chás quando pelo ]llenos unl dos paiâmctlos (cle interesse ou de peituibaçã.o)

for unidimensional (Cox e Reid, 1987b).

4.3. FÓRMULAS MATRICIAIS PARA O IATOR DE CORREÇAO DA

ESCIATISTICA ESTORE

4.3.1.INTRODUÇÃO

Nas seções seguintes, apresentamos fóinaulas matriciais pala. ca.lcula.i fatores de

coneção paga. a. estatística. escoie no teste cle unha. hipótese geral simples ou coin])osga.

Mostramos que as fórmulas n)atriciais têm vantagem colll])utacional em relação à notação

sensorial da. expansão assintótica. de Haiiis (1985) pa.ra. a distribuição da estatística escore.

Combinando essas fórmulas com o uso de uln sistema algébrico computa.dorizado como o

R EDUCE (Rayna, 1987) telll-se unia nlaneila simples de se calcular a expanf.'ío assintótica

da. estatística escora. Numérica.mente, estas fórmulas tanabém podem ser avaliadas via o

programa GAUSS.

4.3.2 FÓRMULAS MATRICIAIS PARA OS COEFICIENTES

Consideremos o vedor y = (lyl , - - . , y,.)I" de ll observações indeápendentes cuja

distribuição depende de um vetou de parâmetros /3 = (P7', P{)r sendo Pi = (/il , - . . ,/i)r

o pa-rânaetro de interesse q-dimensional e P2 = (Pg+l , - , /3p)a" o parâmetro de perturbação

(p--r)-dimensional. O objetivo é testar a. hip(5tese nula .a. : P. = PÍO) colltra a alternativa
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.# : P # P(o). Os testes escoie aperfeiçoados de .#o versus .H sugeridos no Capítulo 2

dependem das quantidades .Ai , Á2 e .Aa dadas por Hairis (1985) e que são apresentadas, ein

notaçã.o tenso]ial, en] (2.6)-(2.8). A seguia a.piesenta.remos expressões matriciais simples

pala. os .A's que podem ser fa.cilnlente iin])lenaentados enl sistemas computadorizados (como

o REDUCE, R.ayna., 1987), pois envolvem sonaente opera\ções de multi])laca.ção e soma de

matrizes e vetores. O número total de nlatlizes envolvidas nos cálculos é 2p2 + 3]) + 13

sendo 2p2 + 3p + 6 ma.tlizes p x p, 2 illatrizes p x ]o2, 3 nlatlizes p2 x p e 2 matrizes

p2 x p2. Note-se que nã.o estádios fazendo nenllunaa. su])osiçã.o sobre ortogonalização dos

para.inetios /3] e /32 , de maneira. que as fóiinulas matriciais para- os .A's desenvolvida.s aqui

sã.o bastante gerais e ])odeni, evidentemellte, sei ada.])fadas pa.la. o caso de ortogonalização,

local ou global, de ])arâ.nletlos.

Denotamos por '4ln. a. ??t-ésillla. pai'cela. de ÁZ. Defininaos óS? = Kijt + 2K{,jt colmo

o elemento (.j, k) da matriz .B(f). Nota-se que -B(í) é uma. naatliz p x ]o simétrica. Assim,

como .Aii = 3E:'(Kijk + 2Ki,jt)(K-t + 2K,.,!)aÍ.Ía,f7?zt, vem

.4-. >1, ":jZ'S?m.,Z,l.?«,',

ou ainda,

..'ill = 3 >1, arB(Í).A/.B(t)a.,

onde ar é a {-ésilna. linha. da matriz .A definida. em (2.9). Agora é fácil ver que

i.t

.4ll = 3 1r.F.A4Frl,

onde .F é uma inatiiz p x 7) cuja ã-ésinaa. linha. é a.r.B(Í) e l é uin vetou p x l de uns.

Para a obtenção de .4i2, definimos cl? = Ki,j,t como o elemento (J, k) da matriz

C'(i), simétrica e de dimensão p x p. Já que .Ai2 = --6El:'(K{.fk + 2Hi,jk)Kr,,,taijak,m,t, vem

.4:, = -6>:'«ijZ'j?«k,cl.!)«.,.,
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ou sqa,

,412 = --6 >1, ar-B(i)..4C'(t)mt,

sendo m.r a t-ésima. linha. da. n)a.triz Ã/ definida. em (2.9). A expressão acima conduz a.

{.t

.4i2 = --6 1r.F.4Grl,

onde G é unia. matriz p x p cuja. i-ésima. linha. é l?zf C'(f)

Definimos aS? = jl -- Hf,j,i; como o elemento (.j, k) da matriz D(i), simétrica e

de dimensão p x p. De ,4ls = 6>ll:'(Ki,jk íi:l,J,A.)(n,,f + 2K,.,,t)a.f,atí77zl, segue que

Á]3 = 6>, 7??.i,bl.?a,jdS?akt,

ou

.413 = 6 >1, ?7zr.B(í).4.D(i)a,
f.t

Seja«:

' -(:;::=:
e

matrizes p x p2 e p2 x p, lespectivalnente, e

/Á o ... o\

.ã-l : : '.. : l1 1
\. 0 0 ... ..4 /

uma matiíz p2 x p2 bloco diagonal. Observa-se (lue o á-ésimo elemento da diagonal da

matriz J..4.H é >,. mr.B(t)..4.D(i)a. e, portanto,

.4lS = 6tr(J.A-#),

onde tr indica. o traço da matliz
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Para a obtenção da última. parcela de .Ai, definimos o elemento (á,.j) da m

triz .E(k,r), simétrica de dimensã.o p x p colho ej;''J = KÍ,j,k,r + Ki.J,t,. Como ..4i4

- 6)ll:'(KÍ,.i,x;,,- + ';f,j,l,)aX:,«zfj te-.os

a

86

(k,r)e

.'!-, = -6 >. «k,. l>, "'f,.a,')
k,7' i,.j

.'1], = -6 >1, at,tr(.A4.E(t'') )

Definindo Zij = aljti(.À/-E(i,j)) como o elemento (i,j) da matriz .L, simétrica de dimensão

79 >< 79, temos

k.r

,].. -- IJ /. l

Tem se ente.o,

,4i = 3 1r.F.A4Frl 6 1rF.,IGr1 + 6tl(JÁ.H) - 6 1r.LI (4.22)

onde as matrizes envolvidas foram definidas acillia.

A obtenção de .42 e .A3 en] forma matricial a. ])aitil das expressões de .42 e .A3 em

(2.7) e (2.8) é semelhante à de ÁI. Temos

.4,- 1rG.4Gr1+6 :'rF.A4Grl PMS)+3 IREI, (4.23)

onde

,- (
C' (p)a:

e

C' (P)aP

são matrizes de ordens p x p2 e p2 x p, respectivamente,

À4 0 ... 0 \

l
0 0 ... Ã4 /
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é uma matriz p2 x p2 bloco diagonal e R é unia matriz simétrica de dimensão p x p cujo

elemento (k,r) é rX;, = ml,tr(.À4Q(k,')) cona C?(t,') sendo uma matriz também simétrica

e de ordem p com elemento ({,.j) igual a q.t'') - K:,j,t,,. As demais matrizes envolvidas

foran} defilaidas a.nteriolnlente. Finalmente, temos

.43 = 3 1rG.A/Gr1 + 2t.i(PMT),

87

(4.24)

onde ,.. , .
/, C(i)mi ... C'(P)mi \

z'=1 : '.. : 1
\. C(1)7?tp '.. C-h')7np ,/

A seguir fazeillos uma análise do custo computa.cional de obtenção de 4i , .4u e .43

através das fórnaulas inatiiciais. Definimos este custo como o número total de produtos

envolvidos no cálculo destas (lua.ntida.des.

Seja.m .4 e -B duas lnatlizes de dinaensão p x p. Note que o custo do produto de

.4 por .B é p3, o de seu traço é p2 e que lr.4 1 = }.,f,j aij, onde aij é o elemento ({,.7) da

matriz .4, tem custo nulo.

Supomos que as parcelas envolvidas eni .Ai , .42 e .A3 são calculadas sequencial-

inente na ordem en] que elas apa.tecem nas expressões (4.22)--(4.24). Desta filma, o cálculo

do custo de uma determinada. parcela levará ein conta o fato de que as parcelas anteriores

já foram calculadas e, poltanto, que os produtos já efetui.dos podem ser aproveitados sem

custo adicional.

Analisemos eln detalhes o custo da. primeira. pa-rcela de .Ai, ou seja, .Ali

3 1r.FM.Frl. O custo de .F é p vezes o custo do produto de a7' por B(1), ou seja, é

igual a p3. Apoia, os custos dos plodutos de F poi À/ e de .F.A4 pol Fr são também iguais

a p3. No cálculo de .Ail é envolvido ainda. anais un] produto, o de lr.F.M.Frl por 3. Logo

o custo de .Aii é igual a 3pS + l.

O custo de .4i2 = --6 1r.F.,4Grl é calculado de forma análoga ao de .Aii, lem

brando que a matriz .F já foi obtida e, porta.nto, que o custo de sua obtenção aqui é nulo

Assim, temos que o custo de ..4i2 é 2p3 + l.
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Notemos agora que o {-ésimo elen-tento da diagonal de JA.H é )l,. m{ .B(t)..4.Z)(i)at

e que o custo de .Ai3 = 6tr(JÁ-H) é dado poi l nazis p vezes o custo. deste elemento, que

envolve os custos dos produtos de ?nÍ por B(t), de ?nr.B(t) por ..4, de .D(i) por at e de

m7'.B(t).4 por .D(i)a,. Assim, temos que o custo de .4ls é igual a 3p4 + Pa + l.

Finalmente, o custo de .414 :: --6 17'.LI é dado por l mais p2 vezes o custo de

ZÍj = aijtr(M.E(i'J)), ou seja, é igual a p' + p2 + l Temos então que o custo de Ai é

4P4 + 6Pa + P2 + 4.

Os custos de .A2 e ..'ia são obtidos de maneira. senaellia.nte ao de .A] e são dados,

respectivamente, por 3p4 + 4p3 + p2 + 4 e 3p3 + 2, de fornaa. que o custo total da obtenção

de .,4i , .42 e .A3 através das fóiinulas inatliciais é 7]o4 + 13pa + 2P2 + 10, isto é, de ordem

p4. O custo total a partir das expressões do barris (1985) pala os .A's é de ordem pÕ

O uso das fórmulas matriciais en] conexão cona um sistema coinputadorizado

algébrico colmo o REDUCE pode sei de grande utilida.de na obtenção de expressões fechadas

pa-ra as quantidades .Ai , Á2 e ,43. U]]] progra-ina desenvolvido no REDUCE naontaria as

matrizes a pa-itir das seguintes informa.ções fornecidas pelo usuário: (i) os valores de p e r

que correspondem respectivamente, ao número total de pa.iâmetros e daqueles especifica.dos

na hipótese nula e (ii) as expressões algébricas dos cuinula.ates envolvidos nas expressões

dos .A's. Uma vez que o REDUCE peliníte (,pelações com lnatlizes e vetoies, o programa

obteria expressões algébricas para- os .4's a partir de (4.22)--(4.24). E clamo que se o obje-

tivo for silnpleslnente obter os valores ntullélicos ])a.ra. os .4's, o progra.ma. seria capaz de

calcula-los desde que o usuário fornecesse a.s estimativas de máxima verossimilhança sob

.Ho dos parâmetros que, eventualmente, sejalll envolvidos nos cun)ulantes.

Jensen (1991) desenvolveu un] programa. no REDUCE pa.ra a obtenção do favor

de correção de Bartlett para a estatística da ra.zão de verossimilhança. Acreditamos ser

possível desenvolver um programa. mais simples a partir da. fórmula matricial para. este

favor obtida por Cordeiro (1990).

Proclamas computa.cionais pala. obtençã.o de expressões algébricas para os .A's
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serão desenvolvidos em trabalho futuro.

89

4.3.3 UMA APLICAÇÃO

Consideremos n variáveis aleatórias yi, i= 1, . . . , n, com distribuição exponencial

com média p{ = expla+P(aÍ --=)}, onde a:Í é unia vtt.liá.vel auxiliam fixada e F = lz'' }, 3f.

Digamos que o interesse seja. testa.r a. hipótese nula. .ao : P = 0 versus a alternativa

.H : # # 0. No Capítulo 3 (Seção 3.8.1) mostramos clue a estatística encore e os Á's

pala este piobleilla são dados, iespectivanaente, poi SX = z32/(g232), .Ai = --12/n,

.A2 = --18(2 -- 34/3g)/7z e Á3 = 20::/(n3:), onde 3. = n': )ll:(a{ -- F)', a = 2,3,4 e

3 = n''(E #fyf -- «Zi7).

A seguir mostiarelllos que .Ai , .A2 e .Aa poderia ser obtidos das expressões matriciais

(4.22)--(4.24) sem qualquer dificuldade.

O lopla.ritmo da. funçã.o de veross

0 ()

00

0 0

ll

sinlill')a.i'ica. cle o' e D e aa.ao DOr

Z; = --lz'l -- exp(--a) )l: yiexpÍ--#(zi -- =)}

Devemos montar 21 matrizes: 14 de dimensão 2 x 2, 2 de dimensão 2 x 4, 3 de dimensão

4 x 2 e 2 de dimensão 4 x 4. Através das proprieda.des da distribuição exponencial, os

cumulantes do logai:itino da função de verossimilhança são calculados e estes conduzem a:

:), ,''--«(:: ?)
s ?), '-:(;;á;' â

ã a :), ,''':'-'«(t ?), «-;(: ?

,-,(;;á;' iã g), .'''''-'«(:: ::), «-'(;'á;; :

) , ) .

l /'o oÁ 0 1

R-6
0

i)
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: (
C,(i). {) e .D(i)=3.B(i), i.1,2

o o o
o l o
o o o
o o o

3;' 0 0 0o o o o
0 0 3;' 0o o o o

)
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$)
Note-se que as matrizes .E(l,i), .E(i,2), Q(1,2), (?(2,1) e (?(2,2) não precisam ser

calculadas, pois estas serão multiplicadas poi elementos de M ou .A que valem zero.

De (4.22)--(4.24) e das matrizes acima naostra-se facilmente que as expressõe!

Ái , .A2 e .Aa coincidelTI com as dadas anteriormente.

para

4.4. ALGUMAS PROPRIEDADES DA ESTATÍSTICA ESTORE APERTEI

ÇOADA

A discussão sobre ortogonalização local de paiânletros apresentada. na Seção 4.2

é bastante útil para allalisarnaos algumas proplieda.des da estatística escoie aperfeiçoada

Si dada eln (2.15). Da expressão (4.21) vemos que, se /( = lz/p quando avaliada nos

verdadeiros valores dos paiâinetros, tem-se .Aa 2 0. Mas, como já mencionamos, é sempre

possível obter uma matriz P não singular tal que a. naatriz de informação total de Fisher

de PTP avaliada nos verdadeiros valores dos parâmetros seja /í := ?z/.. Logo, sem pe'da

de generalidade, podemos assumir que os paiâinetros foram escolhidos de tal forma que

.7( = lz/.e, portanto, ..43 ? 0. Esta argunaentação foi utilizada por Cordeiro (1987;

pg.268) para mostrar que um certo coeficiente da. expansã.o assintótica da distribuição da

estatística da razão de verossimilhança (Hayakawa, 1977) vale zero sob condições gerais de

regula.cidade. O fato de .4a ser nã.o negativa é importante pala. a análise que se segue.

Algumas propriedades da estatística. esgote modiâcada. SL ein (2.15) melecein

ser apontadas. Eni primeiro lugar, notamos que, enquanto Sa é uma variável aleatória

não negativa, SR poderá assumir, en] ])equenas amostras, valores menores do que zero.

Outro aspecto a ser mencionado é que Si nã.o é necessa.piamente uma função crescente de
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SX. Salientamos que a esta.mística da razão de verossimilhança modificada é uma função

crescente da. estatística. sem correrão.

Analisarenaos o fato de que SL ])ode assuilür valores negativos. Lembremos que

os .4's são de ordem 7z'l e su])onllanlos, inicialnlciite, que .,43 :: 0. Se ..42 = 0, temos,

de (2.15) que S; ? 0 se e somente se l -- .A]/(12q) ? 0. Se .4] $ 0, esta. condição est,á

satisfeita. O niesnlo ocoiie se .4] > 0 e se ?? foi suficientemente grande. Se .,42 > 0, é fá.cil

de vcl que S; ? 0 se e solllente se SR 5; .Li , onde

«- - "P * ',' * :,(: - {

Negligelacia.ndo a. ])alcela de ordem 1, temos .LI z 127'(7' + 2)/.42. Lenlblando que SX tem

distribuição assintótica. X2 cona r gia.us de liberda.de sob .Ho , notamos que, ])a-ia. vz grande,

se SX > 12r(r + 2)/.A2, temos forte evidência en] favor da. hipótese alternativa. Neste caso,

não haveria necessidade prá.teca. de se ca.lculal a. esta.tística. corrigida. A metodologia de

corleção só se faz necessá.ria. qua.ndo existe uma. chance razoável de aceitar .Ho. Um forte

indicativo de rejeição de .Ho torna a estratégia de coneção inútil do ponto de vista prático.

Enl iesunlo, se .Aa = 0 e .A2 > 0 e se ?z for suficientemente grande, as amostras que não

evidenciam forte rejeição de .Ho produzem valores de Si nã.o negativos.

Suponhamos agora qte .A3 = 0 e .42 < 0. De (2.15), temos que SL ? 0 se e

somente se SX ? L] . Mas .Li 5; 0 pa.ia. 11. su$cientenlente grande e, neste caso, a condição

necessária e suâciente é satisfeita..

Vejamos o que ocoile se .43 > 0. De (2.15), é fácil vei que Si 2 0 se e sonaente se

I'/ 5= SX < .Z.,S onde .L.r :: ai a2 e .[S := a.i + a2 cona

«: - k -- e(: -
:4t
2.Aa

e

« - { ""'' T'' ''' '' -- ', -- ',' (
+ (,' + 2)(,' + 4)
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Note que a expressão entre chaves ein a2 é positiva para n suficientemente grande. Negli-

genciando ai , que é de ordena l e a.s parcelas desta. Ordem entre as chaves de a2, temos que

.L.r = --a3 e LS = a3, onde a3 = {127'(r + 2)(r + 4)/.4aJi/2. Assim, para. lz suficientemente

gia[[de, a condição nccessátia e suficiente ])ara tern]os SL 2 0 se reduz a SX $ aa. Mas, se

S/? nã.o sa.tisna.z tal condiçã.o, há. fonte evidência. confia. .ao de folnaa. que não há. necessidade

de se calculei Sb.

Da aná.lise acima concluímos que, do ponto de vista. ]ná.Ligo e desde que o tamanho

da amostra nã.o seja muito ])e(luelao, o fato de SL poder assundr valores negativos não

apresenta nenhum problema. pois só ocorre en] situações en] que a. evidência contra .ao é

basta.nte forte, fa.zendo com que nã.o seja. necessá.I'ia. a. utiliza.ção da. estratégia de correção

da estatística.

Passa.mos a. a.nalisai atola outra. característica de SL aparentemente indesejável,

ou seja, o fato de S% nã.o ser necessa.tia.lllente ullla fui)çã.o crescente de SX. Proponaos

estudar a expressão eln (2.15) como funçã.o de SR e detelminai para que valores de Sa a

primeira derivada desta função é positiva. Este estudo é alaálogo à análise de positividade

de Si e, portanto, será omitido. A conclusâ.o a que se colega. é novamente a de que, se

o tamanho da amostra. não fol muito ])equeno, S; ilã.o será uma. função crescente de Sa

somente em um intervalo de valores pal -. SR que coires])onde a. forte evidência contra. .27o ,

ou sela, quando a estratégia de coireção da estatística não é necessária do ponto de vista

prático.
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TESTES ESCORA APERFEIÇOADOS EM MODELOS LINEARES GENERA

LIZADOS COM DISPERSÃO DESCONHECIDA E OUTRAS EXTENSOES

5.1.INTRODUÇÃO

No Capítulo 3, definimos a. classe dos modelos lineares generalizados (MLGs)

supondo o parâmetro de dispersão é-l conhecido e igual para todas as obsers,ações. Parti-

cionamos o vedor pa.ranaétrico P da componente sistemática. em (#7', P2T)r e apresentamos

testes encore aperfeiçoados das hipóteses .Ho : /i. = /3ÍO) *,eisus .#o : /3: :# /3ÍO) sendo

P(o) um vedor pré-fixado. Neste capítulo, eliminamos a suposição de que @ é conhecido e

derivalnos testes escore aperfeiçoados de hipóteses referentes ao parâmetro é bem como

ao conjunto completo de parâmetlos #. O aperfeiçoamento de testes escore relativos a um

subconjunto de parâmetros P com é desconhecido será objeto de pesquisa futura.

Consideremos ?z variáveis aleatórias independentes yi , , ly. com função de den
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cidade (3.1) co:n a(y,é) = dl(é) + d2(3/), isto é, 5. ''''- /-.-. c--, /«' /''''

«'(3/;oi,é)-"plé{ ol -b(oi)+ÇÍiãl+d:(é)+d2(v)l, z- l,...,n,(5.1)

que corresponde a um modelo da família. exponencial de distribuições na forma. natural

com parâmetros canónicos é e éO. Supomos que dl(.) tem as quatro primeiras derivadas.

Seguindo a parametrização usada na Tabela 3.1, tenros di(#) = élog d' -- logl'(é) para a

distribuição gamma. e dl(é) = { logo para a.s distribuições normal e normal inversa. A

média pi da observação 3/1 está relacionada com o vetar paramétrico P = (PI, ' ' ' ,# )]"

através da função de ligação d(pt) = ?7z, onde 77z é a Z-ésima componente do vetou 77 = XP

de dimensão p. A matriz X, suposta conhecida e de posto p (p < n), é formada pelos

vetores de variáveis auxiliares zl, ' ' ' , ap'

Sejam .Ê« e .Ê, as log-verossimilhanças maximizadas (com relação a P e não a

é) para o modelo saturado, isto é, com n parâmetros, e o modelo sob investigação re-

spectivamente. Uma medida de qualidade do ajuste deste último modelo é definida por

S, = 2(Ê« -- Zp) = Ó.DP(y,Ê) o«de

-p, ' ,,-,--) ; .o,(p;©'- 2 >1:l"(3/.) -- "(p') + (pl - v')q(p.)}
L O r.-odcZ. O dC l,avcJ'tta'>Ç'="'o

é chamado de desvio do modelo e P é ã'estimativa de máxima verossimilhança de p que

não depende de é. Aqui u(p) = pq(p) -- Z,(q(p)) e q(p) = 0. Para os modelos nor-

mall, normall inverso e gama, os desvios são escritos, respectivamente, como }l:(yz -- Aly,

>l:(Z/l -- ÊZy/(P?yZ) e 2 >ll:l-- log(3/z/P1) + (3/1 -- Pi)/ÊZ}. A estimativa de máxima verossi-

milhança de é, cujo viés, de ordem n'' , foi calculado por Cordeiro e McCullagh (1991), é

dada pela solução daequação

2nd:(é) = .0,(3/l P) - 2 >ll:l"(VZ) + '(yz)}. (5 2)

Pma os modelos normal e normal inverso, a equação (5.2) conduz a é'' = D,(3/,p)/n.

Entretanto, (5.2) não tem solução explícita. pala o modelo gama reduzindo-se a log é

Ú(#) = -D,(y, p)/(2«), onde «'(') = 1''(')/1'( ) é a função digama.

/

94
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A matriz de informação para (pl", é) é /\' = diagléXTM''.X, --ndi'(é)}, implicando

que os pa-râmetros P e é são globalnaente octogonais (Cox e Reid, 1987b). A ortogonal-

idade de /3 e é é fundamental para. que a obtenção das quantidades .AI, Á2 e .Aa, que

determinam os testes escora aperfeiçoados, seja bastante simplificada. podendo, inclusive,

ser baseado diretanaente nos resulta.dos do Capítulo 4. A estrutura. bloco diagonal de /{ e

a. normalidade assintótica dos estima.dotes de nláxinaa. verossinailllança de /7 e é iiliplicanl

que tais estilnadores sã.o assintoticamente independelltes.

Este capítulo está estruturado da. seguinte fornaa.: na Seção 5.2, apresentamos

testes escore aperfeiçoa.dos pala. hipóteses referentes ao parâmetro @, enquanto que, na

Seçã.o 5.3, são abordados testes sobre o pa-lâ-metro #. Na. Seção 5.4, esteladeillos os resul-

tados pala os naodelos próprios de dispersa-o lecentemente desenvolvidos pol Barndorff-

Nielsen e Jçólgensen (1990) e, fillali)lente, na Seca.o 5.5, desenvolvemos testes escoie aper-

feiçoados paga- os pa-râinetios da regressa.o en] naodelos nâ.o-lineares da fanaília exponencial

cola dispersão conhecida.

5.2 TESTES DE HIPÓTESES SOBRE O PARÂMETRO é

Consideremos a hipótese nula composta .Ho : é = é(o) e a alternativa também

composta .H : é # é(o) com # representando o parâmetro de perturbação e é(o) sendo um

valorespeciâcado para #'.

X\ la t pq r] rn T)I'rnqqp o'l l l +0 na+ n /'n ,-.
u v A &\.r u t+YL+vraios e conveniente dehnil a sepluln

m d (é) al(Ó)- i),

m m(é) a:'(Ó),

dm dm(é) a:"(é),

aw w(é) ai'(Ó).

Uma notação semelhante foi sugerida por Jensen e l<liistensen (1990) no contexto da dis-

tribuição ga:na, ou seja, co-n di (é) = @ log é -- log I'(@)

(5.3)
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A estatística. encore para este teste de hipóteses pode ser escrita como

{é(o)n--i >1:(yl0z -- b(01) + c(yi))+ nd(i)+ né(o)}2
n.d(2)

onde d(i) e d(2) são avaliados eln é(o) e 01 é o estima.doi de illáxima verossiinilhança de 0Z

e não depende de é. Enl grandes amostras SX segue aproxima.da.mente unia. distribuiçã.o

96

)

)

C (5.4)

Para desenvolvem testes escore aperfeiçoados é necessário calculei as quantidades

Á] , ..42 e .Aa em (2.6)--(2.8) que envolveria cumulantes conjuntos de derivadas de log-veios-

similhança. A obtençã.o de tais cunlulantes, bem confio dos ..'l's, é apresentada no Apêndice

4. Temos
3P(P - 2)

HI = --

zzd( 2 )

2 = -;i,;ê--l2p m + aw}

A estatística estore aperfeiçoada S; é obtida de (2.15) com os .A's dados eln (5.5)-(5.7) e

se reduz a

}

Á

(5.5)

(5.6)

e

S = SRll - b(SX,n, ém,p)}, Õ.8)\

'(,,«,é,,,- :{ 3d(2)d(4) -- 5(q3)
12d?,)

*(-#,-n4h#), 4''}
cona d(2), d(3) e d(4) em (5.3). Cordeiro (1987) e Coldeilo, Paula e Botter (1991) encon-

traram o favor de coireção de Bartlett pala a estatística da razão de veiossimilhança para

o teste das hipóteses em questão nos modelos linea.res generalizados e modelos de dispersão

respectivamente. Notanaos que o fator de Battlett nos modelos próprios de dispersão (ex-

pressão (40) de Cordeiro, Paula e Botter, 1991) coincide com o fator de correção en] (5.8)

onde

(5.9)
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desde que as parcelas que dependem da. própria estatística sejam eliminadas. As expansões

assintóticas, sob a hipótese nula e até ordem n'i , da. função distribuição de SX e de seus

quantas são dadas, respectivamente, poi (2.5) com os .4's substituídos pelas expressões em

(5.5)--(5.7) e por

97

'., {l + Z,(3.,n, Óm),P)}, (5.10)

onde b(z,n,é,p) é dado em (5.9) e #. é tal que P(Xf $ :««) = 1 -- a'.

Denotamos por 'h+ e 'y2+ as medidas usuais de assimetria e curtose da. função

escole pala o palâinetro é, isto é, 7i.P = Ké,é,.#/K3/2 e ,y,.P - n+,+,+.ó/x2,@. A partir dos

cumulantes encontrados no Apêndice 4, é fácil ver que '?é :: --i;l: e '2é :: --=!(U
Com esta notação podemos escrever b(«, é,p) = Z,l(=, ,,, é,p) + Z,2(z, n, é) onde

2

ó-(", ", @,p) - ã;3Bi-amp'+ 2('ím+ am)p}

b2(', ", #') - àl3(s'r?ó - 3"r,ó) + (3"r,ó - iol?.)' + ''r?é"' }.

Comparando a forma funcional de l -- {Z,l(SR,n, Ó,p) + b2(SR,n, Ó)} com a do fatos de

correção pa.ra a estatística. estore no ca.se unipara.métrico (vede expressão (2.20)), notamos

que a presença dos paiânletlos de perturbação P piod lz un] efeito aditivo na parcela de

ordem n'i do favor de correção. Em outras ])alavias, se /3 fosse conhecido este favor se

reduziria a. 1 -- Z,2(SX, n, @).

Um teste encore aperfeiçoado para as hipóteses .Ho : é = é(o) versus .# : Ó # é(o)

pode ser conduzido de duas maneiras distintas que sã.o equivalentes exceto por ternos de

ordena inferior a ?z': : (i) utilizando a. estatística S; e a. distribuição X? como referência ou

(ii) a estatística SX e as expansões da função distribuição de SX e de seus quantia.

Deve ser notado que as expressões (5.5)--(5.7) dependem do modelo somente a

través do posto p da matriz X e do parâmetro é. Elas não dependem do parâinetio

desconhecido /3. Ao nota.i ainda que é deve sei' ava.nado sob .27o, fica claro que os testes
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escore aperfeiçoados não requerem a estimação de @. O teste da razão de verossimilhança,

por outro lado, requer a estimação de Ó sob a. hipótese alter]aativa o que envolve un] custo

computacional a. mais principalmente porque a equação de estimação de é não tem, em

geral, solução explícita«

Como aplicação, coiisidele as variáveis aleatórias #l , . . , y,. independentes e iden-

ticainente distribuída.s com funçã.o deiisidacle eii] (5.1). As estatísticas escola aperfeiçoadas

para os modelos normal, nonllal inverso e ga.nla foram dadas anterionilente na. Tabela 4,/ '

Evidentemente, estes resultados podeiianl ser obtidos direta.mente de (5.8).

Apresentamos agora. um pequeno estudo de sin)ulação para verificam se os testes

encore aperfeiçoa.dos rejeitam a hipótese nula cona unia probabilidade mais próxima do
, , . ,.,> z'-

nível de significa.ncia. fixado do que o teste escore usua.l em amostras pequenas e iiaoderadas.

Consideremos o teste da.s hipóteses .Ho : @ = Ó(o) vers]is .# : @ # é(o) en] uin naodelo gama

simples. Fixamos a naédia geral igual a l e geranaos 10000 amostras pala cada combinação

de é(o) = 0,5; 1, 0; 2, 0 e ?z = 5, 10, 15, 20, senil)re sob a su])osição de que a hipótese nula é

verdadeira. CAIU base nas amostras simuladas, ca.lculamos as probabilidades P(SR ? a;..),

P(Si ? #.) e P(SX ? z.) com níveis laonlinais c- = 1,0;2,5;5,0;10,0%. A Tabela 5.1

naostl a os resultados obtidos.

Os desei '.penhos dos testes aperfeiçoados nã.o parecem sei muito iTielhores do que o

do teste escore usual pa.ra. os níveis nominais de 1,0 e 2,5%. No entanto, o aperfeiçoamento

é bastante acentuado para os níveis nominais de 5,0 e 10,0% mesmo em amostras bem

pequenas. Notamos que o teste escore usual parece ser muito conservativo no sentido de

que tende a rejeita.i a. hipótese nula com uma. frequência. bem menor do que a. indicada

pelo correspondente nível nominal. O efeito das coireções para a estatística SR e pala seus

quantas, pelo menos para. o =5,0 e 10,0% , é de eleva.r a.s taxas de rejeição para. valores

bastante próximos dos níveis nominais. Evidentemente, as correções tem menor efeito

quando o tamanho da. amostra é grande.

bonda (1988) a.presente um pequeno estudo de simulação referente a. testes encore

98



Capítulo 5 99

Tabela 5.1. Valores simulados de P(SR 2 #..), P(S; ã #.) e P(SX 2 z.) (ein

percentagem) para testar .Ho:Ó:: Ó(o) em um modelo gama sim-

ples

(1)

1,1

1,9

2,9

%9'

1,0

1,8

3,4

7,7

(2)

1,1

2,3

3,4

Ó,Í

0,9

2,2

4,5

9,3

(3)

1,4

3,3

5,0

,9$

1,2

2,6

5,3

l0,2

(1)

1,2

1,9

2,7

,$#

1,0

1,6

3,0

7,1

(2)

1,1

2,1

3,1

0,7

2,0

3,9

9,0

(3)

1,5

3,3

4,8

10,1,'q"

1,1

2,6

4,9

10,1

(1)

1,0

1,6

2,4

9,2
3/8

1,2

2,0

3,2

7,1

(2)

0,9

2,0

2,9

i9;g'

0,9

(3)

1,3

3,2

4,9

10;(r

1,5

2,8

5,3

l0,4

5 1,0

2,5

5,0

10,0

lO l,o

2,5

5,0

10,0

4,2

9,2

15 1,0

2,5

5,0

10,0

1,0 0,8 1,1

2,1 2,5 2,7

3,9 4,7 5,1

8,4 9,8 10,2

1,0 0,9 1,2

1,8 2,2 2,4

3,5 4,6 5,0

7,9 9,4 9,8

1,0 0,8 1,1

1,8 2,0 2,4

3,4 4,4 4,9

7,9 9,2 9,8

20 1,0

2,5

5,0

10,0

1,2 1,1 1,3

2,4 2,7 2,9

4,1 4,9 5,2

9,0 9,9 10,1

1,1 0,9 1,1

2,0 2,3 2,6

4,0 4,8 5,1

9,0 9,8 10,2

0,9 0,8 1,0

1,7 2,1 2,3

3,6 4,3 4,6

8,2 9,3 9,6

N.ta: Os números (1), (2) e (3) co«esp'"dem a P(SX 2 Z.), P(SL ? z.) e

P(SX 2 Z.) -'«p«ti-m"te.

  Níveis é(o) - 0,5 .ê(o) - 1, 0 .#(o) - 2, 0

  Nominais (% )      
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de heterocedasticidade. As taxas de rejeiçã.o do teste escore usual e do teste baseado na

expansão dos quantas da estatística, ao nível nominal de 5% , são comparadas. Ele nota

que o teste usual tende a sei bastante conservativo enquanto que o modificado apresenta

taxas de rejeição próximas do nível nominal. Além disto, num estudo de simulação sobre o

podem destes testes, bonda. obseiw. que o teste modifica.do tende a. ser mais poderoso que

o usual.

Voltando à Tabela 5.1, tenros uma indicação de que o teste aperfeiçoado de .Ho

çó - é(o) baseado na. expansã.o dos qua.nus de Sn tende a. ter uin deselatpenho melhor do que

o teste baseado na estatística Sã. No entanto, isto não pode ser generalizado para. outros

testes escole uma. vez que as simulações representam unia. situação bastante particular.

Exemplo 5.1

Um teste de particular interesse é o das hipóteses .Ho : é = 1 versus .H : é # l no

modelo gama. uma. vez que, sob .Ho, o modelo coiiesponde à. distribuição exponencial. A

estatística escore e os .4's ])al'a. este teste en\volvem a função digama e sua.s três primeiras

derivadas avaliadas em 1. De Abramowitz e Stegull (1972; pgs. 267-271) temos @(l}.=

--0,577, V''(1) 3 1,645, V'"(1) = --2,404 e 'P"'(1) 3 6,49{. No caso de un] modelo gama

simples, isto é, com p = 1 e X = (1, . , 1)r, vens da Tabela 4.1

. . «{0,577 - 1og(#/yÜ}'
0,645

cona g e g representando as ihédias aritmética e geométrica. das observações respectiva-

mente. De (5.8) e (5.10) seguem a estatística esco-e aperfeiçoada

'\

R (5.11)

SL SxÍI - b(Sx,n)} (5.12)

e a expansão para o quantil de ordem 1 -- cl de SX

1 ,. - ...{1 + õ('..«)}, l (õ.i3)

onde Z,(a,?t) = i(1,660 -- 1,703a; + 0,204a2) e z.:. é tal que P(X? $ aa) = 1 a'.

\
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A seguir apresentamos algumas ilustrações numéricas
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Exemplo 5.2

Consideremos os da.dos apresentados por Lee (19801 pg. 262) relativos a. 10 pa-

cientes com melanoma após passa-rem por cirurgia. e terapia. Os tempos de remissão da

doença. (en] n]eses) são os seguintes: 5, 8, 10, 11, 15, 20, 21, 23, 30 e 40. Assun]indo un]

modelo gama, Lee obtém a estinaativa. de máxima verossimilhança é = 3, 0241para é, bem

como a "corrigida por viés" é. = @(1 + 3/7z)'l = 2,326. A estatística estore SX para o

teste de .Ho : @ = 1 iguala 2,561 com l grau de liberdade e conduz a um nível descritivo de

11 ,0% indicam)do fraca. consistência cona .Ho. O fatos de correçã.o para SX vale 1,14 levando

a Sa = 2, 910. O nível descritivo é então reduzido a'8,8%:' O a.umento de1'14% no valor da

estatística faz com que a decisã.o ao nível de signi$câ.ncia. de 10% seja alterada. Resultado

sinailai é obtido se usarmos a. própria estatística escoie en] conexão caiu as expansões até

ordem n'l de sua funçã.o distribuiçã.o e de seus (lua.nus. Neste caso, como .Ai =.-0,4651,

.A2 = 1,2158 e .A3 = 3,6730, vem, de (2.3), o llível descritivo de 8,5%. Finalmente, de

(5.13), obtém-se o valor crítico modificado zo,io = 2, 312. Nota.mos que os níveis descritivos

dos testes aperfeiçoados sã.o basta.nte próximos e (lue a.inbos indica.in a rejeição de .Ho ao

nível de signiâcância. de 10% a.o contrário do que ocorre cona o teste usual.

Exenaplo 5.3

Lee (1980; pg. 295) apresenta. dois conjuntos de 20 observações independentes

geradas segundo uma distribuição gama cona índice é = 2. Pala efeito de ilustração

consideremos o primeiro conjunto fornaa.do pelos valores 17, 28, 49, 98, 119, 133, 145, 146,

158, 160, 174, 211, 220, 231, 252, 256, 267, 322, 323, 327 e a. hipótese nula .Ho : é = l

que já sabemos ser falsa. De (5.12) e (5.13) vem SX = 4,066 e Si = 4,451 levando a

níveis descritivos, baseados na distribuição X{ , água.is a 0,044 e 0,035 respectivamente. O

nível descritivo modiâcado baseado na expansão da. funçã.o distribuição de Sa vale 0,033.

Notamos (lue os testes modifica.dos indicam maior evidência. contra. .Ho do que o teste usual.
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L l }.l lv v P '=:

Suponhamos agora que p ? 2 populações tenham densidade gama e que amostras

aleatórias independentes de tamallhos n],' ,ll,, (?l.{ 2 1, i= 1, . . ,p) sejam retiradas

destas populações. Suponhamos ainda. que todas as pápula.ções temiam o mesmo índice @

porém descolahecido. Adinítimos a. estrutura. linda.i 77f = /i + /3f, { = 1, . - - ,p, com /3P = 0.

O nosso interesse é testa\.t .Ho : é = 1 versus JI/ : @ # 1, isto é, verificar se un] modelo

exponencial se ajusta bem aos dados. De (5.4) e de valores aproximados pala a função

ganga. e suas derivadas avaliadas no ponto 1, vens a estatística escoie

{0, 577« - El:. «f log(Íf/Í7f)}'
0,645n.

onde i7i e Í7í re])iesenta.m as médias a.ritinética. e geométrica. das observações da i-ésima

amostra. A estatística. escore aperfeiçoada. SL é obtida. de (5.8) com d(2) B --0,645,

d(s) = 1, 404 e d(4) B --4,494. Pode-se velifícar que a ex])cessão de Si resulta.nte coincide

com a. do Exemplo 5.1 se p = 1.

Exei

SR

Exemplo 5.5

Como aplicação dos resultados do Exemplo 5.4, consideremos os dois conjuntos de

20 observações independentes geladas por Lee (19801 pg. 296) segundo uma distribuição

gama com índice comum é = 2. O primeiro conjunto foi dado no Exemplo 5.3 e o segundo

é formado pelos valores: 26, 34, 47, 59, 101, 112, 114, 136, 154, 154, 161, 186, 197, 226,

226, 243, 253, 269, 308, 465. As estatísticas escore Sa e escore modificada S; pala o teste

de -Ho : # = 1 valem, respectivamente, 7,978 e 8,247. Embora. estes valores sejam próximos

e sejam bem maiores que os valores críticos, a. níveis de significância usuais, obtidos da

distribuição X? de referência, notamos que SL é a estatística que está indicando maior

evidência contra .ao que sabenaos ser falsa«

Exemplo 5.6

Fornecemos agora uma. velificaçã.o das expressões (5.5)--(5.7) para. os modelos nor
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mal e normal inverso. Como, em ambos os casos, di(é) = ! log é, temos ,41 = 6p(p -- 2)/n,

.42 = 12(3 -- 2p)/n e .A3 = 40/n para os dois modelos. Das expressões em (2.10) para os

três primeiros momentos ordinários de S/? até Oldenl n'' vem p;(Sa) = 1 +p(p -- 2)/(27z),

pl(SX) = 3 + (3p' -- 14p + 12)/?z e pi(Sa) = 15 + 5(3p2 -- 66p+ 104)/(27z). Pala ambos

os modelos obtém-se de (5.5) Sx = {?t -- .#(o).D,,(y,A)}2/(2n) e , com ligação identidade,

é(').Dp(y, Ê) é distribuído, sob -Ho, exa.tamel:tte como X' -p Pelo menos nestes casos, pode

ser provado, abra.vés do cá.lculo direto dos três plimeiios n)omentos de SX, que estes co

incidem com as expressões dadas a.cima. e que, assina, os ..4's esta.o correios. voltaieinos a

aborda.r os testes pala. o pa-râinetio é nos modelos normal e normal inverso nos Exemplos

5.8 e 5.9.

5.3 TESTES DE HIPÓTESES SOBRE P COM é DESCONHECIDO

Clonsiderelnos apoia. a. hip(5tese nula composta -Ho : /3 = /i(o) e a alternativa

tainbén) composta. -Z7 : P # /J(o) com @ lepresentando o parâmetro de pelturbação e P(o)

sendo uin vedor de valores especificados para #. A estimativa. de máxima verossimilhança

de é restrita a .Ho, @ diga.feios, é determinada. por (5.2) com p fixado eln /3 = P(o). A

estatística escore para o teste das hipóteses acima temi a. fonala

SX:: STT4/(o)i/2X(Xa"T4/(o)X)-l XTM/(o)i/2S,

(g], . - .,3.)T, com ã - Õ1/2(yl -- plo)yl/(o)']/2 , é o vetor de resíduos de Pearson,

W representa a matriz de pesos e H é a funçã.o variância. pa-ia- a /-ésima observação. As

qua.ntidades assinaladas cona (o) sã.o avaliadas em /3 = /3(o). Em grandes amostras, SX

tem distribuição XÊ aproxima.damente. Vale a. pena. observa.l que a expressão de SX para

o teste de .#o : # = P(o) no caso de é ser conhecido coincide com (5.14) com Ó substituído

por #.

Como na Seção 5.2, é possível obtel expiessóes simples para os .A's devido à

onalida.de de a e ó. A obtenção destas qua.ntidades, baseada. nos resultados do

onde S]

Olt.o.'l

(5.14)
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Capítulo 4, é a.presentada. em detalhes no Apêndice 4. Obtemos

6P(dm + 2dm)
«'Z?D

", - ::'«.s'':

)
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'4i ' (5.15)

(5.16)

e

Á3 ' '#' la"(.F -- G)(3ZaZZd + 2Z(;))(F -- G)1, (5.17)

onde d(2) e d(s) estão definidos em (5.3) e colll a. notaçã.o do Capítulo 3 pala as naatrizes

envolvidas. As expressões (5.15) e (5.16) ])ara Ái e ..'i2 são iguais aos .A's correspondentes

quando a hipótese nula é sim])les com o pala.llaetro é sendo conhecido (vede Seção 3.6) mais

termos adicionais que dependem sonaente de é, 7z e p e representam efeitos provenientes

do fato de é ser desconhecido. Por outro lado, as expressões pala a3 para os casos de é

conhecido e desconhecido coincidem

Como a])licaçã.o consideleinos unl modelo simples, isto é, com # unidimensional e

X definido por u[n vetou de uns. A estatística. escoie en] (5.14) reduz-se a.

SX = 7z@(@ PH))2/V'm

e os .A's resultantes são obtidos facilmente de (5.15)-(5.17) col-no

«:-wü:@, ',V=«)
«, -â *ü{(t): * «$}

5 /' av'V
néT''\.dp

Confio espera.do os .A's não dependem da função de ligação. As estatísticas escore e escora

aperfeiçoada pala o teste ..Ho : p = p(o) nos naodelos normal, normal inverso e gama foram

apresentadas anteriormente na Tabela 4.2 Dias poderiam, evidentemente, ser obtidas dos

resultados acima..

e

Á3'
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Exemplo 5.7

As expressões (5.15)-(5.17) induzena outro caso especial interessante. Para o mo-

delo normal, .,4] = .Aa ' 0 e .A2 = --67)(p + 2)/?t. Podemos fazei uma. veiificaçã.o parcial

das expressões dos ..4's considerando o n]odelo noimt].l cona liga.ção identidade. Neste caso,

Sn = li(V -- p('))rX(Xa"X)''Xa"(y -- /]P)) cona Ó'' = i(ly -- XPW))r(y -- X#(o)). É fácil

vei que SR é igual a. ?z vezes uma variável a.leatóiia. cona distribuição beta com paiânletios

Ç e !!iZ de onde seguem os três ])iilaleilos llaomentos ordinários: p:(Sx) = p, pl!(Sa) =

,zp(p + 2)/(n + 2) e pl}(SR) = «'p(p + 2)(!, + 4)/{(n + 2)(« + 4)}. Substituindo estes

naomentos nas expressões en] (2.8) chega-se aos .A's dados acima, mostrando assim que

eles esta.o correios

5.4 EXTENSÃO AOS R40DELOS PROPRIOS DE DISPERSÃO

5.4.1 A CLASSE DOS MODELOS PRÓPRIOS DE DISPERSÃO

Consideremos n variáveis aleatórias indepelldentes yi , - . , y,: com função densi-

dade

«(3/; é?l, @) = explét(y, 01) + dl(é) + d2(y)},(5.18)

onde t(., .), dl(-) e d2( ) são funções conhecidas e @ > 0. Se o parâmetro d' é conhecido,

(5.18) inclui todas as distribuições com um único parâmetro%bnhecido. Os modelos em

(5.18) formam a classe dos modelos pr(5plios de dispersão (Barndora-Nielsen e Jgrgensen,

1990 ) e são parte da classe mais ampla. dos chamados modelos de dispersão (Jçsrgeilsen,

1987). Exemplos de modelos de dispersa.o podem ser vistos en] JOrgensen (1983, 1987) e

Cordeiro (1985). Em 1983 Jçóigensen cha.mova. os modelos de dispersão de classe estendida

de modelos lineares generalizados.

Os modelos próprios de dispersão têm algumas propriedades importantes: (i) para

é conhecido, T = t(y,0) é unia. quantidade pivotal, isto é, sua distribuição não depende

de 0; (ii) os parâmetros 0 e # são globalmente ortogonais e (iii) pa:a 0 conhecido, (5.18) é



Capítulo 5

uma família exponencial com estatística conõnica T.

Defininaos a. parte sistema.rica do modelo por

106

d(01) = ,7Z = .f(.'l, P), (5.19)

onde d(.) é uma. funçã.o conhecida. monótona. e diferencia.vel, cllamada de função de ligação,

# ' . . , P.)r, ], < 1., é uin conj««to (le pi-iâ"ict.:os a sei estinlt-clo, /( , ) é bife:eiiciá-

vel com respeito aos componentes de /i e zl = (zll , . . ' , alp)r é um vetou de valores fixados

de p variáveis auxiliam'es pa-ia. a. Z-ésiina ol)servaçã.o. Assumimos que a matriz de deriva.das

X* = X*(#) = a?7/a#, claama.da de naa.triz n)odeio local, tem posto p pala todo /i.

A classe dos modelos definidos pol (5.18) com é desconhecido e pela componente

sistema.teca t7 eln (5.19) engloba a classe dos lvILGs definida na. Seção 5.1. Neste caso,

t(3/, 0) = gO -- Z,(0) + c(y), ,7 = X/3 e 0 é expresso en- função da média p.

Barndorff-Nielsen e Jçórgensen (1990) estudam a consta-ução de modelos próprios de

dispersão e apresentam diversas distribuições ina])ortantes nesta. classe como, por exemplo,

a distribuição de McCullagh (1989), von Mêses, unia classe de distribuições simplex no

intervalo unitário, etc.

E conveniente introduzir agora a seguintp nn+.nrân

o{ (o,@) .Ela'f(v,o)/ao'}, i 3,4. (j.20)

De condições de regularidade, temi-se .D] = 0 e -D2 = --é.E{(at(g,0)/aO)2}. A matriz de

informação total de Fisher do ])arânaetro (/Ja", @) é /\' = diag{ éX*a"T4/*X* , --7zd:'(@)} , onde

T4.'* = diagi--.Z)2(dO/d77)2}. A estrutura bloco diagonal da. matriz /\' e a normalidade

assintótica dos estinaadores de máxima. verossinailhmiça. de P e é, # e é diganaos, implicam

que estes estimadores são assintoticamente index)endentes. O fato de P e é serem ortogonais

facilita imensamente os cálculos envolvidos na obtenção de fórmulas simples para os fatores

de correção das estatísticas escora dos testes de -Ho : # = Ó(o) e de .Ho : P = P(o)

A estimativa. de máxinaa verossimilhança de # não depende do parânaetro é e

pode ser obtida numericamente pela solução iterativo das equações (Jçórgensen, 1983, 1984
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e (.Jreen, .L9õ4 )

X'(í)a"T,r*(f)X*(í)P(i+i) . X*(i)rW'(i)Z/*(i),

onde y* = M{ + X*/i cona .A4 = diagl--.D;'d??/(20}, { = (at/001, . . - ,at/âO.)a" e T'T'* é

definido acima. Unia. maneira. simples de encontrar a. solução deste sistema de equações

através do GLlh4 é sugerida. ])oi Cordeiro e Pauta (1989a).

Pol outro lado, a estimativa de máxinaa veiossimilhança. de é é a solução da

equação

>ll: t(yi, 01) + "d: (d') = 0, (5.21)

com 0 avaliado em P = P.

Inferências sobre os parâmetros /3 e @ em modelos de dispersão, incluindo análise

de desvio, são consideradas por Cordeiro e Paula (1990) e BaindorR-Nielsen e Jçólgensen

(1990). Cordeiro, Paula e Bottei (1991) desenvolvem testes da. ra.zão de verossímilhança

aperfeiçoados pa.ra os pa.iâmetros do illodelo de dispersão e expressa.in os favores de coneção

das estatísticas dos testes en] filma. matricial.

Nosso objetivo é estender os resultados da.s Seções 5.2 e 5.3 à classe dos modelos

próprios de dispersão, ou seja, desenvolver testes estore aperfeiçoados para o parâmetro é

e para o conjunto coiTlpleto de paiâinetros P l)esta classe. Evidentemente, outros testes

sã.o ue grande interesse como, por exemplo, o de llipóteses .relativas a. some:ite alguns

componentes de P. Estes testes não sã.o trata.dos aqui e serão objeto de trabalho futuro

s.4.2. TESTES DE HIPÓTESES SOBRE O PARÂMETRO é

Consideremos a hipótese nula. .Ho : é = é(o) e a. alternativa. .H : Ó # é(o) com

P representando um parânaetro de perturbação. A estatística escore para testar estas

hipóteses tem a forma

onde d(i) e d(2), definidos elll (5.3), sâ.o a't'aliados eln é(o). É fáci! ve

yO -- b(0) + c(3/), Sa coincide co:n (5.4).

.é(') >' t(yi, Õz) + nd(i) + nÓP)

2

}
se t(yr que, )

(5.22)

0)
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Na Seção 5.2, encontramos a.s quantída.des .,4] , .A2 e .A3 relativas ao teste escore

das hipóteses acima em MLGs. Notamos que estas dependem do modelo somente através

do posto da matriz X e das funções d(2)(.), d(3)(.) e d(4)(.) que envolvem deriv das da

função di(.). Isto sugere que as expressões dos .A's sejam válidas para os modelos próprios

de dispeisã.o. IK4ostranaos no Apêladice 4 (lue isto, de fato, é verde.de e, consequentenaente,

a estatística escole aperfeiçoada e a. ex])ansão a.té oiden] ]z'] pala. os quantas de SX tên]

as formas dadas em (5.8) e (5.10), respectivamente.

A seguir apresentamos diversas distribuições da classe dos modelos pr(5prios de

dispersão e os testes encore usuais e aperfeiçoados da. hipótese nula .ao : é = é(o) nestes

n[odelos com co[npo[[ente sistenaática. da.da. en] (5.19).

Exemplo 5.8

A distribuição normal cona naédia. p e valia.ncia Ó'l é um modelo prós)rio de

dispersão cona t(3/,p) = --(y--p):/2 e (Ji(é) = { logo. De(5.3) segue que d(]) =(1--2é)/2,

d(2) :: --Í) d(3) := 1 e d(4) :: --3. A estatística. encore para testar .Ho : é :: é(o) com /i

sendo un-l parâmetro de perturbação vele de (5.22) e tem a coima

Sx = {« - ém >1:(vz - Azy}/(2',)

Agora, de (5.8), (5.10) e das funções d({), ã = 2, 3,4, dadas acima, vem a estatística escore

aperfeiçoada

SÊ = SR{ 1 -- b(Sx,P, n)} (5.23)

e a expansão até ordem n'l para os quantia de SX

;. {l + Z,(«..,P, n)}, (5.24)

onde #. é tal que P(X? $ z.) = l a e

b(a,p,n) - l {9p2+18])+6--2(6p+ ll)z+4a2}
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= 1, Sã concorda com a expressão dada. na. Tabela 4.1.

A partir da distribuição normal, podemos obter, a.través de uma transformação de

variável, a distribuição log-normal que é bastante utilizada em análise de sobrevivência.

Esta pode sei definida como a distribuiçã.o de unia. variável aleatória cujo logaritmo tem

distribuiçã.o nornaal com média. f? e valia.ncia é'i . A funçã.o de densidade correspondente

à distribuição log-nonnal ten) a forma

co:n E(y) é/2) e V«r(y) exp é'' - :)exp(20+@ :).
Note-se que este não é un] modelo linear generaliza.do porém é uin modelo próprio

de dispersão com t(y,0) = --{(1ogy -- 0): e dl(é) = {logé. A função dl(') coincide

cona a. da distribuição normal

, y > o«tu-',© - .:ü~l'b go.g«

Se p
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Exemplo 5.9

A distribuição normal inversa cona funçã.o densidade

onde p = --(--20)''/' é a média, é uin modelo próprio de dispersão com t(y,0) = --(3/

py/(2p'y) e di(é) = {logé. Colho di( ) coincide com a correspondente função do

modelo normal, a forma da. estatística encore apei'feiçoa.da e a expansão dos quantia de Sa

coincidem com (5.23) e (5.24), porém aqui SR = {?z é(o) >1:(3/i -- Aly/(É?3/i)}'/(2?t).

«'«;',*, - (é ;«-;-P -é (y - P)' }

Exemplo 5.10

A distribuição gama. com média p e índice @ também faz paire da classe dos

modelos próprios de dispersão com t(y,0) = --3//p + log(y/p), onde p = --1/0, e di(é) =

é(logo-V,(é)). Aqui dm é-d'(@)), dm -d''(é)), dm = é;(-d''' -

d,"(#)) e d(4) = é'(2é'; -- V'"'(@)), onde V'(') é a função digama. A estatística escore

para testar .Ho : é :: Ó(o) é dada por

'« - - ó. . .Z,.a {«''' (: - :.: *''' -'- *'*'''' - : +log :
2
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tis modifirica aperfeiçoada. S; e os qual

110

le (5.8)e a estatís

e (5.10).

A

e zo colllo

S SRll - Z,(Sn,71,ém),p)}

e

;. = ;.. {1 + Z,(,;.,n,éW),],)},

onde

''«, «, «,,, -à (;,' * ', * : - Ér:
lO /'. 3\ ,

-b . . . l l -- -- la:'
' 3]D(P + 2)(P + 4) \.' é

e #.. é tal que P(X? $ a.) = 1--o'. Aqui, terntos de Ordem inferior a. Ó'i foram desprezados,

de foinia que as aproxima.ções sã.o utiliza.das ])ara. valor es suficientemente grandes de é(o).(*)

O Ioga.ritlaio de uma va.fiável aleatória com distribuição gama caiu média p e

índice é tem distribuiçã.o log-gama. com funçã.o densidade

(y;0,#') - i(Ó)'xpl'#ly exp(y 0)l},

e com E(y) = 0 +@(é) +log @ e y-7'(y) = V,"(é). Embora a distribuição gama faça parte

da classe dos MLGs, a log-ga.ina não faz. No entanto, é uln modelo próprio de dispersão

co:n t(g,0) = y -- 0 -- exp(y -- 0) e di(é) = @(logo -- @(é)). A fu«ção d](.) coincide co:n

a da distribuição gama.

é
'T

Mh(',*:: T),Z
é

Exemplo 5.11

McCullagh (1989) define a função densidade

«ü; ', © - üú<;Sd.,,ü, ü],
('p) Neste exemplo e nos que se seguem, o desenvolvimento de fórmulas aproximadas pai'a SX e

Za. envolve um trabalho algébi'ico extenso. Agi'adeço à colega Denise A. BotLei' por ter me cedido seus
nlanuscl'idos com desenvolvimentos semelhantes que muito me auxiliam'am na obtenção de tais íói'mulas

0 < 3/ < 1,
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onde .B(., .) é a função beta, --l $ 0 É l e é > -- ] , que é um modelo próprio de dispersão

com

t(y,0) = 1ogly(l -- y)} -- logo(1 +0)2 -- 40yl+2 1og2

e

.','*' - - -.,. « (* . ], !
desde que @ > 0. Usamos a. notaçã.o y -- McC(0,é) ])a.ra. indica.i que a variável aleatória

y tem a densidade acima cona paiâinetios 0 e @. Diversas proprieda.des inlpoltantes desta

densidade foia11i estabelecidas ])or McCullagh (1989). Dentre elas, destacamos: (i) se

y -- h4cC(0, é) com 0 = --1, 0 e 1, então y tem distribuição beta cona parânaetros ({, é+ l}),

(é + IÍ,Ó+ {) e(@+ {, !) lespecti.,a:)lente;(ii) se d' = 0, a distribuição h4cC(0,é) se reduz

a unha distiibuiçã.o beta cona pa.iâ.n]etros (1/2, 1/2) e nã.o depende de 01 (iií) pala. outros

valores de é, a distribuição À'lcC(0, @) nã.o pertence à. família. beta. exceto se 0 = 1, 0e

1; (iv) se y -- h4cC(0,é), e«tão 1 - y -- McC(--0,#); (v) se 0 {, a distrib«ição

McC(0, é) se reduz à unifonnc no intervalo uiiitálio; (vi) a média e a variância de y são

dadas poi

"M- X/:'Õ-'-i ' ~',-M-l:-à%é'uo2 }iiiH
Outros cumulantes de y, bem colho uma. discussã.o sobre estimação e testes de hipóteses

são encontradas no antigo de McCulla.gh.

A partir da função dl(.) acima e de (5.3) obt

dm ' '#(2Ú(@) - 2d'(2@) + 21og 2 - 1) + 1,

am (V''(é) - 2d''(2é)) - i,

am = 2é'(V'"(é) - 4d'''(2é)) + 2

emos

d(4) 2é'(d,"'(é) sd,"'(2é)) - 6,



Capítulo 5 1 12

que dependem da função digalna e suas três primeiras derivadas. Fórmulas aproximadas

para os d(i)'s pala @ grande sã.o obtidas a pa.rElI da. expansão de V,(é) dada. no Exemplo

4.3 e conduzem a fórmulas aproximadas ])a.la Sa e z. como no exemplo anterior, porém

c01n

z,(«, «., ó,],) - : lii l6;'' + i2], + 14s + !Ü:.t.!P0}

Mh[; ', * ;, * "T}« * ;,., * ''., * ,,(: * â).'].op(p + 2) l

Exemplo 5.12

Consideremos a.cora. a. família. de distribuições simplex no interva.lo unitário es-

tudada. por BarndolR-Nielsen e J©rgensen (1990). As funções densidade, indexadas por

números reais conhecidos ai e a2, tên a. folnla.

«(y; 0, é) = a(0, é,ai, a2)g''''(l y)''''expl#''(y,0)}, (5.25)

c)<y <l

o''-''(i - o)''''' (y - oy
f(y,o) -' ~ . ,;/ ~' '2y(l y)

0 < 0 < 1 e a.(0,é,a],a2) é unia. consta.nte nornaaliza.dou que, a. princípio, pode ser

obtida por integração. Pala. valores específicos de al e cr2, a(0, Ó,al,a2) = c(@,al,a2)

não depende de 0 e, nestes casos, (5.25) conesponde a. um modelo próprio de dispersão com

di(@) = logo(é,cv], a2) indexado pelas constantes a'] e a2. Barndorff-Nielsen e J©rgensen

(1990) :nostran. q- c(Ó,{, {) {, {é)}''e*],(-lé), '(@,-{,-{) é,-{,{)
= c(éi;{, --{) = (2«@'' )'} e c(é,0,0) = {2.Ko(é)exp@l': , 'nd' I'( , ') é a função ga«,a

incompleta e /{,(.) é a função modificada. de Bessel de terceira espécie e de ordem u

(vede Abramowitz e Stegun, 1970, expressões 6.5.3 e 9.6.1). (Para '' = a2 = --{ , (5.25)

corresponde à distribuição normal inversa generalizadas Para. é grande, c(#', a] , a2) B

(é/2n)1/2 que independe dos valores de a'i e a2. Isto implica. que se é foi grande as
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quantidades .4i, .A2 e .A3 para o modelo nornaal podem ser usadas como uma primeira

aproximação para os .A's da. família. (5.25).

Para a] = a2 = --{, cl] = --a2 = --{ e ai = --cv2 = {, as funções d(f)( ), i =

1, . - - , 4, coincidem com as colies])oildei:Lhes ao naodelo normal e consequentemente a es-

tatística encore a.peifeiçoada. e a expansão a.té ordem lz'] pa.ra- os qua.nus de SX vêm

diretamente de(5.23) e(5.24).

No caso de cri :: a'2 :: {, temos

glli.r; ' a-üo- r(li,lió)-âd'. -í-
Definindo M = .A4(@) = {dl'({, {ó)/ad'XI'({, {é)Íe usando a igualdade dl'(a,a)/dz

(Abra.mowitz e Stegun, 1970, leia.çã.o 6.5.25), vem

'.,-(«*;), '«,-«'to'U)"*«'},

©qP" "Uw-«;}

t(y a)}

e

d(4)
- .,.,, { G'' ''- 3-'' -''" ?-' -- :q" + qétt:Í:Pq"' + gÇ+:5 UM3 ....

Finalmente, se ai = o2 ' 0, temos

(v - oyt(!/, u) -
2Z/(l - y)0(1 - 0)

definindo Q = Q(@) = .Ki(é)/-Ko(@) e usando as igualdades ÃI)(@)

= --/(0(@) -- /íl(@)/é (Abramolvitz e Stegun, 1970, relações 9.6.27 e 9.2

am = é(Q - 2),

'.,, - -é'(: +? - Q'),

'.;, - -*; { *\# * ;«' - ,.; - }

;«'}

e d:(@) = log K'o(é) - é.

Agora,

.KÍ (@)

-.K:(@) e

26), vem
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'.., - «' { "qp - y# - Y}
Valores de Q(é) pala 0 $ é 5; 20 são obtidos da Tabela. 9.8 de Abramowitz e Stegun (1970,

Pgs. 416-421).

e

Exenaplo 5.13

Outro modelo prós)lio de dispersa.o de grande interesse é a distribuição de von

Mêses no círculo apropriada. pa.ra. estudei da.dos direcionais. A função de densidade tem a

tnT'na n

«'(g/; 0, d') - :, /o(Ó)'xP{'éc's(y -- 0)}, 0 < y < 2«',

onde .Z,,(.) é a função modificada de Bessel de primeira espécie e ordem p (vida Abramowitz

e Stegun, 1970, expressão 9.6.1), 0 < 0 < 2n- e Ó > 0. Esta densida.de é simétrica enl torno

de g = 0 e, além disto, 0 é a. naoda. da. distribuíçã.o. Por outro lado, é é um parâmetro de

precisão no sentido de que quanto naaior for é, maior é a. concentração da densidade ao

redor de 0 e, se é = 0, a distribuição é unifoln)e. Plopliedades e aplicações do i-modelo de

von Mises, bem colmo uin estudo sobre estio)a.ção e testes de hipóteses são encontrados no

livro de Mardia (1972). Aqui

t(Z/,0) cos(y-0) e d-(#) lo(@).

Co-:o .4(é) = .ri(é) e .r{(é) = lo(@) -- .rl(é)/@ (Abra:no«,itz e Stegun; 1970, relações 9.6.27

e 9.6.26), vem

'ím é('(é)+i), am =-é','(é)=é'(,(é):+:l# -i),

'.;, - -"',"'«, - «; (-:,'.''' - :,.*,: * " F,.«, * :}
'.., - -*',"''*, - '' (',.*,' * f, «,' - Y#,.«,' - qp,'",

Ê*,),

e
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onde r(é) = .ri(é)/lo(é). Valores de r(é), pala 0 $ é É 20, são obtidos da Tabela 9.8 de

Abramowitz e Stegun (1970, pgs. 416-421). Pala é grande(*)

1 1 25
8é2 8éa 128@4

13

e, pala. 'É pequeno (Ma.mia., 1972; pg.63),

,üo - lióÍ: - lió' + i-'' .}
Utilizando estas expa.nsões, temos que fólnaulas a])ioximadas pa.ra S; e z. têm as formas

dadas no Exemplo 5.10 com

z,(«, «, é,p) - ; lil {2(37': + 6p + n - 3@l-t-11g)}

Mh[:.', * ::, - 'P" * ;,', * :'., * ,,(: - â)-']
para'#(o) grande e

'(,,«,ó,n- ilÜt$;,ü-n --:@'+:,--',} - «'') .l

para é(0) pequeno. '"''/o : or /z )

5.4 3. TESTES DE HIPÓTESES PARA P COM é DESCONHECIDO

Consideremos as hipóteses .Ho : /i = P(o) e .H : /3 # /i(o) onde P(o) é uin vedor

fixado. A estimativa de ináxinaa. verossinlinlança. de é sob .Ho , @ diga.mos, vem da. solução

da equação (5.21) com 0i avaliado em P = /3(o). A estatística escore para este problema

tem a forma

Sx - .g*rW*,/2.Í'(X'' W*X*)'' .Í*a"W*-/'g''',(S.26)

('':) A expansão para r(@) para # gi'a«de é obtida das expan;ões de .ri(é) e /o(é) dada
Abramowitz e Stegun (1970, fórmula 9.7.1)

por
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onde S* = (.;,-..,.1;)r --, .I' - é'/:t(3/,0){--.D2(0,é)}'!, e o«de X' e TV* foram

definidos na. Seçã.o 5.4.1. As quantidades assinaladas com um til são avaliadas em (/3r, é) =

(pm',Õ). Se t(y,0)+c(y) e ,7(5.26) se reduz(5.14).

Na. Seçã.o 5.3, encontra.feios as (quantidades .,4], .42 e .A3 lefelentes a.o teste de

.H. : /3 - P(o) nos N4LGs. Nota.mos que .A] só de])ande do modelos através do posto ]) da.

n[a.triz X e de derivadas dtt função d] (.). O n]esnio não ocos-ic cona .A2 e .Aa que dependem

fortenaente do modelo a.ssunlido para- os da.dos. Isto sugere que a. expressão obtida. pa.ra

.Ai nos MLGs seja. válida ta.nlbénl para. os modelos ])rópiios de dispersão ao contrário

das expressões de .A2 e Á3. IK4ostlamos, no A])êndice 4, que para os modelos próprios de

dis])ei'sá.o

6

6P(dm + 2dm )

"d?D

", - bl' H -- 8'-("*';''b

9 (5.27)

(5.28)

.Aa ' '#' la"C'*(3Z;Z*Z; + 2Z*(3))C'*l, (5.29)

onde .B* = diaglb;,.. -, b;}, C* = diaglc;,'' ' ,c;} cona

z,* - (g 'l (-3.0. + 8.0: - 6.0; + 3é.oS'' - 3'bog),

e Z* = X'''(X*rtV*X')'lX'''7' é, a. menos da divisão pelo palâinetro é, a. estrutura de

cova.liância assintótica. de Õ, isto é, do estiinadoi de máxima. verossimilhança. de 77. A

notação introduzida. no Capítulo 3 ])aia. nla.tlizes do tipo ZÚ e Z(3) é utilizada a.qui. As

quantidades .Dí, á = 2,3,4, estão definidas en] (5.20) e usamos a.inda. a notação: .OI

a.Oí(0,é)/õO, á .O; .O,(0,é)/a0' e -OSn .E{(a't(3/,0)/a0'):}.

Alguns comentários sobre os .4's merecem ser feitos. Primeiramente, nota-se que,

de fato, a expiessã.o pala- 4] , (lue depende do modelo somente através do posto de X* e

de derivadas da. funçã.o di(-), é idêntica à.(ruela. obtida pa.ia os MLGs. Por outro lado, as
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expressões para. .A2 e .A3 dependem fortemente do modelo assumido para os dados através

das matrizes Z*, .B* e C'' que são funções de alguns naomentos de derivadas de t(3/, 0) cona

respeito a 0, da função de liga.çã.o com sua. prinieila derivada. e da matriz modelo local. E

fácil obter«.r que se t(y,0) = ly0 -- b(0) + c(y) e ,? = XP, .42 e .Aa se deduzem a (5.16) e

(5.17) respectivamente, pois, neste caso, .B* = .B, (.;* = F -- G e Z* = Z. Dependendo do

n)odeio associado a.os dt\.dos, pode sei b:i.staiite difícil obt.er ..4a e a- segunda. pa-icela de .A2

pois estas dependei[[ de néon)entos de deriva(tas de t(y, 0) cona ]es])eito a 0 (quantidades

.D2,.D3,Da). E este o ca.se do modelo de À'lcCullagh (1989) e dos modelos tratados no

Exemplo 5.12. E claro que nas distribuições nolnld, llotmal inversa. e ga.nla este problema

não ocorre. lvlost]an)os ]lo exemplo abaixo que, no modelo de von h'pises, as quantidades

.D2, .D3 e .D4 são obtidas sem dificuldade

Exenaplo 5.14

Retomanaos o modelo de von Mêses definido no Exemplo 5.13. Como

.E(sen(y 0)) = 0, E(cos(y-0)) = «(é) e .E(cos:(y-0)) - ,'(é)/@, te:nos .O,

.O; .D. é)e.OSD ,(#)/é.Log;o,Z,* «"(é)+3@(l-,(é):)ec*

Mas, mostramos no Exemplo 5.13 que r'(@) e r"(@) podem ser escritas em função de é

e I'(Ó) através das funções d(2) e d(3). Assim, temos b''' = 6d(3)/é3 + 3é(l -- r(é)2) e

(- = -- Baça)l$a

Para ilustrar a obtenção de .A3 e da. segunda. parcela de .A2, isto é de tr(.B*Zaw)),

tomemos uin modelo simples, isto é, considerenaos lz varia.vens aleatória independentes e
c .«- f' {

identicamente distribuídas e uma. ligaçã.o identidade. Neste caso, a estatística encore para

testar .Ho : 0 = 0(o) versus .H : 0 # 0(o) é

. éÍEcos(gz -- 0m)}'
«,(@)

onde Ó é a solução de r(Ó) = n'' Ecos(yl -- 0(')). Agora, como Z* = lll"(nw)'' e

co = --.D2 = r(é), temos tl(.B*Z;m) = ó*/(nr(é)') e .Aa = 5c*:/(nér(é);). Sustituindo

as expressões de b* e c*, chega-se a. tr(.B*Za+(2)) = {--6d(3)/é3 + 3@(l -- r(é)2)}/(nr(é)2)

l

117
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e .Aa = 45df2)/(né3r(é)3). Fónllulas aproximadas para. -'4i , .A2 e .A3 podem ser obtidas de

maneira. análoga. ao que foi feito no Exemplo 5.12.

5.5. APERFEIÇOAMENTO DE TESTES ESCORE EM N40DELOS
NAO-LINEARES DA FAMÍLIA EXPONENCIAL

5.5.1.INTRODUÇÃO

Consideienlos vz variáveis aleatórias index)endcntes yl , , y« com função densi-

dade na família exponencial da rotina dada. em (3.1) com parâmetro de dis])ersão conlle-

cido e igual para. todas as obsen'ações. Fazemos aqui uma extensão dos resultados do

Capítulo 3, referentes a. aperfeiçoa.inelat.o de testes sobre os ])aiâ.metros da. regressão eni

MLGs, para unia. classe mais am])la de modelos blue cllainamos de modelos não-linea.ies

da. família exponencial. En(quanto nos MLGs a. função de ligação relaciona. a naédia das

observações a. unia. colnbinaçã.o linear' dos ])aiâllletios, consideramos aqui que a ligação

tem a. forma.

rtpi) = qi = Jtzi, P),

onde p = .E(3/), d( ) é uma função co«hecida naonóto«a e diferenciável, /3 = (PI , . . . , P.)r
é un] vedor de p (p < n) parâmetros desconhecidos, /(., .) é uma fu]]ção diferenciável cona

respeito aos componentes de # e :z:] = (=1] , . . , zl,,)r é uin vedor de constantes conhecidas

associadas à Z-ésima observação. A função /(-, .) nã.o é necessa.piamente linear en] relação

a /ii, . . ,PP, porém, se /(:cZ, /3) = =Í/i, os naodelos definidos acima se reduzem aos MLGs.

Pma conapletai a definição dessa classe de modelos, assumimos que a matriz de derivadas

X* = X'':(/3) = a77/aP teia posto p para todo P.

N4uitos modelos que apaiecein nas aplica.iões são modelos não-lineares da. família

exponencial. O caso especial mais importante é o modelo normal não-linear. A literatura

é extremamente vasta e os livros de Ratkowsky (1983) e Gallant (1987) apresentam várias

deferências. Una grande ]lúnlero de a.plicações do modelo nonnd não-linear é proveniente
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das áreas econõinica e agrícola.

A função escore para # pode ser escrita colho

1]9

t.J(/3) = éX*rT4/]/2y-'/'(y P)

e a. nla.triz de informa.çã.o tola.l de Fisller é

.n = .K(P) = Óx*''l,I'x',

onde H/ = diagÍto],.. ,to,.}, V = dia.glV],.-.,K.} com wl = (dp/d77)?/U e l/Z

(dp/dO)l lepiesentando a função de variância- Utiliza.mos aqui a notação -D' pala indicar

que cada elemento da. diagonal da. lula.triz .D está eleva.do à. potência z. Palticionamos o

veto:. /i e«- (P7',/j2T)r, o«de P: = (P-,...,/j,)r . /j2 = (/j,.+:,..-,P,)r «:« #- e

P2 representando os vetoles paranaétlicos de interesse e de perturbação, respectivamente.

PaJticionando a inatiiz modelo local X* segundo a partição de /3, ])odemos escrever a

inversa da naatriz de informaçã.o total como

.Z{'ll Jx'12 \

]<'zl lÇaa I'

o::de .K'' = é-i(R*7'H/R*)':, .K'' . .K2-a" = --é--l(R'''rTVR*)-'C'*r . .K:'
.#-l{(X2rT4zX2)'i + (;*(R ]"T'l/.R*)'iC'*rl}. A(lui, R* = X -- X2+(7 com C'* =

(X;a"WX;)''X;r14,,X; .epiesenta«do u«,a. «actriz (p r) x ?' cujas colu«as são vetores

dos coeâcientes da regressão normal linear das colunas de Xl+ sobre a. matriz modelo X;

com matriz de pesos T4/

A estimativa de nláxinla velossil liUlança de P pode ser obtida nunlericanlente

solução iterativo das equaçõespela

X*(f)]"TV(f)X*(f)P({+i) . X*(i)rTV({)y'(i),

onde y'': = X*P + T4/i/2y-1/2(y -- p). E fácil ver (lue este processo itera.uivo é uln caso

palticulai da.quere descrito na. Seçã.o 5.4.1 para os modelos próprios de dispersão.
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Nosso objetivo é desenvolver testes escore aperfeiçoados para as hipóteses Xo

Pi = P(o) versus .H : /3] # /i.o). Unha. fórmula, en] notação ina.tricial, para o favor de

Bartlett da esta.tística da. razâ.o de verossiniillla.nça para este problenaa. foi determinada

por Cordeiro e Paula. (1989b) e vá.I'ios casos espccia.is de int.eresse prá.tico foram estudados

(detalhes podem sei encontra.dos na tese de dout.oranlent.o de G.A.Pa.ula., 1988).

A estatística. escoie pala testam .Ho versus .17 tem a fornaa

s, - .gl"W'/'.Í;(.Ê*rW.Ê*)-'.f;'W- /'.i,

onde S = (si,''- ,s.)r, cona sl = @:/'(y/ -- /'.l)TG''/', representa o vedor de resíduos

de Pearson. As demais matrizes foram definida.s allteriormente. Assinalainos com un:l

til as quantida.des avaliadas ein # = (/3ÍO)r,lj?)7', onde a2 é o estimados de niaxima.

verossimilha.liça de /i2 I'estrito a. .27o .

5.5.2. TESTES ESCORA APERFEIÇOADOS

Nesta. seção desenvolvemos fórmulas nlatliciais pa.ra. a.s quantida.des ..4i , .42 e

.4a que deteiininam os testes escape aperfeiçoados. As fórmulas podena ser de grande

utilidade na obter)ção de expl'essões algébrica.s simples pzl.ia. os .A's ena naodelos especiais.

Ainda, apresentam vantagens na deternainação nun)ética destas quantidades pois envolvem

somente operações simples enfie niatlizes e vetores.

A notação utilizada aqui pala- cumulantes de derivadas da log-verossimilhança

.L(P) segue a das seções e capítulos anteriores. Assim, por exelllplo, K« = .E(a2.L/aP,a/i,),

n,.,,. = .E(a.L/aP,- a'.Z;/a/3,aPt), etc. Entretanto, a notaçã.o introduzida na Seção 3.3

para certos produtos de derivadas de 77 ein relação aos componentes de P precisa ser

are:ada. Adora:«os, então, u-.a no',a notação: (,) = a,//aP,, (,, s) = (a,Z/aP,)a,Z/âP,,

Ü' q = a' nlal3.õ$,, b's,t) = Ça' qla13,aÍ}.)aHlê)l3t. e\c.

O Apêndice 5 apresenta. a. obtençã.o dos cun)ulantes necessários ao cálculo dos ..4's.
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'lêiilos,

-",,, «,, >:«,.(,,.).,

",,, = -çÓ >1:i(.Í + 2g)(', ',t) + "'{('','t) +(', 't)+(t,'')}ll,
",,,. g(«,.,t)+«'('','t)},,

",,,,, @X:(.f- g).('',',1).,

",,,,,,. ('',',t, «),,

«,,,,.« - *xl&:(Zy$ à(:y(gy},',,.,*,«,'
-Ü>1:(J' - g),(,', ', t«)l

e

",,,,.,. + ",,.,,. - ó )l:>,('',',t,«)' +(.f - g),(,',',t«d

onde /, g, h e b são dados em (3.4)-(3.7). Alguns destes cumulantes hax,iam sido obtidos an

teiiormente na tese de doutoialnento de G.A.Pauta ( 1988). O desenvolvimento de fórn)ulas

naatriciais pala os .A's envolve grande tiaballlo algél)fico cujos detalhes são apresentados

no Apêndice 1. Dos resulta.dos deste a.pêndice ten)os, .Ai :: .Li + .N.Li, .A2 :: .L2 + .N.L2

com

.L: = Ó-: l3 1r.FZ;,(Z* -- Z;)Z;aF1 + 6 1rFZ;aZ;(Z* -- Z;)a(F - G)l
(5.30)

6 1r(2G - .F){Z;m ® (Z* - Z;)}.F1 -- 6 1r.H(Z* - Z;)aZ;all

N.L: = @-: l6 1rT4/{Q,(Z* - Z;)Z;ú - l(Z* - Z;) ® C2l}.FI

+ 3 1rTV{Q,(Z* - Z;)Q,+ 21(Z* - Z;) ® J:llt'ri
+ (g.31V'Q2Z;(Z* - Z;)a(.F - G)1 + 6 11"(2G - /'){(Z''' - Z;) ® 02plWI

6 1r(.F - G)Q2(Z* - Z;)úll )

(5.31)

.L, = @':l- 3 1r(.F - G)(Z* - Z;)aZ;(Z* - Z;)a(/' - G)l

- 6 1r.FZ;.(Z* - Z;)(Z* - Z;)ó(.F - 6')1 (5.32)

- 6 1r(.F - G){(Z* - Z;)m ® Z2+}(-F - G)1 + 3 1a".B(Z - z;)f)il,
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.N.L2 = --6é'' la"T4/Q2(Z' -- Z;)(Z* -- Z;)a(F -- G)l

122

(5.33)

.4, = é-:l3 11''(.F - G)(Z* - Z;)a(Z* - Z;)(Z* - Z;)d(/' - G)l

+ 2 1'(.F - G')(Z* - Z;)m(.F G)l},
onde F, G, .H e .B sã.o matrizes diagonais cona elementos tí])ecos dados em (3.4)-(3.7).

Aqui, Z* = X*(X*rT,T/.X*)''X*r, Z; . X;(X;7'T'l/X;)''X;, Q: = diaglqi,... ,g«}

com gz = tr((X;rT4.'X2*)''.DS?) sendo -Oli? ol)tida da nlatiiz

particionada segundo a. pa.i'Liça.o de /i. Definimos ainda C'2 = {Cln.} cona cl.

z;,,.(X2*rt'T/X )''.DSg(X;rT4''X;)''z;,,.r sendo que a:;.. é obtida da m-ésillla linha

da. nlatziz X*, isto é, do vetou linha a:;, = (z;,,.,=;,,,) tonal)ém paiticioi-Lado segundo a

pa-ltição de P. Finah]]ente, definin]os J2 = {.jl«-} cona

'.oll) .oí?
\.oS:) .oS?

.D(í) .
Õ13ii)l3j

e

(5.34)

.ji,: = tr(.oSg(X;rT4'X;)'' .oST)(x;rU/x;)-')

A notação palco produto direto ® e pala. nla.trazes do tipo Z'':(2), Z*(3) e ZÚ segue aquela

associada às fórmulas dos .A's en] (3.9)-(3.11) vá.lidas para os À4LGs. As quantidades .Li,

l,2 e .Aa são .quais, respectiva.mente, as fórmulas de .4] , .A2 e .A3 desenvolvidas para. os

À4LGs com Z e Z2 substituídos por Z* e Z;. Po] outro lado, .N.Li e .Ar.L2 refieten] a

não-linearidade do modelo no sentido de que em modelos lineares estas quantidades se

nnlllnrn

O cálculo de Z* -- Z; envolve a inversa. de uma. n)atroz de dimensão 2) x p.

Entretanto, é possível esclevel Z* -- Z; como R*(R*rT4,'R*)'l R*r que depende somente

da inversa de uma matriz de dimellsão r x r com I' 5; p (vede Seção 3.5).

Uma vez que os .A's possam sei calculados a partia das 6tlnulas (5.30)--(5.34), um

teste esgote a.perfeiçoado pode ser conduzido de duas naaneiras: utilizando a estatística

escore modifica.da. S; da. fauna (2.15) e a. distribuiçã.o X? colmo referência, ou usando a
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própria estatística escore SR ein conexão com as expansões assintóticas ein (2.5) e (2.19)

pala a função distribuiçã.o de SR e de seus quailtis.

5.5.3 ALGUNS CASOSESPECIAIS

Nesta. seção a.])iesentanlos a.lgtu)s casos especia.is (]ue ])ioduzem sinaplifica.ções nas

fórmulas (5.30)--(5.34).

Inicialmente, collsidereinos unia. estrutura. linear 771 = a:7'P, que corresponde a

assunlii uin MLG para.os dados. Neste caso, é fá.cil vei que .Z* = Z e Z; = Z2, onde Z

e Z2 foram definidos na. Seçã.o 3.3, e que as nlatlizes .Z), Qe, C2 e J2 se anulam. Portanto,

segue imediatamente que os .A's se reduzem às fónllulas (3.9)-(3.11) desenvolvidas para os

MLGs

Pala. Inpoteses nulas silitples, temos Z2 :: (l?2 ;: (l,2 :: J2 :: 0. Logo, ,4i se anula

e .A2 e ./4s se ieduzeiB a

.42 = 3Ó'] l:r'.BZH+w)l

e

,4s = é'] lr(F c;){3z;z*zl; + 2z*m}(.p G)l

Para. c importante caso dos modelos nolma.is não-lineares obtemos:

F = G = diag{/i,...,.f.} cona / = (dp/d77)d2H/d772 e T4/ = diagltoi,

to = (dp/d7/)2 levando a

.4: =.é-il3 1r.FZ;d(Z* - Z;)Z;aF1 -- 6 1rF{Z*m ® (Z* -- Z;)}FI
+ 6 1rT4,,IQ,(Z* - Z;)Z;ú - {(Z' - Z;) ® C2ll.FI

+3 1rT4'lQ:(Z* - Z;)Q: +2{(Z* - Z;)®J2ll /l

+ 6 1'.F{(Z* - Z;) ® C2rlT':ll

e .A2 :: ..43 = 0. Ein particulm, se a. ligaçã.o fo] identidade, F = G :: 0, W :: .r e .A] se

reduz a .Ai = 3é'1l7'lQ2(Z' - Z;)aQ2 + 2{(Z'': - Z;) ® J2lll. É interessante notar que,

H - B -6

tl)7, .t C011'1
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para a hip(5tese nula simples .Ho : P = P(o), .,4] :: ..42 :: .Aa :: 0 pois neste caso, SR tem

exatamente uma distribuiçã.o X2 sob .Ho.

Passa.mos agora. a. ana.lisas os modelos parcialmente lineares. Suponhamos que

d(p) = /(z], /ii)+r?/32, onde a;] = (al , ' ' , a,)r e consideremos o teste de .Ho : /í] = PÍO)

vel'sus .H : /i] :# /3lo). Aqui, Z2 :: Z2 e

nU r.Oii.' 0À
o o /

A rotina da matriz .D(Í) conduz a Q2 :: C2 :: J2 :: 0. Assim, os .4's podem ser

obtidos a. parir das fónl alas (3.9)-(3.11) i'efeientes aos MLGs, isto é, como se a ligação
)(. x+:(x:,x= ) x.-: àl:c';'í31)/aí3,

fosse d(p) = =7'PI +arP2, basta.ndo substituir Z pol Z*. Finalmente, suponhamos que a

função de ligação telaha. a. folilaa d(/1) = ./(r?'PI )+a2 /i2. Já. vimos (lue Q2 = (1;2 = J2 = 0

e que Z2 :: Z2. Aléns disto, tenros tainbénl

P2. /'(-:T/3Ím),
aPi l."',

Isto induz a várias siinpbficações: X* = (.f'(z?'/iÍ'))X] X2), R* = /'(zl'#Í'))R e

Z; = Z2, onde XI , X2,R e Z2 foram definidos nas Seções 3.2 e 3.3. Portanto, os ..4's vêm

diretamente das fórmulas (3.9)--(3.11) vá.lidas para. os b'ILGs. Isto decorre do fato de que

a estatística escore para este piobleina nâo depende da função /( ) (Chen, 1985).

Em traballlo futuro, pietendenlos exploram mais os resultados da Seção 5.5.2 en-

focando outros casos particulares como, pol exemplo, os testes de diagnóstico sugeridos

por Davison e Tsai(1990, Seçã.o 3), analisando aspectos computacionais e realizando simu-

lações para. vel'ificai o deselalpenho dos testes escore modificados em amostra.s pequenas e

modera.das. Além disto, com base no trabalho de Cordeiro, Paula e Botter (1991), temos

intenção de estender os resultados à classe dos modelos de dispersão
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]i'AMORES DE CORREÇAO DE BARTLETT GENERALIZADOS

6.1.INTRODUÇÃO

No Clapítulo 2, apresentan)os a expansã assintótica. até ordem n'] da função dis-

tribuição da estatística encore sob a hipótese nula .Ho . Com base nesta expansão, deriva-

mos uma estatística escore modificada por um fatos de correção, cuja distribuição sob .Ho é

qui-quadrado até esta ordem. Mostramos ainda que é possível determinar, diretamente da

forma do fatos de correção, a expansão sob .Ho e até ordem n'i dos quantia da estatística

O objetivo deste capítulo é estender estes resultados à classe de estatísticas cu-

jas distribuições assintóticas são qui-quadrados. Ein particular, estamos interessados em

desenvolver o que chamamos de "favores de correrão de Bartlett generalizados" pala as

estatísticas desta classe. Tratamos o problema sob dois enfoques distintos. Primeiramente,
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supomos conhecida a expansão assintótica da distribuição da estatística e combinamos as

expansões (1) e (2) de Cox e Reid (1987a; vede Apêndice 1) para derivar estatísticas mo-

dificadas e obter diretamente expal)sões assintóticas pa.ra os quantia das correspondentes

estatísticas não modificadas. Este enfoque é particularmente útil para as estatísticas da

razã.o de verossimilha.nça, de Wald e encore ou qua.is(quer outras assintoticamente equiva-

lentes a estas cujas expansões assintóticas sejam conhecidas (Hayakawa, 1977; Hayakawa

e Puré, 1985 e barris, 1985). A técnica usual para a obtenção destas expansões para unia

estatística S tendo distribuiçã.o X2 ein gra.ides anaostras é baseada no trabalho desen-

volvido por Peers (1971) e estendido por Hayakawa (1977). O termo de ordem ?z'l das

expansões são, ein geral, funções conaplicadas de cumulantes conjuntos de derivadas da log-

veiossimilllança envolvendo parâmetros desconhecidos. Sob o segundo enfoque, supor)os

conhecidas as expansões dos #o(ko 2 1) primeiros naolnentos ordinários da estatística e

derivanaos unia estatística modificada. tendo seus ko primeiros momentos coincidindo, até

ordem ?z'] , com os correspondentes da distribuição X2 de referência. Mostranaos ainda que,

dependendo do valor escolhido pala. ko , a. distlibuiçã.o da estatística modificada coincide

cona a da X2 até esta O[den[. En]bora os dois enfoques estejan] intimamente relacionados,

um pode sei preferível ao outro em um particular problema. Em geral, a obtenção de ex-

pansÍ"es para distribuições é bastante trabalhosa enquanto que, em alguns casos especiais,

expansões para os primeiros momentos de uma estatística são obtidas sem diâculdade.

6.2. ESTATÍSTICAS APERFEIÇOADAS TEN'DO DISTRIBU'lÇAO #íx2 ATE
ORDEM.?z't

6.2.1 OBTENÇÃO DAS ESTATÍSTICAS APERFEIÇOADAS

Sob certas condições de regularidade, para. uma estatística S com densidade con-

tínua e cuja distribuição a.ssintótica é qui-quadrado central com r graus de liberdade,

podenaos escrever sua função distribuição até oiden) ?l'' colllo uma combinação linear
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finita. de qui-quadrados centrais com graus de liberdade r, r + 2, r + 4, etc. Detalhes

sobre as condições para que tal expansão seja válida são encontrados no artigo de Chandra

(1985; vede também Cliandla. e Ghosh, 1979). A funçã.o distribuição de S, na qual termos

de ordem inferior a n'i são Olalitidos, pode ser escrita. como

FS(,) ) + > 1«IG,+,Z(«),

onde os al's são O(n'l) e, em geral, funções de ])a.lâilaetros desconhecidos. Aqui usamos

a ineslna nota.çã.o do Capítulo 2 em que G«. e g«, lepresentain as funções distribuição

e densidade da X: respectivamente. Pma. que a função .1% em (6.1) seja uma função

distlibuiçã.o a.té esta. ordem é necessá.rio que a. condiçã.o )l:E:;. ai = 0 seja satisfeita.

Das relações de recorrência. (2.18), podemos escrevem (6.1) como

Fs(«) ,) - g,-(,) >1: C':«:,

de ordem n'' e pl = 2:1'({ + à)/I'({) é o

7

k

l 0

A

lZ

l
0

k sug

(6.1)

(6.2)

onde Li:: zp; 2.,l.Íal9 para z:: l,''',A', sa

i-ésimo momento ordiná.rio da. distribuição X:

A forma funcional da função distribuiçã.o de S envolvendo um polinõmio de grau

ere a estatística. modificada

s* - sl:
A idéia é determinar os ci's de ordem ?t'i en] funçã.o dos ai's de tal forma que S* tenha

distribuiçã.o XÍ até esta ordem sob a. hipótese nula«

Da expansão (1) de Cox e Reid (1987a; vida A])êndice 1) vem a função distribuição

de S*, até ordem n'] ,

l

]Z

k

k

(6.3)

Fs. (z) = Fs(#) + /s(«) }l: ciz:
{-1

Unha. vez que os ci's são O(n'l) e, até primeira ordem, S tem distribuição X?l, chega-se a

Fs. (z) = Fs(#) + g,(z) 1>1: cÍ','
{-1

(6.4)
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até ordem n''. Agora combinando (6.2) e (6.4) vem, até esta ordem,

Fs.(«) G,(,)+g,(,) >:(
{-]

Portanto, Fs.(#) = G,(=) até orden) lz'' se e se«lente se ci = C'i, para á

Consequentes)ente, a estatística modificada.

k
Z

128

1, - - - , k

(6.5)

tem distribuição XÍ até ordem n'l sob .Ho. O tendo entre chaves é uin tipo de correção de

Baitlett envolvendo um polinõnaio na própria estatística. Portanto, acreditamos ser ade-

quado denomina-lo fatos de coi'reção de Bartlett generalizado. E importante notei

que para as estatísticas cujas distribuições assintóticas, até ordem n'] , são conhecidas, os

coeficientes do polinâiilio sâ.o construídos diretanlente dos coeficiente envolvidos na própria

distribuição assintótica.

Este resultado é uma felranaenta ])odelosa. no a.])erfeiçoainento de amplas classes

de estatísticas. Basta dizei que a.s estatísticas escore e da ra.zão de verossimilhança aper-

feiçoadas são obtidas direta.mente de (6.5). Outras aplica.ções podem incluir a estatística

de Wald e uma. versão modificada. desta. estatística dada. ein Hayakau,a e Puri(1985) e

ainda diversas formas assintoticamente equivalentes à. estatística. escore (Bera e Mckenzie

1986)

Agora, a expansa-o l.ZJ cle uox e nela (-LuOfa; viam npeuaice -LJ c u tabu uç oR uci

distribuição X2 até ordem n'i fornecem a expansão assintótica. para os quantas de S sob
Z:J T... A..n..,J,.. 4.-\+.+-n'x'', 'J'-- '-'-,.'J''-+"''- .''-f''-.'.a-p '\ o-) 'l nl-ióa''s c'n a

#

0 l

co:n P(S $ z) = G,(n). Assim, estabelece-se u:na estreita conexão entre o favor de

correção da estatística. S e o de seus quantas.
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6.2.2. CASOS ESPECIAIS

Consideremos o problema. descrito no Capítulo 2 em que o interesse é testar as

hipóteses .27o : /7: = P(o) versus .# : #. # /i.o) sendo /3ÍO) um vedor de dimensão r fixado. O

vetor paramétrico # de dimensão p (p 2 r) é palticionado na ronda /i = (#7',/j2T)r sendo

P2 uln para-metro de perturbação.

A expansão até ordena n'i da. funçã.o distribuição da estatística da razão de

verossimilhança co pala. o teste das hipóteses acima foi obtida por Hayakawa (1977; vede

também Cordeiro, 1987 ) e é dada por (6.1) com ao = --a. = b/2, onde b é o termo

de ordem lz'i da esperança de o. De (6.5) com É = 1, vem a estatística aperfeiçoada

co* = w(l -- Z)/r), sendo que a. expressa-o entre parêntesis é o conhecido favor de corieção

de Ba.rtlett da estatística da razão de verossimilliança.

Uma. estatística escoie aperfeiçoada. pala. este problema é também obtida. direta-

nlente dos resultados da senão anterior. Da. empa.nsã.o assintótica obtida. pol Harris (1985)

e dada em (2.5) e da. fórmula (6.5) cona A = 3, chega-se à estatística SL derivada no

Capítulo 2.

Outras aplicações interessantes poderiam incluir a estatística Wald e sua versão

modificada proposta. por Hayakaxva. e Puré(1985). Estes autores encontraram as expansões

assintóticas das distribuições destas estatísticas que, no entanto, parecem estai inconetas.

Na Seção 6.5, outras aplicações será.o apleselatadas

6.3. ]iATORES DE CORREÇAO DE BARTLETT GENERALIZADOS DE
SENVOl;VIDOS A PARTIR DE MOMENTOS DAS ESTATÍSTICAS
NAO MODIFICADAS

6.3.1. OBTENÇÃO DE ]iATORES DE CORREÇÃO DE BARTLETT GENE-
RALIZADOS

Nesta seção, buscamos uma forma. alternativa de determinar ci , - , cx: em (6.3) a
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fim de obter uma estatística aperfeiçoada tendo distribuição X? até ordem n'i . Da forma

de (6.3) e lembrando que os c's são O(n''), vemos que

S J = Sj - .jSJ-i >1:c.S'

onde termos de ordem estocástica inferior a. lz'i são ignorados. A idéia é toldar a es-

perança em ambos os membros destas igualdades pala obter um sistema de equações cujas

incógnitas são os c's e os coeficientes e os termos independentes são funções dos k primeiros

monaentos de S e da distribuiçã.o Xi

Admitindo que os c's sejam tais que S* tenha distribuição X? até ordem n'ie que

os mo«,entos de S sejam O(1), te:nos até esta onde«)

Plf -.j >:c:"'l+j..,

onde plÍ e mj são os momentos ordiná.rios de oiden) j da distribuição X2 e de S respecti-

vamente. Estas equa.ções conduzem a

E''"'i...,..- "'; - pl;

Podemos ver de (6.1) que, até prin)eira. ordem, m;+j-.

ci's são O(n':) te:nos, até ordem n': ,

E':":-'j-, -
u.fT'

onde b.f = mlí -- plí é a parcela de ordem lt'i da expansão de j-ésimo momento ordinário

de S. As k primeira.s equações de (6.6) determina.in ci, ' ' , ct, ou seja, os c's são a única

solução de

k

)
lt

A

l

- 1 2J ) l)
lZ

k

lZ

j - 1,2,

j - 1,2,

Como, além disso, os

j - 1,2, (6.6)

M' c (6.7)

onde M = {míj} é uma matriz k x k com elemento típico mij = p;+.f-], i,.j = 1, . . . ,k,

e i' = (Z)l, b2/2, . - . , bx;/A) é uni vetou de dimensão k. Na realidade, isto é válido pois a

matriz M é inversível. Este fato sela deinoilstrado adiante.
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E importante notar que, se expansões até ordem n'i para os k primeiros momentos

de uma estatística S forem conhecidas, a. esta.mística S* a.perfeiçoada. tendo esta. distribuição

até ordem lz'i é obtida direta.mente de (6.3) com os c's dados pela solução do sistema de

equações em (6.7). Além disto, a própria expttnsâo da função distribuição de S pode sel

obtida. pois os a]'s são funções unívocas de c] , - - , cx; como nlostraremos na. Seção 6.4.

Para evitar o custo computacional da. inversão da. matriz M, passamos a buscam

unia soluça.o explícita. pa.ia. este sistenaa« O mon)unto ordinário de ordem i+ J -- l da

distribuição X? é dado por H;+j.i ' I'(1' + 2) {l' + 2(j + { -- 2)} que, escrito de forma

conveniente, torna-sel

Pi+j.: = Plf(I' + 2j)0''),

ondeusamosanotação:(a)(Ó) = a(a+2). . {a+2(Z) 1)}, paiab 2 1, inteiroe(a)W) = 1.

Assim, o sistema de equações ein (6.7) ])ode ser reescrito como

>ll:ci('' +2.j)o'o - i;lk-, j . . ,k.{:: l '/ r'''J

Seja di = bÍ/(ip:), isto é, di = (ln: -- p:)/(àp:). O sistema de equações acima pode ser

dado na. forma matricial

ondeP=lpiJlcolnpij=(r+2i)(j '), {,.j=1,...,k,e dr=(di,. ,dt).

Fazemos agora uma série de opera.ções elementares entre as linhas da matriz e

os correspondentes elementos do vedor d. Consideramos a matriz estendida .E = (P d)

e procedemos às seguintes operações:(i) divide-se a. i-ésima linha de .E por r + 2({ -- 1),

ã = 1, . - . , A, de forma que a primeira. colulaa da naatriz resultante será um vedor de uns; (ii)

subtrai-se da primeira linha as demais, tra.nsfolmando a. primeira. coluna eni (1, 0, . . . , 0)]";

(iii) agora a segunda colunaé(7'+2, 2, - -, 2)r e dividem-se os elementos de todas as linhas,

com exceção da. primeira, por 2; (iv) procedinaento semelhante é repetido partindo-se da

segunda linha e assim por diante. Ao final, chega-se ao sistema de equações equivalente

dPc
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(6.8)

onde Q = {g{,j} com

ç.,j-láÍ::)('+2iy'''', :;J
í,.j = :,--.,À:, eã' =(a:,...,ãt) con,

5

( -- iy'jÚ;-;J6. , k. (6.9)

Assim, os c's são dados poi

k

>l. cjqí,j á - l,...,k l

e

Após um longo desenvolvimento algébrico que on)itiinos aqui, chega-se a

cf = > 1(--lydi+.fqf,f+j

pa-ra { = 1, . . . , k onde qi,j e di são dados en] (6.8) e (6.9) respectivamente. Esta é a única

solução do sistema de equações (6.7). Logo, de fato, a matriz M do sisteilla em (6.7) é

inversível e a sua inversa. é encontra.da, após alguma. álgebra, como M'i = {mij} , {,.j .

] . . . . , k, com

k 2

}
0J

(6.10)

(--1){'.J k rt--l'll rr+2{)(t-i)
({ - 1)1(j - l)l(r)('D ,..Í:ãí,j} (t - {)l(t j)1 2'':

Em resumo, uma vez encontra.das as expansões até ordem n'i dos k primeiros momentos de

S sob .Ho , a estatística aperfeiçoada S* segue de (6.3) com os c's em (6.10). Esta padece ser

uma ferramenta poderosa. na busca de aperfeiçoa.mento de estatísticas que têm distribuição

assintótica X2 pois, em diversas situações, as expansões assintóticas de momentos de uma

particular estatística são desenvolvida.s sem dificulda.de.

Na. realidade, estamos agora face a. un] ])loblenia. O número k de momentos que

devem ser usados no sistema. de equações depende do número de parcelas da combinação
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linear de qui-quadrados no termo de ordem ?z'i da expansão da. distribuição de S dada em

(6.1). Se tal expansão não for conhecida. como saber qual é o valor de k? Claramente, para

a razão de verossimilha.nça k = 1 e pala. a. estatística escore k = 3. Quantos mon)entoa de

S devem ser obtidos para. detenlainai os c's colretantente?. Em outra palavras, quantas

equações deve ter o sistema? Este, por elaquanto, é um piobleina ein aberto. Porém,

algumas considerações podem ser feitas. Piimeiran-tente, notamos que se toinainios uni

sistema caiu, digamos, ko equações sendo X'o > k, isto não causará problema. alguns uma

vez que a solução do sistema. (6.3) produzirá. ck+] = = cx:. = 0, pois dj = 0, para

.j = k + 1, . . , ko, e, além disto, ci, ,cJ; detelininados por este sistema coincidirão com

aqueles do sistema cona exala.mente k equa.ções. Segundo, se for toldado uii] valor ko <

k, a estatística S* obtida nã.o terá. necessa.iialnente distribuição Xi até ordem 7z'] , no

entanto, teia seus ko primeiros momentos coincidindo com os desta distribuiçã.o. Isto

deve produzir um aperfeiçoamento em Feia.ção à esta.mística llã.o modificada. E importante

observar que diversos autoles procuram aperfeiçoa.i estatísticas através da correção de um

ou dois momentos (vede, por exemplo, Cressie e Read, 1984 e Hayakawa, 1976). Segundo o

método que propomos, é possível coligir qua.fetos nlonlentos se desejar, bastando encontrar

expansões para igual número de lnoinentos da estatística.

As idéias desta seção poden-t ser estendidas a outra!= classes de estatísticas. Por

exemplo, suponhamos que S tenha distribuição a.ssintótica normal padrão .N(0, 1). Tipi-

camente, a expansão para a função distribuição de S é formada por parcelas de ordem

1, 7z-1/2, 7z-l, n-3/2, etc. Proponaos, então, uma estatística. modificada. S* da fora-na

(6.3) e buscamos encontrar ci, . . . , ck, de ordem zl. 1/2, de tal fonna que os k primeiros

momentos de S* coincidam cole os correspondentes da distribuição .N(0, 1) até esta or-

dem. Procedendo de forma análoga ao desenvolvimento do início desta seção, chega-se ao

sistema de equações (6.7) com pl, J = 1, . . . ,2k -- 1, representando o Z-ésimo momento

ordinário desta distribuição, ou seja, pl = 0 se J for ímpar e p; = (Z -- 1)(1 -- 3) . . . 3 . 1,

caso contrário. Assim, a matriz do sistema é M = {7?zi.f} com mij = 0 se { + .j for par e
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znÍj = (i + j -- 2)({ +.j - 4) . . 3 . 1, caso contrário. Claramente, se k for ímpar, a matriz À/

não é inversível e, neste caso, não é possível obter uma estatística S* da forma (6.3) com

k momentos coincidindo com os da. distribuição .N(0, 1) até ordem n'i/2. Por outro lado,

se k for par, é necessá.rio verificar se M é inversível pois, neste caso, o sistema en] (6.7)

terá solução única e, portanto, a estatística. modificada S* poderá sel encontrada.

A viabilidade de se aperfeiçoa.i uma estatística da. forma proposta aqui está intima-

mente relacionada cona o fato da matriz .À4 do sistema. de equações ser inversível. Como M

é uma matriz de Hankel (') (lochivdov, 1982), as proprieda.des deste tipo de matriz podem

ser úteis na verificação da inversibilida.de de .A4 pala uma. particular classe de estatísticas.

6.3.2. CASOS ESPECIAIS

Consideremos novamente o problema de testes de hipóteses descrito no Ca.pítulo

2. O primeiro momento da. estatística. da. ra.zã.o de velossimilhança. co pala. teste da. hipótese

nula .Ho é, até orde]]a ??.-' , r(l + b/t') onde b é un] termo desta ordem que é função, em

geral, de parâmetros desconhecidos (Lawley, 1956). Do sistema de equações (6.7) com

k = 1, isto é, com uma única equação, tem-se ci = b/r levando à estatística aperfeiçoada

co* = co(l -- Z)/r) colho era esperado. Como a expansão da distribuição de o até ordem

n--l é dada em (6.1) com k = 1, o aperfeiçoamento não só produz o ajuste do piinaeiro

momento, colmo tanabém faz com que co* tenha distribuição X: até )rdem n'i . Já no caso

da estatística escore SX, deve-se tomar k = 3 para. se obter uma estatística a.perfeiçoada

com esta propriedade. Substituindo os três primeiros momentos de SX dados em (2.10) na

expressão(6.9) tem-se ã] = .Ai/(127'), a2 = .A2/{12r(r+2)} e ãa = .Aa/{12r(r+2)(r+4)}.

Agora, de (6.10) vem ci = (.AI -- .A2 + .A3)/(12r), c2 = (.A2 -- 2.A3)/{12r(r + 2)} e

c3 = .43/{12r(7' + 2)(r + 4)} produzindo a estatística encore aperfeiçoada desenvolvida no

('k) Uma matriz ..4 = 'laij}, i,.j = 1, - - . , n, é dita sei' de Hankel se a{.j := Ói+j, para quaisquer

bi,-.., b,..
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Capítulo 2.

Na Seção 6.5 outras aplicações será.o a.piesentadas

6.4. OBTENÇÃO DE EXPANSÃO ASSINTOTICA DA DISTRIBUIÇÃO DE
UMA ESTATÍSTICA A PARTIR DE SEUS MOMENTOS

Nas seções anteriores, propusemos dois naétodos para. aperfeiçoar estatísticas que

têm distribuição X2 assintoticamente. O primeiro é baseado na expansão da distribuição

da estatística, enquanto que o segundo parte de expansões de um certo número de seus

momentos. Os dois métodos são equivalentes no sentido de que resultam na mesma es-

tatística aperfeiçoada. Admite-se aqui que o número de expansões de momentos coincide

com o número k de al's desconhecidos em (6.1). Vejamos porque isto ocorre. Na Seção

6.2, mostramos que os coeficientes envolvidos na. esta.mística a])eifeiçoa.da S* são

. -,(É',)«;',
onde os a's determina.m a expansão da distribuição (6.1) da estatística não naodificada S.

Substituindo os c's nas k primeiras equações de (6.6) vem

k k l ,

âe «:

Agora, trocando a ordem dos soinatórios, chega-se a

cial, torna-se

E ', (: 'F
l l

que, eln notação matriÇ

lZ

'J

, k, (6.11)

, k.

,k

.B a,

onde .B = {Z'Ji} com bjZ = El-ip;+j../p;, .j,/ = 1,...,k, a = (ai,'' ,ak)r e ' =

(bi/2,b2/4, . - ,bk/(2k))r com bj representando o teimo de ordem 7z'] da expansão de

i-ésimo momento ordinário de S sob a. hipótese nula. .Ho. A matriz .B é inversível colho

(6.12)



Capítulo (i 136

mostraieinos a. seguir, de forma que os a's são deteiininados como a única solução do

sistema de equações em (6.12). Portanto, da.dos os k primeiros momentos de S até ordem

lz-l , pode-se reproduzir a expansâ-o da. sua. distribuiçã.o até esta. ordem.

A recíproca. é evidentenlellte verdadeira pois tem-se, diletanlente de (6.1), que o

mo momento ordinário de S é nt.f = plÍ + }l:E::o a.l(r + 2Z)(j), .j = 1, . - . , k.

Para evitar a busca da solução do sistema. de equações (6.11) através da inversão

da matriz -B, podemos exprimir os a's direta.mente em função dos c's. Partindo de (6.11)

chega-se, após alguma. álgebla, a.

«l = 1;('lP; -- cZ+:Pl+. ),

J es]

"* - ;«pl.. (6-i3)

Conho os a's são determinados conho a. única. soluça.o de un] sistema. de equações, naostra-se

que (6.12) talnbéin tem somente unia. soluça.o e (lue, portanto, -B é inversível.

e

6.5. APLICAÇOES

Apresentamos a seguir algumas aplicações das técnicas de obtenção de estatísticas

aperfeiçoadas desenvolvidas neste capítulo. O primeiro exemplo já foi tratado anterior-

mente e é revisto a.qui a. título de ilustraçã.o. Colho este trata de um teste escore, o sistema

que produz os coeficientes da estatística. apeifeiçoa.da. tendo distribuição X2 até ordem

n-l deve ter k = 3 equações implicando na. necessidade de se derivar os três primeiros

momentos da estatística não modificada até esta ordem.

Exemplo 6.1

Cromo uma primeira aplicação, consideremos uma amostra aleatória yi , . . . , y,.

de uma distribuição exponencial com média /z. No Exemplo 2.1, exibimos a estatística

escore para testar as hipóteses .ao : p = p(0) versus .# : p # p(o), onde p(0) é um valor
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fixado, e demostramos que os seus três primeiros momentos sob .ao são, respectivamente,

1, 3 + 6/?t e 15 + 130/7z até ordem n'i. Substituindo-os em (6.9) vem d] = 0, d2 = 1/(27z)

e ã; = 1/(9n) que, combinados com (6.10), levada a ci = 1/(6zz), c2 = --11/(18n) e

c3 = 1/(9n) produzindo a. estatística. escoie a.])etfeiçoada desenvolvida. na.quele exemplo.

Outros exena])los nos qua.is esta.místicas escoie aperfeiçoada.s podem sei obtidas a

partir do cálculo de momentos são encontra.das ao longo dos capítulos anteriores. Este é o

caso dos Exemplos 3.1 , 3.2 , 4.3 e 5.7 enl que os três ])remeiros inonlentos das colrespon'

dentes estatísticas leão modificadas folain obt.idos.

Exemplo 6.2

Consideremos p ? 2 ])opulações das quais amostras aleatórias independentes

yi =(3/ii,.. ,yi..)a", á = 1,...,p, são retiradas. Suponhamos que yíj, { = 1,...,ni, J =

1, . - . ,p, tenha densidade a(yl 0{) que depende de uin parânaetio desconhecido 0i. O in-

teresse é testar a hipótese «la .Ho : 0i = . . = 0,(= 0) versus a alternativa .a : 0 não é

constante. Denoteinos por 0i o estimados de máxima. verossimilhanca de 0i sob .H e 0 o

estimados de máxima. veiossimilhança do pala.nletio comum 0 sob .ao. Hayakawa (1976)

propôs, para. este teste de honlogeneídade de parâmetros, a. estatística

r (ã) }:«.(ó: -ãy, (õ.i4)
P

]Z

onde

sendo a esperança calculada sob .ao. Assintoticamente, T tem distribuição XÍ.i sob a

hipótese nula.

Supondo válidas certas condições de regularidade, Hayakawa (1976) encontrou a

expansão assintótica até ordem n'i da distribuição da. estatística T sob .Ho. Nota-se que

esta tem exatamente a forma (6.1) cona k = 3 e com os a's dados naquele artigo. Portanto,

a'(0) dlogn'ry;0)
2
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de (6.5) temos que a estatística

tem distribuição X? até ordem n.'] sob .Ho.

Hayakawa propôs modificam a estatística. T poi uni fatal de correção 1 -- C, onde C; é

de ordem ?z': , de tal fornaa. que T' = T(l -- C) tem média. que coincide, até esta ordem e sob

.Ho , com a da distribuição X2 de deferência. Assim, fica clara a importância dos resultados

deste capítulo pois, enquanto T* tem todos os inoinentos coincidindo, até ordem n'l , com

os correspondentes da distribuição X2 .i , a estatística T' satisfaz esta propriedade somente

pala o primeiro momento. Aléns disso, pode-se verificar, após alguma. álgebla, que o favor

de correção de HaÕ'akawa é obtido do sistema. (6.7) cona unia única equação.

Exenaplo 6.3

Este exemplo repele-se ao teste de homogeneidade de variâncias de populações

nonnais com média zero baseado na estatística. proposta por Hayakawa (1976). De (6.14)

vem a. estatística

«-!É"akW2 Z-z 'i2 '

onde sÍ = )i:Z:. ni-lyB, 3 = n'l )l,Li ?zfsi sendo 7z

estatística encore para o teste em questã.o.

A expansão assintótica da. distribuição de Ta sob a hipótese nula tem a forma (6.1)

Z

Nota-se (lue Ta é a

c01]]

«: - :(-,' - , + 2d,

«, - io,' + 6, - 3 - 7d
e

«; - &(-3p' 6P+4+5«P),
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onde p = n }ll:L:. 7zi--l . Assim, de (6.5) vem

P l
3«(P - l)
6P2 + 6/) -- 1 -- 11/.)

2(-3P' - 6P + 4 + 5P)

que levam à estatística aperfeiçoada

139

(6.15)

tendo distribuição X.Í-i até ordem lz'] sob .Ho.

Hayakawa. notou que o-s 3-- s /

'.' {P ::'-' ,2 h - ;(E : - :) , ''' ''
onde {z],. - ,z,} tem distl-ibuição de Dil'ichlet. Baseado neste fato, encontrou alguns

momentos de Ta sob .HO . Os três primeiros momentos ordinários de Ta , eln conexão com a

expressão (6.10), fornecem uma. maneira. alternativa de se obter os c's e, consequentemente,

a. estatística aperfeiçoada Ta+

)

t

Exemplo 6.4

Considerenaos o teste de água.Idade de naédias de distribuições exponenciais. A

estatística (6.14) proposta por Hayakau'a (1976) pala este teste é

«-É@« a
Notamos que Te é uma. estatística escore. A expansão assine(ética da distribuição de Te sob

.Ho é da forma (6.1) com os a's iguais aos do exein])lo anterior divididos por dois. Portanto,

a estatística

l2

3
l

Tel:
-1

onde cí são dados ein (6.15), tem distribuição ã.i-. até ordem n': sob .Ho
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Exemplo 6.5

Consideremos o vetar aleatório y = (y] , . . - , y,)r onde Z/f, { = 1, . . . ,,#, é um inteiro

não negativo e }1:2:;i yf = n. Suponhamos que y tem distribuição multinomial com vetar

de parâmetros a = (al, . - . , n,) sendo )ll:ll::i a{ = 1. Na literatura estatística encontram-se

inúmeros trabalhos a. respeito de testes de hipóteses sobre o vetor n. Bishop, Fienberg

e Holland (1975) apresentam um estudo basta.nte abra.ngente sobre estes testes. Neste

exemplo estaremos enfocando, en] particular, o teste da. hipótese nula simples .Ho : n :: n-(o),

versus a alternativa composta. -Z7 : n # l(o) onde n(o) = (n(o),. . . ,n.(0)) é um vedor de

valores fixados com )ll::;;] n.lo) . l.

Cressie e Read (1984) propuseram unia fanaília de estatísticas indexadas p

parâmetro real À para o teste destas hipóteses. A família. proposta. tem a. forma

« - «h $«{(#

onde, para À - 0 e À = --1, TÀ é definida. por colatinuidade. Assina,

" - !ü « - : $ «: :.:(B

f

01 um

e

ZlZ

P / .(o)

*--. rx - 2« E «l© i.g l.=si:
Unia ca.iacterística muito intel-essante desta. família. é o fato de que ela engloba várias

estatísticas conhecidas. A estatística. da razâ.o de verossinlilhança, G2 digamos, é igual a

Zo. A de Pearson, que corresponde à. estatística escoie, é

te «í''

e equivale a TI , enquanto que a estatística X2 modificada de Neyman

.v.A., . : g: h: - «fb'

X2- pí -- ,,.m,J ''
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é igual a T-2. Esta última é, na verdade, a estatística de M/ald para o teste em questão

Finalmente, a. estatística de Freeman-Tukey

vem de T . Conlpaiações entre as esta.místicas X2, G2 e uma versão modificada da

estatística de neeman-'lbkey em pequenas amostras sã.o encontradas em Larntz(19781

vede tanabém Lawal, 1984). A partia de un] estudo de simulaçã.o, Larntz conclui que a

estatística. de Peaison é a inellior no sentido de que apresenta probabilidades de eno de

Tipo l mais próximas dos respectivos níveis nolllinais quando os testes são baseados na

aproximação a.ssintótica. por X2 . Esta afilnla.çã.o é sustentada. pelos resultados de Lawal.

Clessie e Rea.d denaosttanl que, sob -Ho, TÀ tem distribuição assintótica XP-l , qual-

quer que seja À C ]Re desenvolvem uma. expansão assintótica para sua função distribuição.

Notamos que esta. envolve um termo da. forn)a de (6.1) mais uma parcela adicional que

é proveniente do fato de TÀ não tel uma. distribuição contínua. Além disto, encontram

expansões assintóticas pala os três prinleil-os iliomentos de TÀ até termos de ordena ?z''

Eles obtiveram, até esta ordem e sob .ao,

.E(TÀ )

-- i{ LilP - 3, -'- 4 + e-::yX-:90 - ', -- 4},

.E(q) l)(p + l)

+ ;l' ,,-,'+.+ Z\i:.-0{:o- :3,-',' -'-@-'q'}

--Q-l.Up ;,'-.-'4-- e-.:-!!ià-:.ai; ,,'+@+q'lj
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e

j

.E(TÀ3) l)(P+ l)(P+ 3)

+ ! l26 - 24p - 2ip' - 3p'+(i9+ 3p)'n l

+(À - 1){70 - 81P - 64P' - 9P'+(65 + 18P+ P')'}

+(.x - iyl20 - 26p - 2ip' - 37''+(2õ+ 6p)'}

... Xà.:.IÇa-:--0 {:. - «, - :',' - :,' + 0' -'. 8, + '0'11
onde s = }1:1::(al'))--l

A partir destes momentos, temos condições agora. de obter uma família de es-

tatísticas aperfeiçoadas TÀ+, À C IR, cada qual tendo seus três primeiros momentos coin-

cidindo com os da. distribuiçã.o X2.i de referência. Dos insultados da. Seção 6.3, vêm as

estatísticas
3

U -rÀ(i- >1. ''q''), Àc m,
]l

onde
1 -- s

'6n(P - l)'
À:(3P' - 1 - 2.) + À(6P - 1 - 5.)

'' '

e

:.'(3P' + 6P - 4 - 5.)

Substituindo .X por 0, 1, --2 e 1/2 são obtidos aperfeiçoamentos para as estatísticas

usuais menciona.das anteriormente. Pol exemplo, tomando À = 0 vem a estatística da

razão de verossimilhança. modificada

{: * úhX } ,
onde o termo 1 + (1 -- s)/{6n(p -- 1)} é o favor de correção de Bartlett desenvolvido por

Cordeiro (1982; Seção 6.6.). Para o caso em que nÍO) = ] , i. l,. . ,p, G*2 equivale à

estatística da razão de verossimilha.nça. aperfeiçoada. de Willia.ms (1976; Seção 2.2).
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Cressie e Read (1984) propuseram uma. família de estatísticas modificadas tendo

dois primeiros momentos iguais aos da distribuiçã.o X2... No entanto, a família que pro-

pusemos é "superior" a esta, no sentido de que produz un] ajuste não só dos dois, mas sim

dos três primeiros momentos.



CONCLUSOES

Basicamente, os resultados desta tese são resumidos ein três pontos principais:

primeiro, na deternainação de um falar de correrão pa.ra a estatística. escore; segundo, no

desenvolvimento de fórmulas matriciais e algébricas que auxiliam no cálculo de tais fa-

vores e, finalnaente, na generalização dos fatoies de Bartlett pala. unia. anapla classe de es-

tatísticas. Acreditamos que o primeiro ])onto temia. sido buscado pol vários pesquisadores.

Esta crença se deve ao fato de que as pesquisas sobre fatores de Bartlett adquiriram grande

impulso nos últimos 20 anos, bem como a. vários comentários encontrados na. literatura se

bre a impossibilidade de se desenvolver um fatos de correção simples para a estatística

encore. O segundo ponto 3 de fundamental importa.ncia para a viabilidade de se utilizar as

correções em problemas práticos. Já o terceiro mostra que os fatores de correrão para as

estatísticas escore e da razão de verossimilhaJaça são casos especiais de um resultado mais

geral e revela a possibilidade de se desenvolver correções para outras estatísticas.

Uma análise desta tese mostra inúmeras simula.ridades entre os favores de correção

pala a estatística estore e os tradicionais favores de Bartlett. Isto nos faz crer fortemente

que as quatro díreções principais que norteiam os trabalhos sobre favores de Bartlett serão

seguidas pelas pesquisas em correções para. a estatística escore, de forma. análoga ao que foi

feito para a razã.o de verossiinilha.nça« As quatro direções fora.in descritas no Capítulo l.

Vários trabalhos poderão, a nosso ver, ser desenvolvidos a partir das idéias desta
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tese. .E;ntre estes9 citamos:

(i) cálculo de .Ai, .A2 e .Aa ein vários modelos lineares generalizados especiais;

(ii) extensão dos resultados da Seção 5.3 a. testes sobre um ou mais componentes do vetou

dos parâmetros de regressão;

(iii) desenvolvimento de fórmulas pala -'41 , .A2 e

família exponencial de grande interesse prá.taco;

(iv) extensão dos resultados da Seção 5.5 para- os modelos de dispersão;

(v) extensão do resultado do Exemplo 4.2 a modelos de regressão utilizados em análise de

sobrevivência, se possível, admitindo observações celasuradas;
,6 ,Z ''Í a

(vi) aperfeiçoamento de testes encore na. compa.ração de modelos AFIM-A e

(vii) estudos exaustivos de sin[ulaçã.o, en] pa.rt.iculai, ein modelos discretos;

(vivi) obtenção de expansã-o assintótica. pala. o ])odes da. estatística escore para. os naodelos

de dispersão;

(ix) estudos visando interpretei os .4's ein situações menos triviais;

(x) desenvolvimento de programas computacionais pala o cálculo dos .A's em modelos

lineares generalizados seguindo a Seção 3.5;

(xi) desenvolvimento de proclamas para. a o

partir dasidéias da Seção 4.3;

(xii) aperfeiçoamento de testes escore em nlo

sistemática para o parâmetro de dispersão;

(xiii) aperfeiçoamento de estatísticas que tem, aproximadamente, distribuição de Fisher

em amostras grandes;

(xiv) obtenção do favor de correrão para. a estatística de Wald a partir da determinação

da expansão assintótica até Oldein n'i pa-ra sua distlibuição.

Concluindo, esta tese é um trabalho inicial no desenvolvimento de favores de

correção para estatísticas alternativas à razão de verossimilhança e abre inúmeras linhas

de pesquisa que merecem sel exploradas.

não lineares dacertos modelos ll eem r

ncaixados

btençã.o de fórmulas algébricas para os .A's at e ]ll r

delos lineares generalizados com componentee re ]n 1'



APENDICEI

Cox e Reid (1987a) apresentam resultados importantes sobre relações entre ex-

pansões estocásticas de variáveis aleatórias e as correspondentes expansões assintóticas

para suas funções distribuição. Estes resultados sâ.o utilizados nos Capítulos 2 e 6 para

obtenção de estatísticas modificadas tendo distribuição X2 até ordem ?z'l

Enunciámos a seguir o Teorema l de Cox e Reid e seu corolário.

TEOREMA. Sejam .Xo e Xi variáveis aleatórias próprias com densidades marginais con-

tínuas tendo suporte em (--oo,oo). Seja y - Xo + cXi para algum c > 0 Êxodo. Se a

densidade conjunta de Xo e Xi satisfaz

(i) ,.!B.2lh/(".,':)-o

(ii) s. Õa l/(ao,"-)l < Ã'g(,-), o:'d' ./'a?g(z-)dz: < ",
(Üi) .E(X?/Xo) < w q.c.

2
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à
FV(y)(y)g'Â(y)-E(X:/Xo - y)+ Ê''lÁ(y)E(X?/Xo - y)} + 0(';)(AI.l)

- «(« - '«'*:'*. - «, * ;.'{«.,'*-,*. - «,H
*á"'*:'*. - ,,}) * .'';,.'-'

então

(.A1.2)

COROLÁRIO. Se -E(Xi/Xo) = 0 q.c., então,.#),(y) difere de Eo(y) por O(c'), para qual-

quer y fixado.

A igualdade em (.AI.l) segue da. expca.nsã.o da função densidade de y retendo teiinos

até ordem c2 e de sua posterior integi ação. A igualdade em (Á1.2) é obtida igualando .Z$(y)

a Fo(y + cal(y) + c'a'2(y)) e escolhendo a't(ly) e a2(3/) que satisfaçam a igualdade após

expansão em série de Taylor. A demonstra.çã.o deste teorema. é encontrada no livro de

Barndor#-Nielsen e Cox (1989; Seçã.o 3.8).

Como Cox e Reid observam, as condições estabelecidas no teorema para a validade

das expansões en-l (.AI.l) e (.A1.2) são mais fortes do que necessário e o teorema pode ser

estendido em várias diieções. Uma destas extensões é a de que, sob condições adequadas

de regularidade, as empa-nsões em (.AI.l) e (.A1.2) sã.o válidas para. variáveis aleatórias .Xo

e X: que dependem de c, mas que são OP(1). Discussões detalhadas sobre condições de

regularidade em problemas relaciona.dos a este sã.o el..contradas nos artigos de Bhattacharya

e Ghosh (1978; 1988), Chandra. e Ghosh (1979) e Chandra (1985). A extensão do teorema

citado acima é utilizada por Cox e Reid (1987a, pg. 105; 1987b, pg. 15) e é usada nos

Capítulos 2 e 6 pala. obtenção das estatísticas lllodificadas.

Consideremos sequências de variáveis aleatórias {y.} tais que

/

yn = Xo + O,(n':/')

(*)As expressões (.AI.l) e (Á1.2) são chamadas nos C

ma l de Cox e Reid (1987a)"

apítulos 2 e 6 de "expansõe

Teore

( .A 1 .3' )

s (1) e (2) do
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yn - XO + "'l/'X: + O,(n'' ),

yn - XO + ZZ-i/2X,+ n-iX2+ Op(n'3/2)
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( .A 1 .3Z,)

( .A 1 .3c)

e sequências de fuções distribuiçã.o {Fn } tais que, pa-ra cada y fixa.do, l

Fn(3/) {l + O(n''/')}, (Á1.4a)

Fn(y)(y){l +«''/'.:(y) +0(n'')},

.Fn(y) {l -+ n''/'a:(y) + «''a2(y) + O(n';/')}

( .A 1 .4Z,)

(Á1.4c)

As expressões em (..'i1.3a)-(.41.3c) e (.41.4a)-(.41.4c) são chamadas, respectivamente, de

expansões estocásticas assintóticas pai'a. }'h e ex])ansões assintótica.s para«n(y). Cox e Reid

(1987al pg. 107) mostrana que, sob condicões a.dequadas de regularidade, as expressões em

(.A1.3a)--(.A1.3c) são equivalentes às respectivas expressões em (.A1.4a)--(.A1.4c) com a] (y)

e a2ry'l dados por

ã(y)a- (y) (X: /Xo

Eo(y)',(y) - -E(x',/xo - v)Â(v) + ; álz(x?/xo - v).ü(v)}

Nos Capítulos 2 e 6 utilizamos a equivalência das expansões

Xo + 0,(,t';/' ) ( .A 1 .5 )

e

Fn (y) Eo(3/){1 + 0(«';/')} ( .41 .6 )

que vem diretamente da equivalência de (.A1.3c) e (,41.4c)
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Neste apêndice apresentamos, em detalhes, a obtençã.o das quantidades Ái , Á2 e

Áa referentes ao teste das hipóteses .Ho : Pi - PÍO) versus .H : P: # /i(o) em MLGs (vede

Capítulo 3). Inicialmente, obtemos os cumulantes conjuntos de derivadas da log-verossimi-

Ihança envolvidos nas expressa--s dos .A's. Alguns cumulantes forana obtidos por Cordeiro

(1983).

A2.1 OBTENÇÃO DE ALGUNS CUMULANTES CONJUNTOS DE DERI

VIDAS DA LOG-VEROSSIMILHANÇA EM MLGs

A log-verossimilhança total do parâmetro P do À'ILG descrito na Seção 3.1 tem a

forma

L(p) - >: lól#4c:Jl:o0:tflÇÓ} + i(Ú;j)l ,



Apêndice 2 150

onde }: indica o somatório sobre os dados. Por simples diferenciação chega-se a

az(P)
a#B.. - -'E{'« - d«g}.ü,,,,

a' .z; (# )
aB,aB, -óE{'« «,$ - «},',.,.,

a; .z; (P )
a$,aÍ3,al3t - óE{'«

J3# ,@@
' dl] dqz

d2p
d772 @} («o.,

-d.« - lgl + «m V- Ü

2

Talhando as esperanças das duas últimas expressões

encontram-se os cumulantes Õ,. J
&

Kr.s == «,l(,;)l

e

«E(::l
d20

K 7-st == (,.t).
r

Mas, facilmente, veriâca-se que

'#P z-'dv7 V'

e

/

l
d772 y

/

l dy
d77

/
-g

e, então,

",,. lE:(/+2g), (';t),

Agora,

Rr.st
a.L(P)
aP, gg}

- ó'.E{EÍü - ü,ü - d.«.:lil Ç} - ü - n.«,.«.gl"lw oo.}.
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Como yZ e yJ, Z ?é .j, são independentes, vem

«,,« - *' E"«.« ,(«g $
(rst)Z

l

Substituindo Var(3/1) por H/é chega-se a

Kr,.st :: gZ(rst)l

De forma análoga e usando o fato de que o terceiro e o quarto momentos centrais de y são,

respectivamente,
y dy

.E((y - P)')
é' dp

e

'''« - «,', -;{(:)' * « $} *'T,
vem

...'k,4 '

.,,,,. - «rP a.L(P)
aP,

a.L(P)
Égol ll:u-õ.(«o.,

T} - «,,,«.,.
Kr,.s,t,tt :: -- Kr,tf(.S,u Kr,uK .s , t

q

= @ )l:z,z(''t")i

Kr,.situ

e

'lw a.L(P)
a#,

a'z(P)'l
al3ta13« \Kr, .s ,tu

aK'V' pF
a«IJ a,I'

l

T,''3 f)'(:
onde

b- à(: ' { t): * «9}. ./

E fácil ver que

",-,,,.,. + ,',,,,.. = é >ll: hi(''t")z

onde
l dy : d'P . l .Z'T''

d?7' ' y2 dp'
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A2.2. OBTENÇÃO DE.Ai,À2E.A3

152

As quantidades Ái , ..42 e .4S sã.o agora. obtidas substituindo os cumulantes encon-

tra.dos neste apêndice nas expressões (2.6)-(2.8). Consideremos, inicialmente, a obtenção

de .Ai. De (2.6) vem

..4: - 3#''>, >ll: .fl(''t)i }l: J'm(ilk)m'fj",'mk,

+ 6Ó')l:' >1: /Z({Jk). >1:(/ - g)«(«t)m«:j«*,«,..

6Ó'>1:' >1:(2P - .f)i(ãlk)l >1: /m(«t)m'j,«k'mi

6#'>1,' >1, h.(ij k')I'.,-"'i, ,

onde.)ll:' indica o somatório sobre todos os p's e aij e nlij são os elementos ({,.j) das

matrizes .A e M respectivamente, com estas matrizes dadas em (2.9). \

O ponto principal na obtenção de fórmulas matriciais para os Á's é a troca dos

soinatórios )l:' e )ll:. Fazendo isto e rearrunla.ndo os tel'mos, tem-se

.4i :: 3é2 l>./ /1.fm (>./ a.ij=mfamj'l (l>.z a,t=1,a:lt) ( >1./ nZkr#tnkZI

-- '*' E "'' ««.«.«)(E'«,,,««,)(E'««'«,'«'

- '"' E':. - ',.'«(E'«.,, .««,)(E'« ' ««)(E'« ,,"-.,
(x'«..«,«l(x'«,,."',

Agora, das definições de Z2 e Z -- Z2 em (3.8) vem

.A: = 3«''' >1, .fl/.,,..,,«('lm - ','m)

+ 6#': }: .f,(/ - g)«Z,«;,,«('mm - ',mm)

- 6@': }:(2g - /)l/.;:..('lm - ',Im)

-- 6#'' >1: hl('1' - ;,«);,,'
que, em notação matricial, se reduz a

,4i = é'i l3 11".F Z2d(Z -- Z2)Z2.tF 1 + 6 1rFZ2úZ2(Z -- Z2)a(F -- G)]-

61rF.fZl2)®rZ }(2G--.F'll (Z-Z2'l.iZaa ll

r

r
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onde a notação utilizada segue a da Seção 3.3.

A obtenção de .A2 e .43 é conduzida de maneira análoga. De (2.5) e escrevendo os

os na. ordem conveniente, vem

", - -;"' x'' - .,«. (x'«*,««««) (E'««.«""''l

(., - ü«( E'«.,«... 1( E',«.,'..««,) l E'««.«,"«'

- .,,'. - «,«(E'«.«..-«)(E'«.,,«,«,)(E'«.,,"'.,

-- ;« E '.(x'«..««)(x',«*,""'',l
Das definições de Z2 e Z -- Z2 chega-se a

..4: 3@': >1:(/ -- g)i(/ - g)mZ,.m('U - ',ll)(;mm -- ',mm)

6é': >1: /l(/ -- g)«,,ll(;lm -- ;,Im)('mm -- ;,mm)

6Ó': 1>1:(/ g)i(/ g)«,21«('lm

+ 3ó'' 1>: z,l(a1 - ;2uy

Agora) escrevendo .A2 em forma. nlatiicial tem-se

.,4, = .#'i [ -- 3 1a"(.F-G)(Z-Z2)aZ2(Z-Z2)a(.F-G)1 -- 6 1r.FZ2a(Z-Z2)(Z-Z2)a(F-G)l

6 1r(.F-G){(Z Z2)me)Z2}(.F-G) 1+3 11".B(Z Z2)f) il.

Finalmente, de (2.6)
f.Z...z:'-J , Z.. Z.,.t. , (?.....-2.z..

", - ;"' E'' - .'.'. - .,«(E'««««..)(E',«*::::««,)(E'«««==« )

--:*' E'' - .','. - «,«(E'««,,««,)(E',«.,"«,«,)(E'««'."«'
e reduz a

terra

quem

2
Z21nl

.A; = é-' {3 1r(F -- G)(Z - Z2).z(Z - Z2)(Z -- Z2)d(.F - G)l

+2 1'(.F G)(Z - Z,)m(.F- C;)l}.
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Apresentamos neste apêndice a obtenção das quantidades .Ai , .A2 e .A3 que determi-

nam os testes escore aperfeiçoados em problemas com parâmetros globalmente ortogonais

(vede Seção 4.1.3).

Seja Z = .L(@, P) a log-verossimilhança. de um problema regular dependendo dos

vetores paramétricos #' = (Ói, ' - , é,)r . P = (4Vi., ' . - ,Pg)I" globalmente ortogonais.

Utilizamos aqui a notação introduzida na Seção 4.1.3.

O desenvolvimento de fórmulas especiais pa.ra .'4i , .A2 e .Aa para o teste de .Ho : @ ::

.P(o) versus .H : é # .#(o) é baseado nas fóribulas gerais pala os .A's dadas em (2.6)--(2.8),

nas relações em (4.5) para cumulantes de derivadas da log-verossimilhança e na forma das

matrizes .,4 e M em (4.6). De (2.6), (4.5) e (4.6) vem

Ái = 3>1, (';ijd -- 2Kij,,)(';.t,' -- 2K,t,,)mija,tm,,,,

- >1,'(Kijt - 2Kijx; + 2Kl}))(2';-',' - KS:,)aij't,mp,.
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+ 6>:'(-«Jt,-' + «}t) - 2"jt,-, + .St))(K,.,' - 2.,.,')'j,"t'm,,,,

- >1,'(-2"i-,,. + 2«Í;3,, + 2,.l.il,, + «i:Í;l, + "Í;:i.l,
+ Hk,,,,,,+ HI,,.,,.,)ak,m,.,,' ,

.4i :: 3>./'Kfjr'Esta'mija,trnr'a'

>l,'(-':f.f, + 2«l;))(2".,',. - «SI.,)aíj",'mp,,

õl>:'( 3«:,.+ 2«j:O)"j.,'«:j«,.m,,,'

1>,'(-2';ij.-,,, + 2,.01,, + 2KJl!,, + Kl;l!

+ «l;l? - «l;'') + «.. ,.Í,, + ":,,,j,.)"'jm,','.

Mas, aij = e m,',, = '' e, evidentenaente,valem as igualdades: >1:'K(l! ,KiJK'','

X',;l;ii,, «{i«'''' , E'.l;l! .:j.'''' = X'"l;:i «ij«'''' e E'«i,' ,j., .ij.'''' ":.',.f,, .ij.''','

Logo,.Ai reduz-se a

..4: - 6l:'(«IJ3 - 2««.j')(":j, - 2«Í:l')"''"''.''''
g \ / g

- :x'«"' (Ê ««') (E. «.,""{,.j::l / \.9,t=l

- o>1, ".í.j'(3"i,f' - 2«l:))';:j';''.i'j'

+ 6>1:'(2«ij{,j' + 4«là\. + 2«liil) .0'j0 - 2K.:,,jj')"'j';''j'
Agora, de (2.7)e (4.6) vem

.A2 = --3>1, K{',j',tK,,,',t'at,7?1.i'j'??},'t

+ 6>1,(';ijx;, + 2,ç{,.Ík')KP ,,',t'aijmt'p m,,t'

-- )l. KÍ',j',kx,',,',tattmi',.mj',,

+ 3>1, Ki',j',k' ,,' mi,.Í'mk',. .

Lembrando que aij = --Kij e mi,j' = -Ki'' e usando (4.5) chega-se a

.A2 = >ll: {3(2Kii,J' -- Ki;}.)(2Kjx;',, -- pç91.,) + 6Kij,,KÍ',j',t,

+ 6(2«i{,t, - «IJ2,)(2«jj'p - «l?L)}"'j':''j'.t','

+ 3>., Ki,,j',x;,,, K{'j' xk','

ou seja,l e

155
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Finalmente, de (2.8) e (4.6) tem-se

..4a = -- 3)' Ki,,j'.t' KT',S',., H{'j'Hk'r' Ks't'

,' ,.t' d'' r' K.j' .' Kk' t'

156

Ki',.l

J
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Neste Apêndice a.presentamos a obtenção das quantidades .A] , .A2 e .43 referentes

aos testes das hipóteses .Ho : #' = .#(o) versus .# : Ó # é(o) e .Ho : # = P(o) versus

.H : P # P(o) ein MLGs e modelos próprios de dispersão, com parâmetro de dispersão é-l

desconhecido mas o mesmo para todas as observações (vede Capítulo 5).

A4.1. OBTENÇÃO DE ALGUNS CUMULANTES CONJUNTOS DE DERI
VIDAS DA LOG-'VEROSSIMILHANÇA EM MLGs

A log-veiossiinilha.nça total de vedor de parâmetros (/ia", é) do MLG descrito na

q.,;. K 1 +.. . &.---,
LJvYtA\.f vB J. uva&Á tA- xvx &&&t#

.L(P, é) = 11: é{ zoí - z,(ol) + c(z/z)} + "di(é) + >1: d2(z/t), (.A4.1)

onde }l: indica o somatório sobre os dados. Os cumulantes de derivadas da. log-verossi-

inilhança em relação a P foram obtidos no Apêndice 2. Para os demais cumulantes usa-



Apêndice 4 158

remos notação de tipo: Kéé :: .Elas.Z;/aé2}, Hré :: -E;lâ Z/OPrõé}, r :: l,...,p,etc.
Pma derivadas de cumulantes utilizaremos a notação usual K(t) = õK,é/a#t, K2? '

óó/aé, etc. E fácil ver que íç,ó = 0 de fonlllA que os parâmetros /i e é são global-

mente ortogonais. Além disto, como H# = -#;51:wZ(rs)i, com a notação para (rs)l dada

no Capítulo 3, e nóó = 7zdr(é) tem-se a matriz de informação total de Fisher K

dias {éXTWX, --nd:'(é)}.

Os cumulantes satisfazem certas relações dadas na Seção 2.3 que facilitam os

cálculos. A log-verossimilhança. (.A4.1) e estas relações conduzem a: Kiéé = KÍjé.# = 0,

':Óéé - --Ké,#,é = ndr'(é) , «;éíj = -- )ll:-«i(rs)Z, KÓi#j = é'' }l:««Z(rs)l, e Ké,Ó,é,Ó =

rS K. + l, +s

ndi"(@).

A4.2. 0BTENÇIA0 DE .At , .A2 E .A3 PARA 0 TESTE DAS HIPOTESES

.Ho: é:: é(o) VERSUS .H: Ó#é(o) EM MLGs

Devido à ortogonalidade global de P e é, as qua.ntidades .Ai, .A2 e .A3 referentes

ao teste das hipóteses .Ho : é -: é(o) versus .H : .é #: .#(o) em MLGs podem ser obtidas dos

resultados da Seção 4.1.4.2. De (4.14) vem

'--:li:'l-E«,E'm.«:'c }
.««(E'':,««"",,l

(E'':, «:'',''

>:'(') «: «"('), (.A4.2)

onde >1:' indica o somatório sobre os parâmetros e d(2) vem de (5.3). No Capítulo 3,

definimos a matriz Z = X(Xa"WX)'lXr de dimensão n x n. Da forma da matriz de

informação /T, é fácil ver (lue 'c'j é o elemento (í,.j) da matriz --@ '(XTWX)-' e que,

portanto, --El:'(i)«Kíj(.j)Z corresponde ao elemento (llz, Z) da matriz d'''Z. Logo, .Ai se
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12 . *

*;hx"','''
Escrevendo em notação matricial vens

'4i = -;:jL-ltr(U'z)}' - ;f;tr (n'zwz)
l f)

+ -=;:-tr (WZ),
nd(2)

Mas tr(WZ) = tr(WX(XTT4'X)':XI'') = tr(XTM'X(XTWX)-:) = tr(.4)

p o posto da matriz X. Aqui, /p denota uma matriz identidade de ordem p.

fonna, mostra-se também que tr(T'rZT4'Z) = p. Assina, temos

. 3P(P 2)
71.d(2)

E "';"l' - =L E «.«.,ã,.

reduz a

l

= p, sendo

Da mesma

(Á4.3)

Ap:ola, de (4.1b l vem

«, - ,h {-'«'' ;, E ««(x'':,'«"«, )

com os d's definidos en] (5 3), que se reduz a ll.f

;;ll;-- {2pam + am}.

«; - -'#.

/

/l2 (..44.4)

Finalmente. de (4.16) temos

(Á4.5)

:h (;;.{
pe, l,L.l a.{ t Çh

i-a8. q, + .h

lc : oe'tÇ$+ .{ .t.l«

ÇÜ ] .X lte,ph\, nC .} ah + ü.e }ah,
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A4.3. OBTENÇÃO ])E At, .A2 E As PARA 0 TESTE DAS HIPOTESES
Ho: P-: P(o)VERSUS H: P#P(o) EM MLGs

Pala o teste das hipóteses .lio : /3 - /3(o) versus .Z? : P ?É P(o) cona Ó representando o

parâmetro de perturbação, a obtenção de .Ai , .A2 e .A2 pode ser feita através dos resultados

da Seção 4.1.4.3. De (4.17) vem

«: - -U E «,(E'':,.«''',.l

Hx« (E'':,.«".,'l
al, se rede

Á: = ::g-tr(T4'z) + ;;jittr(i4''z)

z alque, escrita em notação nlatricil

r f@ ,.n : -Ü l n*l
.:-r.]n] ]Flnl

(.A4.6)

Como tr(T'T''Z) = p segue que

.,.: - ;:Ê-« ,, -' ".,D' . . ...,t.-
~...*.«*'z'''. .,.,..,«

": - :ã E«.«.E o». 'à)'E' 'o«.« 'n« C71
+ :f; E .«,«,«. >ll:'(ã$'(n«. Ea»"'"n« , .., :t)
+ 3-' Ez'' Em «''m Ew'"''dtF' ''4.dr.-t;--'

Ap(5s alguma álgebra. chega-se a

Agora. de (4.18) vem
2-

'42 '
3p(P + 2)

nd(2)
\

3

'.azS''i+ 1
@

( .A4 .7 )

Finalmente, de (4.9) segue \~

"; - -:"' E'' - .','. - «,«(E'':,.«"«,)(E''*,.«''.,,«)(E''',«""':»:.

:*' Ec, - ü.u m.«''n«) l E'm.«''u« 1 1 E'w.«''w«
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que, escrita ein notação matricial, tem a forma

.A, = é-'lr(F -- G)(3ZdZZ.z + 2Z('))(.F -- G)l.

161

(..44.8)

A4.4. OBTENÇÃO DE .At, .A2 E Ás PARA OS TESTES DE .H'o:é:: .ê(o)VER.

SUS .H: Ó#.#(o)E .Ho: P:: P(o)VERSA.JS -H: P#P(o) EM MODELOS
PRÓPRIOSDE DISPERSÃO

A log-verossiinilhança total do vetar de pala.metros (/3l", @) dos modelos próprios

de dispersão descritos na Seção 5.4.1 é da.da. por

.C(P,é) >1: d't(yl,0z) + "'Ü(é)+ >1:a2(V).

Da forma de (.A4.1) e (Á4.9) é fácil ver que os cumulantes de derivadas da log-verossimi-

lllança em relação a.o parâmetro é somente, isto é, KÓé, KéÓé, etc., são iguais aos cumulantes

correspondentes nos MLGs. Por outro lado, o mesmo não ocorre com aqueles que envolvem

derivadas ein relação a #. Facilmente se verifica. que diversos cumulantes são nulos. Enfie

estes estão: H.#,, KTÓ#, H@é«, KÓ+é,, KÓÓ,é e Kd.é,éé. Para o cálculo dos .A's são necessários

ainda os cumulantes K,,,,t, K«é, H,Ó,sé e H,,s,t,.. No desenvolvimento que se segue usamos

a na\anão\ tT)l = t)qilt)l),, (r,slt = õn ntÍa0.a$, e (r.s,t)t = õ3 qtlõ$,aO,al3t.

Derivando .L(P, é) em relaç aí iÉI''tem-se g$, S%S O/''r

ã - *lx*''«., ',,(Z) .',,.},
onde t'(y, 0) = at(y, 0)/aO. Então,

uma vez que .E(t'(y, 0)) = 0 e que 3/., . . . , Z/. são independentes. A notação para (r,s,t)l

segue a do Capítulo 3. Mas, por condições de regularidade,

é-'.E{(t'(v,0)); } 2.Elt"'(y, 0)} - 3aEltJ'í(y, 0)}/aO,

g):',, ', *,.(t'(yl, 0Z));- ó;>1:.EKr,s,t :: -E

ÕL al ÕL
Õl3,a13,a$t

z/'

( .A4 .9 )
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onde t"(., .) e t"'(.,.) indicam a segunda e a terceira derivadas de t(y,0) com repeito a

0. Logo, n,,,,t = éll:cl'(r,s,t)z, onde c' = (dO/d,7)'(2.Da -- 3.D;) e D2 = .D2(0,é)

.Eia't(Z/,0)/a0'}, .Oa (0,@) t(g/,0)/a0'le .Oj: (0,é)/aO.

Agora
. Í a'.L a:.L 'l

",'',,' - ''t ããi:aõ õi:õi .r
mas como H,Ó = K,ó = 0 tem-se

",. ,. - 'Íx(%y') ,x(%k") .. }
l*'.«,',g',,). E(*''«,',g .,):}

at(v,o)
aB,

Da independência de yl , . . . , y« vem

Kr$,s+

e, portanto,

",.P,,* (', ')'

De forma análoga tem-se

"«+ = -- >1: wí(', ')l

Finalmente,

.,,,,.,« - ,{ãâââ} - «,,,«.,. - ",,.«,,. - ',,«"','

que, após alguma álgebra, se reduz a

',,,,.,« - é' >1: l.E{(t'(v, 0)y } - 3l-a{(t'(v, 0)y }i'l .
4

(,,;,t,«).

Mas, de condições de regularidade, vem

Ó'.E{(t'(y, 0)y } = --3é.EÍtf'(v, o)}+ 8éa.EÍt"'(Z/ , 0)}

6.ó?t:e:iã21:e»+ 3é'z{(t"(v, o)y}
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e

é.E{(t'(v , 0)y } .Elt''(y , 0) }

Portanto,

",,,,.,. - é >ll: z,7(',',t,«)',

'w) (-3.0. + 8.0; - 6.0lÍ + 3é.oSD - 3@.o:)
a?7

com .O, (0,@) 0)/a0'}, .OSn - .oSn(o,é) {(a't(V,0)/a0'y}, O; -

.OIÍ(0,é) = a'.Z)2(0,é)/a0:, .Oâ = -OI,(0,é) = a-Oa(0,#')/aO ' ":« .O: e .D3 d'â-:id's
acima.

Pa.ra o teste das hipóteses .l/o : é = é(o) versus .H : .# # é(o), vem de (4.14)

«- - -RÍ-x«, (E'':,,«"','l
«;(E'':,«."«, )

- J3É- >: .«; (}.'({).''j(})'
11. d(2 )

onde tof é o Z-ésimo elemento da. diagonal de W''. Aqui, Kij é o elemento (i,j) da matriz

--@-i(X*rT4'*.X*) e, porta- .o, -- )ll:(Í)mK'j(J)l cot'resp'"d' ao 'lemento (m, Z) da matriz

.#-iZ*. As matrizes W*, X* e Z' estão definidas na Seçã.o 5.4.1. Nota-se que a forma de

..4: coincide com a de (.A4.2) e assim .A] se reduz a. (.A4.3). Analogamente, mostra-se que

.42 e .A3 reduzem-se a (.A4.4) e (Á4.5) respectiva.mente.

Para o teste das hipóteses .Ho : P :: /3(o) versus .H : /3 # P(o) naostra-se também,

sem dificuldade, que .Ai é dado por (.A4.6) enqua.nto que .42 e .Aa vêm, respectivamente,

de (.44.7) e (.A4.8) com .B, Z, Za e .F -- G substituídos, respectivamente, por -B*, Z", Z;

C'*. As matrizes .B* e C* estão definidas na Seção 5.4.3e

}:'(') ««"(.)l
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Neste apêndice apresenta.mos a. obtellção das quantidades .4i , .42 e .A3 que deter-

minam os testes escora aperfeiçoados das hipóteses .Ho : P. = /3(o) versus .H : P: # /i(o)

em modelos não-lineares da família exponencial (vede Seção 5.5).

A2.1. OBTENÇÃO DE ALGA NS CUMULANTES DE DERIVADAS DA
LOG- VEROSSIMILHANÇA EM MODELOS NAO-LINEARES DA
FAMÍLIA EXPONENCIAL

A log-verossimilha.nça. total do pala.metro # dos modelos não-lineares da família

exponencial descritos na Seção 5.5.1 tem a forma

.L(P) = >1:1élvzoz - z,(oz) + '(yl)} + '(yl, #')l,

onde )ll: indica o somatório sobre todas as observações. Apresentamos, a seguir, a. obtenção

dos cumulantes de derivadas de .L(#) envolvidos nas expressões dos .A's. Alguns cumulantes
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o de G.A.Paula (1988). A notação utilizada aqui foioramentel

l

foram obtidos na. tese de aout

introduzida na Seção 5.5.2.

Derivando .L(#) cona respeito a P,- vem

%P - óEÍü - ü«:}.n..

Note-se que aqui(r) = a77/a/3, depende de parâmetros, ao contrário do que ocorre para

os MLGs. Esta é a razão pela qual torna-se bastante trabalhosa a obtenção das outras

derivadas de .Z;(P) necessárias ao cálculo dos cumulantes.

Ao derivar a ex])cessão acima. cona relaçã.o a. /3, tem-se

+ «:wá:ü - d«:H:gl - *x Õ
(y

.h4.as

â («:',,) -á(:k -$k, q -- «:(«).

Logo,

g$1 - *xl{.« - «,$ - «
Tomando a esperança da últinaa. expressão vem

ü,Q + h - n.«:ü41 .

«,. - -ó >1: .«.(,,4.

A obtenção da terceira. derivada de .L(P) en] relaçã.o aos compo:'entes de P

envolve um enorn)e trabalho algébrico que onaitimos aqui. Obtemos

;/yh - *xl{.« - «,$ - ,$g - $ - S:l',,',:,
+Í& - dã?' - "llk,.0 + 0,,0 + «,,4}

-- Q - n:ü.ol '
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Sejam
dp d2p

e
d77 d772

Vimos no Apêndice 2 que ./ e g podem ser escritos como

, l dp d2p

' }/ d77 d?7a

l dp d2p l dy
V'2 dp d?

e

Assim, é fácil ver que

',,. >1:1(/+2g)(,,.,t)+ «'{(','t)+(','t) +(t,';)}l'

Agora,

Er,st :: l!)
aZ(P) a2.L(P)

e)B, Õ13, al3t

- ó'"tE IQ - d,ü - Ü.«.t:lB (y P)I'« l.«j dpl

+ (3/ P)l(y «,'"'«.: :u-lm oo
Como yl e yj, J # .j, são independentes, vem

«,,« - «' x{««'«.,(«:S) ,'«, ','', -- «.: '«.,«;(:)I',, '*,,}
Co-.o Var(y) = V/é chega-se a

",,,. é l>1:Íg(,, ., t) + '«(', 't)}'

Os demais cumulantes são obtidos de forma. a.náloga« Tem-se

- ,,{ azM eÉIP eliP} - é Eu - d.k, ', o.,

- «{TW T W} - «,,,..,« ' ",,'",,« ' "',"",,.
= é :bl(',',t,«)z,

-«xli&:(gyS
+ (.f g)i(,,s,t«)zl

K r , .s , t

Kr,s,t,u

:) '},',, ., *, «,'
H I'', .s , t u
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e

Kr,a,t,u + nr,s,tu {hz(,, ., t, «) + (/ g)Z(,, ., tu)l} ,

onde

'-Ú g)'{ dy
dp :*«$}

e

h- l dv g)'$*à$ dT

A5.2. 0BTEN'ÇIA0 DE.Ax,.42 E Á3

Objetivamos a.qui encontrar fórmulas ma.ti-ida.is para '4i , .42 e ..4a substituindo

os cumu]antes obtidos neste apêndice lias ex])I'essões (2.6)--(2.8). Denoteinos por '4lm a

77z-ésinla parcela de .AZ. De (2.6) vens

.4-: - 3>1,(«:j*+ 2«:,j.)("-. + 2"«,.)':j','"'*,

;*' lx ..'«(E'««':' «,,)(x'«'''«.*,«)(x ««,'*,.',,«

+ «,i/mj>j:'(i,.i, k)i{(',;t)+(','t) -(t,")}«.«fi , "'',-

+/l.«. >1:'Í-({,jk)+(j,ik) +(k, i.j)}l(', ',t)«: "ija,.n,t,-

+ '',i",. >1,' ;.-(Í,jt)+(j,Ík)+(t, ij)}l{(', ;t)+(', 't) -(t, '')}m"ij','n,x;,}j '

l\ /Í ;, q

ZJZ

>,'(i,j,k)'{(','t) +(', 't) -(t,")}m":J'''m.,-

- E'':,.« , {(E''*,««.,.,,«)(E'««''.,«

>l,'(k),m','('t)m"',(s)m - >1-'(h)'"'',(''l','(t)m }

- E'':'..««,.(E''*,.«.,.,,«)(E''«':.'"
= '#''z;zz(zl,: - z;l.)tr(.A-O(")),

onde z;i. e zl,. são os elementos (/,nl) das matrizes Z; e Z* respectivamente e
nM ín2. /nn.nn.l . d -- .í...'L .ãn n.-t...i,.- d- di.«Ruga.o D x D. Particionamos a

( .A5 .1 )
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matriz D(1) em

«'''- (g!;ol?

segundo a partição de P = (/3r,P2T)r. Agora, definimos C?2

gl = étr(Ãã'DS?), o« sej., com ql = tr((X;a"T4'X;)':DS?))

(A5.1) se reduz a

diaglqi, . . . ,g.} com

Então, a expressão em

é';,;ii(,;,. -- ,;1.)q« .

Analogamente, chega-se a

>l,' {-(i,jk) +(J,it)+(k, i.j)}l('', ', t)«:'iJ",.m*,

.#-3;;,,.,.qi(,E,. -- ;;l..)
e

}:' {-({,jt) +(j,ik) +(k, Í.j)}'{(', 't) +(', 't) -(t, '')}m':j','"'*,'

= @';qz(zE,. -- ,;l,,:)q
Assim, ,4.. se reduz a

>:{.f.,;ZI('i« -- ',l«)';««/m

+ '',z,;,,(zE,. - ,;l.)g,« /«.

+ /ZÇI(;E,, - ,ã.)z;....«''".

+ «.lql(z' -- z;i. )q«: «,«,

e pode sel escrita eni notaçã.o nlatiicial como

.4l: = 3Ó':lll''FZ;a(Z* -- Z;)Z;úF1 + 2 1rlVQ2(Z* -- Z;)Z;aFI

+ lr 4/Q,(Z* Z;)Q,Ít'i},

onde F = diag{.ft,-..,/n} e T4''' = diagltoi,- .',to«}.

A obtenção de .Aia a partir de (2.6) é absolutamente análoga à de Áii Tem-se

6é-'lll".FZ;úZ; (Z * Z;)ó(.F - G)l + la"M/Q2Z;(Z* Z;)a(.F - G)l}

cona G = diaglgi, .. -,gn}
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Agora, de l.Z.ü) vem

..'ii3 = 6>1:'(,çi,jt -- ';f,J,l)(';«! + 2K«,t)aj,al,,n{,

- -'"' E''« - ''..«.(E'«.,«,.'.,«.)(E'«,'''.'',«.)(E'««,':, ','«'

+ >ll: ,«l/. >:'(ã, .j X:)l('', ', t)«. aj,ak,«,i,

+(2g - .r)Z«,,.>ll:'({, .j, k){(', 'f) +(', 't) -(t, '')}maj,"k.«'i,

+ '',I'',,,,},'({,Jk)l{(r, 't)+(s, 't) -(t, '';)}« aj,at.«zí,-.

Mas,
/

> :(i, .jt).(', ', t)«:'j,«*."'',

>l,'({)1"'{,(')m>j:(s)«.a,j(jk)I';k'(t)«:

= @''(zi,. -- z;.,,.)l«. a;...4-0m..4.:;;lr,

onde z= = (a;*:,.,z*:,.) é a2ésima linha da matriz modelo local X* paiticionada

segundo a partição de /3. Definimos C2 = {Cln.}, matriz de dimensão ?z x n, cona

cl.: = .#2z;l:.4.D(1)..4=;lf, ou seja, cona cl.. = .é2=;.,(X;rT4/X )''D22(X;rWX;)''z;r
Note-se que a matriz C2 não é simétrica. Agora, a. ex])cessão eii-l (.A5.2) se reduz a

(.A5.2)

(;;.. -- ;;1.. )cl«:@

>l,'(Í,j, k),{(', 't) +(', 't) -(t, '')}m"j,".'"':,-

= é';(,i,. -- ,;l.)c«,l.

Da mesma forma temos que

>l,'({,jk)i{(', st)+(s, rt) --(t, 's)}maj,aX;.m{,

>l,'(à)im{,(')m >1:'(j k)lak'(t')m ',j

>l,'({)lmi,('t)m a'k( kj)laj,(')m

>l,'(i)l m.i,(';)«. a,J(j k)l«t'(t) «.

= é''(zi,. - ,;l.)tr(.OS?.4.Dl:ZO.,4).

obtemosAnalogamente ]}

( .A5 .3 )
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Definimos J2 = {.jt.} uma matriz vz x lz com .ji«. = tr(.Dli?.A.DS: )..4), ou seja, com

.jl« = tr(Di?(X2+l"T'l'X;)': .DliT)(X;rll/X;)'' ). Assim, escreve-se a expressa' e:n (.A5.3)

como

170

é''(,L.

Podemos então reduzir a. parcela. .4i3 a

..4-, 6é': { >1:(2p - /);;,«:;;,..(;i« - ;;..:)/«.

+ «,l(;;,. - ;;1,,.)cl.. /«,

+ (2g - .f)l(;E,. - .;l.:)c«.l«,«

+ «,.(;h - ;;,.,)J.«.'«," l

que, escrita. ein notação inatlicia.l, tem a. forma.

..413 = -6é-'llr(2G - .F){Z P) ®(Z* Z;)}/'l

+ ll''T4'{(Z'': - Z;) ® C',}.FI

+ la"(2G - .Py('Z* - Z; ) ® C2rl'l'l

+ i'lv'{(z* - z;) ® J,}w'il.
ina parcela de Ái é encontra.da. seda dificulda.de e se reduz a

3
;21«.).jl

A últi

.4i4 = --6é''lr{.H(Z* Z;)aZ;Ú + (/' - G)Q2(Z* z; ). .t l

cona n = diagÍhi, . . - , h,:}.

Temos, portanto,

.4] = é''l3 1r.FZ;.(Z* - Z;)Z2+ú.F1 + 6 1r.FZ;.Z2+(Z* - Z2+)a(.F - G)l

6 1r(2G - .F){Z;m ® (Z* - Z;)}.F1 - 6 1r.H(Z* - Z;)dZ;dl

l:r:W{Q2(Z* - Z;)Z;d - l(Z* - Z;) ® C'2l'lJÜ

lrT4,,{Q,(Z* - Z;)Q, + 21(Z* - Z;) ® J,lli4'i

T'l/Q2Z;(Z* - Z;)a(F - G)1 +6 1r(2G - .F){(Z* Z;)®Cf} 4/1

lr(.F - G)Q2(Z* Z;).zll,

dias
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Os passos para a deternainação de fólillulas matriciais para .A2 e Á3 são análogos

aos da. obtenção de .4i e, ])ortanto, seixo omitidos. Obtemos

.A2 = é''l- 3 17'(.F - G)(Z* - Z;)úZ;(Z* - Z;)d(.F - G)l

lr.FZ;ú(Z* - Z;)(Z* - Z;)a(.F - G)l

ll"(.F - G){(Z' - Z;)m ® Z;}(.F - G)1 + 3 1a".B(Z - Z;)9)l

lrT /Q,(Z* - Z;)(Z* - Z;)a(.F - G)ll

.'i3 = é-' {3 11"(.F - G)(Z* - Z;)d(Z* - Z;)(Z* - Z;).z(.F - G)l

+ 2 1'(/' - G)(Z* - Z;)m(F - G)l} l
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