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Resumo

Neste trabalho apresentamos soluções para o problema de calibração controlada sob a
perspectiva bayesiana da inferência estatística. Em primeiro lugar, tratamos do problema
sob a suposição de linearidade e de que os eiras são distribuídos dc acordo com uma distri-
buição elíptica. Para o modelo elíptico dependente mostramos que a distribuição a posteriori
de interesse coincide com a distribuição a posteriori obtida sob a suposição de normalida-
de, quando considerada uma distribuição a priori imprópria para o parâmetro de dispersão.
Uma análise conjugada também é apresentada. Entretanto, não obtemos essa coincidência
de resultados para o modelo independente. Neste caso, a distribuição a posteriori deverá
depender do particular modelo elíptico especificado. Considerando algumas especificações a
priori e a ieprcsentabilidade do modelo elíptico. obtivemos formas gerais para estas distri-
buições a posteriori, caracterizando-as como mistura de distribuições conhecidas. Além disso,
foram obtidas formas conhecidas pala todas as distribuições a posteriori de um parâmetro,
condicionais aos demais, possibilitando a implementação do amostrador de Gibbs. Posterior
mente, tratamos do problema de calibração sem a suposição de linearidade e considerando

que a variável resposta é categorizada. Apresentamos uma generalização do conhecido mo-
delo proa;t, onde a função de ligação é uma distribuição elíptica. Nesse caso, obtivemos uma
aproximação assintótica pala a distribuição a posteriori, bem como uma solução via método
MCCM (Monte Carlo baseado em Cadeias de N4arkov), para o modelo binomial. Para o
modelo multinomial, propomos a solução via MCICM e apresentamos formas conhecidas para
todas as distribuições condicionais.
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Abstract

In this thesis, we present solutions for the controlecl calibration problem under the Baye-
sian perspective to statistical inference. The first problem considered is ielated to the linear
case with elliptically distributed errols. For the elliptical dependent model it is shown that
the posterior distribution for the quantity of interest coincides with the posterior distribution

obtained under the normality assumption with an improper prior distribution. A conjugate
prior analysis is also considered. The coincidence of the inference is not noted for the inde-

pendent elliptical model. As consequences of some prior specifications and representability
of the elliptical model, general expressions are obtained for the posterior distributions, which
are characterized as mixtures of known distributions. Moreover, simple condicional posterior
distributions of one parameter given the others were obtained which allowed the use of the
Gibbs sampler to obtain approximations to the posterior distributions of the quantities of
interest. Subsequently, the calibration problem for nonlinear situations was considered undcr
the assumption that the response variable is categorized. A generalization of the well know
probit model was considered, by taking an elliptical distribution function as the link function.
For this case, an asymptotic approximation was obtained for the posterior distribution. A
MCMC (Monte Clarlo Markov Chain) solution is considered for the binomial model. For the
multinomial model, a MCMC solution is present and the condicional distributions required
for implementing the approach are obtained.



5

AGRADECIMENTOS

Agradeço a minha orientador'a, Profa.Dra. Pilar lglesias, (lue mesmo tendo assumido
a tarefa de orientação a apenas alguns meses.e. de vivermos em países diferentes, teve um
papel fundamental no desenvolvimento deste trabalho. Suas sugestões e seu interesse foram
essenciais pala a conclusão desta tese. Admiro sua conduta profissional e a paixão que
demonstra pela pesquisa. Além do prazer do trabalho conjunto com a Pilar, tive a felicidade
de conquista-la como amiga. - Obrigada Pilarl

Agradeço, também, a contribuição do Prof.Dr. Heleno Bolfarine, meu co-orientador.
Conheço o Prof. Heleno há muitos anos, mas somente nestes últimos dois anos tive a opor-
tunidade de aprender um pouco mais sobre sua conduta como pesquisador. Admiro sua
capacidade de pesquisa e sua presteza na colaboração com os outros, particularmente para
com os alunos de pós-graduação deste Instituto.

Agradeço ao Prof.Dr. Reinaldo Arellano-Valle, pela gentileza de lei meu trabalho e
pelas diversas sugestões. Sua colaboração na obtenção dos resultados do capítulo 3 focam
fundamentais. Mais uma vez, no decorrer deste doutorado, tive a felicidade de encontrei um
ser humano excepcional e conquistar um amigo.

Agradeço, também, o Prof. Dr. Carlos Alberto de Bragança Peneira, pela sugestão
do tema de tese e pela contribuição na primeira fase deste trabalho, bem como, na minha
formação bayesiana. Admiro no Cadinhos seu otimismo e agradeço a confiança depositada
na minha pessoa.

De um modo geral, gostaria de agradecer ao Departamento de Estatística da USP
pela formação geral que me proporcionou. Penso que um processo de doutoramento não
restringe-se a apresentação de uma tese, mas visa uma formação mais ampla do indivíduo.
Os cursos e principalmente os seminários, em especial, os de Fundamentos de Inferência
Estatística coordenados pelo Prof.Dr. Sérgio Weschler, contribuíram fortemente nesta
fn -«. a .' ã o

Nlais uma vez devo agradecer ao Departamento de Estatística, agora na qualidade de do-
cente. Em especial, quero agradecem aos colegas Elisabeti Kira, Rinaldo Artes e Antonio
Cardos P. Lama, por diversas vezes terem sanado minhas dúvidas de 14Tl1lX, S-Plus e outros
probleminhas com a máquina. A amizade de vocês ajudou a tornar mais suportável certos



6

momentos dc crise. Em especial, agradeço a Beta, minha colega de sala, e ao grupo de Sis-
temas de Partículas por terem cedido um PC pra trabalho em minha residência e também
permitido o uso, c abuso, do X-terminal em nossa sala.

Agradeço ao Projeto Andes C-12777/9 de colaboração académica-cientifica entre Brasil
e Chile e ao Projeto Fondecyt 1971128, pelo apoio financeiro.

Finalmente, devo agradecer a minha família. Aos meus pais, cujo tempo e distância só
fizeram com que o afeto e admiração que sinto pelos "véios", Alcides e Carlota, desça
ainda mais. Ao Chico e a lapa, que mais uma vez me acolheram em sua casa num momento
de necessidade, e pelos inúmeros almoços de domingo. Tenho que agradecer a todos que
dividiram comigo a tarefa de mãe, em particular, a Creche da USP e a Iracema. Em
especial, agradeço ao pai do meu filho, Társis, pelo incentivo e carinho durante os anos que
estivemos juntos; e pol ter assumido, nestes últimos meses, a dupla tarefa de pai e mãe.

Ao meu filho Gustavo dão devo somente agradecer, por tudo de bom que ele representa
pia mim, mas devo pedir desculpas pelo tempo que não pudemos estai juntos. Em minha
defesa envoco o amor que sinto pelo meu trabalho, só não sendo maior do que aquele que
sinto por ele.

Márcia

São Paulo, junho/97



110vo

H

velho

Ao Gustavo

e

Alcides

O homem velho é o rei dos animais



Sumário

l Introdução

2 Calibração linear no modelo normal
9 1 qnll.rÃ.. ,.lá..;,,.

2.1.1 Estimador clássico vs estimador inverso

2.1.2 Intervalo de confiança
2.2 Soluções bayesianas

7
7

7

10

13

3 Calibração linear no modelo elíptico
Q l T.+..H.,-;.
L/ B J. 1 11 VL v \X LX \ tXv

3.2 Distribuições elípticas
3.3 0 modelo de regressão linear elíptico
3.4 Calibração no modelo elíptico dependente
3.5 Calibração no modelo elíptico independente
3.6 IVledindo o comprimento de urna maratona

23

23

24

29

35

39

50

4 Extensões multivariadas para o modelo de calibração elíptico
4 ] Introdução

4.2 As matrizes elípticas
4.3 0 modelo elíptico dependente multivariado
4.4 0 modelo elíptico independente multivaiiaclo

54

54

55

59

61

5 Calibração em dados categorizados
5 1 TntlnHli.-ã"

5.2 0 modelo biriomial

5.2.1 Estimação da distribuição a posteriori via algoiitmo estocástico
5.2.2 Aproximação assintótica para a distribuição a posteiioii

67

67

69

70

78

l



5.3 0 modelo multinomial

5.3.1 Categorias ordenadas
5.3.2 Categorias não ordenadas

5.4 Análise de dados citogenéticos

81

82

84

85

92

92

94

6 Considerações finais
6.1 Conclusões

6.2 Perspectivas futuras

A O Amostrador de Gibbs
A ] Introdu.-ão

A.2 Critérios de convergência
A.3 Clomparação com a algoritmo DA

96

96

98

100

102B Gráficos J



Capítulo l

Introdução

O problema estatístico de calibração é motivado pelo problema de calibração em um labo-
ratório científico. Suponha que existam neste laboral(brio dois instrumentos de medição,
A e B. De modo que, o instrumento A seja extremamente preciso, mas de alto custo e
o instrumento B, ao contrário, seja menos preciso e de baixo custo ( este custo não é
necessariamente monetário). O problema é recuperar as medidas "verdadeiras" (instru-
mento A) a partir da observação das medidas do instrumento B. Para tal, é construída
o que costuma-se denominar curva de car;oração, que é uma função que relaciona as me-
didas dos diferentes instrumentos. Para construção da curva de calibração são lixadas n
unidades cujas medidas feitas pelo instrumento A são conhecidas, e repete-se a medição
destas unidades utilizando-se o instrumento B. Critérios estatísticos devem ser utilizados
para a construção dessa curva e para a predição das medidas desconhecidas. A modela-

gem estatística deste problema ficou conhecida como um problema de calibração, também
denominado por alguns autores como um problema de regressão inversa. No entanto, o
problema estatístico de calibração não fica restrito ao problema de calibração de instru
bentos, como descrito acima.

Uma outra ilustração do problema de calibração é derivada, da citogenética. Considere
um acidente nuclear fictício onde uni trabalhador sofre unia exposição a uma dose de

radiação desconhecida, Do. O efeito citogenético, yo, do acidente é medido no sangue do
paciente. Para "estimar-se" o valor de Z,)o, um experimento de calibração é planejado.

Sangue cle outros tiabalhadoies (colegas que trabalham no mesmo ambiente daquele que
sofreu a exposição), que não sofreram o mesmo tipo de acidente, é coletado. Após o piepaio
de n lâminas com este sangue, as mesmas são expostas a diferentes níveis conhecidos de
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radiação, digamos dt, d2, ...., d.. Os efeitos citogenéticos dessa.s exposições são observados
e obtem-se os valores g/i, 3/2, . ., y.. Note quc yo é uma medida ;n v;vo enquanto os yf, l $
á $ n, são medidas ;n v;tro

A situação descrita acima é denominada na literatura como um problema de
calibração controlada, pois no.experimento ;n v;tro os valores das doses são previamente
fixados. Entrega.nto, se os valores d;s forem vistos como realizações de uma quantidade
aleatória, o problema é conhecido como calibração natural. O problema de calibração na-
tural pode ser modelado pensando-se na distribuição conjunta para o par (Z,), y) e neste
caso não há diferença em falar da predição de }'' ou de Z), basta obter o condicionamento
adequado. Entretanto, num problema de calibração controlada o modelo é sempre condi-
cional de y dado um valor d (fixado), e a inversão deste condicionamento só terá sentido

na medida ;n v;vo, quando buscamos o valor desconhecido do, após a observação de um
valor yo. Assim, em calibração controlada y = /(d) + e, onde e é um erro aleatório asso-
ciado a quantidade y, e para as quantidades fixadas di, d2, ...,d. não temos nenhum elmo
asssociado. E sob estas condições que iremos desenvolver nosso estudo.

No capítulo 2 apresentamos uma breve revisão da literatura em calibração controla-
da, a qual tem apresentado resultados essencialmente sob as hipóteses de linearidade,

normalidade e hoinocedasticidade dos erros. A abordagem clássica para o problema será
discutida brevemente e somente neste capítulos para uma revisão mais completa vei Osbor-
ne (1991) e Biown (1993). A discusão clássica do problema gira em torno da comparação
de dois estimadorcsl o clássico e o inverso. Essa discussão é gerada pelo fato do estimados
clássico, que é de máxima verossimilhança sob a. hipótese de normalidade, ter esperança
e variância infinitas. Além disso, há problemas com o intervalo de confiança clássico,
quando o parâmetro de regressão P está próximo de zero. Em seguida, apresentamos os
resultados bayesianos obtidos por Hoadley (1970) e Hunter and Lamboy (1981) no campo

univaiiado e por [3iown (1982) no campo mu]tivaiiado. Hoad]ey (1970) provou que o
estimados inverso é uma estimados cle 13ayes, para uma específica distribuição a priori, e
apresentou uma forma geral pala a distribuição a poteriori de zo. Brown (1982) estendeu
os resultados de Hoadley (1970) para o campo multivariado.

No capítulo 3 mantivemos a hipótese de linearidade pala /, mas consideramos os erros

numa classe mais ampla de distribuições, a classe das elípticas. Esta classe contêm a
distribuição normal e é formada por distribuições que são invariantes poi transformações
ortogona.is. Em relação à hipótese sobre os erros, duas situações são considei'idas: o mo-

delo elíptico dependente, onde os eixos são conjuntamente elípticos e não correlacionadosl

4
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e o modelo elíptico independente, onde os erros são indepeilclentes e identicamente dis-
tribuídos com distribuição elíptica. No primeiro caso mostramos (lue a classe conjugada.
associada ao parâmetro de regressão P, é a classe das elípticas. Além disso, o estimador de

Bayes, sob perda quadrático, não depende da especificação do modelo e é uma combinação
linear convexa das observações e cla média a priori. No problema de calibração verifica-
mos que, sob uma distribuição a priori imprópria para a variância dos erros, as inferências
obtidas sob normalidade são mantidas no modelo elíptico dependente. Obtemos assim um
resultado robusto no sentido distribucional. No entanto, o mesmo não ocorre quando
estamos sob o modelo elíptico independente. Neste caso, obtivemos coimas gerais para
as distribuições a posteriori de zo, considerando-se duas especificações a priori; uma com
prioris impróprias e outra na classe conjugada do parâmetro de regressão. Pala imple-
mentação deste resultado, já que as formas analíticas são de difícil tratamento, recorremos
aos métodos MCCM. Utilizamos o amostrador de Gibbs, pois obtivemos formas analíticas
fechadas e conhecidas pala todas as distribuições condicionais a posteriori. Finalizamos
este capítulo com uma aplicação, sob a hipótese de erros t-Student independentes.

Considerando que tanto a quantidade controlada X, quanto a resposta y, podem sei
vetores, apresentamos, no capítulo 4, extensões multivariadas de alguns resultados do
capítulo 3. O desenvolvimento deste capítulo requer a utilização de matrizes aleatórias,
em particular, a extensão da definição de elipticidade de um vetou para uma matriz.
Utilizamos o conceito de elipticidade a esquerda, dado por Dawid (1977), para definir
uma matriz elíptica. No modelo dependente obtemos novamente a robustez, em teimas
de distribuição, dos resultados obtidos por Biown (1982) sob normalidade. No modelo
independente trabalhamos com a classe das distribuições normal Wishart-invertida como

priori pala os parâmetros de regressão e uma normal multivariada para a quantidade
de interesse ao, o que nos permite obter formas conhecidas para todas as distribuições
condicionais a posteriori.

Finalmente, no capítulo 5 consideramos o caso onde a variável resposta é discreta. Em
particular, dois modelos foram considerados: o modelo binomial e sua extensão multi-
variada, o modelo multinomial. Deste modo, podemos utilizar a denominação de dados
categorizados, pois a resposta apenas irá indicar a categoria a que o indivíduo pertence.
Para este tipo de modelo, em geral, a suposição de linearidade não é adequada e recorre-
mos a uma regressão logística ou proa;t. Estes dois modelos de regressão pertencem a uma
classe mais geral de modelos, onde a função de distribuição que relaciona as quantidades
y e X é uma distribuição elípticas pois, tanto a distribuição normal, que caracteriza o
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modelo proa;t, como a distribuição logística estão na classe da.s elípticas. Sob este modelo,
com função cle ligação elíptica, desenvolvemos nosso estudo do problema de calibração.
Na seção 5.2.1, sugerimos uma solução numérica para o problema baseada no algoritmo de
Tanner and Wong (1987). A idéia é introduzir no modelo variáveis latentes que permitam
a obtenção de distribuições condicionais a posteriori conhecidas, para implementação clo
amostrador de Gibbs. Na seção 5.2.2, obtemos a matriz de informação de Fisher para
o problema, e a especificação de uma possível aproximação normal para a distribuição a
posteriori de zo. Nas seção 5.3, propomos uma extensão da solução numérica da seção
5.2, para o modelo multinomial. Finalmente, na seção 5.4 apresentamos uma aplicação na
área de citogenética, para o modelo binomial.



Capítulo 2

Calibração linear no modelo normal

2.1 Soluções clássicas

2.1.1 Estimador clássico vs estimador inverso
®

O problema de calibração é uma questão bastante antiga cm estatística. Por exemplo,
Eisenhart (1939) já colocava esta questão, salientando que o objetivo ao estabelecer-se

uma relação entre duas variáveis em estudo, X e y, é o de fazer predição. Desse modo,
para que a observação de uma das variáveis permita detenninar indiretamente o valor
da outra, é estabelecida uma relação funcional entre elas, denominada curva de ajuste.
Esta baseia-se em um conjunto dc observações de X e y, genericamente denotado pot
(zi,gi); ....;(z«,g/«), onde n é o tamanho da amostra. .A obtenção da curva de ajuste
depende de suposições a respeito cle sua forma funcional e também da aleatoiiedadc das

variáveis em estudo. l Por exemplo, tipicamente é assumido que X é uma variável deter.
minística, isto é, seus valores são previamente fixados pelo pesquisador, e que y é uma
variável aleatória (v.a.), tal (lue Zlr l X = 1 = a + /i#. Neste caso, a curva de ajuste
será linear do tipo a + ó# onde a e b são as usuais estimativas de mínimos qtJadrados de
cr e /3, respectivamente, isto é,

Z, = E(«i -- i)(gi -- g)/ E(z{ - i):
{=1 {=1

A predição pode ser feita de duas maneiras:

a = g -- bü e

(i) direta: no sentido direto da regressão, com a predição,de um novo valor pala yl

(ii) inversa: no sentido inverso, com a predição de um novo valor para X
\k
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Esta última é denominada regressão inversa ou calibração.
Mantendo-se a suposição de linearidade, Elr l x = zol = a + /i:o, se um novo valor

to para X é observado, uma estimativa natural do valor esperado de y associado com
ro é a + b#o. No entanto, se o interesse for inverso, isto é, dada uma observação yo de y
e deseja-se predizer o valor de X que produziu g/o , optem-se a estimativa clássica, âc,
utilizando-se a mesma neta de ajuste, isto é,

yo - « (g/o - g) .
"a - 'l-- - '' í'' + i,

onde g e i são as médias amostrais de #l , .., g/n e zl, .., Zn, respectivamente. Interpretando
a e b como resultados de duas variáveis aleatórias (função dos Y's), que denotaremos por
â e /3, respectivamente, temos o estimados

o qual é denominado estimados clássico.

Usualmente, além da hipótese de lineaiidacle, acrescentam-se as hipóteses de normali
dade, homocedasticidade (variâncias iguais) e independência, isto é,

/

E IX e'JV(a+P=.;.'') j=0,1,2...,n. (2.1)

Nesse caso, utilizando a propriedade de invariância do estimador de máxima verossimi-
Ihança(e.m.v.) (Mood, Graybill and Boes 1974) e o fato de que â,P e yo são os e.m.v.
pala a,P e /llXol, respectivamente, é fácil ver que Xa é o e.m.v para içÀ\,Outro modo de
escrever este estimados é

.Ê. . , + (b..:-n
P

Sob o modelo 2.1, /3 tem distribuição normal e é independente de yo -- y. Portanto

EI.Ê.l i + Elmo - Í''lzl-;l.
P

Mas, Zlàl é infinito, pelo fato de ser o valor esperado da inversa. de uma variável nor
mal, ver Piegoisch and Casella (1985). Logo, o valor esperado do estimador clássico é
infinito. Além disso, sua variância é infinita. Consequentemente, esse estimados tem oiro
quadrático médio infinito, isto é,

8



EQM(..fc) = EI(-,tc - =o)' l a,a, a', «ol = .«

Este fato fez com quc sc buscassem estimadores alternativos ao estimador clássico para o
problema de calibraçãoi

}Utilizando-se o artifício da regressão de X em y podemos determinar a neta de mínimos
quadrados, c + dy, onde

c = ã -- dg e d = E(#í - i)(wf -- g)/ E (vf !7y,
{=1 {=1

são as estimativas de mínimos quadrados, isto é, c e d são valores de é e (í, respectivamente,
que minimizam a expressão

$ - õuJ'

Portanto, a estimativa natural para ao é

â/ = c + d3/o.

Novamente, entendendo c , d e yo como realizações de variáveis aleatórias denotadas por
é, (f e Xo, respectivamente, temos o estimados

X/ (yo y)á,

o qual é denominado estimados inverso.

Considerando que as regas de ajuste não são coincidentes e portanto obtem-se es-
timativas diferentes pala zo, dependendo da neta considerada, uma questão que surge
naturalmente é qual dos dois estimadores deve ser utilizado.

A utilização do estimador inverso foi desconsiderada por um longo período baseando-se
nos argumentos de Eisenhart (1939) que, entre outras coisas, observa que no problema de
calibração controlada X não é aleatório e portanto, não tem sentido pensar na regressão
de X em y. Mas, o polêmico trabalho de Krutchkoff (1967) buscou argumentos para jus-
tificar o uso do estimador inverso. 'Neste trabalho Krutchkoff tenta mostrei que o fato do
estimador clássico ter erro quadrático médio infinito tem consequências práticas importan-
tes. Isto é feito através de um estudo comparativo dos erros quadráticos médios empíricos
dos estimadoies clássico e inverso, utilizando-se recursos de simulação, concluindo-se pela
melhor eficiência do estimados inverso. A partir de então alguns autores tem se preucupa-
do em comparar os dois estimadoies, Williams(1969), 1<iutchkoR(1969), Betkson(1969),
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lloadley(1970), show and Shao(1990), Osborne(1991), 1<ubokawa and Robert(1994),
entre outros.

Mas, ainda que o trabalho de l<rutchkoH (1967) tenha tevivido a possibilidade da
utilização do estimador inverso, ele foi alvo cle muitas criticas. Williams (1969) admite
e verifica que o estimador inverso tem erro quadrático médio finito, sem argumentos de
simulação. Segundo ele, isto não é justificativa suficiente para considera-lo melhor que o
estimados clássico, pois é uma propriedade que qualquer constante possui. A questão é
que não há argumentos teóricos, segundo Williams, que justifiquem o esticador inverso.
Além disso, ele mostra que nenhum estimador não viesado tem variância finita e portanto
o fato do erro quadrático médio do estimador clássico ser infinito não é tão grave. Berkson

(1969) chama atenção para a inconsistência do estimados inverso, isto é, ele não converge
pala o verdadeiro valor de zo quando n -+ oo, a não ser no caso particular de zo = ã. A
importância prática desta inconsistência está no fato de que para se construir uma cur.va,
de calibração eficiente deve-se contar com muitas observações e neste caso o estimador
inverso se mostra menos adequado do que o clássico, pois este último é consistente. Mais
tarde o próprio l<iutchkoR (1969) admite a superioridade, em relação a ter menor erro
quadrático médio, do estimador clássico em relação ao inverso para os casos onde zo
esta roía do domínio dos valores z;s da calibração. No entanto, os resultados obtidos
anteriormente continuam válidos para zo dentro do domínio dos zls, especialmente quando

zo esta próximo de i = ÉI .>ll: #Í. O primeiro autor a obter uma justificativa teórica para

o estimados inverso é Hoadley (1970). Ele considera urna abordagem bayesiana para
mostrar que o esticador inverso é um estimados de Bayes. Veremos com detalhes esta
abordagem na seção 2.2..

A discussão a despeito do erro quadrático médio não ser finito não é a unica controvérsia

a respeito de .Xc. Novos problemas surgem com os intervalo de confiança, ponto que será
tratado a seguir.

2.1.2 Intervalo de confiança

O intervalo de confiança clássico para o problema de calibração proposto poi Eisenhart
(1939), foi também derivado por Fieller (19541 através de argumentos fiduciais. A cons-

trução deste intervalo baseia-se na distribuição de probabilidades conjunta de(â,/3, S', yo),
onde
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s' . <krv.- â - pT;lT

Utilizando-se dos fatos: õ,P e yo tem distribuição normal l S'2 tem distribuição qui-
quadrado com (n 2) graus de liberdades e é independente das demais variáveis. Sabemos
que a razão de uma v.a. normal pela raiz de uma v.a. qui-quadrado é uma v.a. com
distribuição t-Student com (n -- 2) graus de liberdades. Então,

2
lJ

. (yo - â - P;«o)

' l$(t+Z. +«IÍ)l{

tem distribuição t-Student com (n-2) graus de liberdades, onde s3 Portanto,

''-'gin:li=11 p.
tem distribuição F-snedecor com l e (n -- 2) graus de liberdades, F'(l,n -- 2) (Mood et
a1. 1974)

Denotando por ' o coeficiente de confiança, o intervalo de confiança de 1007 %o pala
zo é obtido utilizando-se 2.2 e fazendo 7'2 $ ./i,«-2('y), onde ./i,«-2(7) denota o ,y ésimo
percentil da distribuição F(l, n -- 2). Assim, após algumas simplificações obtemos a forma
quadrático

.4zã -- Bzo + C' 5; 0, (2.3)

onde

,4 - Ó' - /''lfüg!, B y«, - a) ' c' - (v«, - õ)' - l/''!:W(i + :)l.
A solução da equação 2.3 pode ser separada em quatro casos distintos:

(í) para Á > 0 e (B' -- 4ÁC) > 0, optem-se duas raízes reais rí,r2, e a legião de

confiança é dada pelo intervalo (rl, r2);
({i) para d > 0 e (B' -- 4ÁC') < 0 não existe raiz leal e o intervalo de confiança é

vaZIO;

({ií) para .4 < 0 e existem duas raízes leais ri, I'2, o intervalo de confiança é a união
de dois intervalos(--oo, ri) U(r2, oo);

({u) para 4 < 0 e não existe raiz rea], a região de confiança é a neta toda ]R.

Consequentemente, apenas o caso (í) é razoável como intervalo de confiança
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Se definirmos /? = s:/i2/S2, blue é a estatística cle teste para hipótese //o
legião de confiança para ao é dada pela seguinte legião

0, a

ri < z < r2},

« $ «-} u {:« : # ? ,,},

se F' > ./i,«-2('y)

s. {;:i:t:b}/-,«-,(7) < F' < ./'-,« ,(7)
;. r' < {;ftEk-}/-,.-,('y)

onde ri e r2 são iguais a

p.Ã,=:.;iB-+ , com r: 5;r2.

Portanto a não obtenção de um intervalo satisfatório para zo, coincide com a não
rejeição da hipótese //o : P = 0. Este fato serve de argumento para alguns a.utores

como, por exemplo, Williams (1969) defender esta legião de confiança, já que /3 = 0
significaria a não existência de uma relação linear entre X e y c não teria sentido utilizar
o estimados Xa, pois os dados não trariam informação pertinente para a estimativa de
r.. Tal argumento, é criticado por Hoadley (1970) com a justificativa de que em termos
bayesianos os dados são não informativos se a sua opinião a prior; não se altera diante das
observações, isto é, a pr;or; - a poster;or;. Além disso, qual o significado do coeficiente de
confiança '? Quando adoramos ' = 0.95 e S = IR, significa que após a observações dos
dados não estamos anais 100% seguias de que zo é um número real? No nosso entender os

argumentos de ambos, Williams (1969) e Hoadley (1970), estão coiretos sob o ponto de
vista das distintas escolas de inferência estatísticas clássica, no caso do primeiro a.utoi e
bayesiana, no caso do segundo autor. O que entra em causa aqui é o sentido do intervalo
de confiança clássico e o significado do coeficiente de confiança. Concordamos com o
questionamento de Hoadley (1970) a despeito do significado do coeficiente 7 e acreditamos
que essa situação é um belo exemplo dos problemas que podemos ter na interpretação do
coeficiente de confiança clássico.

Propostas mais recentes de soluções clássicas para o problema de calibração , incluindo
propostas multivaiiadas, podem ser encontradas em Browll (1993) . Entretanto, não vamos

nos deter mais em soluções clássicas pois nosso trabalho foi elaborado sob o ponto de vista
bayesiano.
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2.2 Soluções bayesianas

Como foi mencionado na seção anterior em um problema de calibração o objetivo é fazer
inferência sobre o verdadeiro valor zo de uma variável X conhecendo o valor y. de uma
variável y relacionada com .Y. Essa situação pode ser pensada em termos multivariado
considerado-se X e y vetores de dimensões p x l e q x 1, respectivamente, com a restrição
p 2 q para evitar problemas de identificabilidade.

Com o objetivo de simplificar a notação, a partir de agora, não falemos distinção entre
a quantidade aleatória y e a observação y, denotando ambos pela letra minúscula y. Além
disso, y denota um escalar e Z/ um vedor. As letras maiúsculas, como por exemplo -A, B
e -M, serão utilizadas para denotar matrizes.

Na visão bayesiana de inferência a solução do problema consiste em determinar uma
distribuição a posteriori para o parâmetro desconhecido aoo dada a observação go. Os
elementos envolvidos nesse processo são:

(a) uma função densidade dc probabilidades a priori(f.d.p.) para o vedor ao, denotado
por p(zo);

(ó) a função de verossimilhança de zo dado yo, obtida a partir da especificação de uma
família de distribuições de probabilidades para Z/o dado zo.

A inferência ou atualização de sua opinião sobre zo, se produz via fórmula de Bayes como
segue

P(zo l yo) « P(3/o zo)P(ao (2.4)

Considerando-se as suposições usuais

({) Z/o .B'zo + 'o ;

({i) B, zo e eo são independentes;

(áii)EI eo l XI = O, Z)l eo l XI = E, onde E é uma matriz, qxq, definida positiva (matriz
de dispersão) independente de ao. Onde Elw 1 01 e Z)lw 1 01 denotam o vedor de
esperança e a matriz de dispersão associados a um vedor m.
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Temos que

P(yo l zo) l .B, E, zo)P(.B, E)d(.B, E)(2.5)
MzSI'

onde p(-B, E) é uma densidade de probabilidade a priori para (-B,E), .M é o espaço clãs
matrizes de ordem p x q e S; é o espaço das matrizes definidas positivas de ordem qxq.
Por simplicidade de notação consideramos

b(©,E)d(-B, E) Ã(©, E)d(-B, E)
( .B .E )'i. .U ,Sç+

Consequentemente,

P(z. l yo) " P(#.)/ P(y. l -B,E,zo)P(.B,E)d(-B,E).(2.6)
lo,.a)

Diferentemente do caso clássico, inferências podem ser feitas utilizando-se uma obser-
vação e a informação a priori sobre os parâmetros B, E que descrevem a relação entre as
duas quantidades. Nesse sentido, a curva de calibração tem como objetivo ganhar infor-
mação a respeito das quantidades B e E.. Com este propósito são previamente fixados

n valores X' =(zl,a2, ..,z«), e observadas as quantidade y' -(y.,y,,..,y.), onde aí

e l/i são vetores de dimensão p x l e q x 1, respectivamente. Esse estágio é denominado
experimento de calibração e esta. informação é incorporada no cálculo da distribuição a
posteriori, como segue.

P("o l 3/o, }''', X) « P(Z/o, }''' l zo, X)P(ao l X). (2.7)

A solução de 2.7 depende das suposições feitas sobre o experimento de calibração. As
seguintes suposições serão consideradas:

({«)z/{ 1,2,..,n;

(z') a independência condicional entre(ao, l/o) e y, dado(-B, E,X)

(«í)Eje: XI :0 , Djei XI E Í = 1,2, ...n
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Temos que,

P(yo,y l zo,X) =/ P(yo,y l ,'o,X,.B,E)P(.B,E)d(-B,E)
(B.E)

P(yo :«o,B,E)P(}'' l X,B,E)P(.B,E)d(B,E)
(B,E)

P(3/o l zo,.B,E)P(I''' X)P(.B,E l X,y)d(.B,E)
(B,E)

X)/ P(y. l a.,-B,E)P(-B,E l X,}'')d(-B,E)
(B,E)

Consequentemente,

P(". l Z/.,'r, X) « P(". l X) / P(yo l .B, E,a.)P(.B, E l }''',(X)d(-B, E)
(B,E)

(2.8)

Note que, a única diferença entre a.s expressões 2.8 e 2.6 é que a densidade dos
parâmetros B, E foi atualizada pelo experimento de calibração, isto é, p(-B, E) é substi-
tuído por p(BTE Y, z). Desta maneira, fica claro o papel do experimento de calibração.

Na análise Bayesiana paramétrica usual deve-se estabelecer uma distribuição a pr;or;
para os parâmetros, que expresse nossa incerteza sobre eles antes da observação dos dados
experimentais. Algumas vezes essa opinião a priori é difícil de ser estabelecida, ou por
não termos nenhum conhecimento a priori sobre a quantidade desconhecida de interesse,
ou pela característica em si dos parâmetros em questão. A primeira situação é mais difícil
de ocorrer quando esta quantidade é de fácil interpretação (parâmetro operacional), como
por exemplo z e y. A segunda situação tefeie-se a parâmetros de difícil interpretação
ou parâmetros que não são as cluantidades cle interesse do problema mas que nos auxi-
liam a obter o resultado desejado, como por exemplo, -B e E. Uma solução pala estas
situações é considerar como distribuição a priori o que costuma-se denominam de "prioris
não informativas" ou "prioris de i\eferência". Esta segunda denominação nos parece mais
adequada, já que o fato Giestas distribuições a priori serem lealmente não informativas é
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bastante (questionado, Bernardo and Smith (1994). O objetivo ao estabelecer-se este tipo
de priori é influir o mínimo possível na análise infcrencial a posteriori(após a observação
dos resultados experimentais). Deste modo, pretende-se que toda a informação a respeito
do parâmetro em questão seja proveniente das observações. E clamo que, dc fato isto nunca

ocorre pois ao assumirmos um determinado modelo para os dados, o que é sempre feito
na inferência paramétrica, estamos emitindo uma opinião a priori. Essas distribuições de
deferência são na maior parte das vezes impróprias, isto é, não são funções de densidades
de probabilidade, por isso muitas vezes iremos nos referir a elas simplesmente como dis-

tribuições a priori imprópri.as. A utilização deste tipo de distribuições a priori é objeto
de discussão entre os estatísticos bayesianos, ver O'Hagan (1994). Enfie as criticas esta o
argumento de incoerência, pelo fato de sua opinião a priori não estar sendo expressa em
forma de uma distribuição de probabilidades. Outro problema é dc como justificam o uso
da Hrmula de Bayes pala a obtenção da distribuição a posteriori se não estamos lidando
com distribuições de probabilidades. O defensores do seu uso, em geral, sustentam-se em

argumentos pragmáticos e no fato dessas produzirem, algumas vezes, distribuições a pos-
teriori próprias. Entretanto, seu uso só pode ser tolerado quando existir uma distribuição
a posteriori própria.

Hoadley (1970) foi o primeiro a apresentar uma solução bayesiana para o problema de
calibração controlada. O modelo proposto tem as suposições usuais da calibração linear
unival'fada, isto é,

yí = c*+ Pzf+ eí, ei;=a JV(0,a') , { = 0,1,2,...,n(2.9)
Os parâmetros do modelo são cv, P, a2 e zo, onde os três primeiros são parâmetros per-

turbadores, já que nosso interesse é zo. Hoadley (1970) considera para os parâmetros per-
turbadores (a, P, o2) uma distribuição a priori imprópria e para a quantidade de interesse

to uma densidade de probabilidades própria, genericamente denotado poi p(zo). Assim,
ele estabelece uma expressão para distribuição a posteriori de zo, a qual seta apresentada
no próximo teorema. Considere a notação a = (zi,z2, ...,z«), e Z/ = (yt,y2, ...,#«).

Teorema 2.1 Soó o made/o 2.9 swporzAa que rz priori zo e
'e' c.m d'«.ãd«d« p(;«o a) . p(a,#,a'), ,«P«t'«m.«*'.
p(a,P, a') « l/a', .«Zão

(a, /3, .':
Se p(=o

são {ndepende72-

z) á /,,'ÓP«i« .

P(«o l g/o, Z/, z) « P(«o l a)Z,(:«o) (2.10)
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onde,

Z,(«o)

u = n -- 2,

LL(ao) faz o papel de uma verossimilhança, com o problema de que J Z,(aç)dz
Como consequência deste fato não podemos considerar como distribuição a priori para
zo a distribuição imprópria uniforme em Et, sob pena de não obtermos uma distribuição

a posteriori própria. EHoadley (1970) considera uma particular distribuição a priori para
zo, na família das 'aiétribuições t-Student, obtem que a distribuição a posteriori de z.
também irá pertencer a esta família de distribuições, obtendo-se assim uma conjugação.
Este é o resultado do próximo teorema.

Teorema 2.2 Soó as condições do teorema 2./ e supondo qae

«o l Z «., Tn-;(i; ':=-iir:l) , " > 3,

então

n -F l -.F !gg:

zol3/o,y,z(â/; 1, t.--z),(2.11)
onde Tn(p,a2) denota a disfrÍóuÍção í-Sfudenf u72 tiariada rido centrada com n gra s de
lil)erdades e parâmetros de posição e dispersão, H e a'z , respectivamente.

2

Uma consequência imediata do teorema 2.2 é que o estimador inverso, X/, é um es-
timados de Bayes, quando considera-se i3J!!1111.g114É1lática . Estabelecida a distribuição
a poster;or; o problema de estimativa poi intervalo fica trivialmente resolvido. Entietan

to, observe que X/ é estimados dc Bayes para esta particular distribuição (opinião) a
pr;oz;. A distribuição a priori considerada no teorema 2.2 depende do planejamento do
experimento de calibração, isto é, ela irá dependem do tamanho da amostra n e dos valores

fixados zls, o que aparentemente é difícil de ser justificado. Como sua opinião a priori
sobre o valor desconhecido de zo pode depender das condições do seu experimento de cali-

bração? Tudo isso pode ser bastante questionável dentro de uma perspectiva subjetivista
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de probabilidade. Entretanto, invertendo um pouco a situação podemos dizer que se a
nossa opinião a priori(que deve depender somente do nosso conhecimento a despeito do
valor desconhecido zo) está concentrada em torno de i, na forma de uma distribuição
t-Student como especificada no Teorema 2.2, então o estimador inverso é de Bayes. Além
disso, a variância a priori é dada por

b''-(,o l a) , « > ',

de onde se conclui que, para n grande, a variância de ao êste próxima de sÍ, que é a
variância amostral dos valores fixados z;s. E interessante observar que essa interpretação
está de acordo com os estudos de simulação de I':iutchkofT (1969) que indicam vantagens
no estimados inverso para os casos onde zo esta dentro do domínio dos zls e próximo de

7

#

Posteriormente, Hunter and Lamboy (1981) também apresentaram uma solução baye-
siana para o problema de calibração onde obtiveram expressões para a distribuição a
posteriori. Eles consideram duas situações: quando a variância é conhecida e cluando
é desconhecida. Tais expressões são complicadas especialmente pala o caso onde a va-
riância é desconhecida que é a situação mais iealística. No entanto, foram feitas algumas

observações sobre o comportamento da distribuição a posteriori(através de um exemplo)
supondo a variância conhecida. Observou-se que essa distribuição é bem aproximada
pela distribuição normal centrada no estimador clássico (estimador de máxima veios-
similhança) e que há uma coincidência muito grande entre as regiões de credibilidade
bayesiana, usando a posteriori exala e a aproximação normal, e os intervalos de confiança
clássicos de Fieller (1954).

Para obtenção da distribuição a posteriori desejada, Hunter and Lamboy (1981) con-
sideram a seguinte tepalametrização do problema de calibração

/i = a + #:"i + .; , .;;'y'N'(0, .'') /n l n\

yo=v7+eo , eo-- 7V(0,a'), eo independentedee{, {=1,..,n *~ '"'

onde v7 = cr + /3zo. Eles derivam a distribuição a poster;or; de zo a partir da distribuição
a posterior; de(a,P) dado(zi, yl), ....,(z«, g«) e da posteriori de v7 dado yo, considerando
distribuições a prioris impr(5prias para cr,P e v7, e a independência entre (a,/3) e v7. O
resultado é baseado na distribuição da razão de normais bivaiiadas, quando a2 é conhecido,

e na razão de t-Student bivariada, quando cr2 é desconhecido. Enquanto Hoadley (1970)
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utiliza uma distribuição a priori diretamente para o valor desconhecido de interesse zo,
Hunter and Lamboy (1981) utilizam uma distribuição a priori para o parâmetro z/ que
induz indiretamente uma distribuição a priori para zo. Outra diferença entre as duas
soluções bayesianas do problema de calibração é que Hunter and Lamboy (1981) supõem
independência entre 77 e (a,P), enquanto para Hoadley (1970) a independência é entre #.
e (a,/3). Vários autores, entre eles Hil1 (1981), afirmam que a independência assumida
por Hoadley (1970) é mais natural.

Hil1 (1981), em discussão sobre o artigo de Hunter and Lamboy (1981), chama atenção
para o fato de que esta solução é um caso particular da solução de Hoadley (1970), se
considerarmos a seguinte distribuição a pr;or; p(a,P, o:, z.) c( l$[. Segundo Hil1 (1981),
um dos aspectos positivos do trabalho de Hunter and Lamboy( 1981) é o fato de trazer uma
justificativa bayesiana para o estimados clássico e as regiões de credibilidade de Fieller
(1954), com a vantagem de não recair em coisas sem sentido como uma região IR com
confiança menor que l.

A extensão multivariada para o problema de calibração foi desenvolvida por Brown
(1982) que obtem resultados tanto na perspectiva clássica quanto bayesiana. Na perspec
uva bayesiana ele estende o trabalho de Hoadley, considerando o modelo

Z/{ +e: , ei'2'Nç(O;E), {=0,1,2,...,n, (2.13)

onde 1/{ e z{ são vetores de dimensão qxl e pxl, respectivamente, e B é uma matriz de
dimensão pxq. Por simplicidade de notação, estamos considerando os interceptos das tetas
iguais a zero. Para o caso mais geral, basta considerar z. = (1, zl), onde zl são os vetores
originais, i = 0, 1, .., n.

O resultado do próximo teorema foi obtido por Brown (1982) considerando a inde-
pendência a pr;or; entre (.B , E) e aoo e o fato de zo não depender de ax, ..., a., justi-
ficado poi estarmos trabalhando num problema de calibração controlada. Relembiamos
que X =(zi,..., z«y e y =(y.,.., Z/.y; e introduzimos a «citação X. =(zo,z-,..,a.) e

}''* ,y., .., y.).

Teorema 2.3 Soó o made/o 2./3, suporia'z que a pr orí zo e (-B,E) são independentes

..m d.-ád«de; p(z.) e p(.B, E), «;p«ti-m.«t.. S. p(.B, E) « IXI'c:P , .«[ã.

P(zo l 3/o, }'', X) « P(zo)Z,(ao),
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onde

Z:,(zo) =
'~'"' la'(zo) +(yo - .à'boys''(y. - Ê'z.)leP'

com u = n + 1 -- p -- q e sendo

Ê )':X'y o e.«..«. de -B,

S (}'' x -a y( }''' XB) íz matriz dos resíduos, e

a'(zo) 1 + ao'(X'X)''zo

Z,(zo) é integrável para q > 1. Quando q = 1 esta expressão coincide com a dada por
Hoadley e como comentado anteriormente não é integrável.

Prova: Utilizando-se as propriedades usuais de probabilidade, temos que

P(zo Z/o,y,X) « P(2o X)P(y* X.)

Mas, p(y,. X*) é a densidade preditiva ou marginal de y*
Sob a hipótese p(B, E) c( IXI'a;U, temos que

p(v* l x*) ''' ./z; .& lxl-''#'.-{.,x'''laxaB, (2.14)
onde

.A -ax*y(}'', BX*)

Inicialmente vamos integrar 2.14 em relação a E. Para tal, observe que o integrando
de 2.14 é o núcleo de uma distribuição Wishart (ver capítulo 4), portanto

C lxl-''#''.-{,,x'''iax u l..4l'#

Logo,

p(}'''* l x*) " ./a l.AI'#a-a « .L lc: + (-a - c'*yc,(B - o-)I''Fa-a, (2.15)
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onde

C. .à(x'x)+ yoal,llX'X + zozl,I''

(72 = -Xt.X + zoao c

c; - s + a!:;i:112i
g. --Bz.) '
xl-ii;

Deste modo, o integrando de 2.15 pode ser identificado como o núcleo da densidade
de uma matriz t-Student (ver capítulo 4), resultando (lue

P(y X*) « IC',I''+lC,l-'te-

mas, podemos I'descrever Cr2 e Cr3 como

c, li + zâ(x'x)''zol'í''Plx'xl-a:P

c; 1 - a:t;:ü ,

onde u = n -- p -- q. Portanto,

p(y* l X*) « la'(zo)I't'P

Consequentemente,

P(}'''..: l X*) « L'' r'k0 [e:lli':'l
la'(ao) + (yo - Êz.yS':(y-. Ê, ) e*4:'L

0

Recentemente, l<ubokawa and Robeit (1994) discutiram em termos da, teoria da de
cisão a admissibilidade desses estimadores. Eles mostram que o estimados clássico não é
admissível e que o estimadõüverso é admissível para p + q 2 4. A admissibilidade do
estimador inverso provêm do fato dele ser um estimados de Bayes com risco finito. Eles
propoém um estimados alternativo, que é Bayes quando utiliza-se a pr;ori de referência de

Bernardo (1979), que na sua contrução distingue os parâmetros de disturbio (nu;dance)
do parâmetro de interesse. Uma das vantagens desta distribuição a prior; é que não se
tem a dependência do tamanho da amostra, como na proposta poi 13rown. Entretanto, tal
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estimados não é obtido analiticamente mesmo tendo-sc uma expressão analítica pala a dis
tribuição a posteriori. Para compara-lo com Xc e X/ eles fazem um estudo de simulação
via Monte Carlo para os respectivos riscos. Numa situação particular, eles concluem quc
o estimados proposto é melhor que X/ , em quase todo o espaço paramétrico. No entanto.
a comparação com .Yc é mais incerta, e parece que o método proposto tem vantagens pata
valores grandes de zo.

Outro trabalho recente em calibração bayesiana multivaiiada é o artigo de du Plessis
and van der Merwe (1994), eles supõem a existência de um ponto É no tempo a partir do
qual há uma mudança na matriz de covariância. Esta solução é interessante pala situações
onde a suposição de homocedasticiclade não é razoável, isto é, a variância não se mantem
constante para os diversos valores de #. Os resultados obtidos também não são analíticos
e a distibuição a poster;orf é traçada com o auxílio de um algoritmo estocástico conhecido
como amostradoi de Gibbs(ver apêndice).

Observamos que mesmo sob as suposições de linearidade c normalidade tem-se dificul-

dades na obtenção de resultados analíticos no problema de calibração. Por isso, apesar
da questão ser bastante antiga ainda desperta interesse, especialmente no campo multi-
variado. Alguns trabalhos com propostas clássicas tem sido desenvolvidos nesta campo,
Brown and Sundberg (1987), Lieftinck-Koeijers (1987), Oman (1988), Mathew and l<asala
(1994). Essas soluções são extremamente complicadas e acreditamos ser possível com a
inferência bayesiana apresentar soluções mais simples para o problema de modo a permitir
soluções também pata situações onde as hipóteses de normalidade e lii-tearidade não são
satisfeitas.

No próximo capítulo buscamos soluções mantendo a suposição de linearidade e con-
siderendo os erros na classe das distribuições elípticas, uma classe mais ampla do que a
normal.
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Capítulo 3

Calibração linear no modelo elíptico

3.1 Introdução

No capítulo anterior apresentamos uma breve revisão da literatura para o problema de
calibração controlada. Observamos que em todos esses procedimentos considera-se a su-

posição de normalidade pala os erros. Um contexto interessante de ser estudado é o que
ocorre quando a suposição de normalidade não é razoável. Por exemplo, como é sabido
a distribuição normal é vulnerável a observações aberrantes (out/;ers). Várias técnicas
estatísticas tem sido estudadas com o objetivo de diminuir este problema, denominadas
técnicas robustas. Mesmo que em muitas delas a suposição de normalidade seja mantida,
busca-se alternativas em técnica de contrução de estimadores que não soam tão influen-
ciados por estas observações aberrantes. Por outro lado, alguns autores propoêm usar
distribuições que apesar de preservarem a simetria da distribuição normal são mais re.
sistentes a influência de dados aberrantes. Neste sentido, Longe, Little and Taylor (1989)
sugerem um método de inferência robusta que consiste em substituir a suposição de nor-
malidade pela distribuição t-Student. Como a distribuição t-Student possue caudas mais
pesadas que a distribuição norma.l, ela permite a acomodação de valores disciepantes. Des-

se modo os outJ;ers não são totalmente desconsiderados, como sugerem alguns métodos,
mas entrariam na análise com um peso pequeno em relação às outras observações. Além
disso, considerar a família de distribuições t-Student com u graus de liberdades, p ? l
inclue também a distribuição normal se considerarmos o caso limite de p -+ oo. Portanto.

o modelo normal estaria contemplado como um caso particular.
Como sugerido em Longe et a.1. (1989) o problema pode ser estendido para a família

)
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das distribuições elípticas. As distribuições elípticas formam uma classe generalizada dc
famílias paramétricas de distribuições probabilísticas que preservam a estrutura simétrica
das distribuições normais, a família t-Student é um elemento dessa. classe. Essa classe dc

distribuições tem despeitado um crescente interesse nas últimas décadas com o objetivo
de estudar a robustez dos procedimentos de inferência sob normalidade. Um trabalho
recente que contem uma revisão detalhada das distribuições elípticas e suas propriedades
é Arellano-Valle (1994).

Na seção 3.2 apresentamos uma breve revisão das distribuições elípticas, com alguns
exemplos e as principais propriedades. Na seção 3.3 definimos o modelo de regressão
linear elíptico, considerando-se dois casos: o modelo dependente e o modelo independente.

Para o modelo elíptico dependente obtivemos, no teorema 3.1, (lue a classe conjugada
associada ao parâmetro de regressão © é a classe das distribuições elípticas, supondo-se a
variância conhecida. Além disso, a média a posteriori é uma combinação linear dos dados
e não depende da especificação do modelo. Nas seções 3.4 e 3.5 tratamos do problema
de calibração nos modelos elípticos dependentes e independentes, respectivamente. Final-
mente, na seção 3.5 apresentamos uma aplicação, onde consideramos o modelo t-Student
independente.

3.2 Distribuições elípticas

Neste capítulo vamos nos limitei a ttabalhai com dista-ibuições elípticas dominadas pela
medida de Lesbegue, isto é, aquelas que possuem densidade.

Definição 3.1 Um uef07' rz/ealório rz-uaríado y, aóso/ Zamenfe confíh?éo, [em díst7'ióü ção
elíptica com uetor de locução p, e ma,triz de dis'pensão E, se sua função densidade de
probablidades é dada por

/(plp,x) {gl(p-pyx''(v-p)l, vc m,"

para tilg\tma função g, tat qve, g(u) Z ç) pctra LI > Q, e

(3.1)
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A função g é denominada furlção geradora da distril)unção elíptica e a notação ittilizada
é y -- aJ.(p, x; çl.

A seguir a.presentamos alguns exemplos, de famílias de distribuições que pertencem a
classe das distribuições elípticas.

Exemplo 3.1. Distribuição normal multivaiiada: considerando a função geradora

g(«) 2«')3'.3'

./'(Z/ l p, E) = IXI'{ (2a-):ã'e#Q/'PrE''W-/q, 3/ € ]R",

que é a densidade de uma normal n-variada, denotado por Nn(P, E).

Exemplo 3.2. Distribuição t-multivaiiada : considerando a função geradora

.(«) - !-çll;1%-t« + «] :"#

temos que,

mos que, y C IR", u ? 0,

/(v l /',x) - lzl'} -rçllll11=-i«+(v - pyx':(v - p)l:e;w, y c n"

que é a densidade de uma t-Student n-variada com p graus de liberdades, denotado por
Tn(P, E; «).

Uma classe um pouco mais geral do que a t-Student é construída com a introdução de
um novo parâmetro À e é denominada t-Student generalizadas sua densidade é dada poi

.f(v l /', x) - xl'} -rÇlllila l,x + (z/ - pyx''(z/ - p)l:e:'a

notada poi Tn(p, E; À, p). Quando À = p temos a família da t-Stude

te

e será de nt milltiva.] l
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Fiada.

Exemplo 3.3. Distribuição normal contaminada: considerando a função geradora
g(u) = (g-(u) + (1 -- {)gi(,-u) , 0 $ { $ 1 , ,- 2 0 onde gi é a função ge-.ado-a de

uma distribuição iV«(p, E). Então, temos que



/(y IP,X,(,,'-) lu.E)+(1 {)/-(,Z/ IP,X)

onde ./i é a densidade de uma distribuição normal. Utilizaremos a notação NC'.(p, EI (, r).

Exeiuplo 3.4. Distribuição normal composta: considere a função geradora

g(u) = 1(2v«):l e'Ü;dGI.«,),

onde G é uma função de distribuição de probabilidades tal que, G(0) = 0. Então, temos
que

0

./l(v l p, x) /P-)#'.' dG(«)

que é a densidade de uma normal composta, também denominada de mistura de normais

cuja medida misturadora é G, e será denotado por A'fJV«(p, E; G).

Exemplo 3.5. Distribuição de Peatson tipo 11: considere a função gerad

g(«) -")", O$"$1, m>-l

ora

.f(y l P, E,m) - lxl'{ !Y$+ " -n) 1: E''(y - P)I"

Exenaplo 3.6. Distribuição logística: considere a função geradora
U

! e-(Z/ P)'E''(y P)
.f(v l p,x,«.) - xl';
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e Principais Propriedades

Considere y -' E/«(p, E; g), então as seguintes propriedades são válidas

1) 0 valor esperado e a matriz de covariâncias de Z/, se existirem, são dados, respectiva-
mente, por Zlyl = p e Vlyl = clgl', onde ag é uma constante positiva que depende
da função geradora g .Por exemplo, no modelo Normal ag = 1 e para o modelo
t-Student com p graus de liberdades, crg = ;;:}, para I' > 2. No caso de E = .r., cl
é a variância de cada distribuição marginal.

2) Sez = p2+ E2 y então z «. E/«(E2p+p,,E2EE,;g)

3) Suponha que y, p e E são particionadas como segue

«- 1;:1, «- 1;:1, '- 1:=: :::1, ';:,

o«de Z/.,l e p..l são velares (mx 1) e E.,it é uma matriz (m x m ), l $ m < n. Então,

m. 00

W« - Z/(p«,X«:;p*), "m g*(«) - gílh./'g('' + ")'"'''z", « ?o

e,

z/« l v~ «' E/(p«(v«), x«-.«;g«ü.)),

/

onde

P.(y,) p. + X«,Xãb(y. - p,) e E«:.. = E": EÁ2EÃIEBI,

g.,(") - :ã-7::J:'L--, « 2 0, q(v.) - (v. - p.y ib(v, - p,)
(3.4)

Q

4) Se E é diagonal, então Z/: , ., y. são independentes se, e somente se, y -.. /V.(p, E)
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Para mais detalhes e outras caracterizações na classe das distribuições elípticas ver
Arellano-Valle (1994).

Exemplo 3.7. Seja y '- Tn(P, EI À,p), então as distribuições mal'finais e condicionais
são também t-Student generalizada. Considerando as paitições de 3.3, temos que

Z/,.l «' Tm(P.,*, E..*-; À,p) e y..l l yB -, Tm(PÁ(yB), E.--.a; À,W,),"«),
onde

z/. = u+n m , À. = À+a e

p,.l(yB), E,.it.B, q(yB) foram definidos em 3.4

Definição 3.2 Um uefor a/eafór o e/@fico, 3/ «' /ç/.(p, Elg), á represenZáue/ se

g(u) = 1(2vu):l e'Ü;dGI.u),
0

para alguma J.d. G, tat que G(0) = Q.

(3.5)

A representabilidade de g caracteriza uma subclasse das distribuições elípticas que
será bastante útil no decorrer deste trabalho. Essa subclasse é a família das distribuições
normais compostas (exemplo 3.4) ou mistura de normais.

Recentemente, l<ano (1994) estabeleceu a equivalência entre a iepresentabilidade de
uma função geradora e o que ele chamou de consistência da família de distribuições. Essa
propriedade de consistência refere-se a característica que algumas famílias de distribuições
multivariadas possuem de que todas as suas densidades marginais estão na mesma família

dc distribuições, diferenciado-se da densidade conjunta original apenas por uma questão
de dimensão. Mais precisamente, denotado-se por g(u l n) a função geradora de um vedor
n-dimensional, diremos que g é consistente se

g(}l:z} in + l)d««+- P(>1:zj l n).(3.6)

As distribuições normais, t-Studcnt e normal contaminada possuem essa piopiiedade
de consistência, enquanto que as distribuições logística e Peaison ll não à possuem.

n-+l

l lJ J
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3.3 O modelo de regressão linear elíptico
Considere o modelo de regressão linear

y = X/3 + e,

onde y = (y1, ..,3/.y é um vedor aleatório n x 1, X = lziÍI é uma matriz de dimensão
n x A de constantes conhecidas, de posto A < n , /3 = (/7t, ...,#i;y é um vedor k x l de

parâmetros desconhecidos e e = (ei, .., e«y é um vetor dc erros aleatórios.
De um modo geral serão consideradas as seguintes suposições a respeito dos erros:

E(e) - O e C'oo(e) = a2 in ; as quais são t'espeitadas se uma das duas hip(5teses a seguir
é acrescentada

(i) e «' E/«(O, a'/n;g) ,

(ii) elyEZi(0,a';g), i = 1,2,...,n

As especificações ({) e ({{) serão denominadas modelo e.IÜt;co dependente e mode-
lo e.libt;co ;ndependente, respectivamente. Tais especificações têm sido consideradas por
despertar interesse no estudo de robustez. No caso ({) têm sido obtidos resultados interes-

santes tanto no contexto clássico como bayesiano. Zellner (1976) desenvolve uin paralelo
entre os contextos clássico e bayesiano sob o modelo t-dependente, isto é, supondo que
e «, Tn(0, a'.r«; p). No contexto clássico Zellner (1976) mostra que o estimador de máxima

verossimilhança de P coincide com o respectivo estimador de máxima verossimilhança sob
normalidade, P = (X'X)':X'y. Além disso, as inferências sob P baseadas tanto na
estatística t quanto na estatística F' são robustas (distribucionalmente robustas). No con-
texto bayesiano, Zellner (1976) mostra que considerando-se a distribuição a priori de
referência usual pala (/3, a'), as inferências a posteriori sobre /3 são as mesmas que sob a
suposição de normalidade. Entretanto, o mesmo não acontece com as inferências a poste-
riori sobre a2. Esses resultados tem sido estendidos pala a classe geral das distribuições
elípticas por diversos autores, ver por exemplo, Fang and Anderson (1990).

Len-a 3.1 S'ó ' ,«.d./. d' ''g«ã. /Ín«, ./ÚlÍc. d.p.nd'nte, .. p(/3, a') « (l/a')p(P),
'«Éã. P(P l y) «ã. d'P.«d. d« /u«Ção g.«do" g.

Prova: ver Osiewalski and Steel (1993)
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No caso (ií) o tratamento analítico do modelo é em geral mais complicado. No con-

texto clássico a obtenção do estimados de máxima verossimilhança depende de algolitmos
numéricos e as inferências são baseadas na teoria assintótica, vei pot' exemplo, Longe et
a1. (1989). No contexto bayesiano temos conhecimento do trabalho de Geweke (1993) que
sob o modelo Z-independente obtem a distribuição a posteriori aproximada para. /3 e o2
através do algoritmo numérico conhecido como amostradol de Gibbs (ver apêndice), con
siderando a. distribuição a priori de deferência usual pala estes parâmetros. No problema
de calibração não temos conhecimento de estudos considerando o modelo elíptico.

Os modelos (i) e (ii) são equivalentes se e somente se, estivermos na família das
distribuições normais, isto é, g for a. função geradora da distribuição normal.

Em inferência bayesiana muitas vezes é interessante considerar classes conjugadas
de distribuições. Vamos denotam genericamente por 0 o parâmetro de interesse e por
g 1 0 o modelo estatístico. Se as distribuições a priori e a posteriori de 0 pertencem a.
uma mesma família de distribuições de probabilidades, /, (de modo que elas não diferir
apenas em relação ao valor dos parâmetros que especificam essa distribuição) esta família
é denominada classe conjugada ao modelo especificado para as observações, 3/ 1 0. Por
exemplo, no modelo de regressão usual com ermos normais a classe conjugada associada ao
parâmetro /3 é a família da distribuição normal. Neste sentido, vamos mostrar que para
o problema de regressão linear simples, quando o parâmetro de interesse é P, supondo-se
a2 conhecida, a classe conjugada. do modelo de regressão elíptico dependente é a classe
das elípticas, a menos de algumas restrições sobre as funções geradoras do modelo e da.
distribuição a. priori.

Teorema 3.1 Soam Z/ l /3,o'' «' ZÇ/«(X/3, a'/n;g) e /3 l a' «. EIÊ(bo,a'Bo; /zO) país que,

g e ho estão relücionadcts através de üma Junção geradora, f como sega,e,

h.(«) - Fà ?,'#/k + «)a,,
(3.7)

.(«) - #:17#, çw - (ê-!g)..:gg-.:©:!d

1{)0 1 .'', 3/ -- E/k(Z,:, a'-B:; A,)

lí{)y l a' -- E/.(XZ,o, a'(.r« + X-BoX'); g'),
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onde

bi bo + -BoX'X llx; -e.(-r. + x:x).n.I''(Õ bo) , Õ (X'X)''Xy,

-B] = -Bo .BoX'(-r« + X-BoX')''XBo,

g*(«)
k oo

iib /«'p.fk + «)a, , « ? o .

h:(«)-/l:qllÍÕÍ' "" çM-
(Z/ - Xboy(-r« + X-BoX')':(y - Xbo)

Prova

Vamos mostrar inicialmente que (y,/3), condicionalmente a a', tem uma distribuição
conjunta elíptica (n + É) variada e então, utilizarldo-sc as propriedades das distribuições
elípticas, verificamos os resultados ({) e (i{).

p(y,Pla') l©,a')p(P la')

- (.D-'«-{ .a.]-#p 1 1 A.[çM].
Clonsiderando as relações 3.7, temos que

-r.. a l a'~ . . [(V - XPy(V - XP) + (P - boy-Bi'(P -
f'\W)r'' 1 " / ''- J l.

b.)

Vamos denotar por

Q (y XPy(z/ XP) + (© - boy-Bi'(P bo),

então

Q XZ)o + Xb. X/3y(V - XZ,o -} Xb. X©) + a'q(/3)

XZ,oy( 3/ Xbo) + (y - Xboy(Xbo X©) + (Xbo X#y(V - XZ,o)+
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+(XZ,o - X/3y(Xbo - X©) + a'q(P)

IZ/- XZ,oy(y -Xbo)+2(Z/ - XZ,oy(XZ,o -XP)+(P - Z,oy(X'X)(© Z,o)+a'q(P)

(y- XÓoy(3/-Xbo)+2(y - XZ,oy(Xbo- X©)+(© Z,oyl(X'X)+-Bi:l(P bo)

« Vt.r. x' l/«
a-ó. J [ x (x'x)+-aã' J ]. p-'.

«-xó. V ['.-'.x,',.x: x-,. ]'' r «-xó. \

p-ó. 7 1 ',.x' .". ] \ p-ó. 7

(y,© l a') '- E/«+*(p, a'E; ./),

«-l::'l . ,-l'«w'*' T'l
Utilizando-se a propriedade 3 das distribuições elípticas, obtemos que

Z/ l a' «., E/.(XZ'o,-r«+X-BoX';g) e O l y,a' -.., E/*(p(y),E«:..;g,m),

Clonsequentemente

onde

com

.r.+X B.X

P(y) + .Box:l-r,.+ x.Box'l':(z/ xbo),

x":.« - «' l.a. -a.x'l-r. + x-a.x'l-'x-a.l

q(Z/) - XZ,oyl-r« + XBoX'j''(y Xbo)
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Manipulando um pouco obtemos p(y) = bi 0

O resultado ({{) do teorema 3.1 nos diz que, se a variância é conhecida, a distribuição
preditiva também é elíptica. Este resultado será fundamental na obtenção da distribuição
a. posteriori do problema de calibração, apresentada no teorema 3.3., da próxima. seção.

Em relação ao resultado (i), observamos que após algumas simplificações bt pode ser
escrito como

b: n.x'xl.r, -Bo(.Z', + X'X).Bol':Õ + l.r. .BoX'XI.r, -Bo(-r. + X'X).Bol' :lZ,o

Portanto, bi é uma combinação ]ineal convexa de bo ( a média a priori de /3) e cle © (
o estimador de máxima verossimilhança sob normalidade). Além disso, bi não depende
de a2 e nem da função geradora ./. Resultando que, sob a perda quadrático, o estimador
de Bayes para # é bi (EI/3 l yl = bi) independente do modelo especificado. Deste
modo, a estimação pontual de P no modelo elíptico dependente será a mesma obtida sob
normalidade. Observe que este resultado independe da distribuição a priori escolhida para
a2. As diferenças em termos de estimação estão iefletidas nas variâncias a posteriori, que
serão dadas por

VI/3:ly,pl lyl/3;l3/,a',gll a«.b«Ela'lylgl, { 1,2,...,k (3.8)

onde ah: = --2pl,.(0) é a função característica associada a A] e a última esperança é
calculada em relação à distribuição a posteriori de o2. A notação EJX l pl indica que o
modelo elíptico considerado tem função geradora g, analogamente pala t/IX pl. No caso
particular do modelo normal substituímos g por 'é. Como consequência deste resultado
obtemos o seguinte corolário.

Corolário 3.1 Se p(.') « l/a' ente.

Ela' l y, /l - óh' vlP: l V, él

Prova: Pelo Lema 1.1 sabemos que VI/3 l y,gl não depende de g. Logo,

vl/3 l v,gl = vl/3 l v,ÓI.

Consiclerendo-se a relação 3.8 obtemos o resultado desejado. O
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O resultado deste col'Diário é bastante interessante pois nos permite obter uma ex-
pressão ana]ítica para un] estimados pontual da variância. Como já foi dito anteriormente,
no modelo elíptico dependente a distribuição a posteriori de o-2, utilizando-se uma distri-
buição a priori imprópria, depende da função geradora g e pode ser extremamente difícil
de obtê-la.

Exemplo 3.8. O modelo t-Student inultivariado.

Considere Z/ l ©, o' -' Tn(XO,a'/.;p+ q(P);u+ k) e /3 l a' N Tk(bo,a'.Bo; p). Neste
caso, existe uma fullção gei'a.dará ./ que satisfaz as condições 3.7 do teorema 3.1, que é
dada pol

/(«) - 1ll=iilil;E-t« + «]-'w.
Para verificar isto devemos mostram que

.(«) - q=lãP,
onde ho é a função geradora. de uma distribuição t-Student k-variada com p graus de
liberdades, e g é a função geradora de uma distribuição t-Student generalizada n-variada
com pa:âmetros p + q(/3) e p + k.

Utilizando-se a função geradora de uma distribuição t-Student generalizada, temos que

(3.9)

/..(ç(g) ç(P)I''g }

mas

.f(" + q(/3)) 1« + q(P) + «I'':F' ,

portanto

í::ilõgT - [« + çp) + «]
e:L;U

Logo, a relação 3.9 é verificada
Aplicando-se o teorema 3.1 , obtemos que

Z/ l a' -- Tn(XZ,o,a'(-r« + X-BoX'); «) e
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P l a', Z/ «., Tk(b:, a'.B:; À-, ,-)

o«de À. = p + q(Z/) e ,- = p + n.

Nas próximas seções vamos estudei os modelos elípticos dependente e independente no
contexto do problema de calibração.

3.4 Calibração no modelo elíptico dependente
Nesta seção vamos considerar o modelo elíptico dependente para estudar o problema de
calibração linear. Por simplicidade e com o propósito de entender melhor as idéias princi-
pais, iniciamos com o modelo de calibração linear simples. Nesse contexto mostramos, em
primeiro lugar, que considerando-se a distribuição a priori imprópria para o parâmetro
a2, os resultados obtidos sob normalidade permanecem válidos. Este tipo de robustez é
similar ao que ocorre para o parâmetro de regressão, cujo resultado foi apresentado no
Lema 1.1. Logo a seguir, trabalhamos com a classe conjugada elíptica para o parâmetro
/3 e uma distribuição a priori arbitrária pala o2

Considere o modelo de calibração linear simples

g/ P:+P,'-i+.{, Í 0,1,2,..,n, (3.10)

onde ao é uma quantidade desconhecida, mas zi,z2, ...,z« são quantidades conhecidas
(previamente fixadas). Como antes, o parâmetro de interesse aqui é zo e portanto, Pi e
/32 são parâmetros perturbadores. O mesmo acontece com os parâmetros associados com
a distribuição dos erros.

Com o objetivo de simplificar os i'esultados adotamos a notação w* = (wo, wi, .-., to.)
pa'a rep'esentar um vetor n + l dimensionar e m = (wl,tO2,.-.,tOn) pal'a um vetar n
dimensional. Assim, y* =(yo,yi,...,y.y, #* =(#o,zl,...,#«y e X* = jl.+i,a.l, onde
lk é um vetou de uns k dimensional.

Desta forma, o modelo 3.10 pode sel escrito como

y* = X*/3 + e*,

o«de /3 = (P-,#2y
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Nesta seção vamos supor que e* '- .B/.(0, o2-r.+l; g), isto é,

,'«, ,.« «',-'-.IÊ51 (3.11)

Consequentemente

Z/* X*, P, a' -- E/«+:(X.P, a'.r«+- ; g),(3.12)
onde estamos supondo que e* é independente de zo. Utilizando 3.11 e 3.12 temos que a
função de verossimilhança do modelo elíptico dependente é dada poi

\â*(©,'',".) -("D:'l''plQ* x*©y(p* +!@l.
Note que 3.13 pode ser expressa en] termos de

(3.13)

'* - (x*'x*)''x*'«. . .3 . («*-"*ó:1:17*-"*ó.) , ... ..' '"
(v* x*Py(z/*-x-P) (z/*-x*/j.y(3/* x..Ó.)+(P D'...y(x*''x.)(P-/j*) (3.i4)

A seguir iremos considerar duas especificações pala a distribuição a priori. A primeira
considera uma distribuição a priori ompi'ópria para a2 e a segunda considera a classe
conjugada para /3-

Teorema 3.2 Soó o «',ode/o de ca/{ó,«ção e/@íác. dependente, se p(/3,a' l #*) « 3p(P)
e p(#o a) á uma dons dado própria, e zfão

p(". 1 ", v*) " p(". 1 ') /(s?):e;'lll + o ' Ó':;rül jl4:PJl-e:p'p(p)ap (3-is)

para qualqücr Junção gel'ad.ora da dist,tiblLiÇão elíptica.

Prova: Sabemos quc

P(.:o :«,3/*) « P(3/, l a.)P(«o l z) l3.i6)
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Como p(#o l z), a distribuição a priori de ao, não depende do modelo proposto, a prova
consiste en] mostrar que p(l/* l z*) não depende da função geradora g.

IVlas,

P(y* l z*) « / \l/*(©,a', :«o)p(©,a' l z.)d/3da'
(P,'')

De 3.13 e considerando a hipótese de priori imprópria para a2, temos que

p * l ,*) « /./'(.'q:'g-pl@' x*P:.ly1 4'@JflrpODaP.P.'
Fazendo

.. (3/* - x*0y(z/.. x*0)

obtemos para a integral mais interna, aplicando condição 3.2, que

'l(V* - x.©y(V* - x*P)l:e::'P(«)a« - !;:!:-- l(V* - x*Py(z/* - X*P)l

)a2

2

qualquer que seja a função geradora da distribuição elíptica. Finalmente, para obtermos
a expressão 3.15 utilizamos a decomposição dada em 3.14. O

Portanto, a distribuição a posteriori de zo não depende da. especificação do modelo e
as inferências bayesianas sobre #o permanecem constantes sobre a classe das distribuições
elípticas. Isso nos permite utilizar todos os resultados obtidos na literatura pal'a o proble-
ma de calibração sob o modelo normal, mesmo que se estqa trabalhando com a hipótese
de elipticidade conjunta.Deste modo, o próximo corolário é imediato do teorema e do
resultado obtido por Hoadley (1970).

Corolário 3.2 Soó as c07tdições do íeoren2a 9.g, se p(/3)
Tola,-Ti(i,s:(liiq);??.--3), ?? >3, 07zdes: = E r'''n ei:

J

c( C'

t=l

(co.«t ., .« te )
e rzZâo

e

-:. 1 ,, v* - I'-P., [« + ] + (!.;--;il.!q.X]; « - q
onde
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â. -i+(y.-g):igz é' «íám .,. :"'"' p""-' ,

)ll: (rf -Ê)( v- -g )

01 = !::1- está,madol' de má:cima uerossimilhança de 0a e

71

r'= s:g} com S'2 - Ü ..x 0)'(v-.x
n -- 2

Assim, podemos concluir que o estimador inverso é um estimador de Bayes o qual é
robusto na classe das distribuições elípticas. No entanto, salientamos que sua. aplicação é
restrita as suposições das distribuições a priori e todos os comentários feito no capítulo
anterior sobre essa distribuição são mantidos. Relembramos que a suposição a ])rioli
sobre zo indica simetria em tomo de i(média dos valores fixados para a calibração) e
q« y(". l z)

Os resultados dados por Hunter and Lamboy (1981) e l<ubokawa and Robert (1994)
(ver capítulol) sob suposição de normalidade continuam válidos na classe das distribuições

elípticas dependentes, desde que seja considerada. uma distribuição a priori imprópria para
a', do tipo p(a')c( l/a'

Teorema 3.3 Soó o morte/o de ca/ oração e/OíÍco dependerzZe, com (/3,a') {ndependenZe
d' ,o . P(«o l ") «m« d'«sid« ' p,óp,{«. S. P l a',z «' E/,(óo,a'.Bo,Ao), .«d. g . h.
esta,o relacionadas como especi$cado em 3.'7, então

P("o l z, Z/*) " p(';o l z)/ e/«+i(Z/*; X*b., a'(.Z«+:+ X*BoX*');g')P(a' l z)da',

Ol-tde el.Çz\ p.,'E\ g) denota Q função del-tsidade de probabilidade de lmü elÍpti,ca l-t-uuriüdn
com. parâmetros de locação F, matriz de dispersão E e JITtÇão geradora g.

Prova: A piava é imediata do resultado ({{) do teorema (3.1), basta considerar

P(«o l y*) « p(*o) / p(y* l «o, a')p(a')da'

e observar que Z/* l zo, o2 é a distribuição pieditiva, quando a2 e zo são conhecidos, pala
zz + ] observações. O

0

0

A utilização deste resultado para obtenção de inferências sob zo depende da. especifi
cação do modelo, isto é, da foinla fixada pala as funções geradoras g e /zo.
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3.5 Calibração no modelo elíptico independente
Nesta seção iremos trabalhar com o modelo de calibração linear simples definido en] 3.10,
sob o modelo elíptico independente. Suponha que

.: la';#E/-(0,a:;g), i l,..,n,

isto é,

p('o, e*, ..., .. l a')

Como estamos supondo que o vedor de erros e*
(a;o, ..., #.)* e /3 =(PI,P2)*, de 3.10 segue que

(eo, .., e«y é independente de #,:

yf l a{,P, a: W-e/-(P:+ P,«i,a'; g).

Desta maneira a função de verossimilhança é dada por

(3.17)

uP* (P, a', «.) ll pl11gi-=g;;-ê!#l . (3. i8)

Suponha que a função g é iepresentável. Neste caso o modelo apresentado em 3.17
pode ser considerado, de forma equivalente, em duas etapas:

0t

(i) g/{ l /3,a:,«.,À:W7V(#- +a,zi;Àfa'), { = 0,1,..,n, onde

(ij) ,Xo, À:, ., À. são variáveis aleatórias não negativas i.i.d.com f.d.a G

A condição de representabilidade de g estabelece uma correspondência biunívoca entre

a classe de funções g iepresentáveis e a classe das f.d. G tais que G(0) = 0. Deste
modo, a análise bayesiana do problema de calibração sob o modelo elíptico independente
é equivalente ao estudo deste problema num modelo normal heteroscedástico o qual é
definido de forma hierárquica em (i) e (i{). Portanto, como veremos a seguir, uma vez
definidas as distribuições a priori para ao , /3 e o2, a etapa (í) nos permite utilizar os
resultados do modelo normal e sua inerente tratabiiidade analítica. Para a. etapa (ãi) o
problema se reduz a escolha de uma f.d.a. G pala os pesos À;s e a um eventual problema
de integração numérica.
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De fato, sob as condições (i) e (íi), a densidade preditiva p(Z/* ac*) é dada poi

P(y* l z*) l a*,À*)d6'*(À*),(3.19)

onde À* = (Ào,ÀI, ...,À.y,C'*(X..) = n G(Ài) e p(Z/* l z.., À*) é a densidade pieditiva de

um modelo normal heteroscedástico com pesos conhecidos À:s.
Considerando a densidade a priori p(/3, a' l z*), temos que

À

P(y* l "*,À*) y* l P,a',z*,.X*)p(©,.' l «*)d(©,a')
(©..')

(3.20)

/ l.A*l#(2""'):o;u .-Ü(V*-X./3y'\.(V.-X*/3)p(#, a' l z*)d(#, a'),
(P,.')

onde A* = Z)ãag(À*), com Z)ãal7(w) denotando a matriz diagonal cujos elementos da
diagonal são os elementos do vedor to e X.. é como antes.

Note que, quando a distribuição a posteriori de /3, a2 l z.., Z/*, À* é conhecida, podemos
obter 3.20 a partir da relação

P(y*lz*,.X.)= pipa lz*,y*,,\*J ' (3.21)

No caso de p(/3,a2 l z*) ser uma distribuição imprópria, isto é, não sei uma função
densidade de plobabilida.des, a distribuição a posteriori p(zo l z,y*) pode também não
ser uma função densidade de probabilidades. Neste caso devemos estuda.i condições sob
as quais esta distribuição é própria.

A seguir vamos considerar duas particulares especificações para p(/3, cr2 l z.), ambas
motivadas pelo usual problema de regressão; a primeira considerando a usual priori de
referência, que é imprópria, e a segunda a classe conjugada.

e Caso 1: A distribuição a priori de referência

Proposição 3.1 Sda p(;z,o l a) ?lrl rl dons dado a prior/ própricz e p(/3,a'
S«P.«/.« q«. P«,« c«d« (a*,y*) '«isle /'(z, Z/*) .m R 1«/ q«.

z.) « l/a'

Z:c.lq(À.; a., 3/,)j < /'(a, y*), (3.22)
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q(X.; «:*, z/*) = IS?(À*)l:ei:u IA.*(X*'A:'X...)l#',

(n l)S?(À*) Ó*(À.)I'A:'lV* - X..Ó*(X*)l .

Ó*(À,..) =(X*'A:'X*)':X*':A:'y,...

Então pÇ=o \ aa.'y*) é u,ma densidade de probabilidades tat que,

P(«o l ",g*) '' P(«o ") / q(À*; .«*,Z/.)d6'*(À*).
-A.

Prova: De 3.16 e 3.20, segue que é necessário somente avaliar a

p(g* l a,a', .X*, ,*)-Lda'dP.a'
P,.'

Integrando primeiro em relação a a2, obtemos

/ p(y* l ©, a', À*, z,)da' = J4:EÍ /'(a'):QIU'i3.W*-X./h'A.:
; (2r)'í .$

onde

a

(3.23)

integral

(3.24)

: W* -X* /3) cla2
a2

« l.A*l #' ls:(À*)l:e;u {l+l:elu

A última expressão é o núcleo de uma densidade bivariada t-Student pala ©, supondo
conhecidos À. e z*. Integrando esta em relação a /3 obtemos

IS?(X*)l:e;:U IA.*(X* 'A:'X*)l#' z*, 3/*), l3.2s)
modo que

P(':o l z, Z/.) " P(:«o 1 ") ./ q(À.;a., 3/*)dG-(À.) - P("o l a)Ec.(q(.X.; a*, Z/*))

A condição 3.22 garante que esta distribuição é própria e que

P(«o l z)Ea.(q(À.; z., 3/*))dzo < /\'(z, y*).
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Geweke (1993) trabalhando com as mesmas condições a priori especificadas para a
proposição 3. 1. e sob o modelo de regressão linear t-independente, mostrou que a densidade

a posteriori conjunta para P,a2 é própria. Se o resultado de Geweke (1993) fosse válido
não seria difícil verificam que a distribuição a posteriori para o problema de calibração é
própria, sem a imposição da condiçã.o 3.22. Entretanto, há uni ergo neste resultado como
veremos a seguir.

Como solução para a integral dada poi 3.24, Geweke (1993)(pag.S24) obtem o seguinte
resultado

ls3(x*)l{ IA*(x*'A:' x*)l+,( 3.26)

onde deveria ter obtido o resultado de 3.25. Com base nesse resultado cle consegue um
limite superior para. a expressão 3.26, concluindo que a integral 3.24 é finita.

8 Caso 2: A distribuição a priori normal Gama-invertida (O'Hagan 1994). Sejam

P l .', a. «., Na(bo, a'Mo) .

.-' l z* - C'.r(T', ?'),
onde G/(a, b) representa a distribuição Gama invertida cuja função densidade é dada por

.r(«') (.')-?'.-3'
?

(3.27)

Portanto,

p(/3, o-' l z*) c( (a')'#+'eã't(©-Óoy-ZU';'(/3-Ó.)+"]

Utilizamos a notação (/3, o') l z. «' /VG/(bo, Mo, no, to) para as especificações dadas
em 3.27.

Na próxima proposição estabelecemos uma forma geral para a distribuição a posteriori
de zo sob a especificação 3.27.

Proposição 3.2 Sob o «.ode/o g.5, sd-nz (/3,a') l z. «' 7VC;/(bo, Mo,no,to) e p(zo l ae)
tlln.a densidade a priori }nóplia, Então

«, v*) K p(«. \ .) .l í«+](y*; X*bo, '2(A. + X*.AZoX*'),7zo)d6'-,(À.),(3.28)
0
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tP(zl p, E, d) denota a derzsídade de lama d str ó?lição Z-Sfade?zZ p-t;afiada com parámel7'0s
de locação H, ma.triz de dispersão 'E e d graus de liberta,des.

Prova: Defina. Z* A* ' g*
l

e V* = A* ' X*. Então,
l

Z* l P, a', À*, z* -' JV.+:(T',p, .'.r«+-).

Como(P,o') l z- - ]VG/(bo, Mo, no, I'o) temos, ver O'Hagan(1994)(cap.9,pag.258), que

;* l À*, a* -.., Tn+-(T''*bo, 3-(.r«--- + }'''*Mol'''!), no)no

Portanto,

y. l À*,Z* -, Tn+-(X*b0, '2(.A* + X.MOX*'), nO)no

Utilizando nossa notação, escrevemos

P(y. l À*,a*) -(Z/*;X,b., U(.A.+ X*MoX*'),no),no

de onde segue que

p(y* l z*) = / {«+i(y*;X.bo, 2-(.A* + X*MoX*'),7zo)dG*(À*)no
À +

Finalmente de 3.16 obtemos o resultado desejado. 0

No caso de G* ser degenerada no ponto À* = (1, 1, .., 1), temos o caso particular de
brios normais e a distribuição a posteriori para zo pode ser escrita como

P("o l a, 3/*) '' P(«o l a)t.+:(y*; X*bo, ,o(.r«+-+ X*MoX*'), no)

No próximo corolário apresentamos uma versão analítica pala esta distribuição a pos-
teriori. Esse resultado é uma extensão do trabalho de Hoadley na medida. em que admite
uma classe de distribuições a. priori próprias para os parâmetros (/3, a2).
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Corolário 3.3 Soam e{ a' 'lyJV(0,a') e (/3,a')
f = 1,2,..,n. Então,

/VG/(Z,o, Mo , no, ,o) ,

P(3o l z,Z/*) « P(-o :«)Z,(zo), l3.29)
onde

z(".) "(i+ '.m,«.')# IÀ,an+ tl?1lt::n-m-) I'e"$P::} ,

"m ao «o) ' ,X,M +(Z/-Xboy(.r«+XMoX')':(Z/-Xbo)

M: MoX'(-Z'« + XM'oX')'*(Z/ - XZ,.) .
(3.30)

À4'. MoX'(.r« + AMOR')':XMo

Prova: A equação 3.16 pode sei escrita como

P(«o l z, y*) « P(«o l a)P(3/o l z*, y)P(y l z*)

Mas, p(Z/ l z*) = p(y l z) não depende de zo. Portanto,

P(«o l z, 3/*) « P(#o l z)P(yo l #*,y).(3.31)
Da Proposição 3.1 temos que Z/* ] a* «. Tn+l(X,bo, =(-r«+l +X.]M'oX*'), 7zo). Como

g* - (g/o, y'):, das pioprieda.des da distribuição t-Student generalizada (comentadas no

exemplo 4) segue que a distribuição condicional de g/o dado y,z* é também uma distri-
buição t-Student generalizada univariada. Assim, considerand(rse as seguintes paltições
para o vedor de médias e a matriz de dispersão

**'.-l;:l ]'.+l + x*J\z.x*f . l +.zo.Moz.'
.Y.Azoto

zo.M.X' l
i,. + xJU'.x' l '

obtemos

yo l z.,y «. r.(P-(g), E,; À,w), '':),

/'-(g) = aobo+aoMoX'(.r. +XMoX') :(Z/ XZ,o),

onde
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1 + colmo MoX'(-r« + XM'oX')''XMolzo:,

ui = 7?o -t n e

À.W) «o+(3/ X-Boy(-r«+XMoX')':(y - X-Bo)

Portanto,

P(g/o .«*, Z/) « Z,(«o)

Finalmente, utilizando 3.31 obtemos o resultado desejado. <>

Exemplo 3.9. O modelo de calibração com ecos normais contaminados
Considere

yí l p,a',«{,,,e «' /VC'(P- +P,«{,a:;,',{), { l,..,n

A primeira observação a ser feita é que a normal contaminada é representável e sua medida
misturadora é dada por,

G(À) (, se ,\ = l
1 -- {1, se T (3.32)

Portanto, considerei a suposição de ermos normais contaminados é equivalente à su-
posição de erros normais heterocedásticos com pesos À;s, onde os À:s são i.i.d. com
distribuição G. Neste caso, G*(À*) = 1] 6'(Ài) = ('(1 {)"+''', onde r é o númei'o de I's

em À*. Utilizando-se a proposição 3.1, temos que
0Z

P(«o l z, y*) « P(«o l #) }l: ('(1 - {1)"'F'''{.+:(Z/*; X.Z,o, 2(.A* + .X*.MoX*'), no).
. --f) l &l}

n

Os lesultandos das última.s duas proposições são interessantes pois mostram que a
distribuição a ])osteriori de zo para o problema de calibração depende da forma da função
geradora. g apenas através de G.. Portanto, pesquisadores com distintos modelos e con-
sequentemente distintas vciossimilhaílças, devem tel' sua. inferência sobre o valor desco-
nllecido zo diferenciada apenas pelo valor espetado de uma particular função de À., desde
que tenham estabelecido as mesmas distribuições a prior'i.

Um piob[enla cona estes resu]tados é que em geral é difíci] obter expressões ana]íticas
fechadas da dista'ibuição a posteriori de zo, além do caso normal. PI'ocedimentos do tipo



Monte Carão baseados em Cadeias de Markov (MCCM) têm sido muito utilizados nos
últimos tempos para lesolvei este tipo de problema, Smith and }toberts (1993). Eles nos
permitem obter uma estimativa l)astante precisa da densidade desejada. Pala a. imple-
mentação do algoritmo conhecido como amostiadoi de Gibbs (vei apêndice) é necessário
especificar todas as distribuições condicionais a posteriori de um palâmetio em relação
a.os demais. Vamos mostrar que sob celta.s especificações a priori as distribuições a pos-
teriori condicionais são distribuições de probabilidades conhecidas. Pala tal, observe que

trabalhar cona o modelo normal heteroscedástico especificado em 3.5 temi claras vantagens.

Prop'sição 3.3 S.ó . «.od./. 3..5, .d«m (P,a') z '- ]yG'/(bo,Eo,no,,o) . «o

Ntmo,uah, com Ç13,aa ) indepertdel-tte de =o. Então,

(i) P l a',z*,À*,3/* «' /V,(b:,.'E:),
onde

E- E'' + Ei')'', Z,: oZ,o + EÕ),

cÀ

01 = :?f são os estimüdores de máxima uerossimilhctnçaK"rJ'l

n

SÀ - \:' {=i=Ê)(li=&J 'z3/ i=o

E - À+ã #:
-â l

s3, 3=
e$ - ÇD~.Ba',

l3: = ü - l3,t

'à. - .Ê, '#'
(:E, })À ,

(Ê :t )':
(ii) a' l#,z*,À*, Z/* - /6'(n-,«-),

«- - .â '"'"='"'
(ÍÍI) zo l P,a',.X-,z,Z/* -, 7V(«,-,«-),

o zde

n

ty- e
=0

+ ro e 7}] = 1zo -F n.

".- - «-lT- + e;gg-Jul . «- - l«ã': + ;%l-:
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Prova : (í) Vamos considerar a tranformaçã0 77 = ©i + /32â e mostram que utilizando
uma distribuição a. priori imprópria para (77, Õ2), (77, /32) oc C, as distribuições a posteriori
de v7 e P2 são normais independentes. A função de verossimilhança associada ao problema,
considerando o modelo normal heteiocedástico é dada por

.L . :. - E 0"-:--'«'P
Ug*(P,a',À.,«o) a(a')?(llÀ}). â ''''' l3.33)

Portanto,

p(v7,P2 la ,z*,À*,y*) c( e 21i ''' o( e "' ãlá(v?-2v'('7+P:('--â))+('z+P,(''-â))'/X'

" .- :s--:«'â +--«' É Ê- -,': â "q:'!--,«,: á 'p«{ â ''?''

- i5ÍE É-Ü-n'+E !!ij]2EW,-Ó,)']
0(C? i=0 ' t=0 '

Logo, z7 e /32 são independentes com

? l .',.*,À*,z/* - 7v(Ú,''lE,il-') '

P, l .'', «*, À*, v* - A'(Õ,, ]ã-)-

Observe que considerar a distribuição a priori a-(v7,/32) o( C' implica que a distribuição
a priori para (Pi,/32) também é uma distribuição imprópria, isto é, proporcional a uma
constante. Além disso, do resultado obtido para (77,/32) não é difícil derivar, através das
propriedades da esperança, variância e covariância de variáveis aleatórias, que

EIP- l .'', «*, À*, z/*l

}'.«l#: l «',«*,À.,v*l Ê-)': + ]Ê-l .

'''#co«IP-,P, .':,z.,À*,3/*l

Deste modo, podemos dizer que sob a distribuição a plioli imprópria,

(P-,#,) l a', «:*. À., Z/* «., 7V,(Õ, E)
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A próxima etapa é considerar a distribuição a priori JV2(bo, a'Eo) pala /3 - (/3i,/32).
Vamos denotar por p«(/3 l a2,z*,À..,y*) a distribuição a posteriori condicional, quando
considerada a distribuição a priori normal bivariada, e por PC(© l a2,z*,À*,g*) a dis-
tribuição a posteriori condicional considerando a distribuição a priori imprópria. Então,
podemos escrever

p.(© l a', z., À*, y*) « «(P)p.(P l a', :«*, À*, 3/*);

utilizando as simplificações usuais da classe conjugada normal obtemos o resultado dese.
lado.

Os resultados ({i) e ({i{) são obtidos facilmente se considerada a fórmula de bayes, as
funções densidades a priori para (©, a2) e zo, e a expressão para verossimilhança dada em
3.33. 0

A seguir apresentamos dois exemplos onde uma distribuição C;' é especificada de modo
a obtermos os modelos f-Student e normal contaminado.

Exelllplo 3.10. Clonsidere o modelo de calibração com erros normais contaminados,
especificado no exemplo 3.9. Para a implementação do amostrador de Gibbs, além das
distribuições condicionais obtidas na proposição 3.3., devemos estabelecer a distribuição
p(À* l /3,a:,z*,Z/*), supondo conhecidos r e (. Considerando-se a função de verossimi-
Ihança 3.33 e G*, temos que

P(À. p, «', .*, v* ) « ll G'(.x.)À;}.'a":eliad
i=o

a":É1;4b'É Z'O.:0 + ( l - O'' } '' a"::E;a:a! J'O.:,')l

Nesta caso os À;s são independentes com distribuição

P(Ài l /3, a', z*, y*) - g!(IÇ:l.i:Ef::12-ro.=o + (--

onde Ó é a densidade da. distribuição normal padrão e

/' gi-:-4l;--ê?s)+(i-{)Ó(u-

D@;kn''*.-,,

-gt=- -êe)Ta '
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Exenaplo 3.11. O modelo de calibração com ecos Z-Student
Considere

y: l ©, a', «;, « -- 7'(P:+ P,«{, a'; u).(3.34)

Então, /(g/i l P, a', u) é repiesentável e sua mediada iliistuiadola G é uma. /G({, IÍ). De
fato, da f.d.p. da gama-invertida deiivamos a seguinte igualdade

. .-:.#d'
0

Considerando a = (!:;O,b = (!!ta e a função geradora da. distribuição t-Student (vei

exemplo 3.2), temos que

p 00

«'«' - dh / '''
- e :ll;"} d' ,

que é equivalente a

g(u) l(vs):?e:aJ(s)d..

Onde ./(s) = p7 s:i'-le= é a função densidade de uma gama inversa . Portanto,

0

U

g(u)= 1(vs):?eedG(.),
0

ond. G é «ma /G({, Í).
Assim, considerar a suposição de erros t-Student independentes é equivalente à su-

posição, de forma hierárquica, de erros normais heteroscedásticos, com a. seguinte distri-
buição a priori pala os pesos Àls, { - X: (qui-quadrado com u graus de liberdades).Esta
observação é feita en] Geweke (1993) para o problema. de estimação dos parâmetros de
regressão. Para. a. implementação do amostrador de Gibbs no modelo t-Student devemos
utilizar os resultados cla proposição 3.3 e especiflcai a distribuição condicional a posteriori
de À., que será dada. por

P,a',z.,y.) llp(À; l P,.'.z.,Z/*),
{=0

n
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onde

À: l P,«',«*,v* - /c'("y-,g-), s. - t":aE:#:a+ «,i- o,i,..,«

Uma discussão específica a respeito do modelo {-Student independente é apresentada
em Branco, Bofarine and lglesias (1996), onde são feitos alguns estudos de simulação e
apresentada a aplicação que seta discutida. na próxima seção.

3.6 Medindo o comprimento de uma maratona
Nesta aplicação reanalizamos o conjunto dc dados estudado por Smith and Coibett (1987).
Um percurso utilizado para uma prova de maratona é subdividido em 25 trechos, incluindo
trechos cujos comprimentos são precisamente conhecidos, denominados "baselines" . Treze

ciclistas, utilizando bicicletas com um contador que mede o número de voltas da roda
diateira, percorrem todo o percurso, anotando as medições para cada trecho. O número
de trechos cujo verdadeiro comprimento é conhecido são 12, restando 13 trechos cujos
comprimentos devem ser estimados. Considere as seguintes suposições:

g/ij =/3jzÍ+eiji, { = 1,2,...,12; .j = 1,2,...,13,

"m '.j: - ]V(0,'Õ'a') e

yk.j2 = /3jzk + ex;j2, h - 1,2,..,13

com ekj2 -- N(0,s'io2), onde g/{ji and yX;j2 são as medidas obtidas pelo j-ésimo ciclista,
associada ao i-ésimo intervalo de calibração( "baseline") ou ao k-ésimo intervalo desconhe-
cido, respectivamente. Os verdadeiros comprimentos conhecidos são denotados por zí e os

desconhecidos por zk. O interesse é estimar o comprimento total desconhecido, 7' = >: zk.

A principal diferença entre esta situação e o desenvolvimento feito durante todo o
capítulo é que temos um vetor /3 = (/3i,/32,...,/ii3), onde .:3j esta associado ao j-ésimo
ciclistae urn vedor z =(zi, z2,.., zi3), que devem ser estimados. A extensão dos resultados

obtidos na proposição 3.3, é imediata para esta situação se considerarmos distribuições a
priori independentes para os Pls e os zl;s.

Considere

i?j2 = #ji + e;:,
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onde e;2 -., N(0, ãj lo'2), e ainda, que sij e skj não dependem do alista, então stll = Ài, í -
1,2,..,13 e Ãj = Ào e À* =(Ào,ÀI, ...,Ài2).

A análise do modelo foi implementada. no BUGS, vel Spiegelhalter, Thomas, Best and
Gilks (1994), considerando-se as seguintes distribuições a priori:

(i) cada elemento do vetar À* tem distribuição /G({, :), independente dos demais;

(í{) Pj -- ]v(o, lo'),j 1,2,..,13 independentes e

({j{) i - .N(1000, 10')

O procedimento utilizado pelo BUGS para gerar uma amostra de tamanho m da. dis-
tribuição a posteriori conjunta, considera uma única cadeia de Markov. A partir de um
número t de irei'ações collsideia-se que a cadeia convergiu e então os valores obtidos a
partir daí formam uma amostra da distribuição de interesse. A análise dessa. convergência
foi verificada a partir do procedimento proposto por Geweke (vei apêndice), baseado em
técnicas de séries tenaporais.

Os resultados obtidos são apresentados nas tabelas 3.1 e 3.2. Na tabela 31, além das
estimativas para a média e desvio padrão a posteriori de i, apresentamos os valores de
í, número de iterações iniciais desconsideradas e da estatística z, que tem distribuição
aproximadamente normal e testa a hipótese de convergência da cadeia.

e z

A figura 3.1, representa uma saída típica do programa BUGS e apresenta as densidades
a. posteriori dos parâmetros do modelo, onde bela.bar denota a média dos /3t, . . . ,/3i31 r
denota l/o2, wN= Ào e xN=i. Além disso, nós fixamos u = 100, Z = 600 (o tamanllo da
cadeia) e zl. = 1000 (o tamanho da amostra).
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p 3 4 5 10 30 60 100

Ê 2376.4 2376.5 2376.5 2376.8 2377.6 2377.7 2377.8
sd 0.6308 0.6215 0.5715 0.5369 0.4061 0.3646 0.3415
t 1200 1200 1200 900 700 700 600
z -0.69 0.90 -0.91 -0.91 -0.08 -0.42 -0.57



Figura Densidade a Posterior (Gibbs)

*.91ãlRH\.IQ;LKIÇlEâtgRÊI vl::16:ã'lH,g112âlXÊ18

®
9.456 9.457 9.458 9.459 9.460 9.461 9.462 m0 800 1000 1200 1400 1m0

beta.bar iteration

kernel densityfor tau (1000 values) ... trace of tau j1000 values)

Ú
0.010 0.015 0.020 Óm0 800 1000 1200 1400 1600

tau iteration

kernel density for wN (1 000 valuesl trace of wN (1 000 values)

®
0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 m0 800 1000 1200 1400 1®0wNiteration

kernel density for xN j1 000 values) trace of xN (1 000 values)

@p@

g

Ç

0
8

0

®b
z8
X0
b
CD
cu

2376.5 2377.0 2377.5 2378.0 2378.5 2379.0 2379.5
xN

m0 800 1000 1200 1400 1600
ite ration

A Tabela 2 mostra valores estimados para a média e desvio padrão a posteriori de 7' (o
comprimento total desconhecido do percurso), para vários valores de p, com I' = pi = z'2.

Tabela 3.2: Média e desvio padrão a posteriori de 7)V

u 3 4 5 10 30 60 100

T 3089'1 30894 30895 30898 30909 3091] 30911

sd 8.20 8.08 7.43 6.98 5.28 4.74 4.44

Os resultados da tabela indicam que a estimativa pontual do valor desconhecido varia
cle 30894 m a 30911 m, com desvio padrão entre 8.20 m (u = 3) e 4.44 m (u = 100).
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Os va]oies obtidos poi Smith and Corbett (1987) considerando o mode]o normal homo-
cedástico e aproximação normal pata distribuição a posteriori são 30904 n] (média) e 2
m (desvio padrão). O desvio padrão encontrado por Smith and Corbet.t é menor do que
o obtido considerando-se o modelo t-Student. Entretanto, isso depende das suposições de
normalidade assumidas.

Ainda que nosso modelo, considerando erros í-Student, seja mais geral e inclua o
modelo normal como caso particular, ele requer a especificação dos graus de liberdades, u.
Uma análise mais completa deste problema deveria incorporar no modelo lmla distribuição
a priori para o parâmetro u. Entretanto, um tratamento mais simples e imediato pode
sel dado explorando-se a análise dos gráficos de quantas, Q -- Q-plots. Vários gráficos
representando os Q -- Q-plots dos valores dos resíduos, sob o modelo considerado, e a
distribuição teórica, são apresentados na figura 3.2. Após a análise dos gráficos concluímos
que o modelo com maior valor para I', é o mais adequado. Então, a hipótese de nonnalidade
parece ser justificada para o problema em questão.

Figura 3.2: C? Q-plots ( t-modelo x resíduos)
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Capítulo 4

Extensões multivariadas para o
modelo de calibração elíptico

4.1 IDt.rodu''ãn'y-'

Neste capítulo consideramos que tanto a resposta yo, quanto a quantidade de interesse zo,
são velares. Nosso objetivo é encontram uma densidade a posteriori multivariada para um
vedor desconhecido ao após a observação de um vedor de respostas 1/. e do experimento
d. ,,l;h..,;.

Mantendo-se a suposição de linearidade temos que

-B'zÍ+ e { , z 0,1,..,n,

onde 3/f e ei são vetores q x 1 , ai é um vetor p xl e B é uma. matriz pxq. Reescrevendo
o modelo em forma matricial, temos

}''. + -E., (4.1)

onde y* =(z/â,yl,...,3/l.y e -E* =(eâ,e!,...,el:y são matrizes(n+ 1) x q e

X.,aÍ,....,zl:y é «-««matriz(«+1) xp
Usualmente no modelo de regressão linear multivaiiado considera-se a. independência

entre os ecos, isto é, se supõe que os e;s são i.i.d. com distribuição normal q-variada
com vetou de médias zero e matriz de covariância comum, E. h'las, se considerarmos uma
suposição análoga à (]o capítulo 3, onde a independência é substituída por coi'i'elação nula,
teremos que pensar numa distribuiçã.o conjunta. para a matriz dos ermos E. Nossa idéia é
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tlabalhai com uma matriz elíptica. Para. tal o conceito de matriz elíptica sela apresentado
na proxlnia seçao.

Nas seções 4.3 e 4.4 desenvolvemos insultados análogos aos obtidos no capítulo anterior.
Assim, por exemplo, no caso do modelo dependente mostramos que o resultado obtido
poi Brown (1982) sob normalidade é mantido quando os erros são elípticos, desde que seja
considera.da. uma distribuição a priori adequada (imprópria) para a matriz de dispersão.

4.2 As matrizes elípticas
Nesta seção introduzimos as distribuições elípticas de uma maneira diferente da apresen-
tada no capítulo 3. A condição pala que um vetou aleatório seja elíptico apresentada a
seguir é mais gelam do que a apresentada anteriormente. Além disso, é mais adequada à
extensão do conceito de elipticidade para uma matriz.

Em primeiro lugar é conveniente definirmos um vedor aleatório esférico, que é um caso
particular do vetor elíptico. Para isso, introduzimos a seguinte notação:

y:g:X significa que as quantidades aleatórias y e X tem a mesma distribuição de
probabilidadesl

O. = {1'.x. l I'l'' = .r} é o conjunto das matrizes de dimensão n x n que são

ortogonais;

Üa(') ;''l, s c IR,", {
aleatório a;

1, é a função característica associada ao vetou

al

z' éum vetor aleatório(nq)x 1, onde X =(ai,zz, ...,a«) é umamatriz««(xl

qx7z c cada af é um vedor qxll
a'n

-D > 0 significa. que a matriz é definida positiva e C; © D é o produto de l<roneckei
enfie matrizes (ver, poi exemplo, Fang and Zhang (1990)).
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Definição 4.1 Sega z um z;Czar a/ealó7'io de dimensão n x 1. z [em dãsZríó?iáçâo esl/7ráca,
se

z:gl'z, VI' C 0.

Em palavras, as distribuições esféricas são aquelas com a. propriedade de invariância
sob transformações ortogonais.

Uma consequência importante da definição 4.1. é que, se Úz é a função característica
associada a um vetou esférico z então, existe uma função caiacteristica p, associada a
uni escalar, tal que d,Z(s) = p(s's), s € R". A função p será denominada gerador
característico e utilizamos a notação z -. S.(p) para dizer que um vetor z tem distribuição
esMrica.

Definição 4.2 Sejam z e Z/ z;Czares a/eriZór os de dimensões É x l e n x 1, 7'es/)ecZiuümente,

y tem distribuição elíptica com parâmetros p.xl e E«x«, se

Z/ = P + ..4z,

o«d. z - S*(g) . .A.A' com Po.Zo(E)

Os parâmetros p e E representam, respectivamente, os parâmetros de locação e de
dispersão e utilizamos a notação y «' E/.(p, E; g). A diferença desta notação, em relação
a que vinha sendo utilizada até agora, está em substituir a função geradora g pelo gerador
característico p. Isto deve-se ao fato dc que, mesmo que não exista a função densidade dc
probabilidade de um vedor aleatório, sua função característica sempre existe e é possível
definir elipticidade através desta. Observe que um vedor esférico é um caso particular de
unia distribuição elíptica com /z = O e E é diagonal.

Não é difícil verificar que a definição 4.2 implica na definição de distribuição elíptica
que vinha sendo utilizada até agora. De fato, no caso de existir a função densidade de um

vetou aleatório esférico, esta deve sei da forma g(s's), s C ]R". Se considerarmos a. relação
y = p + ..4z, com h = n, então existe E'i e

Z

O jacobiano da transformação é IXl-{ e portanto,

./'lv l p,x) }g((v - pyx''(v -- p))
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Van)os considerei agora Z uma matriz aleatória de dimensão zz x q, de modo que
Z =(z(i),z(2),---,z(ç)) e z(í) é um vedor n x 1 , para i - 1,2,..,n. A definição de matriz
esférica, a.qui apresentada, sela similar a definição 1.1.. Esse tipo de construção foi dada
por Dawid (1977) e a distribuição é denominada esférica pela esquerda. Existe mais de
uma maneira de definir esfericidade para uma matriz, e estas distintas definições levam a
diferentes classes de matrizes elípticas, ver Fang and Zhailg (1990). Neste trabalho vamos
considerei apenas esfericidade pela esquerda, desse modo quando nos referirmos a uma
matriz esférica estala implicito que definição de esfericidade estamos utilizando.

Definição 4.3 Sda Z llmn. mafráz a/eaíór a n x q, eníâo Z Zem disíráóuáção es/Zrãca se

z:g:l'z, vl'c 0.

Se Z é uma matriz esférica, sua função característica é da. forma g(S'S), onde S
é uma matriz n x q. Utilizamos a notação Z -- S-ç(p). No caso de existir a função
densidade para Z ela tem a forma g(S'S), onde g é uma função da classe das matrizes
q x q em IR.

Definição 4.4 Soam Z e }'' matrizes a/eatórÍas de d merzsões n x p e n x q, respecf t;a
mente, então Y tem distribuição elíptica, se

y M + ZÁ , .A.,4' E, Z - S«*.(P),

para .A/ e .A naif zes n x q e p x q, respecZát;amenfe

Da última definição derivamos que a função densidade de probabilidades pala a matriz
y, quando existir, é da forma

/(]''' l m',x) - lxl'$s (x-4'(v -wy(r m)x'{) . (4.2)

Nesse caso, denotamos y ,- E/.,ç(p, E;g).
Uma propriedade útil que os vetores elípticos possuem e é mantida para as matrizes

elípticas é a. de que sob uma transformação linear a elipticida.de se mantem. Isto é, se
y '- E/-,(.A/, E; ç,) então, M: + .Diy -- E/.,,(.AZ- + OiM, DiE-DI ; p), onde ]Ui e

.DI são matrizes nz x q e m x 7z, respectivamente.
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Exemplo 4.1 A matriz-variada normal. Seja X uma matriz nxq, tal que

\''ec(X') -, /V«,(p, C ® O),

onde p = yec(-AZ), M, C, -D, são matrizes nxq, nxn e qxq, respectivamente, com C > 0
e D > 0. Então, X é uma matriz-variada normal e denotamos por

X - A'-,(M, C ® -0)

Além disso, a f.d.p. associada a matriz X pode ser escrita como

.f(x l m, c', o) (2a')'y IC '{ IDj-fe''t']C''(X-M)D''(X-My]

No caso particular em que C' .r. e D :: E, temos que

/(X M, E) (2n)' T IXI' ? et,[-{(X -JW)E''(X-My]

=(2n)'T IEI'?et']']E-+(X-.ZWy(X-JW)E'#]

Portanto, a distribuição /V-ç(M, -r ® E) é uma elíptica, E/.,,(M, E;g) com

g(u) = (2«)'Te'''('{)

A construção que estamos utilizando pala elipticidade de uma matriz implica, que as
linhas da matriz não são correlacionadas e a correlação entre a.s colunas é representada
pela matriz E.

Algumas propriedades interessantes das matrizes normais, gão apresentadas a seguir,
onde X -' ]V-ç(M,C ® D), Xi ,- /V-ç(-A/{,Ei), { = 1,2,...,k, independentes, e

G.,«, -Hqrm, Ánrq são matrizes de constantes. Então,

1) GX -- A'«,,(GM, (GCG') ® 0),

2) XH «- N«.:.« ÇMH, C ® ÇH' DH»,

3) X + .A «., N-,(M + .A, C ® O) e

4) E xf m{,.r a E xi).
{=1 ' {=1 {=1
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4.3 O modelo elíptico dependente multivariado
Vamos considerei o modelo de calibração dado ein 4.1 acrescentando a seguinte suposição
para a matriz de erros,

-E «' E/(«+0,,(0 , E;g)

Portanto.

y* X.,.B,E - E/(«+0,,(X*-B,E;g))

De 4.2, temos que

.f(I'''* l x*,-a,x) = xl''#''p(x-}(v* - x*a):(v* x*-a)x'}) ,
Lema 4.1 .4 /u?zção geradora g, associada a uma matriz a/eaÍória e/zbíÍca de dimerzsão

n x q, deve satisfazer a seguinte condição

(4.3)

/ wl"::Í:up(w)aw
n" 2

.«d' W ó ««''« m«t'Í' qxq, I'.(.) á «/u«ção g«m« q-«,í«d«, ást. é, r',(t)
q( 1 -- çln' 4

A próxima etapa consiste em definir as distribuições a priori pala as quantidades
descoJ)hecidas ao, -B e E. A única distribuição a priori totalmente especificada será a
distribuição da matriz de dispersão E. Nesse caso, analogamente a análise univariada,
usaremos uma distribuição imprópria. Para as demais quantidades consideramos apenas
densidades genericamente denotadas poi p(ao l X) e p(B). Além disso, estamos supondo
independência a priori entre zo e (B, E).

Teorema 4.1 S.ó #.3, « p(B, E l X) « IXI''Fp(B), .«íão p(zo l y*) «ã. dep.nde d.
g e é dada pot

P("o l y-,X) '' P("o l X) /(«-Ç)S:+(-n--É.yX:X.(n--É.)I'e:PP(-a)a.a,(4.4)
B

onde

.É* X:X.)''X:y. eS:
Et -- q
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nova: Da relação (2.10), capítulo 2, temos que

P("o l }'''*,X) '' P("o l X) / P(3/o l -B, E,zo)P(.B, E l ]''',X)d(-B, E)
(B,E)

onde X =(zÍ, ..., zÍ:y e y =(yl,..., yÍ:y. Esta expressão pode sei reescrita

P(". l y*,X) « P(". l X)// yy.(B,E,«o)P(-B,E)dEd-B

P(". l X)/ P(-B)/ Vy.(B, ,z.)P(E)dEd-B.(4.5)

De 4.5 segue que é suficiente considerar a integral mais interna e mostram que ela não
depende de g. Assim,

P

como

Vr. (B, E, zo)IEI' ':F'aX
É

Considerando a sc

-/1'
Ín+q+2)

g
E

lx-{(v* - x*By(v* x*.a)x' l
(4.6)

guinte transformação

w {(v* - x..-ay(v* - x*B)E'à

e utilizando-se as p'opriedades de derivação para matrizes, ver Fang and Zhang (1990)
tr' ma n q

aw = lxl-ü+ol(}'''. - x*.ny(}''* - x*-a)I'ax.
Substituindo-se 4.7 em 4.6, temos que

(4.7)

Vlc. (-B, E , zo)IEI' Q;U dE

E

Além disso,

wl - lx-#ll(v- - x..ay(v,
Então.

xl-e:f:L l(}''. - x.-ay(}''* - x.B)I''s(w)aw.

l4.8)

x - -a )llx {1 x':ll(v. x..n):(v. - x..B)l
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xl': l(}'''* x*.ay(}'''* - x.-a)I':
Utilizando 4.9, temos que 4.8 é igual a

wl e:i:'} l(v* - x,-ay(}''* - x*.a)I'ag's(w)aw

l4.9)

- x*-ay(I'''* - x*.a)I'e:P / lwl('#s(w)aw

Finalmente, utilizando-se o Lema 4.1, obtemos

que não depende da função geradora g. Consequentemente, p(#o ..,X) não depende
de g e pode ser escrita como

vv.(.a, X,".)IXI''WaX - l(V* - x*.ay(}''* - x-.a)I''q" lltaii;ilLa' 2 JE
(4.10)

P(ao l }''*, X) « P(ao l X) / l(}''* - X*.ay(}''* X..a)I'e:P'P(-a)a-a.

Utilizando-se a seguinte decomposição

B

(}''* x*.ay(}'''* - x*.a)(}'''* - x*Êy(v* - x*Ê) +(.B - -Ó,yx:x.(-a - -É*)

obtemos o resultado desejado. O

4.4 O modelo elíptico independente multivariado

Antes de tratarmos do nosso problema de interesse vamos apresentar, brevemente, alguns
resultados adicionais sobre distribuições de matrizes aleatórias. Para tal, é necessário
lembrar as definições das distribuições Wishalt e da matriz 7' (Press 1984).

Definição 4.5 Uma maÍrãz U de dimensão q x q lerrl. d sfr;óuição [4/is/}ar] se sua /.d.p.
da(La DOT

p(u' l Q,a) = lilt{.í!!qiiÍi{ '''(u'Q'}), Q > o,u' > o, d > q.

UZ{/{"m" " s.g«{nt' noZ.Ção U' -, I't'',(Q, d).
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Lema 4.2 Se.ja X uma mrziràz q x d e U' = XX'. Se X -- JVç,.Í(O, Q ® Id), erziâo

U' -- I'rç(Q, d) . U' > 0

Definição 4.6 U77?a matriz T de dimensão q x p tem disfrióa ção T-mafráz-z;afiada se
sua J.a.p. é dada por

-r7' 1 " P :,\ - !:lã)"'WIQl#lpl'?
"-- ' '',' '"' ' filÉ#

onde (2,P e M são ma.trazes de dimensões q x q , p x p e q x p, respeci,iuamente, Q > ç),

P > o ' '' > P + q - 1. uf{/{"m" « «.t«ção r -, Tç,,(M, c?,p; «).

Lenda 4.3 r'Z.)ic#eg/ rZPÕV9) Sejam X,U mafr zes q x p e q x q, respecfáuamente, com
U > 0 . 7' - X'U';. Se X -. A',,,(M, -r. ®P), U -, H,',(Q,u -p) . U á í«dep.«d.«''
de X, erzZão

]" - Tç,,(M, Q, P; «), C2 > 0, P > 0, u > P +q l

Lema 4.4 Sda E = U'', onde U «, I'rç(Q,d), então

.=&

p(x l Q,a) = ;i-7nlQl#lXl-«:t$tlle'#:'(X''Q), E > 0, c? > 0, d > q.
' q \ 2 /

.4 de?zsídade acima é den077?.inadrz t'b'Ís/}.arí- 7zuerlÍda e denoZamos 7)07' E «' 14//ç((?, d)

Definição 4.7 Soam X e E mafrázes n x q e q x q, respecíioam.ente, se E -., W/,(y, d)
e X E «' A'-.('i,-0 ® E) , dá«m« q«. « disí,áb«irão ««j-í. d' (X,E) é «.«
normal- Wishart-invertida e sua f.a.p. é dada por

p(x, E) !;;Í:'% V '!:' IXl-ÍÍt$u.-{.,X'' IT''+(x'-.A'o''(x'-.&l

UZI/á«mos « «.Z«çã. (X, E) -- /VI'l//(}''', d, -.4, .O)

Lema 4.5 Se(X,E) -- JV14//(y,d,Á,-D), enZã.

X -- Tn,:;.(..4, 0, }'''; d)
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Prova

p(X) = /p(X, E)dE o( / IEl-'LIP-e'#''E''Íy+(X'-.Ay-D''(X'-Á)]dE o(

u IV' + (X* .'!y-o :(x' - ..4)I'g. 0

Considei'e, agora, o modelo de calibração dado em 4.1, acrescentando a seguinte supo
slçao

eí l XWX'/,(O,X;p), { 0,1,..,n (4.11)

Portanto.

y; l E,.BWE/,(-B'zf,E;g), á = 0,1,..,n,

resultando que, no caso de existir, a densidade é dada pol

xl-#g l(v; - B'z:yE''(z/; - -B'z.)

Vamos conslderal somente o caso onde a a função geradora g é iepresentável. Neste
caso, podemos escrever nosso modelo de forma hierárquica. como segue:

(j) Z/. l .B, E, a;, .X: - /V,(.B'a:, .X:E);

({i) Ào,À:, .,À. são v.a.i.i.d. com f.d.a. G

Lembramos a notação utilizada À* = (Ào, Ài, ..., À«) e A* = Z)íag(À*).
Como antes, podemos pensar em duas situações: a. primeira. considerando-se uma

distribuição imprópria pala. (B, E) e a. segunda utilizando-se distribuições a priori para
.B e E motivadas pela conjugação num problema dc regressão linear multival'lado.

Caso l Distribuição a priori cle referência

p(.B, E l X,) « IXI't:P l4.i2)
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Caso 2: Distribuição normal \A/ishart invertida: (B, E)
Portanto,

]VW/(T''o , do , -Bo , Mo)

B l E, X* - Np,,(Bo, Mo ® E) .
E l X* -- 14'.r,(}''o, do)

(4.13)

O plimeilo caso não sela desenvolvido neste trabalho e envolve discussão sobre a
existência da distribuição a posteriori.

Proposição 4.1 Sob o modelo de calibração especi$cado em 4.i e 4.íí e a hip(ítese de g

''" "p«..«Zá«e/. Sd«m (.B,E) "- /VH'/(}'''o,d.,Bo,Mo) . p(zo X) «ma /.d.p., .«fão

P(zo X,}''*) á P«P.«Í.««/ "

p('. x) / lv'. + (v* - x*-a.ylA* + x*m.x:l(I'''* - x* c'('x*)-

Prova: Considere Z* :: A. 'y* e }/.. :: A. i.X,..

Neste caso,

l l

z* .B, E,X*, À* - A'«*.(}''*B, .r« ® E)

e podemos csci'ever

Z* = \''*.B + e*

onde e. l E,X*,À* '- A'«*,(0,.Z« ® E) e B l E,X*,À* «' A'P*,(Bo,Mo ® E).
Utilizando-se as propriedades da matriz normal e a independência entre e* e .B, resulta

que

Z E,X*, .X. - A'«*,(}''..Bo, l.r.+ }''.Mo\'':l ® E)

Mas, pol hipótese, E X.,À. -, I't//(yo, do). Portanto,

IZ., E) l X., À- «. A'l'l//(}'''o, do, }''.-Bo, l.r« + V.MoV'l.l)

Utilizando-se o lema 4.5 . obtemos
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- -Z «xç(ao, t''' ,.Ho, l.Z« t }'' *JUg o V" ;J, }' o,l.

Portanto,

}'''* X*,À* - Tn*,(do,X*-Bo, l.A* + X*MoX:l, }''o). 0

Proposição 4.2 Sob as condições da proposição {.], se zo «., Np(mo, .Ao)

(Í) B l E,zo,À*,}''. «. A'.,.(-B-,M. ® E),

(j{) E l B,ao,À*,}'''* - T'r/(}'':,d-),

(iií) ao l E,.B,.X*,y* - Np(m-,a.:)

onde

-B- IMo.Bo+(X*A;:X!)Ê.l, MÍ' +(X*A::X:),

d: l+do, I''- -V'.+S'X+(-B Ê*)*X:A.*X.(B-Ê*),

a.. ' + a.':l'', «,. «.o +.a''«,l,

J

enZâo.

6. '-B)'', .A .B : E ' ' 3/o ,

Ê* !.A::X.) 'X:A:'Y'* . S'X (v. x*Ê*y.A:'(v. X.B.)

Prova:

A função de verossimilhança associada ao modelo de calibração multivariado indepen
dente, sob a condição de g ser lepresentável, é dada por

\'.(-a, E, "o, À*) " / IEI'U{U-.-{.,E'' IS:+(.a-.Ü.rX:A:'X.(.a-'Ü01 dG(À.)
À +

Portanto,

p(-a l E,zo,À.,y.) c( e''''l ''(n-.Õ.rX:A:'x.(n-.D.)+x''(.a-aa'm;'(.a-B l



p(B E,zo, À*,Y*) oc e'!''E''(-B-B-y-üfi''(-B-B-)

Para. obtenção do resultado (ii), temos que

p(E l B,ao,À*,y*) c( IEl:!"")'-''+ç+ e {''E' IS:+(B-.D.)'X:A:'X.(B-.Ü.)+yol

I'eslllta.TIDO emS

P(E l -B, zo, .X*, y*) « IEI'!':y:u.-{.,E''V':

Finalmente, pala a. obtenção da distribuição condicional a posteriori de zo, temos que

p(zo l .B, E, À*, }'*) c( e''''lA;'(zo-moy(zo-71zo)+E''(3/.-B'zo)'(3/o-B'zo)l

Mas,

e''''lX-' w.-a'zÜ'w.--a'zal . e':''la'''u'.-m)-(z.-"ol

De fato,

e''''la'''(zo-77Ly(zo-m)l . e-à:'lA.''(a.-AB'E''Z/.y(zo-A-B'E''Z/.)l c.(

oc e'' lz'''X- #o-2zâ.A''A-B'E- yol . e-#l(BzoyE''-Bzo-2(Bao)'E''gol

o( c'#'']E''(yo-B'aeoy(yo- B'zo)]

Portanto

p(zo l B, E, À., y*) o( e''''la';'(z.-mo)'(zo-mo)+A''(zo-m)'(ao-m)l

e utilizando as sinal)lificações usuais da família conjugada da noin)al multivaiiada, obtemos
o resultado desejado. <>
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Capítulo 5

Calibração em dados categorizados

5.1 Introdução3-'

Nos capítulos anteriores trabalhamos com o problema de calibração numa classe de distri-
buições mais ampla do que a distribuição normal, permitindo quc uma. quantidade maior
de problemas em calibração sejam resolvidos. Entretanto, esses capítulos não contemplam
os problemas onde a variável resposta é discreta. Em particular, quando a resposta é di-
cotõmica, isto é, os resultados podem ser classificados em duas categorias distintas. Por
conveniência diremos que o resultado é 0 se pertence a primeira categoria e l se pertence
a segunda. Assim, os possíveis resultados pertencem ao conjunto {0, 1} e podemos definia
uma variável discreta y{ como o número de I's em ki respostas associadas a uma. qual
cidade fixada zi,í = 1,2, ..,n. Um exemplo deste tipo de problema é a situação descrita.
na introdução desse trabalho, onde iç{ é uma dose dc radiação fixada e y{ é o número de
células com aberrações após a exposição a dose de radiação zf. Supondo-se independência.
entre as células, o modelo tradicionalmente utilizado neste tipo de problema é o modelo

binomial, que será abordado na seção 3.2. Utilizaremos a notação y -. B(k,p), pala di-
zer que a v.a. y tem distribuição binomial com parâmetros h e p, onde p representa a
probabilidade associada à categoria l.

Na seção 3.3 apresentamos unia extensão do problema binomial onde os resultados
podem ser classificados em q categorias distintas, ampliando o conjunto das possíveis res-
postas pata {1, 2, ..., q}, q ? 2. Neste caso, podemos definir o vedor 3/. = (3/Íi, ..., yfq) onde
cada componente yij representa o número de respostas na j-ésima categoria associada a
quantidade zí. Deste modo 3/í pode ser modelado através de uma distribuição multinomial
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q-variada, que será denotado poi .ü/ç(k,p), onde p = (pl. ...,pç) e cada. pi é a. probabili-
dade associada a. i-ésima categoria. Pala exemplificam este tipo de problema, mais uma
vez recorremos à situação descrita na introdução. Para cada dose fixada, a;f, é observado
o número de aberrações poi célula, já que uma célula pode tel mais de uma aberração.
Assim, g/ij é o número de células com (.j -- 1) abonações, .j = 1, 2, ..., q -- 1, das hf células
expostas a. dose de radiação zi, i= 1, 2, ..., n.

Ao considerarmos modelos discretos, como o mode]o binomia] e o modelo multino-
mial, a suposição de linearidade entre a resposta g/ e a variável explicativa #, em geral,
não é a.dequada. Portanto, neste capítulo estaremos lidando com modelos não lirleaies.
Dois tipos de modelos são de imediato lembrados quando trabalhamos com a distribuição
binomial, o modelo .log;t e o modelo proa;t.

Finney (1971) sugere o uso dos modelos proa;t e /og;É pala estudar o problema de
dose-resposta que será descrito a seguir. São considerados dois componentes: o estímulo
(pol exemplo, radiação) e o sujeito (por exemplo, células sanguíneas). A denominação
dose é utilizada pala especificam a intensidade de um estímulo a que é submetido o sujeito,
após o qual espera-se uma resposta (pol exemplo, deformação da célula). Denomina-se
to/eránc;a o valor limite de dose a partir do qual o sujeito apresenta uma resposta positiva.
A tolerância é uma característica do sujeito e portanto irá variar na população. Denotamos
por 7' a variável aleatória que irá representam a tolerância individual. Se uma dose d é
aplicada a uma população, a resposta positiva é obtida nos individuos que apresentarem
T 5; d. Assim, a. proporção esperada de indivíduos com resposta positiva será

d

p = Pi.V $ d) = 1 gl.t)d{
0

onde g(!) é uma função densidade de probabilidades (f.d.p.) associada a T. Como a dose
é, em geral, uma quantidade positiva podemos utilizar, pol exemplo, a transformação
X = /ogT, e assim traba]har com va]ores em ]R. Nesta caso, escrevemos

p' líçt)at, (5.1)

onde ./' é uma. f.d.p. em IR. As diferentes escolllas de / caiacteiizam os modelos probit e
/og;tl a primeira coliesponde a. f.d.p. normal e a. segunda a f.d.p. logística.

Seja y o número de respostas ])ositivas numa amostra de É sujeitos submetidos a un]
valor z. Então, y pode sei modelado atiavég da distribuição binomial cona parâmetros
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(É,p), isto é, g/ -., B(h,p), onde p é dado por 5.1. O interesse é estabelecem a relação entre
dose e resposta, isso pode ser encarado como um problema de regressão não linear nas
quantidades originais z e y. Entretanto, com a suposição de normalidade

P $#) a'

onde õ(z) = P(Z $ z), com Z N /V(0, 1). Então, '>''(p) = /7i +P2:", para /ii - p/a,#2 =

[/o, Pi C ]R e /32 C ]R+. Obtendo-se uma re]ação ]ineai entre # e uma transformação de

p, denominada transformação probit.
Analogamente, com a suposição de que a f.d.p é logística, obtem-se

/og l

que é denominada transformação /og;t.

Há muitas semelhanças entre as curvas ajustadas pelas transformações /og;t e proa;t,
para quase todo valor de p. As diferenças aparecem pala valores muito grandes ou muito
pequenos de p (equivalentemente, para valores pequenos e grandes da dose, z). Estima-
tivas para os parâmetros /i] e P2 podem ser obtidas utilizando-se o método de máxima
verossimilhança. Entretanto, a obtenção destas estimativas é feita através de métodos
numéricos como, por exemplo, o algoritmo de Newton-Raphson. Já que não existem for-
mas analítica.s explícitas para os estinladores de máxima veiossimilhança (e.m.v) de /3i e
/3, (ver McCullang and Nelder (1983) )

P

5.2 O modelo binomial

Considere o seguinte modelo de calibração

g/{ l «i,/3.,#, ' B(hf, F'(#-+ 0,«i)),{ = 0, 1,...,n,(5.2)
onde r' é a função de distribuição acumulada (f.d.a.) de uma distribuição elíptica padro-
nizada, isto é, f' é a f.d.a. de uma Z -- E/i(0, 11g).

No caso de r' ser a f.d.a. cla distribuição normal padrão, temos o modelo proa;tl e
quando F é a f.cl.a. de uma distribuição logística, o modelo logístico. Em ambos os casos,
a f.d.a. r' esta na classe das distribuições elípticas.
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De 5.2, temos que a função de veiossimilhança é dada por

Up.(P,«o) '': l IP'(P-+/3,«:)I''ll f'(Õ-+#,«.)l*''''. (5.3)

Com essa expressão pala a função de velossimilhança fica extremamente difícil determinam

analiticamente a distribuição a posteriori de zo, mesmo para prioris de referência. Vemos

duas alternativas pala a solução deste problema. A primeiraé procurar obter a distribuição
a posteriori através de métodos numéricos de estimação c a segunda solução é trabalhar
com uma aproximação assintótica pala a distribuição a posteriori, que será discutida na
seção 5.2.2. Na seção 5.2.1 procuramos implementar a. solução numérica utilizando-se a
proposta de Tanner and Wong (1987) e seu algoritmo estocástico conhecido como "data
augmentation"

n

0Z

5.2.1 Estimação da distribuição a posteriori via algoritmo es
tocástico

Nesta seção utilizamos o algoritmo de Tanner and Wong (1987) conhecido como "data
augmentation", que denotaremos por DA, com o objetivo de estimar a distribuição a
posteriori de zo. A idéia básica do algoritmo, na mesma linha do algoritmo EM, consiste em
considerar um modelo ampliado (aumentado) através da introdução de variáveis artificiais
(não observadas), denominadas variáveis latentes, de modo que seja mais fácil trabalhar
neste modelo ampliado. Pala ilustram a idéia desse algoritmo denotamos por y o vetou
a[eatório original, que sela observado, zo o vetou a]eatói io associado às vai dáveis latentes e

é) o parâmetro de interesse. Para obtermos a densidade a posteriori de interesse, p(0 y),
geram-se vários valores dc m da densidade preditiva p(m y) e calcula-se a média de
p(0 l y,m) sobre estes valores. Como p(w 3/) depende de p(0 l y), o algoritmo é obtido
de forma iterativo, isto é, os valores gelados de m na etapa seguinte irão depender da
estimativa da densidade a posteriori no instante anual, e essa por sua vez é atualizada
ati'avéz dos llovos valores gel'idos para w. As relações entre estas densidades são dadas

pelas equações abaixo que são denominadas, respectivamente, de equação a posteriori e
equação preditiva.

P(0 l Z/) / P(0 l Z/,w)P(,« l y)d,« (5.4)

70



P(w l y)/ P(« l @,Z/)P(@ z/)aé.(Õ.S)

Como observado por Tannei (1991), as sequências de valores, a(i),0(2),...,0(i) e
m(1),m(2), ..., m(i), geradas de forma iterativo através das equações 5.4 e 5.5, formam um
processo markoviano com função de transição À(0,@) = j p(0 l m,y)p(to l Ó, g)dw. Sob
condições de regularidade, esse processo é markoviano ergódico e obter-se a convergência
en] distribuição. Isto é, quando i --} oo, onde i representa o número de iteiações, temos

0

que,

a(í)-3a, to(i)-3w,

onde 0 e w tem f.d.p. dadas poi p(0 l y) e p(m y), respectivamente. Desta maneira
podemos utilizar os valores gerados de 0, a partir de um tempo { suílcientemente grande,
como uma amostra da distribuição a posteriori de interesse. Esse raciocínio é facilmente
estendido para o caso de mais de um parâmetro, 0i,02, .., 0, e é simples verificam que os
valores devem ser gerados iterativamente das seguintes distribuições condicionais

(a) p(0i l 0j,.j :# {, ««, y),Vi e

(z,) p(«« l a;, vj, z/).

Portanto, o DA é um algoritmo constiuido a partir das distribuições condicionais a pos-
teriori, equivalente ao amostrador de Gibbs. Para mais detalhes sobre este algoritlno,
incluindo observações sobre sua equivalência com o amostlador de Gibbs, veja o apêndice.

No problema. de calibração o vetou aleatório que será observado é l/* = (yo, g/i , ..., g/.y e
0 = (P', zoy. Utilizando a sugestão de Albert and Chib (1993), introduzimos no problema
as seguintes variáveis latentes

«,ij = /3i + P2:'í + e{.Í , com eij;=ÓE/(0, 1;gf), { = 0, ..,n, .j = 1, ..,k{.

Se definirmos.

(5.7)

w{.j > 0

ui, $ 0
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;ij temos que, yi'Z'B(A{,pf) com pf = F'(/ii + /32:«i). De fato, como p{

1) = P7'06(wi, > 0), então de 5.7 e considerando a simetria. da f.d.a. F',
temos que

1 -- r'(--#: -- a2«i) r'(P- + a,«i)

Denotamos por to({) ' (wil, ..-,wik.) e to. = (w(o), .--,to(«)). Então, a densidade de proba-

bilidades conjunta de (3/*, to*) condicional a O e zo pode ser obtida a partir da relação

P(y*,w* l /3,a,-o) = P(3/. l ««*,©,z,zo)P(.«, l /3,z,«o).(5.8)

Mas, pela construção dos yís, p(3/.. w*,/3,z,zo) = p(Z/* l to.), isto é, condicional-
mente a w*, Z/* é independente de P e zo. Sem perda de generalidade, vamos considerar
que cada vedor m({) tem seus componentes ordenados de forma deck'escente, de modo que,
fixado g/i, as primeiras 3/i posições do vetor w(i) estão ocupadas por valores zoij > 0 e as
restantes (&f -- g/{) posições, por valores toij $ 0. Deste modo, a seguinte distribuição de
probabilidades é obtida

P(yí l uH) ll /(«.j>o) ll /(«.jso)
.j = 1 .j = z/{ + l

á = 0, 1, ..., n

Portant.o,

n, 3/f ki
w.) = ll ll /(«.,>o) ll /(«.,se)

{=o .j=i .j=z/{ + l

Além disso,

P(«,* l ©, z, «o)
n k{

11 11 g:l(.«:j
{=o .j= l

ê, «:)' ]

Finalmente, substituindo-se as dua.s últimas expressões em 5.8, resulta

P(l/*, w* l /3, z, zo) - ll ll gil(uij --/3i --a,aiyl/(«.,>o) ll gil(toij --Õi --#,=fyl/(«.,SO)
i=o .j=i .j=3/{ + ]

No que segue, vamos Tios limitar a. trabalhar com as distribuições elípticas repre-
sentáveis. Neste caso, podemos escrevem'



g;l(.«;j #. - P,«;yl )'#''eu'''T'
0

, rz, .j = 1, ..., k{

Acrescentando ao modelo um novo conjunto de parâmetros, À* = (Ào, Ài, ..., À«), ob
temos a seguinte expressão pala. o modelo condicional aumentado, p(Z/*, to. l /3, a, zo, À*),

ll llP«Ào-{.-!'
i=o.j=i

''ãi= >o) ll(2n'Ài)'âe'É!:Ü''!X= w.j$o)
.j= 3/í + l

A função de veiossimilhança pala. os parâmetros /3, zo e À*, que considera as obsei
vações (y*, m.) é denominada. verossimilhança aumentada e é dada por

vy.,w.(p,À*,no) o( lll .x;b ll .r(..,>q ll /(«.,$Qle '-+'
{=o .j=i .j=3/{ +i

-Pi --P2 =í)2

(5.9)

De acordo com 5.6, pala a implementação do algoritmo DA necessitamos das seguintes
distribuições condicionais:

(Í) P(/3 «o,À*,.«*,y*);

({j) P(-o l ©,.X.,««*,y*);

({ii) p(À* l P,«o,.«*,y*) e

(j«) P(.«* 0,*o,.X.,y*)

As três primeiras estão associadas ao item (a) de 5.6, identificando 0 = (©, zo, À*).
Com a objetivo de obtermos formas conhecidas pala as densidades acima, vamos con

sideral as seguintes hipóteses a pr;or;:

/3, À' e zo são independentes,

P «' /V,(Z,o, M.) «o - /V(,no, «o), IS.io)

Ào,ÀI, .,À. são i.i.d. com distribuição G, tal que G(0) = 0
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Utilizamos a notação

] .Z. kiz{ . ] .!. híúiiET, "-:ET,
;:,-Êu3:'u.e«-g: .

{=0 ''t {=0 /'t

Além disso, Pi = ú â/32 e P2 = S=./S,, são os estimadores de máxima. verossimilhança;
e a notação ]VTZ(/z, a')jJVTn(p, a'.)l será utilizada pala representar uma distribuição nor-

mal,com média p e variância o2, truncada a esquerda jdireital do zero.

Proposição 5.1 Sob as condições .5.9 e .5. 70 oóíemos as seguãnZes dástrãóu iões a posse
rior{ condicionais

rO © l «o, À*, '"*,#* -, /V,(b-, M.)

Íii) «o l /3, .X*, '"*, y. «' ]V(m:, «-)

rÍ iJ -«{j l P, zo, .X*, Z/*iy/VTz(P- + P,«{, 1), P-« .j

«,{j l P, zo, À*, z/.:#N'To(P- + P,«i, 1), p«« .j

1, 2,...,g/i e

yi + 1, ..., kí,

onde
M: ' + M'')'', Z,: M:(M;:Z,o + M-:Õ),

a'

$ - ÇD,.Dàt
)

-â l

«. -(«i' +êg)'' . m: - «: IT+t'aqf:ml
Prova:

Os resultados dos itens (ii) e ({ÍI) são obtidos diretamente de 5.9 e 5.10, utlizando-se
a fórmula de Baycs. De fato,

P(#O 1 0, À., m., y.) o( C'Í[Ào ('õo-P--0,to)'+à('.-mo)'] c,(

o( e'Í]!g'('o - =111?- )'+Ü (,O-mO )']
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resultando em (ii). E ainda,

--( u{ , --Pi --P2 =f) '

p(toij l /3,zo,À*,Z/*) c( /(«.,>o)e i = 0,1,...,n, .j = 1,2,...,g/f e

p(wij l a,zo, À*,y*) o(/(«.,SO)e
(«. -Pi --P2 ={)2

2Ài Z 0,1,...,n, .j Ê/f + 1 , ..., ki,

obtendo-se (ií{).

Para obtermos o resultado (i) vamos considerar a seguinte transformação de variáveis
l7 = PI + /32â, onde â foi definido anteriormente como uma média ponderada dos z;s. Su-
pondo conhecidos ao e À*, a função de velossimilhança condicional a zo e À*, considerando
como parâmetros v7 e /32 é dada pol

:l >1: !-1úi-q-p,(=i-â)]'
vg.,.«.(,7,P:) « ' ' ':'

Após algumas simplificações temos,

l/y.,w.(?7,/32) o( e ' [E[: h (n-'ü)'+s3.(P,-Ó:)']

Portanto, se considerarmos uma distribuição a priori imprópria proporcional a uma cons-
tante C' para 77 e /32 as distribuições a posteriori de 77 e /i2 são normais independentes com
médias ú,P2 e variâncias ( )ll: {t)'', (S:,)'', respectivamente. Utilizando este fato e as
propriedades da esperança, variância e covariância de uma variável aleatória, obtemos

Z

ZI/3: l «o, À*, .«., V*l

}'']p- ] «.,À*,,«*,«*] - IÊ, e-l''
C'«IP-, P, l «o, À.. «,*, v*l

Além disso, se(q,/32) tem distribuição normal bivaiiada, então(Pi,/32) =(77 âP2,/32)
também é normal bivariada, e ainda a escolha de distribuições a priori impróprias pala 1? e
/32 implica que a distribuição a priori para ai também deve sei imprópria (proporcional a.
uma. constante). Portanto, com a suposição de distribuições impróprias para ai e P2, temos
que a distribuição a posteriori de (#i,/32) condicional a. z., À' e to', é normal bival'fada
com vetar de médias
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"-i;''l
e matriz de covariância

l çÊ, e)-' + :Ê

Finalmente pala a obtenção do resultado (i) basta considerei a distribuição a priori
pala (PI , /i2) dada em 5.10 e as simplificações usuais feitas para classe conjugada da normal

multivariada (Press 1984). O

n

O modelo proa;íl é um caso paiticulai onde supomos G degenerada no ponto 1, insul-
tando que r' é normal. Neste caso, as expressões da. proposição 3.3 ficam simplificadas
fazendo À* = (1, 1, .., 1y. Pala aplicação do resultado ao modelo /ogit, vamos considerei

o fato de que a distribuição t-Student propicia uma boa aproximação pal'a a distribuição
logística, já que esta última não é representável (l<ano 1994). Abaixo apresentamos uma
ilustração em forma gráfica dessa aproximação. A figura 5.1 relaciona os quantas da dis-
tribuição logística com os de uma t-Student para alguns valores de graus de liberdades,

4, 8, 16. Observamos que a melhor aproximação ocorre quando p = 8.

Figura 5.1: Gráfico dos quantas da logística x t-Student
(probabilidades entre 0.001 e 0.999)

Linlla contínua para b 4, linha pontilhada para u :: 8 e linha tracejada para u 16
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Portanto, ao cotlsideralmos tof, /3,u,ai «., T(/31 + ©2zi,l;P),{ = 0,1,...,n; .j
1, 2, .., h{, estamos trabalhando com uma aproximação do modelo /og;t. Entretanto, sa-
bemos que essa suposição é equivalente a considerar de forma hierárquica as seguintes
suposições:

(j) -«{j l P, p, z;, .X. W/V(P: + #,«{, ÀÍ),

(5.11)
(ij) À{ ip«' /G(Í,Í) i=0,1,...,n;.j= 1,2,..,ki.

Neste caso é possível obter unia forma explicita para a distribuição a posteriori de À*,
condicional aos demais parâmetros.

Proposição 5.2 SoZ) as condições 5.9, 5./0 e sendo G a /.d.a. de uma. dísíráó7záção

/G'(Í, ;), I'm« q«.

À: l P,«.,«,'".,z/*:u'/c'(;, ;'), j - o, i,..,«,

com,

pi =u+l e si
kí

« + E('«:j P,«.)'

Prova: Utilizando-se a. fórmula de Bayes o resultado é imediato de 5.9. De fato,

P(À* l /3, zo, p. to*, Z/*) « ll .X;kP-.-Ê-t«+E(w.,-P- -P,,J'Jj
{-0

o que implica que a distribuição conjunta de À* é um produto de distribuições gamas
invertidas. O

Os resultados das proposições 5.3 e 5.4 nos permite implementar o algoritmo DA pala
os modelos /og;t e proa;t c assim obtermos a. distribuição a posteriori marginal de zo.
Estes resultados seixo úteis para a aplicação feita na seção 5.4.
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5.2.2 Aproximação assintótica para a distribuição a posteriori
Sabemos que sob certas condições de regularidade a distribuição a posteriori pode ser
aproximada por uma distribuição normal cuja média é o estimados de máxima verossimi-
Ihança e a matriz de covariância é a inversa da matriz de informa.ção de Fisher avaliada
no ponto de máxima verossimilhança. (Press 1984).

A seguir vamos determinam os estimadores de máxima verossimilhança e a matriz de
informação de Fishel associados ao problema de calibração sob o modelo 5.2. Pala. tal,
trabalhamos com o logaritmo da função de verossimilhança, dada em 5.3, que denotalemos

por Z'(.). Assim,

L(©,,o) l: /n
{:0 li I'â«.'«'. - ,.,-*«,,:,.*gi'.'«'"-''' *'«." '' ",

A propriedade de invai'iância dos estimadoles de máxima. verossimilhança (Mood et
a1. 1974) nos permite derivar o estimados de máxima verossimilhança de zo em função
dos estinladores de máxima verossimilhança de /3i e /32. Por hipótese po = f'(PI + P2zo) e
portanto, #. = (F'':(po) -- Pi)/P2. Considerando que g/o/ko, Pi e /i2 são os estimadores de

máxima verossimilhança de po, /3] e /72, respectivamente, pela propriedade de invariância
temos quc o e.m.v. para zo é

l5.13)

Deste modo, temos que

({) - modelo p«b;t âo

Z - JV(0, 1) e
(«. Pi)//32, onde ao é tal que, P(Z 5; «o) u.IK..

({{) «' m'd'l. /.g;t â.

Como já foi mencionado anteriormente, é conhecido, da teoria de modelos lineares

generalizados(MLG) que os estimadores de máxima veiossimilhança de /3i e P2 nã.o tem
formas explícitas e algolitmos nulllélicos, como o método de Newton-Raphson, são utiliza-
dos para. obtê-los. Essas estimativas poderão ser utilizadas para a. obtenção da estimativa
de máxima verossimilhaça do problema de calibração.
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n 7Z
>l, kitof >1' Êizfm{ /32kowo
i::o {=o

/(o) - g: A;«.«: Ê A.«?:«: p,'."...,.
{::o {::o

Baço\oo l3ako=a«,ü l3%ko\«o

w{ = , j = 0, 1, .., n

é G f ração del-tsidade de probabilida.des associada u distribuição F

Prova:

As derivadas de primeira ordem do logaritmo da função de verossimilhanç

aZ. (#, + P,a.)Ig/. - k:F'(#- + #,«;)l
aP, Éã F'(#- +©,zí)]i - F'(/3- +P,,i)] '

az .;l. ./'(P- + P,«í)l i: - Â{«{F'(P: + P,3í)l
a/3, Ê: F'(P: +#,:«i)li - F'(/3: +P,«.)l

a #,./'(#: + #,«o)l:«og/o - Aoaor'(P: + P,«o)l
a*o r'(P- + #,:«o)ll - r'(P: + P,:«o)l

Utilizando a notação

; (#-+ P,.)+

l2r'(P- + P':) - ill,

onde ./'(u) = eÍ(d, temos a.s seguintes expressões pala as derivadas de segunda ord

ü-:â«; , #h-É,,,; â*'"'".,

ãh-#,,. , #a- E"?,. k.«?".,

sil;h .«.-{3,«.~.«... 'ga íii*.«...

Proposição 5.3 Á de il-Lfol'mação de Fi.sh.eT para o modelo 5.2 é dada por? .s 7 e

onde

. /

a, 5.12, são

e

r

em
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Mas, como Eli/,l = hir'(#i + /32zi), então Elril = 0 . Vi. Portanto,

'l-#l -Ê,".«:, 'l -:Ê,*.«.«:, 'l
E lgâl - âk:«?«:, E l-a$hl - p«.É.«. . -e l-#al - /3jA.«.. o

Notamos que no modelo /og;t /(Z) = P'(f)li r'({)l, de onde segue que

«. - pür.ú=llÍI '!?:t--íBm - /w: + a,«o, : - ', ", ..., «.

No que segue, denotamos poi /(0) a matriz de informação de Fisher no ponto de
máxima verossimilhança, 0 = (/3i,/32, zo):. Assim, pala determinam' /(Õ) basta substituir
os «,;s de /(0) por

«. - ãü=lily#am' : - :, ,«'

too
/'(ó: + õ,â.)

r'(õ- + õ,â.) li r'(õ: + ó,âi)l

Se as condições de iegulalidades para a convergência da distribuição a posteriori fogem
satisfeitas, então podemos utilizei a distribuição normal 7VS(Õ, ll(Õ)I'i), como aproxi-
mação da distribuição a posteriori conjunta de (Pi, P2, zo), pala ?z suficientemente grande.
Consequentemente, a distribuição a posteriori marginal de to sei'ia assintoticamente nor-

mal com média âo e variância a33, onde a33 é o elemento na posição 3 x 3 da matriz j-Z(0)I'i
As condições usuais pala a convergência da distribuição a posteriori(Press 1984) são es-
tabelecidas sob a suposição de que os valores observados formam uma amostra i.i.d., o
que não ocorre no nosso ploblenaa. Os valores yo, yi, --., g/. sã.o condicionalmente indepen-
dentes, mas nã.o são identicamente distribuídos. Chen (1985) estabelece condições gel.ais
para a convergência cle unia distribuição a. postelioli pala uma normal. Entretanto, tais
condições não são operacionais. Deixaremos a tentativa de verificação destas condições
para uma. trabalho futuro. Ainda assim, utilizamos a aproximação normal como uma
possível estilllativa da distribuição a posteriori desejada. No exemplo, da seção 5.4, os
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valores obtidos com esta aproximação seixo comparados com as estimativas obtidas via
algoritmo DA.

No modelo binomial outro tipo de convergência que pode ser investiga.do é quando
os hÍs crescem, mantendo-se fixo o n. Neste caso, sabemos que a distribuição binomial
aproxima-se de uma distribuição normal, da seguinte maneira

À:lã--!1lb -3 A'o, o, (5.15)

onde z{ -4 JV(p,cr') significa que a v.a. #{ converge em distribuição pala. uma v.a. com
distribuição N(H, a').

Neste caso, podemos pensei em trabalhar com a suposição de normalidade. Mais
precisamente, supor que 3/f tem uma distribuição aproximadamente normal com média
É{F'(#: + a2:«i) e variância Éir'(Pi + P2zi)jl -- F'(Pi + /32zi)l. Recaímos num problema
de calibração sob normalidade, mas perdemos a hipótese de linearidade entre y e z
Pala contornar este problema podemos utilizar uma transformação de variáveis. Vamos
considerar {i = F''(y{/k{). Utilizando-se o método delta e considerando-se a condição
5.15, encontramos a aproximação normal adequada pala a nova variável {Í, dada por

@J;]'; P: P,«:] -3 "(',{.']'W:+P,"J]]''W: --P,«J]: 'W:+É',«0])

onde g = r''l. Com este resultado recuperamos a. linearidade, isto é, T é linear em #
Entretanto, a variância dos ermos depende de zi, /3 e F'

5.3 O modelo multinomial
Considere o modelo

z/. 1 «. - w.(k:,p.), (5.i6)

onde Z/i =(yit,yi2, ...,gfç) e p. =(pii,7)i2,.-.,piç) depende do valor de zí.

Vamos convidei'at' duas situações: quando as categorias sã.o ordenadas e quando não
é possível ordena-las. Na prinleiia situação a implementação do DA é obtida a partir de
unia extensão do que foi desenvolvido pai'a a binomial, onde as variáveis latentes conside-
radas são exatamente as mesmas do caso binomial. A alteração se dá com a introdução
de um novo conjunto de parâmetros. No caso binomial a área sob a função densidade de
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probabilidade de r' foi particionada em dua.s partes: a primeira ieplesentando a. pl'obabili-
dade associada a categoria l (sucessão)l e a segunda a probabilidade complementam. Para
o caso multinomial devemos dividir a área total sob a densidade em q partes, cada uma
asssociada. a. probabilidade de uma das categorias. Estes pontos de cortes, serão os novos
parâmetros do lrlodelo. A segunda situação, quando as categorias não são ordena.das é
um pouco mais complicada. de ser tratada. e um conjunto maior de variáveis latentes será
considerado.

5.3.1 Categorias ordenadas

Com a hipótese de que as categorias são ordenadas uma extensão natural do modelo
binomial é obtida considerando-se a.s mesmas variáveis latentes de 5.7 e introduzindo-se

um novo conjunto de parâmetros 'i,' 2, --, 'yç--i de modo que

/, se 'yl-i < toij < 'r / 1, 2,..., q,

onde 'o = --oo,'7q = oo e 7i < '2 < .... < 'q-l Considerando-se yil como o número
de vezes que Zij = / para .j - 1,2, ..,&Í, temos que y{ = (yii,...,g/{.) tem distribuição

multinomial dada em 5.16. Além disso, se v7il = )ll: pij é a probabilidade acumulada na

/-ésima categoria, então

l

lJ

tln = Ft'l\ -- l3t #,«:), j :: 0, 1, ..,n, / = 1,2, ..q 1,

onde F' é uma distribuição elíptica replesentável. No caso de F' sei a distribuição normal
padrão, F' = ©, essa construção é a. extensão do modelo proa;t dada poi Aitchison and
Si]«y (1957)

Um novo conjunto de paiâmetios foi introduzido no modelo, os ,y;s, que denotamos por
"y - (7i,"y2, .. ,'yq-l). Utilizando um desenvolvimento análogo ao caso binomial, a função

de veiossimilhança para o modelo aumentado é dada por

.L .l.. .L 3. -{ Ê H.
Vg.,m.(/3,À*,7,zo) o( llÀf:?lll ll /(,,..<w.,<,.)le ''S

i=0 /=] j=t.(l--i) +l

k
.Pi --PI ')2

(5.17)

onde Zf/
/

/ - 1,2, q e {.o = 0
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Considerando-se as distribuições a priori de 5.10 os resultados (á) e (ãã) da proposição
l5.3) são mantidos. Esses resultados nã.o dependem do novo parâmetro 7. No entanto
pala as distribuições condicionais dos mljs temos a seguinte alteração

(iiiy u'ij l /3,zo,"y , À*, g* '- /VZt,...,,,](#i + /32zi, 1), para .j = f{(1-1) + 1, .., ZiZ (5.18)

onde, JVZt.,Ó](p, a2) representa uma distribuição normal com média p e variância a', trun-
cada a esquerda de a e a direita de b, i = 0, 1, ..,n e / = 1,2, ..q.

No caso particular de À* = (1, 1, ..., 1) temos que r' = '} (modelo proa;t) e portanto,
pala implementação do algoritmo DA só lesta obter a distribuição condicional a posteriori
de 'r

Proposição 5.4 Considere 5.17 e a.s l ipóteses a priori estabelecidas por 5.10. Se,

"yl '-' Ula,.d,) / 1,2, ...,q -- 1, al < dl 5; al+i

então,

,yl l /3, ao, w*, y* -, t/l..4,,o.) independentes, (5.19)
onde

'41 m««(A41,«1) . DI = «-in(ml,dl),

]14i=ma(wi.i), i=0,1,..,n e.j=Zi(Z-l)+l,...,til e

ml = m n(tofj), i= 0, 1,...,n e .j = til+ l,....,ti(l+i)-

Prova:

Utilizando a fórmula de Bayes temos que

n tlt ti(Z+i)

p('yl l o,to.,zo,z/*) o( ll ll /(,v,..<H'i,<1,) ll /(v,<w.J<1,+.)/(...<,Y,<di)
i=o j=ti(Z- i) +] .j=tfl+ l

que e e(lulvalente a

P('yl /3, to', zo, y') o( /(Af<7.<«)/(.,<1.<dl) /[.4.$7,<01). Q'
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5.3.2 Categorias não ordenadas
Considere a situação onde as possíveis respostas formam uni conjunto {ci, c2, , cq}, sem
que seja possível ordenar as categorias c;s. A escolha. das variáveis latentes pala essa
situação bases-se na extensão do modelo proa;t apresentada. por Aitchison and Bennet
(1970) e são tais que

wiji = al + /3lzÍ + eiji,

onde eiji -,E/(0,1;gí), .j = 1,2,..,Ai , / = 1,2,..,q.
Novamente, vamos considerar somente o caso onde g é representável.

Definindo zij = /, quando wfj/ = maz,(wij,) e yil como o númei'o de vezes que zij = /
pala .j ' 1,2,...,hí, temos que 3/í = (g/{i, ..--,yiq) tem dista'ibuição À/ç(A{,p{), onde p. =

(pi: , ...,pí,) é tal que

P(«, m-,('«í.Í,)) = P(.«iji > .«ij,,V,,, # /)

Esse modelo coincide com o de Aitchison and Bennet (1970) quando a distribuição a priori
de À' á degenerada no ponto(1,1, .., 1).

Denotamos por 10* 0 vedor cujas componentes são os wiji, V{,V.j, V/, e por cr '(ai, ..., clq)
e /3 = (/JI, ....,Pq). Então, da distribuição conjunta de y* = (y., ...,Z/.) e m* , obtemos
para função de verossimilhança aumentada a seguinte expressão

n qki q tfi .{>3$13 (wí,r--ar--pari)2
vg.,w.(a.,/3*,.X.,zo)c(llÀ;'7111 ll /(«.,.:m-,w.,,)le 'gl;á '' .

{=0 Z=1 .j=ti(t--i)+l
(5.20)

Vamos consideram as seguintes suposições a priori:

(í) (o'-,P-), (aç,Pç), À* e zo são independentes e

(5.21)
(ii) (a,,P,) ''- A',(B,o,M,o),« 2,..,q, . «o -- ]V(mo,«o)
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Proposição 5.5 Sob as coizdições .5.2(7 e .5.2/ obtemos as segzlãníes disírióuáções a pos
teriori condicionais

ri)(a,,P.) l «o, À','"*, y* «., ]V,(B.-, M.:),

iÍJ «o l a*,©*,.X*,""*,3/. -- 7V(n.:,«-) .

rÍáOp(toiii, tOii2, ..., wj.iq l a., /3*, #O, À*, y..) C( /(«.,,=m-,wf,,)e ''
para .j C {ti(l-i),....,til}, { = 0,1,...,n e J = 1,2,..,q.

r

- ar --Pr ai) 2

Orzde,

Mr: M;' + M':)'' ,

',- l::l
Bi- (M.;:Bo + M':Bi),

«-l''ã:l *;
«- - («;' -- e .â «f)''

[ k.Ep.o'.--.o]

L l=1 - 1

As quantidades àt,Í31 são os estimadores de máxima uerossimilhança associados a t-ésima
Feia de regressão.

e 77'&l == '01 e'''''tM

5.4 Análise de dados citogenéticos

O dados analisados a seguir foram apresentados no trabalho de mestrado de Madruga
(1994) e posteriormente utilizados em h'ladruga, Ochi-Lohmann, Okazaki and Pereira
(1996). A tabela 5.1 apresenta a frequência de células com micronúcleo(MN) em 4 in
divíduos sadios expostos a 8 diferentes doses de radiação Gama. A presença de h4N indica
uma aberração na. célula. Foram considerados três grupos distintos de células, caiacteii-
zados pelo tipo de linfócitos: mononucleados, binucleados e multinucleados.

Consideramos a transformação

zi = /og(di + 1), { = 1,2, ..,8,

onde di representa o i-ésimo valor de dose, previamente fixado
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Pata cada um dos grupos ajustamos um modelo proa;t, dado por

u:j l «: «., -B(Ê.j,p:,) com pí.f = q'(a+/izi), í= 1,..,8; .j= ],2

Onde

g/ij é a frequência de células com MN, associada ao i-ésimo valor de dose e ao j-ésimo
grupo;

hí.Í é o número de células submetidas a i-ésima dose, associada ao j-ésimo grupos

pij é a probabilidade da célula, submetida a i-ésima dose e pel'tencente ao j-ésimo grupo,
apresentei pelo menos um MN.

Tabela 5.1 Frequência de MN para diferentes doses de radiação Gama

Ajustando o modelo pelo método de máxima verossimilhança, obtivemos os resultados
gráficos da flguia 5.2, que relacionam os valores zf (eixos horizontais) com os /)ij (eixos
verticais).
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Figura 5.2: Gráficos de ajustes (z{ x píj)
mononucleados binucleados multinucleados

0.0 0.S 1.0 1.5 2.0 2.S 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
x3

O objetivo do estudo é utilizar a análise citogenética, que observa o número de MN
nas células, pala pledizel a dose de radiação Gama a qual um indivíduo foi submetido.
Para avaliam a qualidade da metodologia proposta neste capítulo, procedemos da seguinte
maneira:

(a) para cada tipo de linfócitos, desconsideramos uma das linhas da tabela 5.1 e consi
devamos as 7 quantidades restantes como um experimento de calibração;

(b) os valores de y e # da ]inha e]iminada fazem o papel de yo e Ao, respectivamente

Desta maneira, para cada linha buscamos recuperar o valor de dose, denotado por do
Inicialmente estimamos :o e depois recuperamos do através da relação do = 10'o -- l.

Nas tabelas 5.2, 5.3 e .5.4 apresentamos os resultados obtidos com a aproximação
normal.
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Tabela 5.2 Resultados assintóticos para a;o e do, linfócitos mononucleados

+ intervalo que contem o verdadeiro valor do

Para os gi'upos binucleados e multinucleados desconsideramos os valores extremos de
dose, d = 0 e d = 500, devido ao evidente problema que teríamos para recuperar estas
quantidades com base nos ajustes apresentados na Figura 5.1.

Tabela 5.3. Resultados assintóticos para zo e do, linfócitos binucleados

R.C.de a;o
'0.90

R.C.de do
l0.90)a. ] ,õ ] z],.] l pp[..]

1.322

1.708

2.004

2.303

2.479

2.603

0.912

1.645

1.899

2.056

2.558

2.646

0.0820
0.0485

0.0397

0.0318

0.0306

0.0318

0.7763, 1.0468
1.5654, 1.7254
1.8337, 1.9648)
l2.0035, 2.i08s)
2.5080, 2.6090
2.5933, 2.6983

7.23

43.20

78.29

112.78

360.82
441.38

(4.9750, 10.1379)
l3s.764i, s2.i344)'
l67.1798, 9i.207i)
l90.8t23, i27.3768)
321.1265, 405.4185
391.0157, 498.2022

'k intervalos que contêm o verdadeiro valor do
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o l i.022 l o.0464 l (0.994s7, i.0989) l 9.õ27 l (7.82s3, ii.ss60)
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2.303 l 2.228 l o.oiõi l (2.2029,2.2s27) l i67.973 l (is8.56õ9, i77.934i)
2.a79 2.603 0.0i99 (2.s706,2.6364) l 400.327 (37i.0248,43i.9364)
2.603 2.610 0.0i87 (2.õ794,e.õ4i3) l 406.7i6 l (378.6724,436.829s)'
2.700 2.838 0.0220 (2.8019,2.874s) l 687.998 (632.7i34,7a8.ios7)



Tabela 5.4. Resultados assintóticos para zo e do, linfócitos multinucleados

R.C.de zo
'0.90

R.C.de do
0.90E[,o] DP]'o]do zo

20

50

loo
200

300

400

1.322

1.708

2.004
2.303

2.479

2.603

1.096

1.652

1.900

2.012

2.764

2.474

0.272

0.161

0.147
o.264

0.594

0.147

0.6472, 1.5446
1.3856, 1.9183

(1.6585, 2.14300:
(1.5759, 2.4473)
1.7836, 3.7447)
2.2310, 2.7164

11.471

43.874

78.526

101.701

579.982

296.630

3.4380, 34.0465

(23.3024, 81.8611)
l4a.õ040, i37.984s)*
36.6582, 279.0867)*

59.7561, 5554.6608

169.2140, 519.4260)

I' intervalos que contêm o verdadeiro valor do

Observe que muitas vezes a.s regiões de credibilidade não contêm o verdadeiro valor da

dose. Esta situação é mais crítica para o grupo dos mononucleados, mesmo sendo este o de

melhor ajuste, e fica mais amena no grupo dos multinucleados. No entanto, os intervalos
gerados para os multinucleados são pouco precisos. Isto deve-se ao fato do primeiro grupo
possuir maiores valores pala os kÍs e menores valores para o desvio padrão assintótico.

De um modo geral podemos dizer que a aproximação assintótica para normal não pa-
rece muito adequada para o problema. Uma das justificativas é que, mesmo que o número

total cle células examinadas seja muito grande, o númeo de elementos rlo cxperimeilto de
calibração é pequeno n = 7.

Para a obtenção das amostras de Gibbs, elaboramos um programa em S-Plus. A
convergência da cadeia foi verificada considerando-se as etapas descritas a seguir.

({) Consideramos seis pontos distintos como valores iniciais e, ap(5s 600 iterações, ana-
lisamos graficamente o comportamento das cadeias e das médias ergodicas. Após a
análise dos gráficos do apêndice B.l, decidimos descartar as 100 primeiras iterações
antes da análise cle convergência, poi evidenciarem uma grande variabilidade.

(ii) Desconsiderado-se as 100 iteiações iniciais, utilizamos os mesmos seis pontos iniciais

para geral seis cadeias de tamanho 1000 (vel gráficos do apêndice B.2). ObterJdo-se
o seguinte valor para a estatística de Gelman and Rubis (1992) R = 1.0156, que
indica a convergência da cadeia.
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(ii{) Pala a contrição das amostras, desconsideramos as 1100 iteiações iniciais e utiliza-
mos uma única cadeia de tan)anho nl. = 1500. Os resultados obtidos destas amostras

para as estimativas das médias e desvio padrões a posteriori pala a dose, bem como
a região de 90 % de credibilidade, são apresentados na Tabela 5.5 para o grupo
multinucleados. Na figura 5.3 apresentamos os histogramas associados as amostras
das doses.

Tabela 5.5 Resultados via algoritino DA para do, linfócitos multinucleados

I' intervalos que contêm o verdadeiro valor do

As estimativas pontuais obtidas são, em geral, melhores do que as obtidas pelo estima-
dos de máxima verossimilhaça(média assintótica). Além disso, as regiões de ciedibilidades
são mais precisas, isto é, temi menor amplitude. Encontramos problemas em duas legiões
de credibilidade (d=200 e d=300) que não cobrem o verdadeiro valor de dose. Se obsei
vermos novamente a Figura 5.2, verificamos que estes valores de doses estão associados
aos pontos no gráfico que estão mais afastados da curva ajustada.

A figura 5.4 mostra o compoitamcnto estimado das densidades marginais a posteriori
de zo,/i e a, através dos histogramas gerados das amostras de Gibbs e das densidades

estimadas a, paltil' das densidades condicionais, quando do = 50 e ao = 1 .71. ( '\,er apêndice
B.3 para outros valores de do)
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Capítulo 6

Considerações finais

'ü:d ;/

6.1 Conclusões

Este trabalho estende alguns resultados que tem aparecido na litel'atura em várias direções

l O tradicional modelo de calibração linear foi finalizado sob a suposição de que os erros
têm distribuição elíptica multivariada com matriz de dispersão diagorlal. Neste caso,
os erros são não correlacionados mas não necessariamente independentes, salvo no
caso normal. Esta classe inclui modelos como a. família t-multivariada, misturas

no parâmetro de escala de normais multivariadas, Peaison tipo 11, etc. A análise
bayesiana. do problema utilizando-se uma distribuição a priori de referência para o
parâmetro de dispersão, mostrou-se invariante dentro desta classe das distribuições
elípticas. A relevância deste resultado está no fato de que os vários resultados
pala o problema de calibração sob normalidade permanecem válidos para a classe
completa das distribuições elípticas multivariadas com matriz de dispersão diagonal.
l\mostrando, por exemplo, que o estimador inverso é robusto diante do afastamento
da normalidade. Estes resultados foram estendidos pata. o problema de calibração
multivariado, verificando-se o mesmo tipo de robustez.

2 Ainda sob a suposição do modelo elíptico dependente, resultados foram obtidos pai'a

o problema. de calibração considerando-se uma clistiibuição a. pi'ioi'i conjugada para
o modelo de ieglessão. Como subproduto mostrou-se que o estimados de bayes
para os coeficientes de ieglessão coincide com o obtido na análise conjugada do
modelo de regressão normal. Portanto, a característica do estimados de Bayes sob
perda. quadrático (média a. posteriori) de ser uma combinação linear convexa das
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observações não é, como sugere Goel and DeGroot (1980), uma paiticularldade dos

modelos normaisl e sim uma característica de toda a classe das elípticas. O ponto
central desta extinção está em substituirmos a hipótese de independência dos ermos

pela de não correlação.

3 Sob a suposição de ermos elípticos independentes, os insultados de robustez derivados
pal'a o modelo dependente não são válidos. Neste modelo observa-se dificuldades
em obter-se resultados analíticos tratáveis. Porém, para modelos elípticos repre-
sentáveis, isto é, misturas de normais(que inclui os modelos normais contamina-
dos, t-student, cauchy, etc) foi possível obter uma forma geral pala a distribuição
a posteriori associada ao problema de ca.libração. Mais ainda, a suposição de ie-
presentabilidade possibilitou a obtenção de formas conhecidas para as distribuições
condicionais a posteriori, permitindo estabelecer um método geral para o uso do
amostrador de Gibbs. A importância deste estudo está no fato de que muitas das
distribuições dentro desta classe são menos sensíveis a observações extremas que
o modelo normal. Deste modo, as estimativas obtidas sob estes modelos são mais

1.0bustas, no sentido de não serem tão afetadas poi observações extremas. Estes
resultados, também, foram estendidos para o problema de calibração multivaiiado.
Finalmente na aplicação que considera o modelo com ermos t-Student, verificamos
que a obtenção da distribuição a posteriori através do algoritmo proposto, com o
auxílio do pacote BUGS, é muito rápida (menos de 10 segundos) e que, partindo
deste modelo mais geral, temos o caso normal caído um caso limite. Mesmo no
caso normal há vantagens na técnica. sugerida, pois não há necessidade de ficar-
mos restritos a distribuição a priori proposta poi Hoadley (1970), para obtenção da
distribuição e das estimativas a posteriori.

4 Enquanto no caso do modelo elíptico dependente o uso, mesmo que questionável, de
uma distribuição a priori de deferência foi positivo no sentido de pemitir a obtenção
de resultados que facilitam a análise. No caso do modelo independente, o uso destas
distribuições acarreta dificuldades extras.Em primeiro lugar, tivemos que estabele-
cem condições que garantissem a existência da. distribuição a posteriori. As condições
estabelecidas nem sempre são fáceis de verificar. A não existência de uma distri-
buição a posteriori própria não recai somente num problema teórico de incoerência,
pelo fato de leão estarmos trabalhando com uma distribuição de probabilidadesl mas
também é um grande problema ]la aplicação do amostradoi de Gibbs. Pois, caso não
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exista uma distribuição de probabilidade a posteriori(própria) a convergência do
algoiitmo não estará garantida. Um estudo similar, que discute a existência da dis
tl'ibuição a posteriori, foi apresentado por Geweke (1993) para modelos de regressão
com erros t independentes. Porém, de acordo com a nossa análise do ti'abalho, suas
provas não estão certas.

4.Na análise de dados categoi'izados as dificuldades no tratamento analítico são ainda
maiores, não sendo possível, em geral, estabelecer resultados analíticos explícitos.
Nesta direção a ideia fundamental foi considerar o uso de variáveis latentes que pos-
sibilitou a implementação do algoritmo DA, tanto para o modelo binomial quanto
pata o multinomial. Os resultados obtidos são gerais, pois permitem trabalhar caiu
funções de enlace dentro da classe das distribuições elípticas (incluindo a normal e a
logística). Uma aproximação assintótica pala a distribuição a posteriori, no modelo
binomial, foi apresentada com o objetivo de comparam os resultados. Finalmente,
na aplicação à dados citogenéticos podemos verificar que os resultados via DA são

aparentemente melhores que os resultados via aproximação assintótica. Já que as
estimativas pontuais estiveram mais próximas do verdadeiro valor a ser estimado e

as regiões de credibilidades são mais precisas. Além disso, as regiões de credibilida-
des, construídas pelo método DA, pala a variável original (dose de radiação Gama)
baseam-se na verdadeira distribuição a posteriori de do e não apenas na transfor-
mação dos limites do intervalo como é o procedimento fornecido pela aproximação
normal. As vantagens da aproximação assintótica são, claramente, o tempo e a sim-
plicidade. Para obtermos as estimativas da média e da. variância de zo, necessitamos
apenas de um pacote estatístico e de alguns segundos para execução. Já os resulta-
dos via DA dependeram da formulação de um programa que demorou em média 6
horas(no grupo dos multinucleados), pala a obtenção da amostra e das estimativas.

Além disso, este tempo cresce com o crescimento dos valores dos hÍs (tamanho das
a«. ostras ) .

6.2 Perspectivas futuras

Com relação ao trabalho futuro são várias a linhas de pesquisa que se abrem a. partir deste
estudo:
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1. 0 estudo de aproximações assintóticos para o problema de calibração considerando
erros elípticosindependentes.

2. O estudo de soluções considerando erros elípticos independentes não representáveis

3. O estudo de condições para. a. validade da aproximação assintótica nos modelos dis-
cretos. Esta situação tem sido estudada. pala modelos lineares generalizados a.penas
no caso clássico. A apl'oximação assintótica da distribuição a posteriori tem dificul-
dades extras como indica o trabalho de Chen (1985).

4 A complementação da análise dos dados citogenéticos, considerando como resposta
uma multinomial, onde cada. elemento do vedor resposta representa o número de
h'rN por células. Para isso, se faz necessário a implementação do algolitmo para ao
modelo multinomial e a busca de uma programa computacional mais eficiente, no
sentido de redução do tempo.

5. O estudo da influência das observações nas soluções do problema de calibração
utilizando-se medidas de divergência.
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Apêndice A

O Amostrador de Gibbs

A.l Introdu.-ão'y-'

O amostradoi de Gibbs é um algoritmo iterativo utilizado para geral amostras de uma
determinada distribuição de probabilidades F'(a), z C IR, construído a partir de pro-
priedades de Cadeias de Markov. Nos últimos anos vários algoritmos foram propostos
com este objetivo e ficaram conhecidos como técnicas h'lCCh4 (Monte Cano baseado em
Cadeias de Markov), ver por exemplo, Smith and Roberts (1993), Besag and Green (1993)
e Gamerman (1996). O procedimento básico destas técnicas está na construção de uma
Cadeia de Markov cuja medida estacionária é a distribuição de interesse F' e esta distri-
buição é estimada a partir de uma amostra, similarmente aos métodos de N4onte Cano. No

início dos arcos noventa surgiu uma vasta literatura nesta área em revistas estatísticas, por
exemplo, Smith and Gelfand (1990), Gelfand, Hills, Racine-Poon and Smith (1990) e Gel-
man and Rubin (1992). A partir daí os estatísticos, especialmente bayesianos, iniciaram a
utilizei metódos MCCM nas mais diversas áreas de aplicações. A grande vantagem destes
métodos é sua relativa facilidade de implementação computacional e a grande quantidade
de problemas que eles podem resolver.

Apesar do interesse dos estatísticos pelas técnicas MCCIM ter ocorrido no final dos anos
oitenta e início dos anos noventa, o amostrador de Gibbs já havia sido utilizado por Gemas
and Gemas (1984) pai'a t'esolver problemas de reconstrução de imagens. Foi deste trabalho

que surgiu a denominação G;/)bs sa.inp/er, pois no problema de reconstrução de imagens
trabalhado pol' Gellaan and Gemas (1984) a distribuição considerada. para o modelo é uma
distribuição de Gibbs, muito utilizada em mecânica estatística. O amostrador de Gibbs é
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baseado no algoritmo de Metropolis-Hasting (Metlopolis, Rosenbluth, Rosenbluth, Tellel
a.nd Teller 1953),(Hasting 1970). A grande importância de,Geman and Geman(1984) foi
introduzir a. conecção desta técnica com o problema de inferência bayesiana de obtenção
de uma distribuição a posterior;. Em problemas multiparamétricos não é difícil obter-se

o núcleo da distribuição a. posteriori conjunta de um parâmetl'o 0 = (0i,02, ...,0q). No
entanto, o mesmo não se pode dizer a respeito das distribuições marginais, associadas a
cada 0i. Suponha que nosso interesse seja obter a distribuição associada ao parâmetro Ot
então o algoritmo é construído da seguinte maneira:

(i) A partir da. distribuição conjunta F'(O) obtem-se todas as distribuições condicionais
F(0í l 0-i), onde 0-í = (0i,...,Of-i,Oi+i,...,0,) é o vedor de parâmetros quando

retirado é?i. Estas distribuições condicionais devem ser distribuições conhecidas, das
quais sejam facilmente geradas amostras

(i{) Fixam-se valores iniciais 0ÍO), ..., 0(o) para os parâmetros 0i, ..., 0ç, respectivamente.

(iã{) Gela-se um novo conjunto de valores 0:k+'), 0SÉ+l), .., 0(t+l) a partir das seguintes dis-

tribuições r'(0i l 0(k), ..., 0Sk)), F'(02 l o(k+'),oâk), ...,0(t)), ...., F'(0ç l 0ÍÉ+:), ...,0(A+:)),
respectivamente, para Ã - 0, 1, .., t.

(iv) Os valores 0Í'),0St), ...,0ç ) podem ser considerados como gerados da distribuição
conjunta F'(0i, ..., 0q), para. t suficientemente grande. Em particular, 0.:) é um valor
gerado da distribuição F'(01). Repetindo-se este procedimento nz vezes obtemos uma
amostra de tamanho m, destas distribuições.

Com a amostra gerada pelo procedimento descrito acima, desenha-se o histograma e
obtêm-se estatísticas descritivas como média, desvio padrão e quantas, com o objetivo de
aprender sobre a distribuição de interesse f'(0i). No caso contínuo, onde o interesse é a
densidade associada ao parâmetro 0i, .f(0i), uma. estimativa natural pala esta densidade
é o alisamento deste histogra.ma. Entretanto, como justificado por Smith and Gelfand
(1990), pelo teorema de Rao-Blackwell é possível obter um estimados com menor erro
quadrático médio utilizando-se as densidades condicionais .f(0i l a i) do seguinte modo

/(O-) ;-E/(O-leio,...,OSO).(A.i)
A justificativa para o procedimento apresentado de (i) a (iv) provêm do fato de que

os valores 0(]), 0(2), ..., 0(t), ... são uma realização de unia cadeia de l\4aikov com núcleo de
transição dado por

lt
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/'(Om,Oo-''n)(OI'+n l 0111)(A.2)
e que, sob algumas condições de regularidades, tem como distribuição estacionária F'(0).
As condições exigidas para convergência da cadeia, isto é, para a existência de uma medida

estacionária são de que ela seja irredutível e aperiódica, vel Tielney (1994). Roberts and
Smith (1994) obtiveram condições gerais pata os casos onde a distribuição de interesse é
discreta ou quando existe a uma. função densidade em IR' (absolutamente contínua). Eles
provaram que

lZ

(a) Quarldo F' é uma distribuição de probabilidades discreta, então a Ã'(O('), 0(t+l)) está
bem definido e a cadeia é apeei(Sdica. Portanto, velificai a inedutibilidade da. cadeia
é suficiente para a convergência.

(b) Quando r' é uma função de distribuição absolutamente contínua e a função de densida-

de ./ é inferiormente semi-contínua em zero, então /\'(0 ('), 0(t+l)) está bem definido
e a cadeia é aperiódica. Além disso, se o espaço paramétrico O é conectado e se
cada densidade maigina] ./(0 í) é ]oca]mente limitada, então a cadeia é irredutível
e portanto converge.

A.2 ./-' + l P- + 'B .A+Critérios de convergência
Um dos problemas mais sél'ios na utilização do amostrador de Gibbs é determinam o número
de iterações, a partir do qual, podemos dizer que a cadeia esta em equilíbrio. Diversos
métodos foram propostos com este objetivo. Alguns são bastante intuitivos e informais
e baseam-se na análise gráfica da trajetória. Outros são mais sofisticados e poi vezes
pouco operacionais. Recentemente Cowles and Carlin (1996) fizeram uma revisão destes
métodos.

Neste trabalho, além da análise gráfica do comportamento da cadeia e das médias
ergódicas, consideramos apenas dois citérios numéricos: o método dado por Geweke
(1992), baseado em séries temporais; e o de Gelmai) aitd Rubis (1992), baseado em
múltiplas cadeias.

O método de Gelman and Rubin (1992) consiste em considerar k pontos iniciais dis-
tintos e analisei' o desenvolvimento das k cadeias. Se após um número n de iterações a
variabilidade entre as diversas cadeias estiver próxima da variabilidade interna. de uma
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cadeia, então podemos dizei que o equilíbrio foi atingido. Este método segue as idéias de
análise de variância, comparando a variabilidade ente'e as cadeias, dada por

k

E(Õ õ)'E
k l

com a variabilidade dentro das cadeias, medida por

iüJ-Dx :l@$''
k n.

Onde 01 é a média da j-ésima. cadeia, 0 é a média geral e 0(*) é a observação na t-ésima
iteiação da j-ésima cadeia.

A medida proposta. é dada por

/'n -- l E\ {
\ IL IJ /

Valores de R próximos de l indicam convergência, observe que R é sempre maior que l
Gelman (1995) sugerem um valor pala a.ceitação da convergência igual a 1.2, isto é, se
R $ 1.2 a processo está em equilíbrio.

Críticas a este clitéiio estão relacionadas com a suposição de normalidade que está
implícita na. construção da análise de variância.

O critério proposto por Geweke (1992) utiliza somente uma cadeia e está baseado em
técnicas usuais de séries temporais, considerando que a trajetória a(i), 0(2), ..., 0(r) define
uma série temporal. O procedimento consiste em considerar duas séries menores. A
primeira formada pelos primeiros n/ valores da trajetória observada, e a segunda pelos
últimos nr valores. Então, considerar a estatística

R- +

anel TneF
(S/(0)/n, + Sp(0)/«,)-/'

para testar a hipótese de que as médias das séries são iguais, onde nze/ e meP são as
médias amostrais das séries inicial e final, respectivamente e S/(0) e SP(0) são as funções
densidades espectrais estimadas no ponto zelo, que atuam como estimativas da variância
do estimados da média. Valores grandes de ; indicam a não convergência da cadeia.

A estatística z tem uma distribuição assintótica noi'mal padrão quando n//n e nF/n
são fixos e 71 -+ oo. Geweke (1992) sugei'e utilizar lz/ = 0.1n e nF = 0.5n
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A.3 Comparação com a algoritmo DA
Na classe dos algoritmos MCCM encontra-se o algoritmo dado por Tannei and Wong
(1987) e conhecido como l)ata Auglnentat;on, o qual nos referimos apenas como DA. Smi-
th and Gelfand (1990) fizeram algumas ~comparações enfie este algoritmo e o amostiadol
de Gibbs. Tannei (1991) apresenta o amostradoi de Gibbs como uma extensão multi-
variada. do seu algoritmo. Vejamos a seguir as idéias desenvolvidas por Tanner (1991)
para. relacional os algoritmos. Vamos considerar a situação unipalamétrica onde é? é o
parâmetro de interesse e y são os dados. Além disso, consideramos uma quantidade

aleatória z introduzida artificialmente no problema (variável latente). Como antes, o ob
jetivo é obter a distribuição a posteriori para 0. O algoritmo DA é construído com base
nas seguintes relações

./'(o y) /(0 y, ;)./'(; Z/)dz e

./'(' l v) .f(z Z/, 0)./'(0 3/)dO

Denotamos por /.(z l Z/) e /.(0 l Z/) as densidades preditiva e a. posteriori, respectivamente,
no {-ésimo estágio de atualizaçào. Estas são atualizadas segundo o esquema abaixo:

(a) Gera-se uma amostra de tamanho nz, zl{), z(i),
vezes os seguintes passos

(al) gera-se 0(:) de /.(0 y);

(a2) gera-se z({) de /(z l y,0({)).

zl), de ./.(z Z/) repetindo-se m

(ó) Atualiza-se o valor da distribuição a posteriori por

1 7n

/.+:(o l v) - â }: ./'(o l zj, v)

As etapas descrita em (a) são conllecidas como etapas de imputação e (b) como etapa
da posteriori, vel Tannei (1991). Quando m = 1 o procedimento do DA resume-se a
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(i) gera-se 0(:) de /.(0 l y) ./'(a l z0'0, Z/);

({í) gera-se z(:) de /(z l y, 0({))

Se pensarmos em z como mais um parâmetro do modelo, as etapas ({) e (i{) são exa-
tamente o procedimento do anaostradol de Gibbs. Portanto, o DA com m=1 é equivalente
ao amostrador de Gibbs.

Este procedimento muita.s vezes é referido na literatura, por exemplo, Albert and Chib

(1993), como um procedimento que mescla os dois algoritmos, onde Utiliza-se a idéia de
Tanner and Wong (1987) de introduzir variáveis latentes ao problema e o amostrador de
Gibbs pala gerar as amostras.
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Apêndice B

Gráficos

Neste apêndice apresentamos alguns gráficos obtidos na análise dos dados citogenéticos
via algoritmo DA descrita na seção 5.4.

B.l. Gráficos da pré-análise da convergência. Para cada uma da.s seis cadeias,

com pontos iniciais distintos, foram considerados dois gráficos: um que descreve a
trajetória da cadeia e outro das médias ergódicas. Pata cada cadeia consideramos
Z = 600 iterações e ao = 1.71. Os gráficos apresentados consideram o parâmetro zo,
que esta sendo denotado por xf.

B.2. Gráficos da análise de convergência. Para cada uma das seis cadeias roíam
considerados dois gráficos: um que descreve a trajetória da cadeia e outro das médias

ergódicas. Pala. cada cadeia descartamos as 100 iterações iniciais e consideramos
as Z = 1000 item'ações seguintes, com do = 50. Os gráficos apresentados consideram
diretamente o parâmetro de interesse do.

B.3. Gráficos das densidades estimadas para ao,/3 e a. Apresentamos os his-
togramas e as densidades estimadas considerando-se as distribuições condicionais,
baseados nas amostras de tamanho m. = 1500.
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B.l Gráficos da pré-análise da convergência
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B.l. Gráficos da pré
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B.2. Gráficos da análise de convergência
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Figura B.3.1: Densidades estimadas para do = 20 e zo = 1.32

B.3. Gráficos das densidades estimadas para zo,P e a
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Figura B.3.2: Densidades estinaadas para do = 50 e zo = 1.71
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das para do = 100
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Figura B.3.6 Densidades estimadas para do = 400 e ao
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