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RESUMO

Nesta tese apresentamos procedimentos baseados em replicações para o problema da
falta de identificação em modelos com erros nas variáveis. Discutimos procedimentos
para os casos estrutural e funcional. Os procedimentos considerados são baseados

nos métodos de momentos e de máxima verossimilhança. Os modelos considerados

apresentam extensões para resultados publicados na literatura. A utilização do método
de máxima verossimilhança no caso funcional não está na, literatura.

ABSTRACT

In this thesis we present resulta based on replicated observations for the identificabi-

lity problem in measurement errors modela. VVe consider procedures for the structural
and functional situations. Such procedures are based on maximum likelihood and

method of moments approaches. The modems considered present extensions over pu-
blished resulta. The development ofthe maximum likelihood situation for the functional
case is not in the líterature.
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Capítulo l

CONSIDERAÇOESINICIAIS

1.1 IDtroduíãn'y-'

Como é razoável esperar de uma introdução de uma tese, apresentamos, neste capítulo,
uma exposição geral e articulada das idéias básicas nela discutidas. No entanto, com o
intuito de facilitar a comunicação, apresentamos, na seção seguinte, as notações de uso

mais geral. Nas outras seções, aparecem nesta ordem: a formulação do problema (mo-
delos estruturais e funcionais normais); os objetivos, a organização e as contribuições
da tese; as conclusões e perspectivas de trabalho futuro.

1.2 Notações Gerais

Apresentamos, a seguir, as notações gerais mais usadas no decorrer deste texto; as
notações mais específicas serão lixadas nos lugares onde delas fizermos uso.

e N .V//Z)(m, E): abreviação para vetores aleatórios normais, independentes
e identicamente distribuídos, com vetor de médias m e matriz de covariâncias E.

. dias(a-, a.«, a-)
diagonal.

denota uma. matriz diagonal com os elementos dados na

Estimados de Máxima Verossimilhança (EMV) do vedor paramétrico
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B A': transposta da matriz A

e A'i: inversa da matriz A.

e iid( . , . ): vetores aleatórios independentes e identicamente distribuídos com

o vetou de médias e matriz de covariâncias dados entre parênteses.

8 l,,: é uma matriz de dimensão r x s com todos os elementos iguais a l

e O,,: é uma matriz de dimensão r x s cujos elementos são todos iguais a zero

. /,: é a matriz identidade de ordem r.

. bl:

. ll.All

p-quase certamente

é o determinante de A

1.3 Formulação do problema
l Q l T,.+.,.''l'-"n,.
n. B U e n. n.AX UX \J \'L U :r tAv

Neste trabalho, consideramos o Modelo de Regressão Linear Simples com erros nas

variáveis, que na literatura estatística refere-se ao modelo descrito pela relação linear

g/t = a + Pzt, (1.1)

em que yt é a variável resposta e zt a variáve] exp]anatória (ou predítor, ou covariáve]),
cv e P são parâmetros desconhecidos, que devem ser estimados. Admitimos, ainda,

que as verdadeiras variáveis (zt, Z/t) não são observadas diretamente, sendo (Xt, y!) as
variáveis realmente observáveis. Estas variáveis são as verdadeiras, (zt, g/t) , afetadas

por erros de mensuração denotados por (%t, et), e que, em se lhes dando uma estrutura
aditivo, resulta no seguinte modelo estatístico:

b [- ]

zt + %t,

a + Pzt + et,

2



Admitimos, neste trabalho, que o vetor aleatório (erros de mensuração),
(Ht , et ), segue uma distribuição normal bivariado independente e identicamente dis.

tribuído com vetar de médias zero e matriz de covariâncias dias(a«, a-) ; ou seja:

(«.,..) ,r-rDN((0, 0); di'g(a- , a«)) (1.3)

Usualmente, zt admite duas versões ou modelagem. A primeira, quando zt é
uma v.a. com média /z, e variância a,; neste caso, o modelo é conhecido na literatu-
ra estatística como estrutural. A segunda versão considera zt, t = 1, . . . , n, constantes

desconhecidas, não-aleatórias, denominadas, na literatura, parâmetros incidentais; e o
modelo é conhecido como funcional(veja Fuller(1987) ou Kendal e Stuart(1979)).
Como exemplo de uma situação onde a variável explanatória zt não pode ser ob-
servada diretamente, consideremos a relação entre a produção de milho e quantidade

de nitrogênio disponível no solo. Assumimos que a relação (1.1) é uma aproximação

adequada entre a produção e a quantidade de nitrogênio. O coeficiente P é a quan-
tidade de produção adicionada quando o nitrogênio aumenta de uma unidade. Para

estimar o nitrogênio disponível no solo é necessário amostrar o solo de uma parcela
experimental e desenvolver análises laboratoriais da amostra selecionada. Como resul.

Lado da amostragem e da análise laboratorial nós não observamos zt, mas obtemos

apenas uma estimativa. Conseqüentemente, representamos o nitrogênio observado por

Xt, que satisfaz (1.2), e ut é o erro de mensuração introduzido pela amostragem e
análise laboratorial. A descrição da coleção dos dados permite duas interpretações dos

verdadeiros valores de zt, que denotaremos por a;9, t :: 1, . . ., n. Na primeira, supo-

mos que as parcelas experimentais constituem um conjunto de campos experimentais

administrado por uma estação experimental, de maneira que a variação dos níveis de

nitrogénio do solo, em diferentes campos, é controlada. Em tais situações trataríamos

os verdadeiros, mas deconhecidos, níveis de nitrogênio em diferentes campos, como uma
variável fixa. Por outro lado, se os campos forem, por exemplo, uma amostra aleatória

dos campos de fazendas do estado de lowa, os verdadeiros valores de nitrogênio no solo

poderiam ser tratados como variáveis aleatórias. Este exemplo aparece, literalmente,

em Fuller (1987). Outros exemplos podem ser encontrados, entre outros, em Gimenez
r i LiLi'/ i
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1.3.2 Formalização e Notações do Modelo Estrutural
Normal

Consideramos o modelo estatístico (Q, .4, P) onde 7'' = p'ÍPo, 0 C ® Ç RP}) , ou se:ja,

(3, espaço paramétrico, é um retângulo de R7'. O espaço amostral Q C R"x" é um

conjunto de pontos que representam as amostras; e .4 = B"*" = Z$(R'*") são os

borelianos de R"x", o- álgebra gerada por /' = {.4 C R"x",.Á aberto } tal que

Pd(.Á) esteja bem definida. A função densidade conjunta da amostra, que é a derivada

de Radon-Nykodyn de PO em relação à medida de Lebesgue em R", /z, (P' << p),
será denotado por /(., 0). A função de verossimilhança é uma função L: ® x n

não negativa, dada por L(0,x) = A/(z,0), onde X; é um fator de proporcionalidade.
O estimador de máxima verossimilhança do verdadeiro valor do parâmetro 0(o) € G) é

«ma função 0 mensurável, satisfazendo: L(Õ(z), z) = s%poco1(0,z), [P].

Representemos por 'l Zt } .. uma seqüência de vetores aleatórios observáveis inde-

pendentes e 0 = (01 , . . . , OP) ó"vetor de parâmetros estruturais, que devem ser estima-

dos. Dada uma amostra aleatória de tamanho n representada por Z = {Zi, . . . , Z.},
então {74")} é a família de distribuições de Z, portanto Z é uma matriz aleatória

em R"x" e /z(z, 0) = nL: /z.(zt,0) é a sua função densidade conjunta. Nos mode-
los considerados Pa = N2(m, E), vale dizer, /(zt, 0) é uma função densidade normal
bívariada, com vetor de médias m e matriz de covariâncias E. Neste trabalho, con-
sideramos a primeira versão de zt sob normalidade, independentes entre si e também

do vetor de erros de mensuração. Conseqüentemente, temos a seguinte suposição para
o modelo estrutural:

zt, H,, ety ,- N3((p,, 0, Oy; dias(a., a.«, a.)), l= 1, (1.4)

Supomos ainda que a matriz diag(a,.:, a«.., a«) é positiva definida e lz, C R. Logo,

o modelo estatístico para as variáveis observáveis, (Xt, b), considerando a estrutura
aditivo de erros, é:

'.*« ", - ~«- ll. .í;.,l , I'«;=;- ,,=:.: ...ll (1.5)
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Neste modelo, sabe-se que o parâmetro de interesse # é não identificável, pois

o modelo também não o é, quando todos os seus parâmetros são desconhecidos. A

não-identiíicabilidade é no sentido de que dois vetores de parâmetros diferentes podem
gerar a mesma distribuição de probabilidade para as variáveis observáveis Xt e b.

Para mais detalhes veja, por exemplo, Fuller (1987), Rojar (1995), Nascimento (1994)
ou Cabral (2000). Por isso, o estudo inferencíal é feito usando:

1. suposições adicionais sobre os parâmetros

. (S-l): A variância de %t, a.., é conhecida;

. (S-2): A razão entre as variâncias dos erros de observações, À
conhecida;

. (S-3): A razão k- = ii;fi2t=' (coeficiente de atenuação) é conhecida;

e (S-4): As variâncias a«« e a.. são conhecidas;

e (S-5): O intercepto cv é conhecido ( igual a zero, sem perda de generalida-
de).

z"- é

2. uma variável instrumental correlacionada com a variável explanadora

3. replicações das verdadeiras variáveis, (zi, yt).

Com uma das suposições (S-l), (S-2), (S-3) ou (S-4), P torna-se identificável e, os es-

timadores de máxima verossimilhança de todos os parâmetros desconhecidos podem

ser obtidos analiticamente, isto é, obtemos solução fechada. Esta solução é obtida re-
solvendo as cinco equações resultantes das igualdades dos dois primeiros momentos da

distribuição de (Xt, b), t = 1, . . . , n. O caso resultante da suposição (S-5) foi resolvido

em Chan e Mak (1979b); veja também Cabras (2000). O caso (3) é tratado em Cha.n
e Mak (1979a), que estabelecem um procedimento de estimação de máxima verossimi-

Ihança, com replicações balanceadas e iguais para as variáveis explanatória e resposta,

vale dizer, para cada par (zt, yt), "r"observações repetidas (Xt:f, bj), J = 1, . . ., f, são

realizadas, para t ' l, . . .,n, conforme o modelo (1.5). Apresentamos, a seguir, este

procedimento sob o caso geral de replicações, no qual rt est mensurações independen-

tes de zt, e yt, respectivamente, são realizadas, ou seja, estes números, agora, variam
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com "t". Esse modelo estatístico é, assim, uma extensão daquele considerado em Chan

e Mak (1979a), e, pode ser especificado como:

a+Pzt; Xtj::zt+wf.j; y;i=g/t+eti,

1,...,nlJ::l,...,rt e /=1,...,st, (1.6)

com a suposição:

l/p,\ /a- 0 0 \l

Ao conjunto de equações (1.6) e suposição (1.7) chamamos de Modelo Estrutural Nor-
mal Bivariada com replicações não-balanceadas das variáveis explanatória e respostas
(zt e yt) , que denominaremos, simplificadamente, por .A/ode/o .Esfrufura/ JVorma/ não-

Balanceado. A estratégia adotada em Chan e Mak (1979a) é a de maximizar a
densidade conjunta dos dados observados, (Xtj,b.f), j = 1,...,rt, / = 1,...,st e

l :: l, . . .,n, em relação a todos os parâmetros desconhecidos. E com os casos parti-

culares - relativamente ao número de replicações - do modelo descrito por (1.6) e (1.7)
que trabalhamos ao longo dos Capítulos 2 e 3

«.,N3 0 a.. 0
0 0 a..

) (1.7)

Notações do Modelo Estrutural Noi'mal

Sempre quando foi possível mantivemos as notações dos artigos que originaram esses

estudos; e em grande parte e]as são comuns aos dois mode]os uti]izados ao longo desta

tese: Normal Estrutural e Funcional. Os vetores das observações replicados serão
denotados por:

xl
YI

zl

Xtl , Xt2i

( h:,b,,
( *;,'*Í )

,Xt,.

(1.8)
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Segue-se de (1.7) que a distribuição conjunta, de Zt é dada por Zt
onde:

N,.+..(m,V),

m- r P':'.:
\. (P. +P-p,)l..-

e

"-,--'" l,i;:. l [ :«; ,::«: ]

Dada uma amostra de tamanho "n" de Zt, o log-verossimilhança. é:

Z-/«l.,- a.*Vj- E P.-m)
l l
«l«la.tvl -j }:H.2 t=l

As estatísticas suficientes

apresentadas a seguir

E;:. x.j

EZ:. E;:: x..í
EL:'*

XL: lzzJP:

EL. E;:. (x..i
EL:".

EZ::. EÊ;. (br -
EL:'.

EL. E;: . (x.j

geradas por este modelo de replicação não balanceada são

Xt.

X EZ;: EE:. nl
EL:',)

-1'
y

Sxx EL:(r.. r..)'

!:'l'Srr EZ:: (r.. -- }'..y

Éxx x..)'
)

(yl'' 7..)'
)

Sxr = n-i v'..) E;:: (x..j EL: (r.. -- x..)(r.. -- r..)

(1.9)
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Note-se que o número de estatísticas suficientes independentes (resultantes de seis

equações independentes) coincide com o número de parâmetrosdo modelo, 0 = (a, P, p,, a,,
o que torna o modelo identificável.

1.3.3 Formalização do Modelo ]i'uncional Normal

A segunda versão do modelo considera a;t, t = 1, . . ., n, como quantidades fixas (parâ-
metros incidentais). Neste caso, as condições usuais de regularidade não se cumprem,

pois as observações não são identicamente distribuídas; e a log-verossimilhança não
é finita, sob certas condições. Uma das suposições adicionais sobre os parâmetros

apresentadas adiante, garante a existência dos estimadores de máxima verossimilhança
dos parâmetros estruturais do modelo funcional; para mais detalhes veja, por exemplo,

Kendall e Stuart (1979, Cap.29). Essas suposições adicionais sobre os parâmetros são
as mesmas adoradas para o Modelo Estrutural:

. (S.f-l) a variância a.« é conhecida;

. (S.f-2) a variância a.. é conhecida;

. (S/-3) as variâncias a«. e a.. são conhecidas;

» (S/-4): a razão entre as variâncias dos erros de observações é conhecida (À =
Q')aee

Como no Modelo Estrutural, na nossa proposta, as replicações das verdadeiras variáveis

(zt e g/t) constituem um expediente que dispensará o uso das suposições adicionais. As

condições de regularidades e restrições sobre os parâmetros incidentais, impostas para a
validade dos teoremas que garantam os resultados assintóticos dos estimadores - dadas

em Mak (1982), que usa a suposição (S/-4) - são apresentadas no Apêndice B.3.

Formalização e Notações do Modelo Funcional Normal

Sejam:

(Zt)t>i : seqüência de vetores aleatórios observados independentes,

0 =(01, . . ., 0,y: vetor paramétrico estrut«ral,

8



zt, t = 1, . . . , m, são os parâmetros incidentais.

Portanto, temos os seguinte espaço paramétrico: ( Q,Xt), com a C Q C RP e
zt c xt Ç R.

O modelo estatístico pode ser formalizado como no caso estrutural, mediante a substi-
tuição do espaço paramétrico n pelo par ( Q,Xt). Dada uma amostra de tamanho n
de Zt, a log-verossimilhanca é:

> :ln/ (Z.;0,,.).

Admitimos que para cada "t"e um dado "0"existe um estimador gt(Zt, 0), de zt, de-
pendente de 0. Em particular, gt(Zt, 0) pode ser um EMV condicional de zt dado 0.

Substituindo zt por gt(Zt,0), na log-verossimilhança (l.lO), obtemos:

>ll:l«/(z.;o,s.(z:,o)) :(z.,o).
t=1 t=l

As outras notações são as mesmas do Modelo Estrutural. Os casos particulares deste
modelo serão investigados no Capítulo 4

t l
(l.lO)

(1.1 1)

1.4 Objetivos da tese e sua organização

No Capítulo 2, a técnica de replicações balanceadas e iguais (rt = st = r) para as
variáveis do modelo - desenvolvida em Chan e Mak (1979a), com o intuito de estabe-

lecer um método de estimação de máxima verossimilhança (EMV) dos parâmetros de
um modelo estrutural normal bivariado, na ausência de suposições identificadoras do
modelo (Seção 1.3.1) - será estendida para os seguintes casos:

1. replicação balanceada só da variável explanar(iria, ou seja, rf = r, st :: l,

2. replicação não-balanceada só da variável explanatória, ou seja, rt ? l,
st = 1,

3. replicações balanceadas da variável explanatória, ou seja, rt = r, e da resposta,
st := s

9



No Capítulo 3, os tipos de replicações acima serão aplicadas para obtermos os esti-

madores alternativos de P, sob o mesmo Modelo Estrutural Normal, ao estimar os
parâmetros ou funções de parâmetros envolvidos nas condições de identificabilidade do

modelo. Portanto, trabalharemos somente com os EMVs de P gerados a partir des-
tas condições (ver Fuller, 1987, Cap-l). Mais especificamente, usamos as replícações
balanceadas para estimar:

(a) a«, ou seja, sob a condição de identificabilidade S-l,

(b) À = ;==, ou seja, sob a condição de identificabilidade S-2

(c) fator de atenuação (X;-), ou seja , sob a condição S-4,

e com estes estimadores obter os estimadores alternativos de P ao substituir as "con-
dições de identificabilidade" nos respectivos EMVs de P, obtidos sob a égide delas. Para

o caso de replicações não-balanceadas, consideramos somente a condição (S-l), ou se-
ja, consideramos dois estímadores para o parâmetros.., que denotamos por S%wi. e
Suw2.. O objetivo primordial deste capítulo é o de estabelecer estimadores alternati-

vos de P que possam "competir"com os EMVs obtidos analiticamente, via replicações
balanceadas, e os obtidos pelo algoritmo EM (replicações não-balanceadas). Tais esti-

madores "melhorados"são obtidos através do estimador alternativo de /i, gerado pelo

estimador S'uw2« de au.. (o estimador Sw%2« é equivalente ao obtido em Fuller (1995),
pelo método de estimação de análise de variância ), denotado por PjyB3. Para este

aplicar-se-á um tratamento especial, que o corrigirá dos vícios de primeiro grau e me-
lhorará as propriedades dos primeiros momentos. Posteriormente, ele também desem-
penhará um papel importante como um estimador preliminar, na construção de pesos,

que gerarão estímadores alternativos mais elaborados de /3, que incorporam as ponde-
rações devidas às replicações. Investigamos, também, o comportamento assintótico de

PwB3. Estudos comparativos dos estimadores melhorados com os EMVs obtidos pelas
replicações balanceadas e não-balanceadas são realizados no final do capítulo.

No Capítulo 4, a técnica de replicações de variáveis junto com as condições de re-
gularidade dadas em Mak (1982) são utilizadas para obter os EN{Vs dos parâmetros
estruturais do Modelo Funcional Normal na ausêíicia de suposições adicionais (Mak usa

10



a condição (S.f -- 4) para obter as estimativas de máxima verossimilhança). Obtemos
também a matriz de covariância assintótica dos EMIVs, baseada numa fórmula dada

:m M'k (1982).

1 1



Clapítulo 2

Modelo Estrutural com

Replicações na Variável
Explanatória

2.1 Introdução

Neste capítulo estudamos alguns casos particulares mais relevantes, sob o ponto
de vista prático, do Modelo Estrutural Normal Bivariado com replicações das variáveis

explanatória e resposta, descrito pelas equações (1.6) e suposições (1.7).
O caso particular rt :: st :: r > 1, para qualquer t, ou seja, replicações balancea-

das e iguais das duas variáveis, foi tratado inicialmente por Tukey (1951) e Madansky
(1959) usando componentes de variância. Porém, a solução de máxima verossimilhança

completa só foi obtida ern Chan e Mak (1979a); o EMV de # encontrado é raiz de um po-
linâmio de quarto grau e os estimadores de máxima verossilhança dos outros parâmetros

são obtidos subseqüentemente. Eles, também, demonstram que este polinâmio tem pelo

menos uma raiz real, que tende a P quando r --} oo, com probabilidade um, e apre-
sentam uma fórmula devida a Dolby que permite a obtenção da matriz de covaríâncias
assintótica dos EMV dos parâmetros do modelo.

Utilizamos este procedimento ao longo deste capítulo para investigar outros casos

12



particulares. Assim, na Seção 2.2 tratamos do caso rt :: r > 1 e st = 1, para qualquer
t, isto é replicações balanceadas só da variável explanatória. Na Seção 2.3 considera-

mos st = 1 e rt 2 l variando com t, isto é, replicações não-balanceadas da variável
explanatória, que não tem solução analítica, resolvendo-.se via algoritmo EM. E, na
Seção 2.4, consideramos o caso mais geral, que ainda permite uma solução analítica,

vale dizer, quando rt :: r ? l e st = s ? 1. Já o caso rt/st = cte, para qualquer
t, não tem solução analítica, pelos argumentos que serão apresentados posteriormente.

Desta forma, este Capítulo apresenta várias generalizações do modelo originalmente
considerado em Chan e Mak (1979a).

Replicações apenas da variável explanatória

Nesta seção vamos obter a solução de máxima verossimilhança sob o Modelo Estrutural

Normal (1.6), para o caso particular, rt = r > 1 e s: = 1, ou seja, para cada zt ,"r" ob-

servações independentes, Xtj, J = 1, 2, . . . , r, são obtidas. Neste caso, não necessitamos
de informações adicionais ($1.3.2) para tomar o modelo identificável. Reescrevemos o
modelo considerado como

yt :: a+Pzt,

Xtj = açt + utj,

b = yt+el,
(2.1)

Suposições do modelo

et

.,, o o \l

Aqui, os parâmetros /z., arz, a«ut a, P e

0 a. 0
0 0 o'..

-'N'lIDa l2.2)

[ = 1,...,n
nhecídos.

a.. são desce

13



2.2.1 Log-verossimilhança

Reescrevendo o vetor de replicações (Sub-seção 1.3.2), para o caso considerado, temos

':; - ( ..*«,.*«, ...,.*., )

.l , z: :: 1, . . . , n.

Segue-se de (2.1) e (2.2) que a distribuição conjunta de Zt é dada por ZÉ
N,+- (m, V), c.m:

«-l.==,l
:« d . ,-llT:' =::l

Portanto, temos:

Dada uma amostra de tema.nho n de Zt, obtemos a seguinte função de verossimi-

-"::b',.''*, -Ú
Logo, o log-verossimilhança pode ser escrito como

l = 1«z, = --!!(::;:-Di«2« -- ilnl«la'tvl -- ; >ll:(z' -- myV':(Z' -- m). (2.S)

Como vimos em (2.3),

(2.6)

14

Zt «' N'lID,+t

L = ll /z.(zt) = ll(2n-)-(l=:U)(det V)'{ exp
á ./

-;[('' - myV':('' - m)]'l -(2.4)

P,l,t
ü-Vl3H,.

a..l, + a,l,, Pa,l,i
Paz,ltr p2aa;= + aee ] . (2.3)

e

t=l

rlV= E+a.,
#

a..l,+a,,l,, la.,l,l
p2azr + aee/3 a,, ]- i,



Usando Muirhead (1982, Teo-3.5 e A.5.3), obtemos

det(V) = --(a-ya.., (2.7)

onde + «a= +#'a=' , e

v--. r'=1, «-'.=1,, .''#.= ::,:)
\ -« 'Pa='a=1., a;: - «-'P'a!. ./

De (2.8) e fazendo algumas manipulações algébricas, temos, também, que

(2.8)

(Z. - m)' V': (Z. «)

r

«= )1:(x.j P,)' + a=: (b a -- l3P.nl'

. 'l.=E(x«-m)+p-i:m-« pp.)j . (2.9)

Substituindo os resultados dos cálculos acima (2.6), (2.7) e (2.9), no logaritmo da
função de verossímilha.nça (2.5), obtemos:

n(, + 1)
In a,,In 2n'--

2 2

-- c?a'' ) (2.10)

com
r

la t.ju'u p,)' + a=: (b a - PP,)',

«= E(x., p,) + Pa=: (b a - l3F.).

+P'a='

15



2.2.2 Estimadores de Máxima Verossimilhança

Lema 2.1 0s estímadores de mázíma t;Cross mi/dança â e P, de a e p, ,respecfiua

mente, quando B, a.,, a« e a- são $=üdos, satisfazem

EZ::: E;:. x.j

â = cv + PP,

Prova:

Derivando parcialmente (2.10) em relação a. p, e a e igualando a zero obtemos

(2.11)

>l:(b - a - Pp,) - P«': >. ',

Das equações (2.11) e (2.12), obtém-se os estimadores de máxima. verossimilhança de
p, e a sob as condições do Lema 2.1.

lf

De acordo com Richards (1961), para maximizar Z, basta maximizar /*, onde /* é

obtido através de (2.10), substituindo p, e cv+Pp. por X.. e :r., respectivamente.
Portanto, a nossa tarefa será maximizar

cle -- ;n in a-

i« -« « -iE
t l

/*

l l
nln a..rn in a.. --

2 2

(';)'«'')} (2.13)

onde

r

'= }:(x.j - .)' + .'=' (b

16



r

.= >:(x.j + Paã: (b

e

.= + ,a= + p'a=:

As equações de máxima verossimilhança obtidas a partir de
(#, a-, a-, .«y, ;ão:

0, para @

-0
aar, '

-0
aau. '

--.-} P,,a-i -- .-i c.(b 7.) +P«-2 > ,c. = 0
t=l t::l

(2.14)

(2.15)- .'=«'' >:(';)'
t-l

--* -""'.. + «,«'' + }:E:(x.j
l=i.j=t

r

c; >1:(X.j - T ) 1

(2.16)

ar a.. + p'n«'' + }:(b - 7.)' +
f

+P'a 2P > :c;(b
t=l

(2.17)

Esse conjunto de equações se reduz a

/3'Sxv' + P(rÀSxx -- Srv) -- rÀSxy.
a..+a,,

aee + #2arz

0 ,

Srr

(2.18)

(2.19)

(2.20)
e

(rÀfxx + Sv'v') (#Sxr + rÀSxx) 7" aee ) (2.21)
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onde

EZ:. (n -- 7.y

EZ:: E;:: (x:j - x..)'

EL: E:;:.(x« X-)
r

2

j

Sxx EL.(T.

Srr

fxx
e

EZ:: l(V - }'.) E;-: (x.j - X..)jSxr

Com as suposições adotadas, que definem o espaço paramétrico, (a,, > 0, a. > 0,

a.. > 0, /i # 0), e a suposição adicional de que #Sxx -- Sxr # 0, podemos deduzir,

a partir das equações ( 2.18) a (2.21), a seguinte equação de segundo grau em P:

Sxr[rSxx --txx],ê?+]srr(txx rSxx) --(r-l)S&r]Pl+(r - l)SVVSxV = 0,(2.22)

cujas raizes sao

ã- (r -- l)Sxr
rSXx--txX (2.23)

(2.24)

e

Srr
Sxr

Das raízes acima devemos optar pela primeira dada em (2.23), que denotaremos
por amt'', pois com a segunda obteremos À :: 0, que, por sua vez, implica a.. = 0,
ou seja, um valor fora do espaço paramétrico. Isto pode ser veri$cado facilmente ao

substituir a raiz PÍ' na equação (2.22), desde que SrrSxx # S}V. # 0,sendo que a
última restrição se ga.unte com probabilidade um. Substituindo a raiz PÍ na equação
(2.22) obtemos:

18



Â

r l
r

(ÕÍ)'Sxr - ÕISrr
,(SxY'- ÕÍSxx)

r(, - 1)S&r - STV'(rSxx -tXX)j
l (Sxx -txx)(rsxx -txx) J (2.25)

Wx* . EILtELdly.:!d
Da igualdade Wxx = txx -- Sxx podemos estabelecer, de imediato, as seguintes

condições que implicam em À > 0

.r amamos

1) Se tXX > rSXX :::+ À > o;

'' :. {=:= - :»..
Por outro lado temos:

nesse caso a estimativa de À cairia fora do espaço paramétrico
estimadores segue-se das equações abaixo
Do Lema 2.1 temos

Se
txx $rSxX
e -::> À$0,
Sv'r $ #SXy

A obtenção de outros

H,-

Da equação ( 2.21) obtemos

(rXtXX + Sv'r') (pSxr + 7'.iSxx)Oee ==

Uma vez obtidas a« e À podemos obter a«, ou seja, a...
da equação (2.19 ),obtemos a,, = IXX au«

}

r

EZ:. E;:. x.j a = }''.- #P,

a../À. E finalmente
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2.2.3 Precisão dos EMV 's

Nesta seção vamos obter a matriz de covariâncias assintótica dos EMV 's dos parâmetros

p,,, a, /3, arr, auu, a.. que é dada pela inversa da matriz de informação de Fisher.

De acordo com Chan e Mak (1979a) e considerando suas notações podemos utilizar
a seguinte fórmula provada por Dolby (1976):

;t,(v''V@v''Vó) + 'l.,V-'d.l, (2.26)

em que: VÀ:
parâmetros e

para k = @, @. Aqui @e é representam os seis

EL:d,

com dl = Zl--«i' = [(Xfi -- /z,), . . ., (Xt, -- /z,), 7. -- (cv + #p,)] . Podemos expressar
d' da seguinte forma:

-'-(r '. --p«,)),

com '', = (X.l, ...,X.,.) e 7..Í = E::i}4a- para .j - l,...,r. Derivando d eV
em relação aos parâmetros obtêm-se os seguintes resultados:

.,: l=1, .. 1?;1, ««--1?;1
d,,, = d... :: d... = o,+i,i ,

dp,

d,.

kr

Ir :k :'1
VPo = Vpz = Oral,r+l

Substituindo esses resultados na Mrmula (2.26) obtemos a matriz de informação

de Fisher em relação ao vedor de parâmetros (a, p,,/3, a,:;,:;, a-, a.. y:
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-l, t' l
Q22 o23 l
032 T33 l

onde os índices nas matrizes indicam as suas dimensões e

PB13 raa z +
2P'
'T' «-i-á. .

PPB -F }'au

q2i

t3i
(2.27)

;«''.= .;' ,

+ p'a=', q' :«,« , =á) , . U

#

CZaeeaaa

'' - .(,,',--,'*'',«;, ,«.=, T'«-''.;:,)

['«.- ('t#y Ê {(á;y ]

Vamos obter, agora, a variância assintótica de ,6i. Fazendo a seguinte partição da

matriz de informação de Fisher (multiplicada por n'i),

T=c Ê . ,*(''-#--ü) =É l
{(á-)' zl {(«'

t3i 032 l T33
e utilizando os teoremas A.5.2 e A.5.3 em Muirhead (1982), obtemos

«««'õ, - !R,
onde AVAR(#) denota variância assintótica de P e

rt T
PPP t'

/
f'PP + P:u

q2i
qi2

Q22

t'
023
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2.3 Replicações não-Balanceadas da Variável Explanatória

Nesta seção vamos obter a solução de máxima verossimilhança sob o modelo considerado

na seção anterior mas com o número de replicações (rt) variando com t e sl = 1. Como
veremos, é um caso sem solução explícita para as equações de verossimilhança e será
resolvido através do algoritmo EM.

2.3.1 Log-verossimilhança

Reconsidere a notação onde (zt , yt) são as variáveis não observáveis, que satisfazem
, ..In,.a. l;n-,..

yt = a+/3zt, t = 1,

(Xt , b) : varáveis observáveis, que são as verdadeiras mais os erros aditivos (%t , et),
ou sejam

, 72,.

Xt=zt+«t, h::yt+et, t=1,...,n,

em que as variáveis sçt, ut e et satisfazem as condições citadas em (2.2).
Com replicações de zt, as variáveis observáveis podem ser reapresentadas como:

(Xtj, yl), ondeXtj = zt+.'tj , .j= 1,...,rt, e t= 1,...,n. Façamos

zf :: :' - N,,+- (m. , V.) ,

onde Xt = (Xtl, . . . , X:,.y é o vetou de replicações e Z. é o vetar de observações;

p.l,.t l ., la..l,. +a,l,.,.
mt= 1'' ''' 1, Vt = l

I'- +Pp'J ' l P'-i:,,
Usando um procedimento análogo ao da seção anterior, obtém-se:

Vt #a,,l,

det(H) = a-(a.)''a..«.,

«;'-l'e:==::" ='f3n'l
22



Substituindo os resultados acima na log-verossimilhança de uma amostra de tama-
nho n de Zt, obtém-se:

\t=1 /
'- ...- { Ê,,

(2.28)
onde

htt '= >ll:(x.j P.)' + a=' (y a - PP,)',
r

.= }:(x..j p,)' + Pa=: (b .« - 6p,=].

«. +,a + #'.';'

Para obter aó equações de verossimilhança a seguir, substituiremos a+P/z.; por y nas

equações acima pelas razões já citadas.

2.3.2 Equações de verossimilhança do modelo

Derivando (2.28) em relação aos parâmetros do modelo, obtemos

aP,

i)a,.

aa...

(2.29)

(2.30)

(2.31)0

0

P >1=«Í: - }: «i:c«(y
t := 1 t :: l

« a= }:«í' -- a= 1>1:(«.)''('«r
t :: l t :: l

+'-E,. ' (x*j
t=1 t:=1 t::l .j::t

}:(' .)',.(«.)''
t=l

0,

P,)'

(2.32)

r

«i: ..: >ll:(x:j 0,

(2.33)
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-na« +#' > .aí' + > .(b V.y +

+#' >:('.)'«Í' - 2P >: «Í:c«(h - 7.) = 0.

Com a presença de at nos denominadores dos termos dos somatórios sobre t nas

equações de verossimilhança, conclui-se, claramente, que não pode haver soluções ex-

plícitas, conforme verificado em Searle et a1. (1992, pg 88) e Miller (1977). Neste caso a
utilização do algoritmo EM pode se apresentar como u ma alternativa a ser considerada.

Isto decorre do fato de que a maximização da verossimilhança completa - que inclui os

valores não observados - é em geral mais simples que a da verossimilhança observada.
Na próxima seção será implementado tal algoritmo para a obtenção dos estimadores de
máxima verossimilhança no caso considerado

lf t l
n

t l t l
(2.34)

2.3.3 Estimação de Máxima Verossimilhança Usando o Algoritmo EM

2.3.3.1 - O algoritmo EM

O algoritmo EM, desenvolvido por Dempster,Laird e Rubin (1977), é um método cujo
objetivo é encontrar O, (O C O Ç IRk; O : vetor de parâmetros), que maximize a veros-
similhança dos dados observados, denotado por g(zla). Escolhendo apropriadamente

a função de verossimilhança dos dados completos, ./'(wlO), temos então

Aqui estamos supondo que não observamos W, mas alguma função de W, diga-
mos, Z :: Z(W). O vedor de dados completos é denotado por W e o vetor de dados
incompletos por Z. O algoritmo EM, na sua forma geral, é como segue:

Qz
g(zl0) = /(wlO)d«,, com Qz=Íw:z=z(w)}. (2.35)

Objetivo: Achar o estimador de máxima verossimilhança (EMV) de O, isto é, obter
O tal que:

-x g(zl0).

Defina: Q(O'lO) = E(log/(WJO') IZ, O). O algorimto EM definirá a passagem
OP ---} OP+l , da seguinte forma:
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Etapa E: Calcule Q(O l OP).
Etapa M: Escolha O"+i C O, que maximize Q(O' l OP).
Tempo de Parada: Clontinue até que l O3' -- OP+i 1 < € ou Ig(zl O') g(z l OP+l) 1 < c,

para algum ( > 0.

A idéia implícita no algoritmo EM é a que segue. Gostaríamos de maximizar
/(w] O), mas não a conhecemos; ao invés disso maximizamos E[/(W ] O) ] Z, W], em

que OZ' é a estimativa corrente de O obtida na etapa M da iteração anterior. Esta
estimação no caso da família exponencial regular se reduz à estimação do vetar das es-

tatística' s«ficientes t(w) =(ti(w).. .tk(w)y; vale dizer, maximizar E(log/(W/O) IZ, O')
equivale resolver a equação tZ'(w) = Eo(t(W) (veja mais detalhes, entre outros, em
Tannei (1996) e Peres (1987)). Neste caso as etapas E e M do algoritmo podem ser
reescritas como:

1. Escolha uma estimativa inicial para O, digamos Oo

2. Etapa E: Estimar as estatísticas suficientes através da equação: tP(w) = Eo, (t(W)IZ),
em que t(w) = (tl (w) . . .tk(w)y são m estatística suficientes de O = (01 . . .Oky

e z :: z(w).

3. Etapa M: Determinar O'+i como solução da equação Eoh+O [t(W)] = tP(w)

As condições que garantem a convergência do algoritmo, ou seja, que a seqüência

gerada pelas etapas E e M converge para um valor O'' e que este valor maximiza
logjg(ZjO)], isto é, que o limite desta seqüência é o EMV de O, são dadas nos artigos

de Dempster et al. (1977), Boyles (1983) e Wu (1981). Vale destacar, no entanto, um
importante resultado: log/(zlO(p+i)) 2 log/(zlO(p)), isto é, cada iteração do algoritmo
EM aumenta a verossimilhança dos dados observados
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2.3.3.2 - Aplicação do algoz'ítmo EM- no caso de número de replicações não
constantes da variável explanatória.

O algoritmo EM pode ser usado no modelo estrutural com erros nas variáveis, com
réplicas ao considerar as verdadeiras variáveis zt como dados perdidos. De acordo com
a notação usada na subseção anterior, temos:

Dados completos: Wt = (Xt, yt, zt)

Dados incompletos (observados): Zt = (Xf, b), t = 1 . . .n

Já obtivemos a log-verossimilhança para os dados incompletos (observados) . Vamos,
então, obtê-la para os dados completos. Com as suposições feitas para este modelo
segue-se que a distribuição conjunta dos dados completos é:

P,l,.i a,,l,.,.+ a«.l,.
/ia,,:;l i,.

a,,,l,.i

#a,,::l,..i
piar, + aee

$.,,
(Xt, g/t, zt) «' N'r,+2 a-+ Bn.

(2.36)
t- l, )n. Portanto, a log-verossimilhança dos dados completos é

ê
)I' {11;i:Z}'l in 2n' -- ;i in a,, --t-l

#ÉÊP''.t=t.j=l

- ( E:ü'.
2 '- }""' e

l(b - a - Pp,)' -
a
?E=(,. P,)'

1=1

(2.37)

Obtenção das estatísticas suficientes de 0

Derivando (2.37) em relação ao vetor paramétríco O = (a, P, pz, az,, au«, o'..y e
igualando a zero, obtemos:
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p.fILe f

p-sÜ.=qÉn, ;--zL-9.:w,
Eb:E;:. (x.j - «.)' , Ez::. (b

2.,t:i rt n
Este estimadores são exatamente os de mínimos quadrados da regressão linear sim-

ples convencional, ou seja, quando Xtj = zt,J = 1, . . .,rt. Isto se justifica pelo fato
da distribuição dos dados completos ser da família exponencial regular e o número de

parâmetros coincidir com o de estatísticas suficientes (z, }', m,Y, m,,, myy, mx.y,
onde m,y = E:Lil!!=!}(K=!); os outros momentos sâo definidos analogamente.

u'u )

Etapa E - Passo p.

(i) Calcular os estimadores de H = Va.r(zt l XI, Yt) e .Bt = E(zt l Xt, Yt). No passo p,
temos (Apêndice A.l)

KM . .. . aj: .,É2.,U
) -i lit4;i®Íi;l;gl;@' '

z@ - pg) + PMaHly E(cv(') + P(7')p,)] + al:) (x..í pgb

(ii) Estatísticas Suficientes :

s,-E,., s- - E«í,
t :: l t = l

s,.* - }:(«. 1>1: x.D,
t=1 .j=l

s*' - }:z, s- - En', sÍ2- >1:,.,?, sx.* - }l:l>1:x.j
t=1 t=1 t=1 t=1 .j::i

(iíi) Cálculos das esperanças condicionais das estatísticas suficientes. Note que

/ n \ n

s!'' - "W,]x.,h, "w) - ' l E,.]v,x., .w 1] - E ,f''
\t=1 ./ t=l
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Analogamente, obtemos

sE= :[(zÍÜ)'+q@], s9-Eb..Ín, sH
t=l

}:[.Eln }.lx*j] ,
f=l t=l

e, de maneira similar

S;,M = }:r.[(EÍ'))' + K(Ü]
t:=l

Etapa M Passo p+l

Determinar 0(P+l) como solução da equação

+0(t(Wt)) = t(')(wt), com Wt =(Xt,b, zt)

Temos que EO(,+0(S,) = S(P), de modo que EO(,+i)(:,t;;:t at)
:: }l:Z:;i E# +n (zt) = >,1:i p(P) :: S(P), portanto, temos

P(p+l)
s!'''

(2.38)

Analogamente, obtemos

#(P+l) s9 7sí'''
s:# - (sÍ'»)'/« '

(2.39)

a(P+l) 7 - P(p+:) (S9')/n) , (2.40)

a(p+l) EZ:. E;:: xl! + (S;,)(p)) (2.41)

a(P+l) s2' (SI'0 ) '/n) (2.42)

a(P+l)
' ee

E:Z:: : (h cv(P+l)) ' 2P(p+:) EZ;: (h ~ü+o)zjü + (ph+oysÍÇI

(2.43)

A matriz de covariâncias assintóticas dos EMV's dos parâmetros desse modelo será
calculada na próxima seção
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2.4 Extensão do caso Chan e Mak (1979a): rt = r e sí = s
2.4.1 Notações e modelo

Nesta seção obtemos a solução de máxima verossimilhança sob o Modelo Estrutural
Normal descrito por (1.6) e (1.7), considerando o caso particular em que r, = r e

s. = s. Ou seja, para cada (zt, g/f), r observações independentes, Xtj, .j = 1, 2, . . . , r, e

s observações independentes, bi, / = 1, 2, . . . , s, são obtidas. Neste caso, também, não

necessitamos de informações adicionais para tornar o modelo identificável. O modelo
considerado pode ser escrito na forma:

g/t

([

Xt.j = sçt + wtj; y;z :: yt + etl;

j = ", --.,,, e l = 1,...,.) (2.44)

i;l -«,ll 1 1: J ll
Como anteriormente, os parâmetros p,, az.:;, a., cr,P e a.. são desconhecidos.

Suposição:

(2.45)

2.4.2 Log-verossimílhança

Sejam :

x.

Y.-( h-,b,,

'. -( *.,«. )'

Seguem-se de (2.44) e (2.45) que a distribuição conjunta de Zt é dada por Zt
N,+,(m, V), c.m:

« - l ...f;=,:.. 1 ,
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"---'-'-l,ii: l [ :«,; ,:- a..l,
Os,

Portanto, temos

1,...,n. Dada uma amostra de tamanho n de
xr" r''.e c; ... ; l }. . . , ,

] ,P,l,i
(a + PP,)l,: .=:::lrl..:.ll, .: «,

Zt, obtemos a seguinte função de

Pa,,l.,

L = fz.(z.)(2«-)-é:;:b(d'tV)'j-p

Logo, a log-verossimilhança é

lt
myV':(z. m)]

Inl - ;«'«I'.*vl myV''(Z. - m),

fa..i,+ a,,l,,
l Pa-l-

utando o procedimento análogo ao das seções anteriores, obtemos

onde
Pa,,l,,

paga;a;ls. + a.els

det(V) = «a-(a-)'al;.,

« = a= + ,a= + .p2a;:em que
Também

V [a=i, - «-'au u2:-
l -«-'pa;:«=1-«

-- a - :Pa=ula=: 1-.
aee is -- a-l/32O'eellss

e

(z. myV':(Z. - m) p,)' + a='
S

}:(bz - '« Pp,,)'



r

a p,)+#a='

Substituindo os resultados acima na log-verossimilhança obtemos

n(,+.l In a,,In 2n'--
2 2 In aee

22

.?«'') (2.47)

onde

r

- '= }:(x.j
.7::l

S

p,)'+a l
ee

r-l
e

ct
r

1:(x j'Ü p,) + Pa;: }:(bl - a - Pp,)z:l

r

2.4.3 Equações de verossimilhança

Derivando (2.47) em relação aos parâmetros do modelo, obtemos

âlnZ,

aP,

-ãã-- - o -:» ;P>1:'.+EE:K. -«-Pp,)
t::l t::l z::l

Das equações acima, obtemos

X

y

EZ::: E;:: x..í

a-v B-.
S
z-
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que substituídos em in L, de acordo com o Lema 2.1, resulta em

"P) -« ,« - ; ," ',, Ina. := ]n a In aee
2 2 2

; j: (Â. - w'«-:) :t=l
(2.48)

onde

A,
r

'= }:(x.j
S

T..)' + a;' >1:(bi -- 7..)'
r-l

e
r

'= >1:(x.j )+#a;:
r

}:(bi - 7..)

Derivando (2.48) em relação aos outros parâmetros, obtemos

9-.- n P + #«'' }:(â)'
t=l

}l:tâl:(b,
S

7..)] = o, (2.49)

i)a... -« + -=«-' + .=' : }:(ã)'
t-l

t=l z-l

(2.50)

n-.- -",'.. +«,«': +E l:(xj
t=i.j=i

T..)'

2a'i E 0, (2.51)
t=l

n-.- -','a.. + ;p'--' + }: >ll:(b.
t::l t=l

7..)'

x: h Ew, - '..:+sP'a-' ()
f=l

(2.52)

O conjunto de equações(2.49) -(2.52) se reduz a
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p'Sxr + P(!ÀSxx -- Sv'r) -ÀSxr
D

a..+a,,
aee T /lj2a

(rÀtXX+ sty'y) -(s#Sxr + rÀSxx)

0,

(,+s- l)a«,

(2.53)

(2.54)

(2.55)

(2.56)

ern que
EÊ:. bj

r

Sxx

Srr

EL.(X. T..)'

XL:. l*-'?'-''l' EL.(r.

. E=;: E;.: (x.j - X..yz:xx =

Eb EÊ:. (x« - v..)' ,

'RTS

A partir das equações(2.53) -(2.56) podemos deduzir o seguinte polinâmio de quarto
grau:

EL. EÊ:. (bl - 7-) E;-: (x'j - T-)j

P(n, ,, .) = AoP'+ k:P;+ k,P' + k3P+ k4 = 0, (2.57)

onde

ko

ki
s(s l)txxSxrSxx,

(s I'PrrrS&x - (; - 1)txx(SrrSxx + S&r)l - 'WxxS}V.
-('- ,)SxxS&r,
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k2

k3

k4

I'4 [(3s -- l)SxrSv'rPrxx + (3r -- ])SxxSxv' Wrv']

+ (s r)Sxv'(2SxxSrr + S&r),

s lrS&xWTV' - sWxxS$r + (r - l)ty'y'SyySXXj

+(, - 1)trrS&r - (s - ,).S$rSrr,
--s(r -- l)tv'vSrrSxr,

com

Wxx fXX -- SXX e l,t/rV = trr -- Srr

2.4.4 Casos particulares

Se r s obteremos o polinânio de quarto grau em # obtido em Chan e Mak (1979)

Se s := 1, temos trV :: SVV, logo Wrr :: 0 e, portanto, os coeficientes do polinâmio

(2.57) se reduzirão a

tl.

0,

S&r(,Sxx --fxx),
2SxrSrr (txX -- rSxx) + (l -

Srr ISrr(rSxx - txx) + 2(r

-(r- l)tv'rSrrSxr

,)S$r,
-t)s&rl,

Conseqüentemente, temos o polinâmio

P(",') - AÍP; + tl;,e' + ÊI,P + k; = (PSxr - Sv'v'){Sxr('Sxx - txx)P' +

ltrv(fxx - rSxx) -(r - t)Sirl ê+(' - 1)trl'Sxr},
que é equivalente ao obtido em (2.2).
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2.4.5 Matriz de Covariâncias Assintóticas dos EMVls

A matriz de covariância assintótica dos EMV do vetor paramétrico, como visto anteri-

ormente, é a inversa da matriz de informação de Fisher. Usando o mesmo procedimento

aplicado na Seção 2.2.3 obtemos, agora, a matriz de informação de Fisher em relação

ao vetor paramétrico (a, /z,, #, a-, a-, a..y para o caso rt = r e st = s. Temos,
então, após uma série de manipulações algébricas que

:-- « [';'$:''
.*'
Q"22
032

em que:

,;, - ,.*. (,«*.,, * T) S
#

aee
s'/3'
a,*a2 ' '* - ã"*-'.;'.= ,

«* = «a= + a= + ;P'a=: , q* =$],. +

t*' = c* l 2sP(r+ sP'À-i)a;lJ , -2rs#a=ul , ilg(«* - ./3'.;DI ,

['...«« ('#)' Ê
--'* # ,* («*' =-- #)

: r.ÊÀ ' !!e
L .X \. ó;l; ,/ a..a««

Casos particulares

1) Fazendo s = 1, obtemos a matriz de covariâncias assintóticas dos EMVs (2.27)
para o caso da replicação balanceada só da variável explanatória; tratado na Seção 2.2.

2) Fazendo s = r > 1, obtemos a matriz de covariâncias assintóticas dos EMVs para
o caso tratado em Chan e Mak (1979a), ou seja, replicações balanceadas e iguais das
variáveis explanatória e respostas

í («*' -';;-.-e)1
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Caso não-balas cea,do

Quando rt variacom t, t= 1,...,n, temos

.h.(':) - (2")'P';b('í'tV,)'{ "p (-5[('. - m-yVÍ:('. «.)] (2.58)

onde mf e Vt estão definidos em 2.3.1
Fn r ;' '"' nq

1« /z.('.) ('.)
t=1 t=1 t=l

(2.59)

De (2.59) obtemos

-'(ü) - -' [ã ($')] - -Ê« (ü)
onde @ e o representam os parâmetros do modelo. De acordo com Dolby (1976), temos

(2.60)

l ','«;'~''.«";'",., -- -:.";'...l ,
onde dt e outras notações estão definidas na Seção 2.3.1.

(2.61)

Portanto, a matriz de covariâncias assintóticas dos EMVs no caso de replicações

não-balanceadas da variável explanatória, por analogia ao caso balanceado, pode ser
expressa como

iPP +P3o ÜI,
q2i (222

t3i 032
(2.62)

onde

,., - : [',, (üÇ-) * T]o* --i-Êlq?ll\'l
l . . .

'' - ãai'au u'a;' , "'=,, + + p'a=:,
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q «,.,=H')l
, zl(E\d)~

4=(E;Ü) gtdaeeaza \ n ./ aaz

2P (ELâ-u + p'À-:ê).#

g(ZLt": #'«=':)

l at

e

hl

-'- à($w)
á($w)

722

{ (á-y;
..a!.f«:aeeauu z--J nt=l

{ (Ê# - gáv -- â:)
com

%: (áV -- .=' - ,.=âT)
«,-*($"# á$w--áá$)

Vamos obter, agora, a variância assintótica de P. Fazendo a seguinte partição da matriz
de Informação de Fisher multiplicada por n'i:

e

Ppp+ p:ü qÍ,
q2i (2 22

i'
023

n'llFt.

t;: o« l v«
e utiliza.ndo os teoremas A.5.2 e A.5.3 emMuirhead (1982), obtemos

«««'p, - ;R,
37



onde AVAR(P) denota variância assintótica de P e

p .I'« ''l
l t vl

Observação: A matriz de informação de Fisher dos Eh/IV's no caso não-balanceado

pode, também, ser obtida diretamente da definição, ou seja, usando

~..a$a.«J'

como elemento @ e w da matriz, onde @ e w representam os parâmetros do modelo

(2.63)
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(l:apítulo 3

Estimadores Alternativos

Envolvendo Replicações da
Variável Explanatória

3.1 Introdução

Este capítulo será dedicado à obtenção de estimadores alternativos do parâmetro

de interesse # do Modelo Estrutural Normal descrito pelas equações (1.1), (1.2), e
suposições (1.4). O objetivo principal deste Capítulo é obter estimadores que possam

competir (no que se refere à eficiência e à simplicídadade de cálculo), com os estimadores

de máxima verossimilhança (que são os mais eficientes assintoticamente) obtidos no
Capítulo 2, a partir de soluções fechadas no caso de número de replicações constante, ou

algoritmo EM quando o número de replícações varia. Neste sentido, vários estimadores
foram propostos no decorrer deste capítulo, numa seqüência que privilegiou aqueles
que indicassem uma via que levasse aos estimadores sugeridos por Fuller (1987, Cap.2

e 3) e recomendados por Schafer e Purdy (1996). Justifica-se, assim, porque alguns
estimadores só foram enunciados, sem um detalhamento mais completo.

Como já foi colocado anteriormente, quando todos os pa-râmetros (a, P, p,, az,,,
auu, a..) são desconhecidos o modelo é não-identificável; porém, se uma das suposições
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(S-l) a (S-3) (veja Seção 1.3.1) for válida, então o modelo torna-se identificável . .
solução das equações de máxima verossimilhança tem uma expressão fechada e pode
ser obtida pelo Método dos Momentos.

Consideremos, particularmente, que a suposição (S-l) seja válida, a saber, a va-

riância do erro de mensuração, a.., seja conhecida. Neste caso há expressões "f&
chadas" para os estimadores de máxima verossimilhança dos coeficientes de regressão

(Fuller, 1987, Seção 2.2.1), obtidos resolvendo-se a equação:

( ;
que levam a

EZ::: x, \':
'=:. * x?EZ:: x* EL.x.v (3.1)

Õ. "x!
rnXX -- (ruu,

â = }'' - #x,
em que

.,,zz = 21Zl:dlt=:.ZJ-!!!.:!2 . Z. (X., Xy.

Para obter estimadores alternativos para P, quando a.. é desconhecido, pode-se

inspirar na fórmula acima (3.1) usando uma idéia heurística Em essência, ela pode
ser colocada assim: se algum estimados de a.., denotado por â«u, estiver disponível,
então a formulação (3.1) com a. substituído por â.u é um estimados natural com
"correção por atenuação" de /3. Estimadores dos outros parâmetros são derivados como

na suposição de au. ser conhecido. Este estimador, obtido sob a suposição (S-l),
desempenhará um papel central nesta pesquisa. Seguindo as sugestões de Fuller (1987,
Cap.2 e 3) e as recomendações de Schafer e Purdy (1996), ele será "melhorado" ao
incorporarmos de forma mais ampla as informações geradas pelas replicações. Somente
os estimadores, concebidos sob esta perspectiva, serão comparados com os estimadores

de máxima verossímilhança estudados no Capítulo 2.

Consideramos duas classes de estimadores. A primeira contendo os obtidos a partir
das replicações balanceadas de zt, neste caso os cálculos se simplificam e facilitam a
obtenção da distribuição assintótíca. Por outro lado são estimadores menos interessan-

tes sob o ponto de vista prático, pois necessitam de replicações (iguais) de todas as
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observações. Já na segunda classe, com replicações não balanceadas, os estimadores
adquirem maior relevância prática e são os mais enfatizados.

3.2 Replicações Balanceadas

Nesta seção obtemos os estímadores alternativos de P, a partir das estimações de a.,
À e k,.; (veja Seção 1.3.2, desta tese), usando replicações constantes (balanceadas) da
variável explanatória, ou seja, rf = r > 1, parar :: 1, . . ., n. Para obter a distribuição

assintótica destes estimadores, e também daqueles obtidos a partir de replícações não-
balanceadas, usamos um procedimento descrito de acordo com os três passos seguintes:

Passo 1. Construir uma seqüêncía de v.a. {Utlt>i , tal que a expressão (v;i)'i },;l::: U*
seja função de termos componentes do estimador de P em questão. Estes termos são

as covariâncias amostrais mZZ e as estatísticas suficientes geradas pelas replicações
ISubseção 1.3.1).

Passo 2. Mostrar que a sequência de v.a. {Z./lJt>i é constituída de v.a. iid no
caso de replicações balanceadas ou satisfaz as condições do Teorema Central do Limite
de Liapounov (James, 1996) no caso de replicações não balanceadas. Usar os teoremas

do Limite Central (Durret 1991) e de Cramér-Wold (Sen e Singer, 1993) para, obter
a, distribuição assintótica do vetor de termos citados no Passo 1, ou seja, os termos
envolvidos no estimador de /i.

Passo 3. Aplicar o método Delta para obter a distribuição assintótica do estimados
sob estudo

3.2.1 Estimados de # usando um EMV de a..

Dentro do contexto em que trabalhamos, a primeira tentativa de obter um estimados

de a.., será feita pelo método de máxima verossimilhança, a partir de replicações in-
dependentes e balanceadas da variável explanatória.
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Obtenção do EMV de a..

Seja X = (XI,...,XI.) uma amostra independente, com X. = (Xti,...,X,,y, é =

1,. . .,n e r > 1. Usando os procedimentos e suposições anteriores, o logaritmo da
função do verossimilhança envolvendo apenas a informação de XI pode ser escrito como

cz:e -- Tina'zz

. 'n 1 1" T

E
t=i \ .j=i .j=l

"m a- = a,,-- + ra=
Derivando (3.2) em relação aos parâmetros (p,, a,., a..y e igualando a zero obte-

mos as seguintes equações:

Ea=.' (X.j - p,)' - «=]a= >:(X.j - p,)]'

i".
}'""- - -Íl"a- - }l««.. -

(3.2)

r -l 2
n l I'' l

t=i l .j=i l

"-.+.-' l: :(x.j-r..)' «=-«,'.=.,,
t=i.j=i

Das equações (3.3) a (3.4) obtemos o EMV de a..,

EZ:: E;;: (x.j - X..)'
n(, - 1)

Substituindo (3.6) em (3.1) obtemos um estimador de /3 que será referido como PW,
ou seja,

E .'= >ll:(x.j 1 - o,nai.azz -- na.,. --

A, . >:Z:: E;-JTq (3.3)

l3.4)

(3.5)

(3.6)

(3.7)

O teorema a seguir estabelece a. distribuição assíntótica. de #À/; para isso, entretanto

precisaremos, antes, da definição (Sen e Singer, 1993):
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])efinição 3.1 Se/am 'íXtltãi ma segãência de uariáueis a/eatór as e {ótJt>l
seqiiência de números reais (ou variáveis aleatórias), então diremos qbe

e Xt = Op(bt) se para todo ntímero real ?7 > 0 ezásfírem um ntímero zea/ posifiua

/{ = Ã'('7) ' ««. nám«. {nteí« po'iti" t. = to(/{) t'is g«e P(IX./Z,.l ? Ã.) 5;

77, Vt ? to.

'Eeotexna 3.1 Se üs suposições üdotadas até aqui forem satisfeitas então

/) W = a E;..(X.j T..)' x'(, - 1),

ey .«ã(Ów - P) -g+ N(0, 72), quando n --}(n, onde

'y2 = a;l! l,82a,,a«u + (azz + au«)a« + 2#2a2.

Prova:

1) Seja Xt = (Xtl, . . ., X.,y, t = 1, . . .,n, o vedor de replícações de zt, no qual X.j
zt + ?lt.j, com wtj «' N(0, a-). É fácil verificar que

~'',:,, . $(?P)'
com EL?.U. Mm,

}+' = a= E]:.(X.j - X..y =«= E;:.[«. - %.J (,. - z..)]'

-$("=)'-*'',-"', '-:,...,«.

2) Note que

a%'un,
EIL: E;:: (x,j - x'..)'

n(, 1)
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onde
EL. (x.j - x..)

r -- l

Portanto, temos que E(Rt) = a..,
do limite clássico temos

- {íüÍ;l!\.x'('
lr-] . Logo, pelo teorema central}''«(R.) =

V'ã(G« - '-) -e' N(O, l;!í-)
De acordo com o procedimento descrito na Seção 3.2, vamos construir abaixo a v.a.

Ut. Temos que:

E(«':) (x. - x«)(b ("':) }l:(x. - p,) (n - p«)
t=l

lt
(X« - p-)(];« p,) = (" ')}:(X. -p,)(b - p«) +0,(n :);

>ll:(X. P,)'+0,(n'');WI,XX,n E
[=]

(«':) (x.

em queXt = Xti = üçt+wti, parar - l,...,n, ou seja, Xt seráaprimeirareplicaçãode
zf. Então, considerando a = (al, a2, a3y C R3, lixo, mas arbitrário, podemos escrever:

vã]ai (mXX« -- aXX) + «,(mXY« - aXy) + '3(â-. a-)]

- (@)-' E (. [(x «,[(x.

+«;(R' a-)) +0.(«-:)

m.

lt
aX*]

«'ã)': }: t/. + 0,(n'' )

em que

«: l(x. - p«y aXX] + «,[(X p,)(b - p,) .xr] + «;(R. - .-)
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Sob as suposições do modelo, {Uí},>. é uma seqüência de v.a. independentes e, são
também, identicamente distribuídas, pois E(Uz) = 0 (por construção) e E[Ut2] = a']'a,

em q«e I' = C'-(Qi,Q2,C?3), com Qi = (X: -- p«)' -- aXX, C?2 ' (X. -- p,)(b --
pV) -- aXy e Q3 = Rt -- a... Após algumas manipulações algébricas obtemos

2(axx)' 2o'XXaXr

aXXayy + (aXy)'
0

2oXXaX}'

onde aXx::a,+o'.. e o'Xy::Po'n,.
Portanto, pelos teoremas do limite central clássico (James 1996) e do Cramér-Wold
(Sen e Singer, 1993) segue-se que

«ã [(mXX . , mXy. , â.«. ) (aXX, Pa-, a..)] -!b N(0, F)

Como Pm = mXy«/(mXX« â.,H.), podemos definir uma função g : Ri x R -+ R, tal
que g(gçl,z2,z3) = z2/(zi z3), para todos(açi,z2, z3) € R3. x R. Agora, aplicando o
método Delta (Sen e Singer, 1993) obtemos

.?ã(Õv #) -b N(0,'y'),

onde

.= (','«}.* ".*"* -'- '**«* -- .}., - #P
--T3')
.= IP'a,,'-+(a-+ a-)a« + 2P'a3.(;:Í - 2) l , (3.8)

D
obtido após algumas manipulações algébricas.

Eficiência relativa assintótica de /3W e PMV

Denotemos por PÀ/t'' o estimador de máxima verossimílhança, dado em (2.23)
obtido pelas replicações balanceadas de zt. Sob as condições de regularidade provou-se
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na beçao z.z que

v'ã(Õmv p) -!b N(0, .,4}'',4R(P&/v)),

onde
Irlll

.4}''Á-R(P«4v) - iã, (3.9)

com T e P definidos na Seção 2.2.3. Assim, de (3.8) e (3.9), segue-se que a eficiência
assintótica de PÀ/v e Pv é

.r2
''"'",'M (3.10)

Avaliações Numéricas

Apresentamos, a seguir, os resultados numéricos obtidos a partir de (3.10), para
/3 = pr :: aar = auK = a.. = 1 e a = 5

Tabela 3.1 : Eficiência Assintótica

Pela Tabela 3.1 fica evidente a superioridade do EMIV em relação ao estimados al

ternativo, e a tendência é que a eficiência aumente com o número de replicações r.

3.2.2 Estimadores de /7 baseados em EMV de À e A,,

Podemos obter outros estímadores ao su bstituirmos nas soluções "fechadas" das equações
de verossimilhança, as suposições que resolvem a questão de identificabilídade, por es-

timadores obtidos através de replicações balanceadas da variável explanatóría.

Sob a suposição da razão de variâncias conhecida, À, temos o seguinte estimador de P,

que denotaremos por PÂ, (veja Fuller, 1987, eq.(1.37)):

Â- 2mxr l3.ti)
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número de replicações r= 2 r=5 r=10

Í3 M V .Í3 M
1,6667 3,1333 3,9455



Um estimador de À foi obtido na subseção 2.2.2, equação (2.25), a
saber

(,al)'Sxr - ÕÍSrr
,(SXY' - ãSxx)
ri.Jir
\. , ./ l (Sxx-txx)(,sxx--txx) J

Substituindo À pelo estimador acima na equação (3.11) obteremos um novo estimador
para /3, denotado por PÂ.

Supondo o fatos de atenuação k,, conhecido, temos o seguinte estimador
de # (veja Fuller, 1987):

onde P&/eo é o estimador de mínimos quadrados ordinários (Fuller 1987). Um esti-
mados para k.. pode se obtido das equações (3.3) a (3.4) como:

É,, - -:J'=- ,
ó',,. + ã«;.

em que a.. é dada pela equação(3.6) e, de(3.4) e(3.5), podemos obter:

.- EZ:: (x.. - x..y õ=.
v Z'a'72,

Substituindo k,, pelo seu estimador (3.13) obteremos um novo estimador para # que

denotaremos por PZ,,

ã,, = (k-)''ã«.QO =
aa;, + at..

$MQ01 (3.12)

(3.13)

- Obsei'vações:

Não tentamos obter a distribuição assintótica destes estimadores, pois eles não de-

sempenharão papeis relevantes no que segue. No entanto, elas podem ser obtidas de
maneira similar à dedução feita para Pm.

Alguns melhoramentos podem ser sugeridos como, por exemplo, introduzindo as
seguintes modificações:
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(a) Substituir Xti por Xt., onde Xt. = Zgj:l=2-;

(b) Multiplicar õ==. por } (como conseqüência da primeira modificação).

Com estas modificações os estimadores P&/ (3.7) e ÕA,, (3.12) coincidem com o EMV
denotado por Pmv em (2.23).

r

Avaliações Numéricas

Apresentamos, a seguir, os resultados de simulações comparando o comportamen-
to dos estimadores alternativos de /3 com o EMV, para 2000 amostras com duplas

replicações simuladas pelo programa escrito na linguagem Ox, sob o modelo (2.1) e
suposições (2.2).

Para, a comparação do desempenho dos estimadores, calcularam-se as seguintes
medidas:

(i) Vício relativo médio observado, definido por
EJ14R = )ll;Z?'(#i -- P)/P, onde Pi é o estimador em questão

(ii) Erro quadrático médio relativo observado, definido por
nQWK = \::=' ÇBi - By/l3'

Os valores dos parâmetros utilizados para as simulações foram

(a) P = p, = a. = a.. = a.. = '- = : e n ::100

Tabela 3.2 Vícios e EQMR's empíricos

jb) p, = 681 a = 63;
60 e 240.

0, 51 a,, = 2401 a.. 50 e dois valores para auu
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  $MV   PÀ;-    
Vício Relativo (Vícios/P) 0,0251 0,0596 0,03056 0,04735 0,3222

nQM Relativo (EQM/P2) 0,03475 0,09185 0,04406 0,0413 0,1427



Tabela 3.3 Vícios e EQMR's empíricos

Aqui, PÀa é obtido ao substituir Xti por Xt., sendo Xt. = E;=i-!U, no estimador
PÀ; os outros já foram definidos anteriormente. Pelas Tabelas 3.2 e 3.3 fica evidente

a superioridade do EMV em relação aos estimadores alternativos, qua.ndo comparados
com as duas medidas acima enunciadas. No entanto para n relativa.mente pequeno esta

superioridade não se manifesta como podemos verificar pelos resultados apresentados

na Tabela 3.4 para n=30 e os mesmos valores paramétricos utilizados na tabela a seguir.

Tabela 3.4 Vícios e EQMR's empíricos

Isto ocorre porque a condição para À > 0 não está se verificando

3.3 Replicações Não-Balanceadas
2 2 1 T.+..H...=.

.L =. JLX u x L/ \x ub. CL v

Nesta seção examinámos os estimadores alternativos de P, usando replicações não.-.

balanceadas da variável explanatória. Utilizamos o mesmo processo descrito na Seção

3.2 para obter as distribuições assintóticas dos estimadores. Embora, aqui, {t/t}.>i
seja uma sequência de v.as. que são independentes mas nã.o identicamente distribuídas

há a possibilidade de usar o teorema central do limite de Lyapunov (Durret 1991).
Clonsideraremos dois estimadores para. au.. O primeiro procura seguir uma estrutura

semelhante à do EMV de a«« (3.6), ou seja,
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  $F.4V   PÀ;-    
Vício Relativo (Vícios/#)
EQM Relativo (EQM/P2)

0,0265
0,0384

0,0711

0,1256

0,0331

0,0494

0,0407
0,2298

-0,1265
0,0869

  $l"lv   PÃ;-    
Vício Relativo (Vícios/#)
EQM Relativo (EQM/P2)

0,02420

19,21

0,1284

63,28

0,2420
17,54

-0,0760
38,09

0,1283

6,38



Su.l.=
) para rt ? l, (3.14)

onde

',.@ - l :ã " , :c (3.15)

e X, := z'J-] r: f!

O segundo estímador de a.. proposto é baseado na análise de variância para
estimar os componentes da variância. Segundo Fuller (1995) este estimador, que apre-

sentaremos a seguir, não é o mais eficiente, embora seja mais fácil de construir. Seja
então

t

Su«2,l :: , para (3.16)

3.3.2 Estimadores de /3 considerando Su.i.

Sob a suposição de rt > 1 para pelo menos lim t, [ :: ],...,n, verificamos no

capítulo anterior que o EM.V de P não tem uma forma analítica fechada, mas a sua ma-

triz de informação é análoga ao caso balanceado e foi obtida na Seção 2.4.4; portanto,

para efeito de comparação de e$ciência assintótica com os estimadores aqui propostos,
isto é suficiente.

A semelhança da estrutura do estimador S«t« com à do EMV de a«(3.6) facilita
a obtenção da distribuição assintótica dos estimadores de /3 gerados a partir dele, pois
podemos seguir um roteiro pré-traçado na Seção precedente. Portanto a motivação da
análise deste estimador, nesta perspectiva, tem um caráter nitidamente mais ditático

que utilitário; ou seja, a sua inclusão já se justifica, por se constituir, pelo contraste com

os anteriores, num liame necessário, no encadeamento dos estimadores pesquisador. No

entanto, isto não implica que os estimadores gerados por ele sejam menos eficientes que
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os gerados pelo Su«2.. Com o estimador Su.l., podemos considerar os dois seguintes
estimadores de /3 equivalentes ao (3.7):

(1) Estímador PwBI

Substitua em(3.7), â- por(3.14), ou seja

êp.'BI -
mXX S..t.

O teorema a seguir estabelece a distribuição assintótica de PWBI

Teotenia 3.2 Se as suposições adoradas até aqui forem satisfeitas e se existir o

Z=!-ÇD = z,'i, então

(3.17)

lim
n,--+oo

(i) }v = .= E;:.(x..f - T..)' - x'(,. - i), « ,. > l
0 c.c. Í = 1,. . .,n

(ii) l,6(PwBI --P) -% N(0,'rf), qu-do n em gae

'yi2 :: a-2 l2#2a2. + (azr + au.)aee + p2a,,a.. -- 4P2u3a2u + 2P2píz/2a2.l

Prova:

(i) Pode ser demonstrado de modo análogo ao item correspondente no
Teorema 2.1

(íi) Se rt > 1, do item anterior temos

E;::PC' ' x('J - ;Í.lw - {ia];:T*'k. - 0].

Portanto, temos que E(Rit) = a.« e Var(Rit) = 2alÍ./(rt - 1) $ 2alÍ./(2 1) =

2a«u, pois rt > 1. Supondo que 0 < a.« < oo,temos que 0 < yar(Rit) < oo.
A seqüêncía (Rlt)t?i é independente, mas não identicamente distribuída, entre-

tanto satisfaz as condições do teorema central do limite de Liapounov, como demons-

traremos a. seguir, para (í - 1. Para tanto é suficiente demonstrar que

,JlU., :nl:i >1, -EIR:, - .r,. (t)'-l'''''
t l

(3.18)
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o«de si = >1:Z;: yar(Ri.).
Temos também que, se rt > l

a..l3 $ EIRit + a...la E(R:, + a-);

z(x?.+ 3x?....+ 3x-.'lÍ.+ .:.)
(3.19)

Após algumas manipulações algébricas, obtemos

"'":,, - '(u\!P)' -(Ú)' ',',. - ",'* '',. - ",' .:«,
(3.20)

pois

E(3a-R?.) = 3a:. + (3.21)

Substituindo (3.20) e (3.21) em (3.19) temos

''"-. * '««,; - (ú * ©h * ,) .:« < 9Q,.-3.-' uvv2ÍU' (3.22)

Por outro lado, temos

logo

': l: }''«(R-o - >ll:
t=1 t=l

2a3. /,. (1)
,: - .r,. (1)

.. - ''ã.-l'$1 ;-+fh ; ''ã'"\ (3.23)

onder* =ma:«(rt) < m, f= 1, ...,n e

lim.-.}. un = z' 5; l.
De(3.22) e(3.23) temos(3.18), ou seja,

Jtú:'

p. = ELl;l:LID. Admitamos a existência de

/,. (1)a-l'+ã = 0
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Conseqüentemente, o teorema central do limite de Liapounov garante que

EL:#u. - D /Eb.e!!\ -2.} N(0, i).

"«« (zqP)
Agora, fazendo -Xf = Xti, t = 1, . . ., n e usando o mesmo procedimento descrito

na Seção 3.2 vamos construir a v.a. Uit. Temos que

~/il': (mX:X- « -- aXX) + «,(mX--'« «,)

+ «,(S-:« - /,. (i)a-)l

(l/ã)': >: {«i[(X.- - p«)' aXX] + «,](X.l - p,)(b -- p,) - aXY]

+«.«-«(R-. - /,.(1)''-) }+ 0,(«':)

('Ji)'' }: U- . + 0,(n'') ,

m.

lt

n

lt

onde

C/it = «i [(Xti p,)' -- aXX] + a2[(X.i -- p,)(b -- p,) -- aXy] + a3pl.(Rlt -- /,.(1)a-)

e ,.'l«=n/EZ::/,.(1) para [= 1,...,n.

Por construção {Uit} é uma seqüêncía de v.a independentes com E(Uit) = 0, e
pode se verificar que:

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

* '«;''**«** * .:*,. * ,«:«:« (}n) - ,'--.,,
(3.24)

em que aXX = azr+ auu)aXy = #arn , ary = /32arr +a.e e
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[ '«}.* '«.*"* «-« ("P) .z« ]
2aXXaXy aXXaX}' + a$Y. 0 l

1«-« (:P) '3« . «â. (#q%) .z«J
Portanto, (t/it)t?i é uma seqüência de variáveis aleatórias independentes porém

não identicamente distribuídas. Todavia, ela satisfaz as condições de Líapounov como

verificamos a seguir. Após exaustivas manipulações algébricas (veja Apêndice C.4)
obtemos:

zaxxaxy

aXXaX}' + a&Y.

0

IUit - E(Uit)I' = EIUi:l; ; 15aâlaxx + 2axv + (2 + l#l)va;=a=
+,v/ã=(~/ã;; + a-)]', (3.25)

o«de a« = max(mail, la21, 1«31).

Agora, admitindo existência dos limites

lím z,'ln :: lim
n, -+ oo n--} oo (3.26)

.« (49P) - «, . :,
,« (g3) - « « :,

e (C'.113) vem que

(3.27)

(3.28)

e usando (3.24)

i:jã :Elu.l;-,o.
Conseqüentemente, pelo teorema central do limite de Liapounov temos que

E u, z( ll:u0
-% N(0, 1)
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Agora, vamos mostrar que a seqüência {t/l},>i satisfaz as condições do Lema
Gleser-Ruppert (Gleser 1981 e Galão 1982), (veja o enunciado no Apêndice B.2.2).
1. Mostramos que {t/itlt>i é uma seqüência de v.as mutuamente independentes, e
satisfaz as condições do teorema central do limite de Liapounov.

2. Mostramos (veja Apêndice C.3) que E(Ult)4 < oo (condição imposta por Ruppert
(Galão 1982) para validar o resultado de Gleser (1981)).
3. Note que

,.:.(g)
0

:':.« .(ÉgP).

7Z

)ll: v,-(t/- .)
t=l a

2aXXaXr

2aXXaXy

e considerando as suposições (3.26),

-. -« (:T)

P
''XXaXr+a&Y. a,

0

(3.27) e (3.28), temos que

2aá.x 2o-XXaX}'

2aXXaXy aXXaXY + a2 Y.

2ajÍ.z/3 0

Wold e o lema de Gleser-Ruppert (Gallo, 1982),

2alÍ.ua
0

2alÍu #l p2

Agora, pelo teorema de Cramér
temos que

«ã[(mx.x:., mX.X., S..:.y --(aXX, Pia-, a-y] -P-} N(0, 1'1),

em que I'. - lim«-.*m E:;-l-U, com I':. = Cov(Wii,Wi2,W13t), Wtl = 1(Xtl

p,)'-axxl, Wi2= 1(X.i -p.)(b -p,)-axxl eH'i3 = 1 n--'-l.

Como #NBI = mX:Hn/(mX:X.. -- S«l«), definimos g(x) : R+ x R x R+ -.} R,
onde

g(,:,«,,«,) ZI Z3
aP

(3.29)



de modo que

'',:, ,,, ';, - (ü2h, =L, «;)'

: c.m. 0: = (aXX,aXy, a.y , tem.:

/'--aXy l aXy \

õpo - Ç-ii', ;E, ã}, J
Portanto, aplicando o método Delta, obtemos

f

.=( P, l,P)'

P) -% /v(o, 'r?),

em que '? = (ã(0i)y I'i ã(0i). Após algumas manipulações algébricas, obtemos

'=(,P'.}.* ".*«*' -- ".*«-' -- .;.** '#'«;.:.

+ ,p'": ",.:«)

a-2 l2/32a3. + (azz + au.)a« + praz,a«u -- 4/32z'3a:. + 2P21'i p2a3.l

(2) Estímador Pjva2

O estimador em PWBI (3.17) pode ser apropriadamente modificado ao substituirmos

a variável Xt. pela média Xt. de um grupo de rt observaçõesl isto, em geral, melhora
a eÊciência assintótica.do estimados de P. Ao trabalhar com .Xt., o erro %it de Xti

passará a ser {Z.. = Z:ei5Í-!!y-, tal que, yar(iZt.) = --;Í = a««.. Portanto, quando há

replicações da variável explanatória a modificação sugerida por Fuller (1987, Seção
2.5), supondo a« conhecido, pode ser colocada como

,::=,. ::R-:...,I''lEL.
IZ:;: x.b

ou selo
ã* . "''.r*

n'rtX..R -- KnCFu;u
â" (3.30)
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em que

EL: (x.. - x.*)'

V'=n l
''. (3.31)

Portanto, podemos propor o segundo estimador de P usando Su.l. como estímador
de a. 'u

EZ;::(-.Í.. .X:)(b -- F')
n ) m.í.í ::

EZ;: x,. EL: '««'x* e corri

PwB,- .. ."''rl''. . (3.32)Zn.X.Í -- /ÇnSuuln ' \''"/

A seguir apresentamos alguns cálculos necessários para obtenção da distribuição
assintótica de (3.32), ou mais especiâcamente, para construir a v.a. t/2t, conforme o
procedimento já adotado. Seja então:

>l:(-i.. - -Í=)' = }:(-i.. - p,)' - n(-.Í.T - p,)',
t l t l

(3.33)

}:(x.. x..)(b y') p,) (h p,) - n(-i* p,)(y' P )z, (3.34)
t-l t::l

V,r(-X..) = a- + glW = aXX.
f e aÃ.F, :: (3.35)

de modo que

.Í.. . E;:! Xl! - N(P,; axx.),

b «' N(p,; ary) ,

IS.36)

l3.37)

e

179za - "o, o
De (3.36) e (3.37), temos

.Í'. -- P, = 0,(n {),
l

y - P. = 0,(n'ã).

l3.38)

(3.39)
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De (3.33), (3.34), (3.38) e (3.39) e, analogamente, à demonstração anterior, podemos
escrever:

«ãl«:(m.r.r. - 'XX.) + ',(m.Xb. - 'X,,)

(@)-' E («:t(.i. - «,)' .*.] -'.. «,[B'..

--«;«.«(":. m.-)) -- .,(«-D

(~&)': }l: u,. + o,("'' ) ,

onde p4. = :.Ílrli:$;ÍfiJ' Portanto, temos

ai [(-ít. -- p,)' axx.] + a2[(.it. -- p,)

+«;u4«]R-. - a--r,.. (1)]

em que a = (ai, a2, a3y é um vedor fixo e arbitrário de IR3.

Por construção {U2tlt>i é uma sequência de v.as.
E(U2f) = 0. Pode-se mostrar (Apêndice C.5) que:

;rl w-:«

t l
l

p,)(b -- p,) a.f},.]

(b - p.) a.fy]

(3.40)

independentes com média

2afa}.F. + 4aia2a.E.E,a.Xr + a:(aXX.ayY + a$y.)

* «:«;« (PH) - ,'-,., « «,

em que (veja os cálculos no Apêndice C.5):

C'0U{W2ii, ]'H22tt ]'V23t},

}'' -(U2 . )

(3.41)

I'2t

onde

T'r2 2t

W23'

[(.if. -- p,y - aXX.],
l(X.. - p,)(b - p,) - aXrl,
«..[R-. - a-/,.(1)],
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e

zaXXtaXy

'rxX.al'r + a&},.

0

ntretanto, a condição de Liapounov está satisfeita, pois (veja Apêndice C.4):

Zlu2.l; 5; i5l21«:jax.r. +21«:1aXr + (2l":l+ l.,llPI)-

+l«,l,«&('aE;; + l/-=-) + 1«,1'- (

E

2axx,o'XV'

2a:.p42n

r* :,'l;< 00

(3.42)

Consequentemente, de (3.41) e (C'.112) e admitindo-se a existência dos limites

,.lk. "',« (3-43)

hm «;. li. rE': ''m
n, -+ oo n, -+ oo

lim x. = K < 1,

(3.44)

(3.45)

põ < 1, í3.46)

-i >1: zlu2,l; --} o
}:l'' «(U2 . )

Logo, pelo teorema central de Liapounov,

-b w(o, l)
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Além disso, esta sequência também satisfaz as condições do lema de Gleser-Ruppert,
pois:

(i) E[U24í] < oo (veja Apêndice C.3)

(n) Note que

+22axx.EZ:. r'.
2a.FX.a.Xy

2aXX.a.f},
aX.X.ayr + a&},

0 2a3.«Í.''s«

onde aX.Í. :: a,, + n.a..
EL: .} *. E:L . (a-+ '?T'- )

Portanto, considerando as condições acima e as suposições(3.44),(3.45) e(3.46), temos,
pelo lema de Gleser-Ruppert, que

@(EZ:-B!) -b A'o,,'l',,),
onde

n \ m.

"(E",.) E«'-,,
f-i / = lim -!=!

72, n---} o0 7Z,
a I'2a :: lim

n,--too

ou, equivalentemente,

-,-.,P. ,=:* 2axyaX.Í
ayl'aXX + a&Y.

l o o 2a:.«Í«;
com

a3, + p6ajÍ. + 2Ka-a.. , a.X.i = a,, + Ka..

Agora, pelos teoremas central do limite e do Cra.mér-Wold, temos

l(m.g.X. , m.rVn , K«S-:.y (a.XX. , /3a-, «....y] -2+ N(O, I',)
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A distribuição assintótíca de PWB2 pode ser obtida pelo método delta (Sen and
Singer 1993) , analogamente, ao caso anterior,

.Úã(ÕlvB2 - P) -P-} JV(0, 1'?)

em que '' = (á(02))'l'2ã(02), com 02 = (aXX.,#a-,K.a..y. Após algum.s maná

pulações algébricas, obtemos

.# ('#''% '** '.** '- '*,.** -'.. .}* -- ,#'«Í«;'3«)

.= 1«p'',,'- +('- + --)"-+ 2p'':.("'+ "í";)l .
3.3.3 Estimador de P considerando o estimados S..2.

Um estimador de a.. baseado em replicações não balanceadas proposto por Fuller
(1987, Seção 3.1.2), é(3.16), ou seja

EL. (E;:: (x
S..z.= '>1..(rt--l) /, para l5;rt<oo. (3.47)

Como já dissemos anteriormente, este estimador segundo Fuller(1995), não é o mais

eficiente, embora seja mais fácil de construir. Substituindo a«« em p'': (3.30), pelo
estimados em (3.47), vamos obter o seguinte estimador para #

para 1 < rt < oo.

'-; - .;,T:=m' (3.48)

ou, equivalentemente,

h";-
«-:EL: (.i.. ' - l s.ghEb 1 1 ELazl&nl I': :;v' q'

(3.49)

Suposição adotada,
X-'xn l

A EE::TD -A ". - " « «,
(3.50)
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com rt<oo e rf> 1 parapelomenosum t,t::l,
A seguir apresentamos alguns cálculos para a obtenção

P/VB3 dado em (3.49). Primeiro,

"ol.:.).Ez:' g:KÚ.l.} -n

, 72,.

da distribuição assintótica de

(,. - 1).-
(,. - 1) ' ""'

EL:: R;.

(3.51)

(3.52)Definindo R3t X..)2, obtemos S..2.

e, ainda,

E(m.fX. ) ,(«-: E(.x..
t-l

( e=] )(.,,' n '

E:L- '.r.rl l

+ K.a..), (3.53)

E(n'' }l:(X':. X:)(b - }'')

(!!-:-!)Pa- = (e-:-!)«;.*. -n n '

Agora, de(3.33),(3.34),(3.38)e(3.39), podemos escrever

«il'l (m.rX« - a.ZX.) + ",(mXXn - aX}') + «.(';«S-,«

-({llEtl:-p-B).«.-)i
(aã)': }: {(":[(.i.. - p,)' - aXX,]+ «,[(-i.. - p,;)(b

t::l
\--'\n l

+«,(S:li:t-:i-$) 1x;' k - 0.-1 } + o,(«'D

t l

77.

E(mÃXn)

(3.54)

P,) aX*']

}: U3' + 0,(«''). (3.55)

Assim, temos que

U31 ' "i](-it. p,)' - aXX.] + a2[(.Xt. -- p,)(h -- p,) -- aXr]

+«;«.]X.. - (,. - 1)a..]. (3.56)
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Pelos argumentosjá apresentados, {U3tl'.>: é uma seqüência de v.as. independentes

com média zero e variância dada por (veja os cálculos no Apêndice C.5)

Var(t/3t) = 2a2a2 x. + 4aia2axx.aXr + a:aXX.ayY + ala$},.

+2«!««'(,. - 1)a.. < .«. (3.57)

Logo {U3tll>1 não é uma sequência de v.as. iid, entretanto, como nos casos anteriores,
satisfaz as condições do teorema central do limite de Liapounov e do Lema de Gleser-

Ruppert, como verificamos a seguir (veja os cálculos nos Apêndices C.3 e C.4).

ZIU3'l; $ 15aâÍ2axx. + 2a.fy +2('. + 1)a- + (2+P)vf''rauu

+ .- (Vm+ «:T./,.W)}' « m.
(3.58)

Definimos KE3 e KV3, tais que

15«âÍ2axx.+ 2a.Xr + 2('. + 1)a- +(2 + #)v%!glW

+ «« (~/G + «=:'/,. (i))}; 5; K'z3 < ", (3.59)

0 < .r('1,'3 $ 1''ar([/3t) := 2a2a&x. + 4ala2aXX.a.Xy + a:aXX.ary + afaz },.

+2agz'n'(rt -- l)a- < oo, para [ - ], . . ., n. (3.60)

e

Portanto, de(3.59) e(3.60), e as suposições(3.46) e(3.50) temos

'G::y-(á: )'«'';-..

(3.61)

Fazendo

e

= (..it. -- /z.)' -- aXX.,

= (Xt. P,)(b P.) aXr,

Ú(RI' - (,. - 1)a..),
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temos, após algumas manipulações algébricas (veja Apêndice C.5 ), que a matriz de
covariâncias de (W31., W32., Wa3.y pode ser escrita como:

2(axx.)' 2aXX.a.Íy
2 aXX. cr.X y

2(pny(,. - 1)a:.

Com as suposições(3.45),(3.46) e(3.50), temos que

lim
n--too

onde

[2('3. + 2-...,, + «õ'3.)
F3 ' l 2aXy(a- +Ka-)

1 0
De (3.61), podemos aplicar o teorema do limite central de Liapounov

2aXY (a- + -..)
aYY(a- + Ka-) + a&y

0

'EZ:. (a'l':l,)
n2

EU3'

-b N'(o, i),

Var(U3.)
t=l

onde

V,r(U3tl >l: ,'r;., - 2«?( >: '}.*,)+ 4«-«,'x*( >1: «x.)
t=1 t := 1 t ::l

+«:ayr ( >ll: axX.) + -ga$* + 2«:«:.3. }:('. - i)
t := 1 t = l

(3.62)

Temos também que (veja os cálculos no Apêndice-C.3) E(U34t) < oo (condição
imposta por Ruppert (Gallo 1982)).
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Com a condição acima e assumindo a existência dos limites (3.45), (3.46) e (3.50),
temos pelo lema de Gleser-Ruppert que:

,./i(EZ:--B!) -b x(o, ''i'.,) .

De (3.55), (3.63) e aplicando o teorema de Cramér-Wold temos:

V'ã l(«..r.r. , "''Xh. , K«S-.y - (a.ÍX. , a.ty, K.a..yl -!b N(0, r;)

l3.63)

Como

pelas definições dadas em (3.29), temos

á(03) = a=(--P, l,/iy, onde aa = ((a.yX.,a.tr,K«a..y,

logo, pelo método delta (Sen e Singer, 1993), temos

./i(ÓwB3 -- P) -2-} W(0,y3), o«de "r3 = (á(o)yi';p(o).

Após algumas manipulações algébricas obtemos (veja Apêndice C.5)

P/VB3 -

n7zXX.

m.XXn m.XXn

2111=L-=c'l s..2. .í. -- K«s.,2. '
n /

'rg = a:;?l2P2al?r -- 4Pa.Íya.Í.E + aÍ.Íayr + a2 },. + 2pKP2a3.},

azn + 2Kaaa.auu + z/6auu, a.Í.X := arr + /çauu,

/?a'rr e (ry'lr = /32a + a e -

Portan to, temos

11 - .= 1«p'',,«- + ('- + --)'« + 2p'.3.("' + -)l
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3.4 Estimadores de # corrigidos e ponderados

Nesta seção examinámos os estimadores alternativos da declividade /3, com
as modificações propostas por Fuller (1987, Seções 2.5 e 3.1.2) e recomendadas por

Schafer e Purdy (1996). Estes estimadores serão comparados (por simulações; os re-

sultados serão apresentados na última seção) com os EMVs obtidos via algoritmo EM,
desenvolvido ern Schafer e Purdy (1996), para o número de replicações da, variável

explanatória rt variável. Quando I't e st (número de replicações da variável respos-
ta) forem constantes, estes estímadores serão comparados com os EMVs obtidos pelo

método de estimação desenvolvido em Clhan e Mak (1979).

Segundo Fuller (1987, Seção 2.5), o EMV de /3, sob a suposição (S-l), isto é, com a..
conhecido e o,, > 0, é dado por

77}.X'X anu (3.64)

Este estimador é consistente e tem distribuição limite normal, sob condições de regula-
ridade bastante amplas (estas condições podem ser encontradas, por exemplo, em Sen e

Singer (1993)) , mas não necessariamente, tem expectância e primeiros momentos finitos

para pequenas amostras. As modificações propostas por Fuller têm em vista corrigir
estes "defeitos" e outros, como os vícios de primeira ordem apontados em Schafer e

Purdy (1996), e melhorar as propriedades para pequenas amostras relativamente ao

EMV (3.64). Apresentamos, a seguir, os argumentos apresentados em Fuller (1987,

seção 2.5), que justificam e fundamentam tais modificações.

O EMV dado por (3.64), segundo Fuller, é uma razão entre duas variáveis
aleatórias, mXy', e mXX -- a«.; mas tal razão é tipicamente um estimados viciado de

P. Com efeito, a expectância do estimador em (3.64) não está definida (veja Fuller,

1987; Ex. 1.2.13 ). A sua proposta é, então, mostrar que é possível modi$car este esti-

mador para produzir um que seja "quase" não-viciado. Os procedimentos empregados

para consecução de tal fim são justificados e apresentados na seção 2.5 do livro citado.

Reapresentamos aqui, os principais aspectos destas modificações. Definindo, conforme

Fuller, o seguinte estimador alternativo (Fuller, 1987, equação 2.5.3)

Õ = [ã- + õ(n':)a..]':mXr, (3.65)
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em que õ > 0 é um número real fixo a ser determinado,

"''xx -- a.., se ,i ? l + (n -- l)':
«.xx-lÀ-(n l)':Ja-, se .X<1+(n-l)':

(3.66)

e À é raiz da equação determinantal

1 1nl'\ZZ À.(liagl0, a-lll = 0 (3.67)

As implicações destas modificações levam a um estimador no qual a existência

dos primeiros momentos, como veremos a seguir, está garantida.

Com efeito, observemos, inicialmente que o estimador de a,, denotado por .17rz,
nunca é menor que (n -- l)''a-, ou seja, ã,, ? (n -- l)':a-. De fato, se

l\ ? l + (n - l)': -:> H- = mXX - a-.
Da equação (3.67) temos que

Â[mxx - ;;;-] ? i+("- i)'' -:>"''xx - l=w ?
a-]l + (n - l)':] -:> mXX - a- = .Ü,, ? !!1lX + (n - l)''a-.myy

.ror outro lado temos, se

,i < 1+(n - l)'::::> ã- = «.xx -[.i -(n - l)':]a- = mXX

{a=(mXX m?jmix) -(n- l)':la- = mj;bmix+(n - l)''a-

!?rX + (n - l)''a- ? (n - l)''a-.

Portanto, a modificação adicional associada a tí produz um denominador, no

estimador de/3, que nunca é menor que(n -- l)'i(l+ õ)a«, pois,
[#- + õ(n - l)''a-] $(n - ])''a- + õ(n - ])':a- =(n - ])':(]+ â)a...
Como o denominador é limitado inferiormente por um número positivo o estimador
tem primeiro momento. O valor de {5 pode ser determinado minimizando-se o erro

quadrático médio, ou equivalentemente, a expressão do vício dado em Fuller (1987,
Teorema 2.5):

E(P - P) l)':a={(8 2 2a= a.«)}'- + O(n'')
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Isto motiva tomarmos um õ = 2 + 2mj;Ça«u. A quantidade m.i\.a.. é um estimador
viciado da razão a-ia.., mas é preferido a outros estimadores porque tem uma va-

riância menor. Outros valores sugeridos por Fuller (1987) são: õ = 2 e õ = 5.

A equação (3.67) está associada à condição que garante valores positivos para

estimadores de a« e a,. Segundo Fuller (1987), se resolvermos a equação determinan

tal llEzz -- À{DÍÍll :: 0 para À{, na qual Z){i é uma matriz diagonal com o i-ésimo
elemento igual a l e todas as outras entradas iguais a zero, obtemos a cota superior
para a variância do erro do i-ésimo componenente de Zt = (b, l,Xt). O coeficiente

À{ é a média quadrático residual da regressão populacional do i-ésimo elemento de Zt
sobre os remanescentes elementos de Zt. Assim uma estimativa da cota superior de a..
seria:

"''"* "'*'''l 'l-. -:, 1 «- «*«.1-.. B.6©
l "',}''x mxx 1 1 o l l

De (3.68) resulta que À2 = mXX uma estimativa de À2 = aXX -- ;t}. Mas
X2 está associada ao erro de mensuração do segundo elemento de Zt, isto é Xt, logo
À2 é uma estimativa da cota superior da Var(%t), denotado por a«u. De acordo com
Fuller (1987, Equação 1.2.4) a condição necessária e suficiente para que os estimadores
de a,, e o« sejam positivos é que

myy "xr. ll . 0.
rnl''X znXX

myy(mXX -- a«) -- m$y > 0 :::+ mXX -- a.. > !!:lXy.

mt., -
===> m.XX -- ---Al- = À2 > auu.

7'nyy

Estudos comparativos, por meio de histogramas amostrais, do estimador corrigido
Pi dado em (3.65) com o EMV dado em (3.64), para alguns valores de õ, encontram-

se em Fuller (1987, Seção 2.5.1). Eles mostram a superioridade do estimados corrigido

quando se considera tamanho da amostra pequeno (n = 21), em 2000 amostras.

2

3.4.1 Estimados /3WBa corrigido

Quando as variâncias dos erros de mensuração at = (et, 0, a.)y sã.o conhecidas, porém

variam com t, o modelo introduzido por Fuller (1987, Cap.3), pode ser, assim, colocado
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(considerando as suas notações):

- «,-llTI ««- «,l
O estimador do vetor paramétrico /3 :: (a, Py proposto por Fuller (1987, eq

Õ-M=M'",

0

0
(3.69)

3.1.19) é

(3.70)

onde as matrizes

m,«, ü-) - «-' E (*:b, *::'':.

m.

t l
(3.71)

com

X. X.y ,.+u.y
de cova.riância de ut, ou seja,

(l,z.y+(0,%.y=x.+u., e E.... é a m.triz

l o o l
ZJ©wtt -- l l

[o '-« ]

Desenvolvendo-se a equação matricial (3.70) obtemos

õ (x. - -Í) (b -- y')

EZ;:[(X. - Xy - a-«] '

Quando as variâncias dos erros de mensuração E.. são desconhecidas, Fuller
(1987, Seção 3.1.2) considera replicações das duas variáveis - resposta e explanatória

- que geram um estimador S.. da matriz de covariâncias E.. dos erros nas variáveis,
af = (et, 0,%t). Este estimador, segundo Fuller, é obtido de uma fonte independente

do vetor (Xt,b), e é distribuído como um múltiplo da matriz de Wishart com df
graus de liberdade (Rao 1973); sendo que d.f é o número de elementos do subconjunto
replicado da amostra, considerando duas determinações independentes e identicamente

distribuídas. Porta.nto, com as suposições adoradas até aqui, e considerando o estimados

S.. obtido somente com replicações não-balanceadas da variável explanatória, podemos

(3.72)

õ-y PX (3.73)
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modificar o estimador /3 (3.73), ao substituirmos a««tf por S«tt, (S-tt = Svw/rt), e

Xt por Xt., obtendo-se um estimados equivalente ao dado em Fuller (1987, eq. 3.1.33),

que apresentamos a seguir, com o propósito de apreender e fixar notações, que serão
necessárias mais adiante,

Õ. @za'
t=l

(3.74)

em que

É= - «'' 1 }:xl..í. (3.75)

(i,ü..), X..

b l
x..b J

'- - nÊIS3'r
Agora, desenvolvendo a equação matricial (3.74), obtemos

x..

l Xt.
.Íf. .ijl

P

;, -{«-:

EZ:: x,.
EZ:: (-x? - qT')

EL.
EZ:. x..b

ou seja,
ã EZ:: (.it. -- .i.T) (b -- y')

xz:. l(-x.. .ini- !11
m.Xr

[E\Ü]',«
l3.7õ)

e

õ, = x* P,}''

Mas este estimador é exatamente o estimador P/yB3 dado em (3.49). Portanto, daqui

em diante passaremos a trata-lo com esta notação (PWB3). Ele desempenhará o papel
de estimador preliminar pa-ra outros estimadores melhorados.

Na prática, o estimador Pwa3dado em (3.76) pode passa-r por um ajustamento

(para corrigir os vícios de primeiro grau e garantir a existência dos primeiros momentos)
da maneira análoga à descrita no início desta seção. Este estimador ajustado é uma
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adptação do estimador da equação (3.1.2) em Fuller (1987). Schafer e Purdy (1996)
referem-se a ele como um estimados corrigido de vícios de primeiro grau, decorrentes do

uso de .Â'lÊ como um estimador de [E(.4)]'iE(B), denotando-o por ab. Da equação
(3.1.20) de Fuller(1987), que supõe E-fl conhecida, porém dependente da t-ésima
observação, temos:

(a) - *;*,,,
Ú...JEL.lzlz,-0 Dx-«,l, * .i»i+«-:

l EZ:.[ZIZ,-(Â-"''-Õ«-')X-«], « Â$ 1+n-:,
em que À é a menor raiz de

(3.77)

(3.78)

Ê(z;z «) -., 0.")
Zt = (Yt,Xt) = (b, l,Xt)), e õ é um número real a ser determinado, como anterior-
mente. Considere, ainda, as seguintes notações, utilizadas por Fuller:

f l

a. = ('., 0, %.) = (e., «.),

e

a...: 0 a-« l
E-tt=1 0 0 0

l '«... o '-.. l
Considere, agora, os seguintes cálculos preliminares, como forma de Êxar notações

O'eetf ueut

yt bX.
h

Xth X, Xt2

Xt b' bxl
xlx.

Portanto, se À > 1 + n'l , segue-se que

EZ:;:]X' - (l - Õn':)«..«]

EZ:: x.h

EZ:: h

EZ:;. x,

E::. x,x l
EL.x. l

EL.[XJ'- (l õn'')'-«] ]

H,,
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EZ:.[X'- (i õn'')a««] Ê«, ]

l H,, H-J
No caso da matriz de covariância dos erros de mensuração desconhecida, com repli-

cações nas duas variáveis, (b, Xt), o estimador S- de E- proposto por Fuller (1987,
eq. 3.1.32) é

E;:: E;L (z'j - 2.y(z'j - 2')
EL:(,. - i) '

ou na forma matricial,

o s..
0 0

o s..
s'.
s..

. EZ:. E;::(bj B.)'
E:::: (,. - i)

EZ:. E;:: (bj - E..)(x,j - -Í..) .

EZ:;: («. - i)
e S«« já foi dado anteriormente. Consideremos, ainda, as notações

ee

em que

s..-

S..tt 0 S..,t.
S..tt = o o o

0ett

S..ft
S..tt

S..tt
S..tü

em que

S..,. - g=, S.... =S.... . $! - gU e S.... - $!

Sob o modelo adotado, temos que levar em conta somente os elementos a..tt e a..tt

da matriz E..tt, sendo a..tt = 0. Por outro lado, considerando as replicações só da
variável explanatória, o único estimador a considerar é S..tt, sendo as outras entradas
da matriz S..ft iguais a zero. Ou seja,
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o o o
o o o
n n S..

Para assegurar que o erro cometido ao estimar E.. entre na matriz de covariância

da distribuição limite, Fuller (1987) supõe que este erro sda da mesma ordem que o de

&/zz. Isto é satisfeito se os graus de liberdade (d.f) de S- for proporcional a n, isto é,

lim«-.}«, ©' = /z, um número fixo. Incorporando as informações das replicações de zt,
consideremos o seguinte vetou de variáveis observáveis;

'.... ;.«,. l

S..tt S..l, ]
s..fl

ZT = (b, :X.y = (b, i, -X.y
#e at (.., (.., i, {z.y,

que aplicados na matriz H.,, vem

t=l

t=l

lt

E:Z:: .i.x

H;, b'
t=l

n;l.

E :!]EZ;:l-.{? - (l - Õn :)s-«]

t=l

n;l,
Portanto, para À > 1 + n-l , segue-se que

;-(2 Ü;,) ': Ê;,,

ou seja,

ã EZ;: (-X*. -- Ã:)(h -- Í') m.fr

EL. l(.Í..--.Í9' - 0 õ«-Dê#'l - 0-õ« UIEÇ--"lsuu'
- Pól''. (3.80)e

Para Â $ 1+n-', substituir(l--õn':) por(,i n': -õn'') na.equação
(3.80). em que À é a menor raiz de:
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";'z; Às-«) 0, onde ll..'1ll denota determinante de A (3.81)

O estimador /3Õ de (3.92) é o PwB3 corrigido. Resolvendo a equação determinantal
acima obtemos

EL:b' EZ:.n EZ;: x.b

EZ::x.b E:::: x,
EL:x. o :::+

2:::: (..í? - .xs-..)

e'l '-l « E b' -- :

$, .) ' ($«':

$«1'r$;; - , 1qpl '.«] - . -
n'Àmyy

7}

S.. + n2myy >, Xí. n2mXy
t=l $,«)*

*«' (Ê* «) '*:,.,,n'(-i:) ' Ê*') -0

Após algumas simpli$cações algébricas da equação determinantal acima obtemos

'««] ': («*. - =)
em que

m.X.X
-.í.. -x*)'=1 EL. (x.. x:)(b }'')

EZ;:(V y')'
(3.82)
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Os valores de õ são escolhidos de tal forma que minimize os vícios de primeira or-

dem. Conforme a discussão feita anteriormente podemos adotar os valores õ = 2, õ = 5

.« õ (EZ:: «Í'/n) S-/mÃ.f

Observações finais:
O /3 dado em (3.73) é o estimador de aquando as va.ríâncias dos erros de mensu-

ração das variáveis são conhecidas, porém variam com t.

- Quando as variâncias dos erros de mensuração são desconhecidas e variam com t,
temos o estimador PP dado em (3.76), que coincide com o estimados PWa3.
O estimador PÓp dado em (3.77) é o P "corrigido"

- O estimador /3Õ dado em (3.80) é o P/yB3 "corrigido'

De acordo com o Fuller (1987, teor. 3.1.1) o estimados Õ de (3.73) é normalmente

distribuído no limite. A distribuição limite de vã(/3óp -- P) é a mesma de vã(P -- P).
Este estimados PÓP é construído considerando E..tt conhecida, portanto não usa as
replicações de variáveis, mas, por outro lado, sem a suposição de normalidade para

os erros de mensuração. A distribuição limite de Õb coincide com a do PWB3. O
estimados #b de (3.80) será utilizado para comparações com os estimadores de máxima
verossimilhança obtidos no Capítulo 2.

3.4.2 Estimadores ponderados melhorados

Um problema mais grave para o estimadorPÕ em (3.92), apontado por Fuller (1987,
Seção 3.1) e ressaltado em Schafer e Purdy(1996), é o uso de pesos iguais, independente
do número de replicações das variáveis. Fuller (1987) propõe duas versões com pesos
melhorados, que denotamos por Ph,e P.. O estimador #. é um dos estimadores

utilizados em Schafer e Purdy (1996) para um estudo comparativo com o EMV de P
obtido pela replicação da variável explanatória, via algoritmo EM; o outro é ab em

A nossa proposta aqui, é adaptar os esticadores ponderados melhorados desenvolvidos

em Fuller (1987, Seção 3.1), utilizando, para. isso, replicações da variável explanatória

(3.92)
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e as suposição adotadas anteriormente. Neste sentido, apresentamos, a seguir, os prin-

cipais aspectos e argumentos, relativamente ao nosso interesse, desenvolvidos em Fuller
(1987).

Na primeira versão os pesos são baseados no método de estimação por mínimos qua-
drados generalizados (EMQG), usando o estimador ÕwB3 (3.70), como um estimador

preliminar. A motivação para tal peso é dada em Fuller (1987). Lembremos que pode-
mos escrever

b =a+PXt+ut, ut =et --#wt.(3.83)
A variância de ut, em (3.83), é análoga a variância do erro na equação para a t-ésima

observação de um modelo linear. Consequentemente, é razoável construir um EMQG da

variância de ut, a,tl, para ponderar as observações. Tal estimador ponderado (Fuller,
1987,eq. 3.1.26) é dado por

l n l 'i n

1 >11: õ=,(xlx. - x.«..) 1 }: õ=.(xlb
Lt=1 J t=i

em que ã,.et :: a..tt -- 2/3lVB3E.etf + PNB3E«uttP/VB3) com P/Va3 :: (a/VB3,PN 3y

Fazendo as adaptações apropriadas, conforme a proposta acima citada, e substituindo

os parâmetros por estimadores consistentes e as modificações para, corrigir os vícios de

primeira ordem e garantir a existência dos primeiros momentos, obtemos
r m. l--i n

ll:a=.(xlx, õ"'')s-«) l >ll:a=,(xlb),Lt=i J t=i

/ /

(3.84)

(3.85)

em que

auutt = aeett + P/VB3 Juett =

se IÍ> 1+n'i. Quando li$ 1+n-: substituir (l-- õn':) por

(À -- n': -- '5n-') na equação (3.85), na qual, À é a menor raiz da equação determi-

nantal

t

t l

S..ft

> :a=,(zlz. s-«)ll

Agora, vamos desenvolver a equação matricial (3.85). Considerando À > 1 + n-l,
temos
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>l: a=. [xlx. (1 Õn':)S-«]

Éa=,[xlx: 8n':)S-**l J,. ;;] -.:-'«':, [:t=l

â;-,ll;, -*;-(--'«-u'- ll
EZ:: a.,,,.. EZ:: a=,x,.

u;-«] l 'EZ:;. a=.x,. EZ:: a=.[.íj] (1
(3.86)

Por outro lado temos

}: a=,(xln)
t::l

EZ;: a=.v
EZ:. a=,.Í:.b (3.87)

A inversa da matriz em (3.86) é

E: a=. [.íj]
t=l

õn ' ')S-«l $;-.* .) '1':*
. r EZ:. a=.[.xj] - (i õ«':)s-«]

1 - EL. a=,x,.
EZ::: a=,x. ] .EZ::: a«"* (3.88)

Agora, multiplicando as matrizes

EZ:: a=,[-.íj] - (i - 8n
- EZ;: a=,x..

')s..«] EZ;.a=.x. EZ:;: a=,b
E:Z:: a.,.,.. EZ:. a=,.í..b

{ÊEa= . [..[;] (1 õ«-:)s-«] } .(Éa=.nl ($ u.utt .n t .
l \

/ l
uutZ .n. t .

+ (EL: a=.) l
u'utZ .a. t b)

(3.89)
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Mas

f 'n \ f 'n

l }:a=. 1 1 }:a=.[.X? - 0 Ds-«]
\t=1 / \t=l $;-., .) '} -

:$;;ol..) { $';=ol!..,..
x=..)'] (l - Õn':) $e'l;-l, .; «,

em que Xu+.

Simplificando o produto das matrizes (3.89), temos a. seguinte matriz

Ea=.[.ÍÉ]
lt

(1 on )s-«] ç'---A. -- l

.u.uttJ'Xt a=,X..b

($\c -- l Ea= .(.x..
lt

'uu../ \
# 8X ' 'D'U..)

#

(3.91)
De (3.90) . (3.91), temos

a a=.) '' EZ;: EZ:;: a=:(,i..
Pb.u :=

(EZ:. a=,)'' IEZ:: a=,(x.. .,íJ...)' - (i
X;,..)(b - yo«.)

;«-o (XL: q«) '-]

m IXX,.,u

m.X}''.,,

ã«-o [;Ebh] s-(1
e

âó. = y.,. PÓ«Xj;..., (3.92)

em que }'u+u. !i;Ê:JI(!$1$;!ii). Para À É 1 + n-i, substituir
Z../t = 1 " u u t t

i) na equação (3.92), sendo li- a menor raiz de

(1 Õn':) por
(Ã - n'' - ãn

t=l
Ea..,, zlz. Às-«) -0 (3.93)

Análoga.mente ao caso precedente, temos que
--]

n autltt
t=1 l"t

Z:: a..:..
À-
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Os valores adotados para õ, conforme as explicações anteriores, são

2, Õ = 5 - Õ = 1 + («..X.X..)'' S....,
com

"**.,.E;:,eM:;=, ' ;--:
',.« - ;..« -' ÓÂ,; (#). .-«-« -« . «':««'"
estimador preliminar.

'Ez::: eiP
EL: a.,.,.,

s..,

Õ&'. é utilizado como um

Estimados P.

A segunda versão do estimador de P com os pesos "melhorados" considera um caso

prático importante, a saber quando uma parte dos recursos da pesquisa é usada para
determinações duplas num su bconjunto da amostra. Nesta situação, a variância do erro
de mensuração varia de acordo com o número de replicações, e os pesos são construídos

pelas estimativas das matrizes de covariâncias das distribuições limites dos estimadores
dos momentos das verdadeiras variáveis, isto é, dos seguintes estimadores das matrizes
M,~ e M«.:

À4z, = n '[ :?h], ] (3.94)

e

]Ü,, - .-l EZ:: x,.
t::lt=l : )]

n l xz;..i,. l
Ez:. (.i.. - s-«) J

(3.95)

A utilização da letra maíscula para denotar momentos indica que a soma total dos

quadrados não é corrigida pela média. Estes são estimadores não-viciados de À4,. e
M,,, e são os utilizados no Teorema 2.2.1 em Fuller (1987). O estimador preliminar
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utilizado é, novamente, /3WB3, que é uma adaptação do estimador dado pela equação
(3.1.33) em Fuller (1987) e pode ser escrita como

'-;-":;"'., '-«-(:);-. l3.9õ)

Para estimar os parâmetros do modelo em questão, uma amostra de tamanho n

é selecionada de uma população e determinações duplas, i.{.d's, são realizadas sobre
um subconjunto de "d/ " indivíduos dentre os n da amostra. Estas determinações
i.i.d's são utilizadas para estimar a variância do erro de mensuração, E.«, supondo-.a
desconhecida. Este estimados já foi analisado anteriormente. Para o caso geral, ou
seja, replicações das duas variáveis, resposta e explanatória, teremos o estimados de

matriz de covariâncias dos erros et e wt, ou seja, da matriz E-, que denotaremos por
S.., cuja expressão é

n, x;:d?'' - 'i«' - n
EZ:: (,. - i) '

l3.97)

com

Z.j =(bj, XÍjy =(g/.+ e.j, 1, ,.+ H.jy, l3.98)

(3.99)a,j = (e..j, 0, %..Íy,

Var(atl, at2) = bloco diagonal (E-, E..) (3.100)

Observe-se que a amostra inicial foi dividida em duas partes. A primeira suba-

mostra com d/ observações duplicadas íid 's; e a segunda com (n -- d/) observações
iid 's simples. Assim, todos os momentos, estimadores e outros resultados amostrais

referentes à primeira subamostra foram indexados por "ll" , e aos referentes à segunda

por "22". O estimados /3JVB3, que aqui é uma adaptacão que em (Fuller 1987) aparece
como equação (3.1.33), será utilizado nos cálculos das estimativas de variâncias das
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distribuiçoes limites de MI,,. Podemos interpreta-lo como uma média ponderada sim

pies dos estimadores contruídos das primeiras "d/" observações (duplas) e das últimas

(n -- d/) observações; logo não é eficiente, conforme Fuller (1987), pois pesos simples
não são pesos ótimos. A proposta, então, é construir uma nova média ponderada dos

estimadores P/VB3:i e P]VB3z2) com pesos que incorporam de forma mais ampla as

informações oriundas das replicações. A seguir apresentamos a construção desses pesos

ótimos, que na verdade, são adaptações dos pesos apresentados em Fuller (1987, eq.
3.1.19)

Se apenas as primeiras d/ observações (duplas determinações i.{.d's) são utilizadas
para estimar P, a variância da distribuição limite de PJVB3:. (ver Fuller, 1987 teor.
2.21) é

u#P: . (d/)''E= (E-'-:. + E«'-.. + E..E.,)E=

-'-wa-':=1'««-+ -.,-.,1,=,
com

',.-",-n..)-;;'..-;l: .l. l
',.-'-',..,«o- --;,-p- ' '': l,'.l

e

''j--«:jP, F.--@..)P ,,-:* "'

Portanto, temos

y#P: . ''.,-',= (--«-:. -- ;--'..:. -- ;,---) ,=
-- ''.,-',= (},-«- -- },---) ,=
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Da expressão de U#p.. a variância da distribuição limite de À4,v.. é

V''(]©..:) = E-V#P::E,., (3.101)

pois, segundo Fuller(1987), À4=,:: = E-PwBa..+ O,(n'')

Agora, se as últimas (n -- df) observações são usadas para estima.r P, a variância
de distribuição limite do estimados PWB3,, é:

(« -: ,= 1 ,-.-« -- :-'-,, -- --,«« 1 »;}

+ wa-'-=1,-.---:-,-1,=,
u#P,,

(3.102)

onde

(7t/u22 C7ee '+' Crer.

A variância da distribuição aproximada de À/nv,: é, então,

I''/k/à/2, = E-U##,: E,,, (3.103)

pOiS À4r,,, = E-/3WB3:, + 0,(n'')

Ainda, de acordo com Fuller (1987), como o mesmo estimador (S-) da matriz
de covariância do erro de mensuração (E..) é usada nos dois estimadores de M,v a
covaríância da distribuição conjunta assintótica de A4ny.. e À/=y,: é

"««., - ("D-: 1 :««.- -- ---- 1 . o.:«)
Com o estimador preliminar /3WB3 em (3.96) de /3, podemos construir estimadores

para todas as matrizes de covariâncias: VÀ/À/:., VÀ4.v/i2 e VÀ/À//,2

Os outros estimadores utilizados sã.o

.:.$;f'*) l 'Ê,, - Ü, - .-:
t:=l
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em que

X'f. = zt + {zl. = zt + El;!!a,

h = a + /3at + et = a + pit. + uti

e ult = et -- /3{Z:.. De (3.105) temos, também, que

olt = b -- a -- /jX..

Dado o estimador P/VB3 de /3, temos que

ult = y; -- âp -- PwB3Xt.

b - (ã. -- P.X.T) #wB3Xt.

(b -- y') -- (.Í.. -- .i.*)ÓxB3.

Portanto, um estimados não-viciado de Var(ott), é

Í
t=l

V=(««) = (n -- 2)'' >1:t(n V') (.Í.. -- .Í..)]'

Agora,

V.r(e.) = a« = V,r(P.z.. + ««)

p2%! + Var(««) +
rf '

P2 au" + a..tt -- 2P2

Totalizando (3.106) sobre t, temos

ou seja

aee = abQ l3 auu

83

Í
t=l

7Zaee = )1./ auutt -- /3U(J

(3.105)

LE tuttl3 .ü t

(3.106)



Portanto, um estimador para a- será

\--xn l

a..-õ« s..lüEL'
Seja ,, = -P' ., logo V'r(r.) = ,8'a.. = a«, e F.. = /3ã..
Bu...I'Z.
De maneira similar, um estimador para arr é â,, = S,,. := P2 Su..

Assim, Var(Ft.)

Como a,22 = cr.. +a- e a,,il = a.. +aír, então

auull == a'ee + i/32 133Suu e aot/22 = a'ee + /32 B3Suu.

Também, como

: .:. l
e

E].. = --E..© :::::> E].. = --10,a..#] :::> E.. = --10,S«.PWB3].

Com os estimadores acima podemos construir estimadores para todas as matrizes

Vü/aí.: ) 'VJvM22 e VA4À/:2 = 'VA/A42i ) que constituirão os pesos " melhorados ". Assim,
temos

VÀ/A4ii VÀ4A/i2
VÀ/Àí2i M !«'z'z

(3.107)

Então, a segunda versão ponderada do estimador "melhorado"de P, será

(ú-:-, ü,.,,lü«.«.--(ú-:-, ú-,,) l

x l(ú-: - , ü.:,,:rÜÚ'«.(Ú;,- :, M;«:«yl ,

l

(3.108)

em que

Mlzzli -- {S.., para .j :: l,

MZZ22 -- Saa, para .j := 2,
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sendo atj = (e., 0, atj), e

o o o
o o o
o o s..

0

0' (3.109)

Portanto, podemos escrever

l
M,,li :: M.x.xii S

2

Ma;a.22 = M.x.x22 -- Suu,

MI,vti = M.ív.ii ,

Mzy22 = Mxy22,

sendo que

d/

(a/) ': >1: zl: .z.- -
t::l

M,,ii M.zzii is.. ãs..
d/

(d.f)'' >:(b::, l, .{..::y(V :-, l, ,Í..ii)
t=l

2

Xt.b
x,.b x.. x? J.](d.f ) ' '

d/

E2.n'
d/

M.xrii

E2. .r. yt
df

z2.z'
d/

l:s'uu2
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Analogamente, temos

E:La,+. K' ELa,+-x
.n-'lf '«-'!f

E:L.,+- yt .

;i-d '

Z2: b$!: EL',+. 'r''
«,-d.f n.-a/

E2.VX,
rL-- d f

EL,,+l x'-
n--d f

=i4x-...
EL.,.t: W

n. -- d .f

]\CIXr2u :::: lMzz22 :=

Um estimador da matriz de covariância da distribuição limite de P, dado por Fuller
(1987), é

V'(Õ) = [(Ú-:- , JÜ,,«)VL'.(JÜ=.:- , ]&,«y] :. la.tio)

3.5 Avaliações Numéricas

Apresentamos, nesta Seção, os resultados de simulações comparando o comportamento
dos estimadores alternativos de P, definidos nas Seções anteriores, com o EMV, para

2000 amostras com duplas replicações geradas pelos programas escritos na linguagem

Ox, de acordo com o modelo dado em(2.1) e suposições(2.2).

Para a comparação do desempenho dos estimadores, calculou-se, além das duas já
definidas (EMR e EQMR), as seguintes medidas, a saber:

(iii) Comprimento médio do Intervalo de Confiança de 95 %

(iíi) Taxa de sucessos, dada em porcentagem, do intervalo de 95% de confiança, defini-
da por:(n./n)100%o, onde n. é o número de amostras nas quais o valor verdadeiro

de P (usado na simulação) pertence ao Intervalo de Confiança construído pelo es-
timador em questão.

(iv) ( > limite superior do IC(95%): Taxa de amostras, dada em porcentagem, nas
quais o valor verdadeiro de /3 supera o limite superior do Intervalo de 95%o.

(v) ( < limite superior do IC(95%): Taxa de amostras, dada em porcentagem, nas
quais o valor verdadeiro de P é inferior ao limite superior do Intervalo de 95%.
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Cada simulação é composta por n (n=100, 1000) observações geradas de acordo com

o modelo dado em (2.1) e suposições (2.2) e com replicações duplas sobre r % (r=5, 20)
das observações. Os valores dos parâmetros utilizados foram

p, := 68; a' :: 63; P = 0, 5; a,, = 240; a« :: 50 e dois valores para auu, 60e 240.

O algoritmo EM utilizado para obter os EMV 's foi considerado convergente quando

a norma definida por >ll:i.l l(@? -- @f+i)/@il fosse inferior a 10'Õ entre duas iterações
consecutivas, onde @{, { :: 1, . . . , 6, representam os parâmetros do modelo.

Nas tabelas, a seguir, apresentamos os resultados das simulações

Tabela 3.3 : Vícios, EQMRs empíricos e outras medidas

a.. = 240; tamanho da amostra 100; 5% das observações da variável explanatória com

replicações duplas.

Notações usadas: MV, máxima verossimilhançal Pa, PWBS corrigido de vícios; Pó.,

primeira versão do estimador ponderado melhorado; P«, segunda versão do estimador

ponderado melhorado.
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Estimadores WQO MV Õ. P'. Õ.
Vícios Relativos (Vícios/P)

nQwtO Relativo (EQMO//3')

Taxa de sucessos (%) do IC(95%)
Comp. médio dos IC(95%)

Porcentagem de amostras para
as quais o verdadeiro valor de P

> limite superior do IC(95%)

<limite inferior do IC(95%)

0,4950

0,2509 :,'::::

   
.=:



Tabela 3.4 : Vícios, EQMRs empíricos e outras medidas

a.. = 2401 tamanho da amostra 100; 20%o das observações da variável explanatória
com replicações duplas.

Estimadores

Vícios Relativos (Vícios/P)
EQMO Relativo (ELMO/P2)

Taxa de sucessos (%) do IC(95%)
Comp. médio dos IC(95%l

MQO
0,4740

0,2321

MV

0,1109

0,1784

90,6

0,9220

0,0066

0,0753

88,75

1,0372

P'.
0,0496

0,1246

82,0

0,7308

#.
0,1039

0,0822

86,1

0,6312

Porcentagem de amostras para
as quais o verdadeiro valor de P

> limite superior do IC(95%) 9,4 l 11,25 l 17,85 l 13,95
0 0 0,15 0< limite inferior do IC(95%)

Tabela 3.5 : Vícios, EQMRs empíricos e outras medidas

a.. = 240, tamanho da amostra 1000; 5% das observações da variável explanatória
com replicações duplas.
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Estimadores UQO MV Õ. Õ'. ê.
Vícios Relativos (Vícios//3)

ELMO Relativo (EQMO/P2)

Taxa de sucessos (%) do IC(95%)
Comp. médio dos IC(95%)

Porcentagem de amostras para
as quais o verd adeiro valor de P

> limite superior do IC(95%)

< limite inferior do IC(95%)

0,2438

0,4931

       



Tabela 3.6 : Vícios, EQMRs empíricos e outras medidas

a.. = 240, tamanho da amostra 1000; 20% das observações da variável explanatória
com replicações duplas.

Tabela 3.7 : Vícios, EQMRs empíricos e outras medidas

a.. :: 60, tamanho da amostra 100; 5%o das observações da variável explanatória com
replicações duplas.
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Estimadores MQO MV Õ. #'. Õ.
Vícios Relativos (Vícios/P)

EQMO Relativo (ELMO/P2)
Taxa de sucessos (%) do IC(95%)

Comp. médio dos IC(95%)
Porcentagem de amostras para

as quais o verdadeiro valor de #

> limite superior do ICI(95%)

< limite inferior do IC(95%)

0,2249
-0,4735

       

Estimadores K'rQO MV Õ. Õ« #.

Vícios Relativos (Vícios/P)
EQMO Relativo (EQMO/P2)

Taxa de sucessos (%) do IC(95%)

Comp. médio dos TC(95%)
Porcentagem de amostras para.

as quais o verdadeiro valor de P

> limite superior do IC(95%)

< limite inferior do IC(95%)

0,0465
-0,1953

       



Tabela 3.8 : Vícios, EQMRs empíricos e outras medidas

a... = 60, tamanho da amostra 100; 20% das observações da variável explanatória com
replicações duplas.

Estimadores

Vícios Relativos (Vícios/P)
ELMO Relativo (EQMO/P2)

Taxa de sucessos (%) do ICI(95%)

UQO
-0,4739

0,2320

MV

0,1109

0,1783

90,6

0,9220

0,0066

0,0753

88,75

1,0373

P'.
0,0497

0,0,1246
82

0,7308

0,1039

0,0822

86,05

0,6312Comp. médio dos IC(95%)
Porcentagem de amostras para
as quais o verdadeiro valor de P

> limite superior do IC(95%) 11,25 17,85 13,95

0 0,15 0< limite inferior do IC(95%

Tabela 3.9 : Vícios, EQMRs empíricos e outras medidas

a.. = 60, tamanho da amostra 1000; 5% das observações da variável explanatória com
replicações duplas.
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Estimadores MQO MV Õ. Põ.., Õ.
Vícios Relativos (Vícios/P)

EQMO Relativo (ELMO/P2)
Taxa de sucessos (%) do IC(95%)

Comp. médio dos IC(95%)
Percentagem de amostras para

as quais o verdadeiro valor de P
> limite superior do IC(95%)

< limite inferior do IC(95%)

0,1960

0,0393

       



Tabela 3.10 Vícios, EQMRs empíricos e outras medidas

a«« = 60, tamanho da amostra 1000; 20% das observações da variável explanatória
com replicações duplas.

Avaliação dos resultados de simulação
As tendências nos resultados de simulação podem ser melhor a.nalisadas observan-

do, inicialmente, a situação simulada na qual a variância do erro de mensuração da

variável explanatória denotado por a«u é grande, ou seja, a.. = 240. Isto equivale a

50% da variância da variável observada Xtj, j = 1, . . ., rt, ê = 1, . . ., n. Neste caso os

desempenhos dos estimadores são bastantes semelhantes quando analisados pelas medi-
das propostas como: EQMKO, taxa. de sucessos do intervalo de confiança de 95% e seu
comprimento médio; ou seja, não há evidência de superioridade substancial de nenhum

deles. Entretanto, com as condições mais favoráveis, por exemplo, para auu = 60 (
um quarto de a,,) e/ou r=20% de replicações, a superioridade relativa do EMV sobre
os alternativos fica, em geral, mais evidente quando consideramos as mesmas medidas

Já com as condições plenamente favoráveis, ou seja, n=1000, 20%o de duplicações e
a... = 60, os comportamentos dos esticadores alternativos não são muitos inferiores

ao da má.xima verossimilhança. Em quase todos os casos verificou-se uma. tendência do

verdadeiro valor de /3 cair acima do limite superior do intervalo de confiança, porém
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Estimadores MQO MV Õ. P'. P.
Vícios Relativos (Vícios//3)

EQMO Relativo (EQNiO//3')
Taxa de sucessos (%) do IC(95%)

Comp. médio dos IC(95%)
Porcentagem de amostras para
as quais o verdadeiro valor de #

> limite superior do IC(95%)
< limite inferior do IC(95%)

0,0348

-0,1844

       



de forma menos acentuada para o EMV. Esta tendência tende a diminuir com algumas
alterações, como, por exemplo:

(i) com a diminuição de a« relativamente a outras duas variâncias, particular-

mente a a,,, veja as tabelas a seguir.

Tabela 3.11 : Vícios, EQMRs empíricos e outras medidas

a.. = 30, a« = 240, a,, :: 350, tamanho da amostra 100; 20% das observações da
variável explanatóría com replicações d u pias.

Tabela 3.12 : Vícios, EQMRs empíricos e outras medidas

a.. = 20, a« :: 200, a. = 240, tamanho da amostra 100; 20% das observações da
variável explanatória com replicações d uplas.

(ií) com o aumento de r(%), isto é, aumento de porcentagem das observações

duplicadas de variável explanatória, conforme as duas tabelas a seguir, baseadas em
2000 amostras simulad as.
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Estimadores UQO MV Õ. Õ'. Õ.
Taxa de sucessos (%) do IC(95%)
Porcentagem de amostras para
as quais o verdadeiro valor de Õ

> limite superior do IC(95%)
< limite inferior do IC(95%)          

Estimadores MQO MV Õ. Õ'. Õ.
I'axa de sucessos (%) do IC(95%)
Percentagem de a.mostras para
M quais o verdadeiro valor de #

> limite superior do IC(95%)
< limite inferior do IC(95%)          



Tabela 3.13 Vícios, EQMIRs empíricos e outras medidas

a. = 30, a.. := 240, a,, = 240, tamanho da amostra 100; 20% das observações da
variável explanatóría com replicações d uplas.

Tabela 3.14 Vícios, EQMRs empíricos e outras medidas

a.. = 30, a- = 240, a,, = 240, tamanho da amostra 100 e 50% das observações
da variável explanatória com replicações duplas.

C) estimador de mínimos quadrados ordinário denotado por À/QO foi incluído para
mostrar a redução de vícios obtida pelos estimadores alternativos construídos a partir
do método dos momentos.
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Estimadores WQO MV   Õ'. Ó.
Taxa de sucessos (%) do IC(95%)
Porcentagem de amostras para

as quais o verdadeiro valor de P

> limite superior do IC(95%)

< limite inferior do IC(95%)          
Estimadores UQO MV Õ. P'. Õ.

Taxa de sucessos (%) do IC(95%)
Porcentagem de amostras para

as quais o verdadeiro valor de P

> limite superior do IC(95%)
<limite inferior do IC(95%)          



(l;apítulo 4

Relação Linear Funcional com
Replicações

4 1 Tn+rn r{ 1] '' n .
.b e .A. .H. XXUX q.r q..L t,R:Í «.q.\.r

Neste capítulo investigaremos a estimação de máxima verossímilhança dos parâmetros

estruturais nas relações lineares funcionais com replicações. Esta abordagem é baseada
em Mak (1982), onde resultados assintóticos gerais para estimação de máxima verossi-

milhanca, na presença de parâmetros incidentais, são estabelecidos.

Estimação de parâmetros estruturais, quando o número de parâmetros desconhecidos

aumenta com o tamanho da amostra, apresenta alguns problemas: os estimadores de

máxima verossimilhança podem ser inconsistentes (Neyman e Scott, 1948); a matriz
de covariância assintótica. desses estimadores não coincide com o inverso da matriz de

informação (Patefield, 1977 e 1978); sob a normalidade dos erros de mensurações, o
logaritmo da função de verossimilhança é ilimitado e o uso do método de máxima ve.-

rossimilhança é, à primeira vista, injustificável; a raiz das equações da primeira derivada

parcial com respeito aos parâmetros estruturais é um ponto de sela e não de máximo

(Solari, 1969)l a não existência do (vedor) máximo do logaritmo da função de verossi-
milhança no espaço paramétrico, ou mais especificamente, o valor de P que maximiza

tal função não pertence à região admissível do espaço paramétrico (para mais detalhes
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veja, por exemplo, Vílca-Ladra (1996) .
Neste contexto, são necessárias suposições adicionais, que tornam factível o estudo de
inferência sob normalidade. Dentre elas as mais comumente adotadas:

(i) a- e a« conhecidos (Barnet, 1969, obtém estimadores de máxima verossimilhança
de forma fechada) .

(ii) o- ou a.. conhecido (veja Cheng e Van Ness, 1991, entre outros)

(iii) À = o«/a.. conhecida (Lindley e EI Sayad, 1968, Zellner, 1971, Kendal e Stuart,
1979, Glesser, 1981, entre outros).

Contudo, Mak (1982), sob um modelo bem geral, estabeleceu certas condições gerais
para garantir a consistência e a distribuição assintótica dos estimadores dos parâmetros

estruturais (que incluem em particular o EMV) obtidos via abordagem de verossimi-
Ihança usual, quando os parâmetros incidentais são primeiramente substituídos pelas

suas estimativas (que podem depender de parâmetros estruturais). Essas condições
foram aplicadas por Mak (1982), entre outros, ao modelo funcional univariado definido
pela relação linear:

= a + P"., (4.1)

onde zi, . . .,z. são quantidades não aleatórias ou parâmetros incidentais, cv e # são
parâmetros estruturais desconhecidos. Os pares (zt, g/t) são os verdadeiros valores das

variáveis explanatórias e respostas não observáveis (ou observados com erros), sendo
que observamos os pares (Xt, b), definidos por:

Xt = açt + ut , b = Z/t + e [ ' ],...,n, (4.2)

com

l:: l -~,l( :l,l=« *=. ll,
[ = 1, . . .,n. Note que Mak (1982) usa a suposição (iii) para obter os estimadores de

máxima. verossimilhança dos para.metros estruturais do modelo

(4.3)
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Nosso objetivo é estudar a estimação de máxima verossimilhança considerando ob.-

servações replicadas, que é uma maneira de garantir uma abordagem factível sem su-

posições adicionais sobre as variâncias dos erros. Assim, considerando rt e st números
de replicações sobre zt e 3/t, respectivamente, reescrevemos o modelo acima como:

Xt{ = zt + «t{ e bj = g/t + etj, (4.4)

LUlll

r «.{ \ .. 1 / or "' i - N,ii
\ '..f / l \ o

f=1,...,n, {=1,...,rt, j=1,...,st.
Como essa abordagem permite a obtenção da matriz de covariância assintótica

dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros estruturais do modelo é

possível calcular as eficiências relativas assintóticas desses estimadores com respeito aos

estimadores sugeridos em Dorfe Gurland (1960). A suposição de razão constante entre
os números de replicações (rt/st) é necessária para estudar o comportamento assintótico

dos EMVs, o que torna o modelo ligeiramente menos geral que o considerado por Dorf

e Gurland (1960), no qual não há tal suposição. Contudo, mesmo na situação mais
geral, podemos obter os estimadores de máxima verossimilhança ao implementar um
algoritmo tipo EM, como considerado em Kimura (1992). No caso particular no qual

rt/st = k, [ :: ], . . .,n, o EMV de /3 é obtido ao reso]ver-se uma equação de quarto

grau. Maiores simplicações ocorrem se rt :: r e st :: s ou no caso em que rt := r e
st := 1, isto é, apenas zt é replicado, que constitui uma situação muito comum nos
estudos práticos.

Na Seção 4.2 revisamos os resultados assintóticos estabelecidos por Mak (1982), com
relação às condições de regularidade para a consistência e normalidade assintótica dos

EÀ/IVs. Na Seção 4.3 estabelecemos as propriedades dos EMVs dos parâmetros inci-

dentais e estruturais. Demonstramos que os estímadores de máxima verossimilhança

de a e P são consistentes, enquanto que os de a.. e a.. não são; entretanto é possível

corrigir estes estimadores, torna.ndo-os consistentes. Obtemos, também, a distribuiçã.o

assintótica dos EMVs. A Seção 4.4 é dedicada a obtenção dos EMVs e seus estimadores
consistentes modificados.

=.ll, (4.5)
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4.2 Notações e Resultados Preliminares

Seja Zt, . . . , Zn uma seqüência de vetores aleatórios independentes bidimensionais
com função de log-verossimilhança dada por

1: Z.g/t (;. ; 0, ,.) ,
em que/Z(zt;0,z:) éafunção densidade de Zí, t= 1,

RZ' e zt C R, t := 1,. . .,n.

t l
(4.6)

,n; 0 ,o.y € o c

Supomos que 0o C G) e zo C Xt, no qual 0' e zl,...,z:, denotam os valo-
res paramétricos (estruturais e incidentais) verdadeiros. Os valores esperados e as

variâncias são tomados em relação a #' e zÍ e são denotados por l?'[.] :: Et
P', ,-,...,.;]] e }"[.] = }'[. 10',,Í,. . .,«];].

Para cada t e um dado 0, supomos que exista it = it(zt,0) um estimados

(dependente de 0) de zt, com possibilidade de ser um EMV condicional de zt dado 0,
obtido ao maximizar-se (4.6) em relação a zt, para 0 âxo.

Agora, substituindo açt por ãf em (4.6), obtemos

)l:l.p/[,.;(o,i.)] :('.;o).(4.7)
Vamos definir as seguintes funções, usando as notações sugeridas por Mak (1982) e
admitindo que as derivadas existem q.c.:

lt lf

eêa3g:e!}, j-",...,p; 0.q

g..,.*];., o] e:1lá:lg:Ê!}, J,k - :l, - ..,p; (4-9)

gto,,o.[zt,0] = gfo,[zt,0]gto.[zt,01, j,k= 1,...,p. (4.10)

Além disso, defina .4«(0) como a matriz de ordem p, simétrica e aleatória, com elemento
lj,k) dado por

Ç.o,],:, 0]

J, k - 1, . . ., p. (4.11)



Feitas estas considerações, Mak (1982) estuda as condições gerais de regularidade
sob as quais (4.7) tem um máximo 0« = 0(zl, . . ., zn), que converge em probabilidade
para algum 0i no interior O' de O, onde 0i é um máximo local da função

p(o) >1:z'lA.[z.,o]},
72

t l
(4.12)

e

~/ã ]Vn(0:)] '{ Z']Á.(O')](â. - 0') -% N(0, 1,),

onde os elementos da matriz yn são dados por:

ojÀ; - n-' }:C'ou'(gto,[Z.,0],g.o*]Z,,0]), .j, k = 1, . ..,p.

Também, em algumas situações, é possível obter estimadores it, de tal forma que

0i só dependa de 0' (independente de zÍ), isto é, existe uma função c(.), um a um, e
0i - c(0'). Assim, um estimador consistente de 0', baseado em 0«, pode ser construído,
digamos, Õ« = c i(Õ«). Demonstração detalhada dos resultados são encontrados em

Gimenez e Bolfarine (1997).

lt

l4.t3)

(4.14)

4.3 Aplicação dos Resultados Anteriores ao Modelo Nor
mal Bivariado com Replicações.

Nesta seção obtemos o estimador de máxima verossimilhança (EMV) de zt e

mostramos que os EMVs dos verdadeiros parâmetros estruturais, 0' = (a', P', a:., ag.y,
não são consistentes, isto é 0. ---.} 0i :# 0'. Especificamente, mostramos que 0. --!-}

a' = c :(0:), como foi me«cionado acima.

4.3.1 A função de verossimijh 8nrn

Sob o modelo (4.4), temos

::l - ~,ll .rz,, a.. 0
0 a.. )] . (4.15)
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Soam

x.- ( x,:,x«,

Y.- ( b:,b,,

,. - 1 ;: ) - ~.«*~, '««"., ,

em que

ztl,..i
(a + Pzt)l..i

v.

m.

a«l,. O,,,
O..,. a.el,

Logo, temos

detVt = a:jLaj?} l4.16)

e

.=1,. o,.,.
Os.,. anil.. l4.i7)

De (4.16) e (4.17), temos:

l rt st

(Z. - m.yv''(Z. - m.) - l a= },(X« - '.)' + ai: }l:(bj
L {=i .j=i

Então, dada uma amostra de tamanho n de Zt, obtemos a. seguinte
verossimilhança:

z::l t:=1 \. '
/z(z) = ll /z. (zt) = ll(2«')-(l=';©)(detV.)'} exp - m'yVÍ' (''

função de

«.)]

(4.19)
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Substituindo (4.16), (4.17) e (4.18) em (4.19) segue-se que:

ll(2«)-('P')(.=L.;0-{ -p { - ãl'= >1:(x« - ,0'
t:=1 ' i:;l

+.;: }:(hj - a - #,.)'l}.
Portanto, a log-verossimilhança pode ser escrita como

aqn) -« « - %': -« .- - %'' :« '..
. f '» rt «» st

>l:E:(x'-'.)'+'=' }:1:(nj '-
t::l .i::l t=1 .j:=i

Lema 4.1 1)ado = (a,P,a-,a..y, o EM}' de zt á dado por;

;. - ..[(X., YJJ'] - "C:'X- .l :lP";' F '- d

st

lJ

&(,)

(4.20)

(4.21)

(4.22)

Prova

A prova deste Lema segue diretamente da maximização da log-verossimilhança

(4.21), mantendo 0 lixo, ou mais especificamente, resolvendo a seguinte equação de
ne+lrnn";'l.

:L . >:(x«-,0+.';:P :Wj-«
i=i .j=i

) 72,.

Agora, ao substituir zt por gt em (4.22) na expressão da log-verossimilhança (4.21)
construímos, depois de omitir as constantes desnecessárias, a função:

h[(X,Y);O] [(X.,Y.);O],
lt

(4.23)

em aue

h [(X., Y.); O] ,.-;''-«-;l E(x«i-l

+ «;: >ll:(nj - '-
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que, após algumas manipulações algébricas, pode ser escrita como

Tt, SZ ,
-?lna- t/',a..

.r 7"t St

;l >ll:(x'j x..)'+ ';' >1:(zJ - r..)'
L {=i .j=l

A função (4.23) desempenhará um papel importante no estudo do comportamento

assintótico dos EMVs. A seguir enunciaremos um lema que será útil na demonstração
do próximo teorema.

. rta=:ia;;J
' s.(,*a= + s.#'a=:)

st

>l:(nj - a - PT..) }.

2

À. [(X. , Y.); O]

(4.24)

Lema 4.2 Sida g C C'2 diq/inída sobre um c07Üanto aóerfo e conuezo /) Ç Rm, e sqa
y' C 1) um ponto cHtico de g, isto é, um ponto OTtde Q derivada de (p se anula.

Se Q.pQu\ . .] < Q, então U\ é um ponto de máximo local da junção (p, onde a junção
C?ç, : D X R" --> R é degrada cama

C?p(z, A) = }: }: p;fA(z)ÀJAt = h'@h,

e q' é tina mafráz simétrica de ordem m, clulas entradas são os e/ernenfos g.ik :: i;;fll:,
«m A € R". ..4Jé«. dÍs«, pa« c«d. y' € D, « /unção C?. e$ni P- Q$'(h) =
Q.pÇUX , hà é Q forma quadrático correspondente à matriz Qgji.tUI »,.. dus segundas de-
,i-d« de gjk(y', .). d«im, Q,(g/: , .) < 0 impZic« g«e « m«t,í, (pjk(y'))« é n.g«ti«
delinidü.

Este lema e sua demonstração encontram-se, por exemplo, em Fleming (1966); para
mais detalhes ver Villa-Ladra (1996).

Teorema 4.1 Z)aços os verdadeiros ua/ares dos parámefros esfrufurais, 0' = (a', P',
aoe.l auj' , o EMV de 0, Õ., cota'uerge eTTL probabilidade parca:

,' - («',,', .;=',.:« .;=',..«)
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no qual 0\ ç: çy é um máximo Local da junção $ÇO) = n
e g -- 4:'i:if-- , que supomos anitos, para n grande.

: EZ:: E'(A. (z., o)),

DcmoDstrârão- De (4.24) temos que

E' (à. [(X:, V)]) In a.u -- 2-: in a....2 2 }:(x.j - T..)

+ ú=T:l'a'' -«,.') }.

(4.25)

Como

T..)' ,. - l)a;Í., (4.26)

7..)' (;. - 1)ag. (4.27)

e

.? [(« a') + (# - #'),ÍI'

...:;+ (4.28)

temos que

-' (". lc*:, «ol)
lst=lna...,. In a..

2 2 l)'='=.

6. - 0.=:.:. + .;'.=.=«:. k-a=h + ;.P '='b

;i:?til;=:íl(« +w-pD,?l'}. .2

+

+
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Vamos obter, agora, os pontos críticos de (4.29) , através das equações das primeiras

derivadas parciais da função (4.29), isto é

ÊELÇm - ., 0 0,, 0., 0.) P, a-, a«)

Portanto, temos

a rEL;. z'(A.)l x'.=T:l:á=1(« +w-pq,?l-o;
(4.30)

:Ê [z+:@] - . :+

'.;.-.;.;«, glr;('3L l=;il' !)]
-- ';''- $1 {"« «', -- '" - '',,-' [é (==-=h;=) ]}

--,${(=S"E>b) ['«- -', -- '' ,:]«;} - .;
(4.31)

;LfaÇw] - . ::+

-''-+ .;«+eP'xl.Ih""Ml-.;
(4.32)

;:rBÇW] - . :+

-;.'. + 8 - u.'g..;' -- $;1P Ê { '']''(<.J''.r. -- ''p'] } - o.

(4.33)
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Uma solução possível para (4.30) é

/3: (4.34)

que substituindo em(4.31) resulta em

l
rtÀ + St#2 $ [#:s] - ., (4.35)

em q«e .X = #t .g.
ag.

Uma solução possível para (4.31) é:

À = À'. isto é. -=SE. :: .=g.

Note este resultado é uma suposição adorada em Nlak (1982). Podemos interpreta-lo da
seguinte maneira: a razão entre as variâncias dos erros de mensuração é a mesma, tanto
no ponto crítico como entre os verdadeiros valores desses parâmetros. Substituindo

(4.36) em (4.32) e (4.33) temos, respectivamente,

E *r@) - .,-r'- + r.;l. - agia

0

a€.

lf

isto é, (4.36)

(4.37)

e

= ga- + (g - l)'=. (4.38)

De (4.37), (4.38) e (4.36) temos que

.!?-(ql-r).;« . «!:'-(;=').:..

Portanto, Ot = (ao, /3o, i:llÍiLauo., !:+:i?-a:) é uma raiz das equações de derivadas
parciais de ãÊ- }:Z:l E(/zt)/n = 0, J = 1, . . . ,4, a única raiz possível dentro do espaço

paramétrico (independente dos valores de z?), ou seja, 01 é um ponto crítico da função
EZ::, E(A.)/n.
Agora, façamos: @(0)

e .(:) . (4.39)

n'' }l:Z:: E'(AtjZt,a)), como no Lema 3.1 . Portanto, 01
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também é um ponto crítico de 'P(0), isto é, ã} ('P(0)) ,:,.., = 0
Por outro lado, temos que a matriz

(â«'',) ,.,.., - {á («-' gi«''".''« ««) }í,:«.,

onde a última igualdade resulta das condições de regularidade adotadas e do teorema
de convergência dominada. Pela notação adotada temos que:

(«,.*p''ü).. - ,' l«.p':ül
A prova de que E' IA«(0(i))l (esta matriz será calculada mais adiante) seja negativa

deHnida envolve algumas suposições adicionais sobre a seqüência {zt}.>i e está no
Apêndice D. Aceitando-se estas suposições temos pelo Lema 4.2 que 0i C O' é um

máximo local da função @(0) = n'' )l:Z:: -E'(A.(Z., 0)).

A demonstração da primeira parte do teorema está dada em Mak (1982 ).

«'' E "'tõá@".w., o] 1 )

@.*@''b),.

Portanto, a observação(1) da Seção 2 em Mak(1982)(ver Apêndice B.3) se mantém
com

n

P' = (a',P', +g' ].. F+jf+g ""' f+ã
ou seja, o segundo resultado do teorema anterior substitui as condições (C-l) e (C-2)
de regularidade. Além disso, as condições (C -- 3) a (C -- 6) e (C -- 8) são satisfeitas

desde que:

' « J::::. :«. S: '4e..uf=l

7b

$ ,Jlnm ;"p : >:('1') - i('))' < m, (4.40)

pois isto implica que

0 < lim infyn $ 1im supyn < oo
m,--+oo m,-+oo

e {E'[..4.0(')]J-: < oo
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As equações de verossimilhança que possibilitam a obtenção do EMV 0, 0., serão de-

duzidas mais adiante, e esta solução é a única admissível(Teorema 2.1-b de Mak(1982))
Se além disso existir um ' > 0 tal que

. n

E
t-lJU.ph lz,I'+' = 0, (4.41)

então a condição (C -- 7) é satisfeita, e pelo teorema (2.3) de Mak (1982), On é assinto-
ticamente normal com média (0o, #', j:llÊ?a:., [Êil?-a!.) e matriz de covariância dada
por

«-: {«' IA.@':blJ''V«{,' IA«p':ÜI }':
Notemos que o EMV de 0 é consistente para Q' e /3 mas não para, au.. e a... Co-

mo apontado anteriormente, a função T(Õ-) = (â,P, f.t..l-lâ«, ;;jl!!iõ«) do EMV
#. = (â,P,â«.,â..) é consistente para 0 A inconsistência de â« no caso sem repli-
cação mas com a suposição da razão À' :: aea./a;. conhecida, foi observada na literatura

por Lindley (1945), e a consistência de â e # foi demostrada por Lindley (1945), Ken-
dall e Stuart (1973), entre outros, usando um método que requer as convergências de
i(o) e S,(.),(') para limites finitos. Aqui, requeremos somente que ã(O) não sejam de-

masiadamente dispersos e nem concentrados, quando n --> oo (ver a condição dada em
(4.40)), ou seja, não se supõe que lim.-.}- io e lim«-- ELiÍ!!=11 existam.

Alguns casos especiais do resultado acima. (Teorema 3.1) são estabelecidos no co-
rolário a seguir.

Corolário 4.1 Sob a suposição do Teorema 3.1, lemos gue

ÍaJ Se a- = k, t = 1, . . .,n, então o EJk/y de 0, Õ«, conuerye para

"''' - {«', ,', (--áã'!) .í?, (--á7) .!:'}. (4.42)

ró2 Se rt = r, e st = s, t = 1, . n, então o ENIV de 0 converge para

'''' - {«',,', (TE') .!2, (4.43)
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rc9 Se rt = r e st = 1, [ = 1, . . . , n, enZãa o EÀ/y de 0 converge

o' - («', #', ;.l.T.:i., ;:l-i':)
O item (c) no Corolário 4.1 é um caso muito considerado na prática. Esquemas

de replicação mais gerais como aqueles apresentados em Fuller (1987), por exemplo,
também podem ser considerados.

(4.44)

A seguir examinámos a distribuição assintótica do EMV, On, e, então, deduzimos
a distribuição assintótica do EMV consistente de 0('),

;,. - «'':, - (', õ, -q:-?,':';«, ';iF.-'*.) .
Pelo Teorema 2.3 em Mak (1982) On é um estimador consistente de 0(') e é as-

sintóticamente normal com média T(0(i)) = #(') e matriz de covariância

n '0]Z'[.4.(0')]} :VnÍE'[,'!.(0:)]} '0',

no qual D é a matriz cujo elemento (i,.i) é re3ÊIOI, e Ti(0) é a i-ésima componente da

função 7'(0) = (a, P, [E}Íl?-J-'a-, [EllÍl?l-:a..). Portanto, temos que

»-(%r)-':,;-,-l:, ", ", "},

0

com
F+g l

4.4 Cálculos dos EMVs de (a('),/3('), aE, a!.)y

Usando a mesma notação de Mak (1982), as seguintes expressões são obtidas ao de-

duzir a. função At[(Xt,Yt)] 0] = ht dada em (4.24), que para facilidade de notação,
denotaremos por Àt, em relação a cv, P, a.. e a..:

,.. - ::- - (a;i;ff:ljL=-) Eü« - p..í.. (4.45)
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g'P
ü..J'T:;l;;EV l l: «)l l l:wh,+:.À.í..-p«)l ; o.4o

qta..
aA.

--;(ng:Z#) [$'«.-.'. «,]';

;, +; E(x:.-..í..)'

(4.47)

Sl
Z+ :l.';' )ll:(bj

l 2Star.Cjta..
2

Sem nenhuma suposição sobre rt e st, as equações de máxima verossimílhança não
têm uma soluça.o analítica, pelos mesmos argumentos apresentados no caso do modelo

estrutural. Neste caso, usamos um processo iterativo proposto por Kimura (1992), que
é um algoritmo tipo EM, para obter os EMVs

s,(,:a# + s,P'.ã')' IEm. - p.í.. - ~l'.
l l

/ 1 (4.48)

Portanto, a suposição mais geral, que favorece uma solução analítica é considerar

a razão entre os números de replicações constante, isto é, st/rf = #. Assim, de (4.45)
temos

0 :+ }: }l:(bi - P.X.. - a) = 0 :::> V'. - â - Ó.i.. = o,
t:=1 /::1

.« -«. '.-:yêP, '..-EqÊ$# .

(4.49)

X

De (4.46), À = a«/a.. e (4.49), temos

À
Xt. - Bd,>. q,p = o ::> k }:[(PE. + ÍI PX,

t::] t::] 1=1

~)]

kP(PSlv.- SÉ},.)
S&r - PSlx ' (4.50)
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na qual S&x
,-*(.X.. --.X. . )2

EL.,, ' sF},. ~(B . -- .ío . )'

e s3:., st(Xt . -- .f. .)(%. --yl.EL:'.

De (4.47) temos

1l' )l: l:(.,í.j
t=i.j=i

x,.)'

* í@g$émJÊl;;í$.«
(4.51)

Mas

:r$'« - .'. - «,]'1 k l: {s r
t::l

+ Ó'S&x -2/3S&r}. (4.52)

Substituindo(4.52) na equação(4.51), temos

wix+ il.líiilfÕ;P'(sF*'+ p's&;,
2#S&r) (4.53)

De (4.48) temos

}:>:(b.
t:=1 Z::l

*; 3h$1:lÊ.«, ''..- «)i'l - .. (4.54)

Mas

$l;lÊ.«.
n \

s;'* +/''s},. s.**) (4.55)

e substituindo(4.55) na equação(4.54), temos
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â« = W?l'' + t-5Í:F=ilBIF'(sPv + #'S&x 2PS&r),

2

(4.56)

com

nçr EZ;. EÊ:. (bl - 8.)'
EL:'.

De (4.53) e (4.56) obtemos

Àwix - wç},. + =ilgllf:á;?(sFr + p'six - 2õs&r) - o-
(4.57)

Como

k'B' -- X
(À + AP')'

x;Ps&},. kj3'S'xx
k#(SFr+P'S&x PS&x), (4.58)

substituindo(4.57) em(4.58), chegamos a

kBtj3S3(v SFr)}t'Tx(SFr + ,8'S&x 2PS&r)

n''?r(s&r pSlx)(SFr 2#S r+P'Slx)
+(#S&r SFr)(Slr pSix)(k#Sir kP'Six #S&r +SPr)

(4.59)

Esta equação em P equivale a

a4P4 + a3pa + afaz + ai/i + ao 0, (4.60)

em que

a4 kS xS rWlx + kSykSlr
a3 -2kS#kW$x kS&;,SRWl;. + Syx PW., (2k l)S&xS;#

ks;&s} *,. ,
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a2 3X;S rS rWlx ;3S xS rWÇr + (# t)sã, + (2x; 2)S&xSlrSFr,
al .X;SF2v WÍx + 2S$2},WP2y + SixSPr I'T''Pr + (2 k)S.R,SFr + S&xSF},
ao S&rSFTWlv. S&*SF2r

(4.61)

Usando as seguintes identidades

Wix + S&x , ttr W$r + SPr ,

podemos simplificar os coeficientes da equação (4.61) , tornando-os

a4 kSlxS&rtkx,
a3 .2AS;4t.kx ks xs rtkx + s;& nç},. + s&xsyr,
a2 2kS rS rtkx + kS&rS rWlx S xS rW?r 2S&xSlrtPr

+(k l)s#Ç,
al 2s#klPr. É;S;zrWlx + SlxS rt y ks#bsF* ,
ao S&rSFrtP},.,

(4.62)

em que

t3'x
EL:: E;:. (x..f - ..Í..)'

EL:'.
e

EZ;.(EZ'y!!i !JE)Slx EL:(x.j x..)'
EL:'. EL:'. )

tkx }llx + SXx

4.4.1 Casos Particulares

Caso 1: rt s. Temos
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(2) tkx =txx - '' (X'j-X-)',n.T

s&x = sxx = EILL(!!::-J:E, (4) wlx = wxx = 11;1L: El--: (xü - .ÍI'7Z, ' v n'n ''-'-''' 72,.T }

S&r - Sxr - ELr(41: X..)(}} }D, (6) }Wr = Wr},. = 21:L' }l:Ê:;-(}' - yi)
li, 'n.S

EL: E;:. (bl B.y
["yy -- n.s

Os coeficientes da equação de 4' grau em P são similares aos de (4.62) com as modifi
cações nas estatísticas dadas acima.
Caso 2: rt := sf = r. Temos

(1)

(3)

(5)

(7)

(1) k=i,(2)t x=txx= j-:(Xi:i:+lT,

S&x = Sxx, (4) Wlx = Wxx, (5), tPr = tr},. = )1:;: )1:;1::i(bZ --lT ,
T'ÇÇr - W},.r . E;:rEZ:.(}'h -- ltly, (7) ttr = fr},. = )ll:::: }l;L::(}l -- V)

n.r ' ' ' ' n.r

Substituindo as igualdades acima em (4.62) obtemos os coeficientes da equação de 4'
grau em /i.

Caso 3: rt = r e st = 1. Temos,

(3)

(6)

, SÊr =ttr = Srr =
EZ;. (n -- i')'

W?r = 0, S&x = Sxx, lkx = 1'xx,

tal que a equação de 4' grau pode ser escrita como:

IPsxv' Srv') l #;sxxtxx + P'(rSxvsxx - 2sxr&xx)

+#lSrv'trr' -(r - l)S&v' -(r - l)Srt"Sxxl+ SxrSrr l= 0. (4.63)
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Portanto, a equação de quarto grau se reduz a uma de terceiro, pois a raiz P = J!!=r :+
À = 0, ou seja, fica fora do espaço paramétrico.

4.5 Matriz de Covariância Assintótica dos EMVs de 0o

Obtemos a seguir a matriz de covariâncias assintótícas considerando o caso geral em
relação ao número de replicações, isto é, fazendo rt e sf quaisquer, para t :: 1, . . . , n.

Como visto anteriormente esta matriz pode ser obtida através da seguinte fórmula
(M.k, 1982)

n :]-E[..'!.(0:)]]':yn]E](.'1«(0:)]} :,(4.64)
em que .4.(0), como definida anteriormente, é a matriz cujo elemento (k,l) é dado por

aj;l = Eg:itglU, com qtAt := e:&!:ll$1gi;k ' Aqui, qtkl é uma notação simplificada de
gt0.0,[zt, 0], dada em (4.9), e

e-- co«(q*[(X., b), 0']/0', ,?)
[ l

EZ::: ««']q. (o')] (4.65)

co ir i

g,(o:) = {q «(o'), q.P(o:), g.,..(o:), q.,..(o:)}.

4.5.1 Cálculo da Matriz zlÁ«(o')l

As primeiras derivadas parciais da função At, gfoj, 0j :: a,P,a«u,a«, para o cálculo
de E[Án(0i)], são dadas na Seção 3.4. As segundas derivadas da função At são, agora,
consideradas.

(i) Cálculos de q..*l, J = a, /3, a-, a..

De (4.45) temos
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agt. '"tsta=:: a.;J
,.a# + s.p2a=i '

(4.66)

âçÉ. l a'ee u'u
'Z$sta;J

(,.a= + s.p2a=:)'
$Xt. «)

.,x.. ]
(,.a='.#'aã'y r

&;=í;:>;:v* ':.-'.aã:'=' is.P }l:(h. - #.Í.. - «)

st

+.. }:(Pb, + ='.a.X.. - Pa)l; (4.67)

qtaa.. P$K. *P?';3'=1t *,
õauu a= + ..#2a;:y "

'q.. -.{.=lt.;:'
âa'' (,-aJ + ..P'.ã:)'

DX.. a);

«).

(4.68)

qtcxa.. x }:(bi -- P.Í..
1-1

(4.69)

(ii) A seguir calcularemos rtPI, / = a, /3, a., a... Temos

I'o-''ã=
aqt.
aP '

1::3'?ii;:s' ,Fi'«.
''F k..= -Hd''.=D, * [-;'.Í.. E@b, + =ÀX..

pXt. -- a)] x

S

(#b, + 2À..Í..
str:l

P«)]

P«)]

a)] X 1>11:(br PX.. - a)l
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--4stPa=i
õ;i;:lrí=Jí=5 * q''

...'J.-:
(,.aJ + s.p'a;:)'

S

x [>:(,8bi + BÀ-i..szf-l p~)] -- .,,.J -"ü''«;u, tEw' «)]

(4.70)

qtga.. .,,.;T ..'''';u, I''''
S

X
r-]

PX, ~)]'

st

s,Pa=: ill: (XI
/-1

PX..
st

«)]ll:(Px' + :-.x.í..

''..r#aã''= :,;tEM.-P.i.. «)]'
st6'a=:.=J

(,,aJ + s.p'aã:) X qtP;

(4.71)

qt$a.. i)a.. E3T:gg'$'«. PX, «)]

xÍ--2a=: }:(Phl
z-l

B-ÀX.. Pa) + (,.a= + s.p'a;:.í..}

''..;:;J ....:l;;;-,;lplE $Xt.

S

ÀXt
st (4.72)

(iii) Cálculos de qt...i, u,P, a- , a«

qta....cl gtaa..l (4.73)
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qta..g qt$a..\ (4.74)

aqt,..
aa. .= >1:(x,jqtauba. x..)'

dg==.,;'$'«. PX,. a)]'; (4.75)

qta u u a e e

açl,..
aa.. ü :f;i:! ,[:m' PX,. a)]'. (4.76)

(iv) Cálculos de qt,..l, / (ll l3 ] (Fan ) aee

gta..l gala..; para r a , B, a- , (4.77)

qtaeeaee -}.-' a=:FE:(b.i
1-1

y .)' ;.(,.ad + ',p'a;:)3

x [::(bj 6x.. «)]'. (4.78)
1-1

(v) Cálculos de E(gtkr)lo.p- , para k, 1 :: cx, f3, auu.aee

em que
la', /3', É-:;i-!).:., P-;;i.-b.,:]

De (4.66) a (4.78), obtemos

E'(q*-)lo:o :
1 .

''''.. : -F s,P,.1:2]

«.(útil?')'g. + s.P'(ã%#)ag.
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rtst(ã + f)

«.(g + F - l)al?.+ s.(g+F - l)al?.P" ' (4.79)

E'( g...P ) ' ''..= -'«ü''«;u, {' p,' IXm. - px.. «)

+ .. EWb. + =-À-.í.. - p«)j }. (4.80)

Mias

E'(bz PX.. a)lom a' + /3'«? cvo - 0 (4.81)

e

E'(Pbi+ gÀ.Ít.st Pa)l,.,m = ,?(#" + Àg-).st (4.82)

De (4.81) e (4.82), temos

E'(g.«P)l,.om ,.(pi3$);(':.) ': (':.) ''
(p:i1:5)'[,.(a:«)': + ;.P"(ag.) -Vi.? ('?) (p" + À'=')]

-''qÍ-;L) ;? ÍJ 'u-=1?H«pÍ'?('nw" + .x'=-)]

-,.ç:i:;L) (.:.) '' (,?)
( I'À' + p")

-,.v:;:;L)..(.:.) ' ' (,?)

F+ g .t,.,?(a:.)':
F+g l (,.À' + P") (4.83)

De (4.70), temos

E'(g.PP) -Í;l:illl:lBq:-»[Z'(g.OP)]]' -
,.;:,I'' (f+ ã)(a:.)''

(,.À' + ..P") (f + g - i)
(4.84)

De (4.71) e (4.72), obtemos
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E'(q.P... )
,,;.ÀP''-

ajl. (,.À' + ;.P")' '
«,;.#''-

alÍ.(,.À' + ..P")' '

(4.85)

E'( q.P, . . ) (4.86)

E'(q., . . .. . ) ;.=-.=(,. ? =P"':.
(,.À' + s.p"y '

r.s.po'a;ü2 . f+ g ~;

,$;), h+-{.p';
e=F '':kT* .p,:':'' o'= '' @':)''.

(4.87)

E'(q.,.. ...)lo.o- -í::3;;f::ãÜ.=.1,;.-
E'(g.,..,.. ) ';«='- .;;('' 1)':

(4.88)

Cálculos de E[(.Á«(0:))*,]

De (4.79) e (4.88), obtemos

z'[(.Á«(o:)) : : ] EZ::. g...
lo-o(i)

«,$y-$'-eh«,; (4.89)

E'[(Á«(0')) :,]

. 7t

E
t::l

E'(q.«/3 )llo.om <rtp) G ', ?
n(g+ F l)aj?« ÉÍ('.À'+ s.(P')')'

(4.90)

E'](.A«(o')) - .] :É g#d' ,
t=l

Ot = 0; (4.91)

z'[( .4.(o:)) :.] [Ê gl%"Jti...- - ';t=l
(4.92)

z'[(.A«(o')) ,,] '$ eP' .-.- - na:. (f + g 1) Éí (,.À' + ;,(#')') '

(4.93)
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E'[(.A«(0:)) ,,] IEZLI.-g:(g!ee!!!!)nulo-om
= 7& UPv--v-'

g.:EaT4'Eki;LP : ü.*. J': o'nn' ; (4.94)

E'[(.A«(0:)) ,,] .É pqa' ,-,.t=l
P'( .:. ) !'g;L'': h«T=«v;

(4.95)

z'[(.A«(o')) .;] [EZ:- 'E=q.,....-)]],-,.o

:, ei:';'p ; (.:.) '' { r=lp;i.-! )EL:'.
m' .2

'#"E ü.À' + ..p«),};
(4.96)

E'[(Á«(0')) ;.] [E'r#llqle"!:a]]o.,m
#"(a:.)''(f+g); Çk ,,s.

n(f+ g 1); fÍ (r.,Xo+ 'tP")''
(4.97)

z'[(.A«(o:)) ,,] [)ll:Z::: E'(qt,..,. )]],.,m

!c;:; +ã )'(a:: ) ''{ ! l EZ;: .,+g
+gr

Ê'.. - :, - $ -#h,. (4.98)

De (4.89) (4.98), podemos escrever

E'(.A« (0')) =

- EL: "*
EL: «..9

EL: «.,P
EL: «..?'

0

Ü)
ÀotoPoE,,

() ÀP'wE,, ;lÉ-("' - p''x,,)
--w2P02 T.0 B' «-E': Hâ(«' À'E,,)
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onde

z\ '

E,.
)n

A.t = rtÀ + stPo2;

c- ã-- F+ l;
f+g

F+g l (4.99)

4.5.2 Cálculo de Un

Como mencionado acima

$l ee«lq! ll:T!: y) : qll/leT: ??)z-zH,lt

EZ;. ««']ç.(o:)] ) (4.100)

em que

g. (P:) {q..(o'), q.P(o:), q....(o:), q....(o:)}
Após algumas manipulações algébricas, obtemos

:; E ««''',., «..)].;,.-, - :, Xí#llç?:l$bJ'-''',

;(") '('=«) 'ET-ã:T; (4.101)

l n l . . .-2

[:. E ««'ü..., «.a]..,.-, - [:. õ:Jqflã;;i'?.=.],:#(1)

'ü,'Jn,'$ .õ=b -Ü«'É#;

[: }l: ««'(g.«, g.,..)]o-oH = ';t-l
(4.102)

. 7}

E c«'(q..* , q....)], 0(1) = 0; (4.103)
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. 7Z

E
t::l

c«'(q.P , Ç.P)llo: 0(1)

;Êln39* z$#}
;{«'(.=.)-' E e'=a+ «'(.=.)-''!. E ;13-}

á'$ =:' * ':. $r,; (4.104)

. 7Z

E
t::l

««'(q.a, ç.,..)llo :P(1) :: 0; (4.105)

7Z

E co«'(g*P , g....)]lo;om -0; (4.106)

> C«'(q.,.. , Ç.,..)llo:om
'to

4

'(,.À+E
lt

r.
b l)'=:}

t=l 2n(al?.y = . /<uz \ z

l
{p">1: E (,. 1)}; (4.107)

a.?

. 7}

E
t-l

c«'(q.,.. , Ç.,..)]lo :${ 3B}:0(1)

;i ":rS:w
2n a:: ÉÍ A?

(4.108)

e
. 7}

E
t:=l

co«'(q.,..,q....)llP 0(1)

:: E l :l.;'t6. - u.* -- õ::?l:;:pt }. (4.109)
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De (4.101) a (4.109), podemos construir a matriz Un como

» - (Ú)*
«'E"'t=l

«'E«.,?t=l
0

0

«'E«.«P
t=l

«'â,..,:' *w,
0

0

0 0

0

ã:l;-("(r - i) + p'' E-)
e$,,. Í5i:!;=("(s - i) + À'E-)

Finalmente, depois de exaustivas manipulações algébricas, a matriz de covariâncias
assintóticas do estimador de máxima verossimilhança de 0o pode ser escrita como

n-:ÍE'(.A«(0:))}''Unte'(Á«(0'))}': - ('"' '':«) x

w(FI + F2B2) «,(aiFz - F2BiB2)
«,(CtF3 -F2BtB2) w(F2B? E4ai)

B2(aSEs + a4E6) - asma
C3F4 + B2(aaFs + C4Ha )

i[.:. (o;Fs - o. Es ) - !:gi?'t

-B2(a3F7 + 04 H8) - C4F3
Bi (a3F7 + a4Ea ) + a4F4

} [.:. (o- Fa - Oa F7) - !z:li-n]
j; [.:.(O,F7 - O'Fa) - !:É?-]

onde

T, (,.À+..#''),
À. !=-

1)+ n

1)

(4.110)
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C'i *k{«;'' - ($ 4r)'},
{($ :) ("' -
c,:c., ee-!;-:-D/'" (E «a (E :)',t=1 t=1 '

-c':E«.,?,+"p"üJ; u(Êt),,t-:l t=1 "

% * '$«.«,' $t,',
-o'"E&)tÊ ' *(E «o (E:)],

Z)5 :P -- (E «a o''' E =-)';
a

72P ?2, \ n n. .

t:= 1 t :: l ' t :: l
og }: «. + c': E2/)2 + C'i [«.(,?' + :lã".)]E«..?

ã ü(ç$t)'{(; - ";) ("' - *'" $ :)'
t=1 "
E2ÀPoe : t:=1 '

E : /33

;.) ("; - *'" $ t) '} ,
ã

t=1 t=1 ' t:;l
-Ct E E«.,?,c',+( E«.)À.:. :

&
t::l t=1 t::l '

-c': ( }: «0 Ec,+( E«.),x.l:. Ê
(4.111)
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a ;(= - "ütl1lÍ + p"(E«o(E :)']
*;'," $Ê,''R * *'$«.«$ :",
. 7} 7} 7} 7}

i@" :){(E"o(E::)l,":t
-'-.!(: - «al + g;11%=-},

a

e

&

-;w"Xt){*(X «a(E:)t(= - "D

-;@' E :)'l(<?) -- E «.op" $:+ ; - «al

(4.112)

4.6 Avaliações Numéricas

Apresentamos, nesta Seção, os resultados numéricos nos quais comparamos a eficiência

assintótica relativa (EAR) dos estimadores de máxima verossimilhança (PMy) obtidos

nas Seções anteriores com os dois estimadores propostos em Dorf e Gurland (1960),
dados a seguir.

/3oai = e l3Dc2 Bxl'' (4.113)

onde

Bxx - }: !Ú\elr, wx.* - w - «)': E E(x« - -í..)',
t::l '' ' t:=1 {=1
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com
t=l

(s-«)'' }l:>ll:(x« E.)',
t=1 Z::l

As variâncias assintóticas são dadas por

,'l\'' .4R(/3oc: )
. a- EZ::: (,?/'.)(,. - i)'

EZ;:,.('. -- i)' '(EZ;.,.(«. -- i)')'
« : a.«.« EZ::(,./'.)

" (EZ::: ,.(,. - i)')'
p'lQI(,'x, R)a:. + Q,(,H, R)(3a3.)}(n -

IEZ:: ,.('. - i)')'

+

+ (4.114)

..'il''ÁR(Poa,) p'a- EZ::. (s?/«.)(,. - i)'
(EZ::: ;. (,. - i)')'

« - " '-a« EL: ('./,.)
(EZ::: '.(,. i)')'

{Q:(SW, S)al?. + Q,(;H, s)(3a?.)}(n
P' (EZ:: '.(,. - i)')'

aee

' EL:..('. i)'

+

+ (4.115)

onde

'"ã.: - .-: .ã.i - .-i

Qi(rH,R) Fh(,« ,-:*: @h('« « :)
6

+ã--
6m

(R n) (n - l) (4.116)

Q2(rH, R) a(= : * {) * @h (: * «
2n /' l l

n) (n - 1) \.rH R.

(«-
2n

R -- n,+
(R (4.117)
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com definições correspondentes para QI(SH, S) e Q2(SH, S).

Os valores dos parâmetros utilizados foram a = 10; P = 0, 5; a.. = 50 e vários
valores para auu que serão especi$cados nas tabelas apresentadas adiante. Para ge-

rações de valores de zt,t = 1, . ..,n, consideramos zt -, N(p,,a-) com /z, = 30 e
a,, = 64.

Duplicações não-balanceadas da variável explanatória

Das definições de C?i(SX,S) e Q2(SH,S) e de .41''..4R(Poa2) dadas em (4.115)
verificamos que não podemos utilizar o estimador Poa2 para comparações, pois este
estimados exige que st > 1 para pelo menos um 1, t= 1,..., n, ou seja, S -- n > 0.

A seguir apresentamos os resultados numéricos obtidos ao comparar o EMV em

relação ao estimador Poli dado em (4.113), considerando a seguinte notação para a
eíicência assintótica relativa:

EAR(j«.« l ão.:) = .AV'..4R(Poli)
.4V''..4R(#«.v)

Tabela 4.1 Eficiência Assintótica Relativa, considera.ndo n=30 e r = 25%o

(Ou seja, 25% das 30 observações da variável explanatóría duplicadas)

Valoresdea« 4 91 161 60l pool 144l240*

(Observaçã.o: O sinal (*) indica que os valores simulados não satisfazem as condições
suficientes estabelecidas no Apêndice D para garantir que a matriz E[A«(O(i)) ] O(o), z?]

seja negativa definida.)
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.'! }'' .4R(PmV) 0,0219 0,0580 0,0489 0,0299 0,0171 0,0106 0,0085

.'! }''ÁR(Pna: ) 0,0244 0,0674 0,0628 0,1638 0,3511 0,3778 2,5722

EAR(Pwv , Poli) 1,1128 1,1620 1,2847 5,4762 20,494 35,539 301,836



Tabela 4.2: Eficiência Assintótica Relativa, considerando n=60 e r :: 25%

Valoresdea.. l 4 l 9 l 161 60 1 1001 t44l240*

Tabela 4.3: Eficiência Assintótica Relativa, considera,ndo n=100 e r = 25%

Valoresdea« 4 91 161 60 1001 1441240"'

Tabela 4.4: Eficiência Assintótica Relativa, considerando n=30 e r = 50%o

Valoresdea.. 41 91 161 60 1001 1441240

Tabela 4.5: Eficiência Assintótica Relativa, considerando n=60 e r = 50%o

Valoresdea« l 4 9 l 161 60l look 144l240*
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,4 }' ..'1R(Pmv) 0,0167 0,0301 0,0225 0,0132 0.0083 0.0056 0.0042

ÁV'.AR(Poa- ) 0.0184 0,0348 0,0275 0,0531 0,1465 0.2862 0,7337

EAR(Pmv , Poli) 1.0998 1,1555 1,2240 4,0196 17,649 51,144 174,21

.'!V'ÁR(#mv) 0.0085 0.0098 0.0096 0.0080 0.0048 0.0033 0.0025

..41'''..4R(Pna: ) 0.0095 0,0112 0,0118 0,0345 0.0642 0,1584 0,4146

EAR(#mv , Post) 1,1112 1,1359 1,2261 4,3128 13,442 47,585 165.56.

Áy.4R(Pmv) 0,0230 0.0693 0,0555 0,1433 0.0343 0,0171 0,0104

Á }''..'lR(Pnai) 0,0242 0.0507 0,0306 0,1187 0,0726 0,2264 1,3867

EAR(Pmv, Poli) 1,0543 0,7321 0.5508 0,8287 6.6403 13,244 132,926

..'n''ÁR(#mv) 0,0149 0,0351 0,0320 0,0852 0,0173 0,0086 0.0051

.4 }''..'!R(Poa: )
EAR(Pwv, Post)

0,0157

1,055

0,0256

0,7303

0,0165

0,5157

0,0425

0,4985

0,0798

4,6192

0,1520

17,669

0,3917

77,179



Tabela 4.6: Eficiência Assintótica Relativa, considerando n=100 e r :: 50%

Valoresdea.,. l 4 l 9 l 16 60l i00l 144l240*

Tabela 4.7: Eficiência Assintótica Relativa, considera.ndo n=30 e r = 60%o

Valoresdea«« l 4 l 9 l 161 60*l loo 144l240*

Tabela 4.8: Eficiência Assintótica Relativa, considerando n=60 e r = 60%o

Valoresdea« 4 9 l 161 60''' l 1001 144l240*

Tabela 4.9: Eficiência Assintótica Relativa, considerando n=100 e r :: 60%o

Valoresdea.. 4 l 9 l 16 l 60* 100 144 240*
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.4 t'' .4R(Pm y ) 0.0090 0.0135 0,0228 0.0510 0,0104 0.005] 0,0030

.'ll''ÁR(Poa:) 0.0095 o.0105 0,0110 0.0249 0.0397 0.0832 0,1945

EAR(PMy, PDGI) 1,0462 0,7820 0.4836 0.4884 3,8083 16,186 64.839

.'! }'' .'!R(/3m v) 0.022] 0.0684 0,0340 1,112 0.0614 0.0240 0,0116

,'! }'' .4R(Poa: ) 0,0238 0.0670 0.0303 0,1044 0,2121 0,2025 1,0383

EAR(#wv , Pool ) 1,0737 0,9801 0,8915 0.0939 3,4561 8,4413 89.359

,4 }'' .4R(Pmv) 0,0142 0,0263 0.0190 2,1070 0.0330 0,0122 0.0057

.Ay.AR(Poli) 0.0155 0,0247 0.0163 0.0380 0,0713 0,0561 0,3323

EAR(#wv , aocl) 1,0899 0.9428 0.8609 0.0180 2,1569 4,6109 58,578

,4}''.AR(PmV) 0,0086 o .01 o 8 [).0129 1,188 0,0212 0.0072 0.0034

Á }'' .'iR(Poa- ) 0.0094 0,0103 0,0106 0.0229 0,0347 0,0731 0.1686

EAR(Pwv , Poli) 1,0903 0,9572 0.8240 0,0193 1,6416 l0,223 48,552



Tabela 4.10: EÊciência Assintótica Relativa, considerando n::30 e r :: 80%o

Valoresdea.. l 4 9 l 16 l60* 1001 144l240*

Tabela 4.11: Eficiência Assintótica Relativa, considerando n::60 e r :: 80%

Valoresdea« l 4 9 l 16 60* 100*l 144 240*'

Tabela 4.12: Eficiência Assintótica Relativa, considerando n=100 e r = 80%

Valoresdea«« l 4 l 9 l 16 60*l 100*l 1441 240*

Tabela 4.13: Eficiência Assintótica Relativa, considerando n::30 e r 100%

129

.4V' ..'!R(#MV) 0.0284 0.0468 0,0286 0,2495 0,3270 0,0576 0.0153

Á}''ÁR(Poli) 0,0307 0,0477 0.0297 0.0568 0,1796 0,1720 0.7849

EAR(PM y , #oGI) 1,0817 1,019 1,0378 0,2276 0,5491 2.9890 51,451

ÁI''..'lR(PWV) 0.0166 0,0311 0,0157 0,1207 0.2126 0.0283 0,0075

Á}'..'iR(Pool) 0.0179 0.0320 0,0156 0,0285 0.0654 0,0946 0.2590

EAR(PMV , Poa- ) 1,0823 1,0280 0.9919 0.2366 0,3077 3.3482 34.392

Á}'' ..4R(PWV) 0,0101 0,0148 0,0105 0,0877 0,2241 0,0173 0,0045

Á1''.4R(Pool) 0,0107 0,0147 0.0104 0,0188 0,0298 0,0549 0,1260

EAR(Pwr , Pool) 1.0647 0,9968 0,9831 0,2141 0,1328 3,1748 28,114

Valores de a.. 4 9 16 60 100* 144 240*

,'! }''' .'lR(PWV) 0.0216 0.0450 0.0267 0,1033 143,7 0.1895 0,0214

.4 }''..'!R(Poli ) 0.0216 0,0441 0.0258 0,0536 0,1291 0,1587 0,6274

EAR(Pwv , Poa- ) 0,9977 0,9816 0.9684 0,5187 0,0009 0,8376 29,344



Tabela 4.14: Eficiência Assintótica Relativa, considerando n=60 e r :: 100%

Valoresdea.. l 4 l 9 l 16 l 60 l 100* 1441 240

Tabela 4.15: Eficiência Assintótica Relativa, considerando n:=100 e r = 100%

Valores de a« l 4 9 16 60* l look 144* 240

Avaliação dos resultados
Pelas tabelas apresentadas verificamos que o estimador de MV é mais eficiente em

relação ao estimador alternativo quando a porcentagem das replicações sobre a variável

explanatória é baixa (r = 25% das observações). O aumento desta percentagem, a di-
minuição de a.. e o aumento do tamanho da amostra favorecem ambos os estimadores,

mas preponderantemente o estimador alternativo ,8oai dado em (4.113). Descartan-
do os resultados nos quais as condições dadas no Apêndice D não são satisfeitas, em

geral, o estimador de MV é mais eficiente que o alternativo em questão. Para o caso

balanceado em que st/rt = k, t = 1, . . . , n, os resultados obtidos são muito semelhantes
ao caso anterior quando se considera o primeiro estimados alternativo, e em relação ao

segundo estimados, o EMV, em geral, foi mais eficiente, como podemos observar nas

duas próximas tabelas.
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.4 }' .4R(PmV) 0,0138 0,0295 0,0147 0,0502 8,113 0,0908 0,0108

Á}''ÀR(Poa-) 0,0137 0,0289 0,0142 0,0265 0,0528 0,0843 0,2162

EAR(#MV , PDGI) 0,9975 0,9783 0,9673 0,5272 0,0065 0,9293 20,029

.'! }'' .4R(#m y ) 0,00993 0,0096 0,0098 0,0363 0,9490 [),1407 0,0066

.'11''ÁR(,6oci) 0,00990 0,0095 0,0094 0,0180 0,0265 0,0259 0,0863

EAR(#wv , #oGI) 0,9972 0,9878 0,9649 0,4959 0,0279 0,1843 13,161



Tabela 4.16 EAR, considerando n=30, r '2:Sy. . stltt l

Tabela 4.17: EAR, considerando n=100, r = 80% e st/rt = 1.

Valoresdea.. l 4 9 l 161 601 1001 1441 240
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Valores de a.. 4 9 16 60 100 144 240

Á}''.AR(#MV) 0,0179 0,0475 0.0023 0,0219 0,0161 o,0111 0.0088

.4 }'' .4R(Poli ) 0,0181 0.005] 0,0273 0.0878 0.2991 0,4589 1,4415

,'11' .4R(Poa2) 0.3031 1.6693 0.4454 0.6442 1,1728 1,0074 1.3455

EAR(Pà/ y ,Post) 1.0065 1,0851 1,1399 4,0096 18,523 41,186 162,66

EAR(,8mv , Poc,) 1.0903 35,074 18,594 29,411 72,618 90.403 151,84

.ARAR(Pmv) 0.0048 0.0075 0.0053 0.0083 0,0113 0,0141 0,1545

,4 }'.4R(#oa: ) 0,0048 0,0074 0,0053 0,0076 0,0091 0,0096 0247

Á}''..'!R(Poa,) 0,0434 0,0021 0,0464 0,0563 0.0532 0,0424 0.0804

EAR(PMy, #DGI) 0,9995 0,9972 0.9943 0,9224 0,8072 0.6806 0,1597

EAR(Pw y , Poaz) 9.0259 12,348 8.6793 6.7934 4.6948 3.0058 0,5206



Capítulo 5

Contribuições, Conclusão e
Estudos Futuros da Tese

5.1 r' n n+ r;h lj{ r-a n a
'KIL :Í V V H

Esta tese pretendeu contribuir, dentro das limitações especificadas ad-Ãac, nos seguintes
pontos:

No Capítulo 2, no Modelo Estrutural Normal, as principais contribuições são:

l Caso balanceado, com rt :: rest :: 1, isto é, replicação só da variável expla-
natória. Foi obtido um polinâmio de terceiro grau em P, redutível ao segundo,
como produto de polinâmios de primeiro e segundo grau, gerando três raízes reais:

â' l)Sxv' . a« a«, Srr
p- ' ;li:l:.'il;; ' p: ' ': ' &;

A primeira raiz pode ser tomada como estimados de máxima verossilhança para

P, pois as outras (duas raízes iguais) caem fora do espaço paramétrico admitido.

Sob as condições de regularidade usuais (veja, por exemplo, Sen e Singer, 1993),
são investigados as propriedades assintóticas deste estímador, e obtida a matriz
de covariâncias assintóticas dos EMVs resultantes. Este modelo não se reduz a

um caso particular considerado em Chan e Mak, (1979), pois não é possível fazer
st = r :: l

e
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2 - Caso não-balanceado, com rt ? 1, st = 1; t = 1, . . . , n, replicação só da variável

explanatória. Neste caso não há uma solução analítica fechada, pois as equações

de estimação são irredutíveis a uma equação em Pi para mais detalhes veja, en-
tre outros, Miller et alli(1977); porém é possível obter a matriz de covariância
assintótica dos EMVs. Aqui, há uma solução iterativo via algorítmo EMI (ver
Schaffer e Purdy, 1996).

3. Caso balanceado com rt :: r, sf = s. Obtem-se um polinâmio de quarto grau
em /?; sendo os casos - Chan e Mlak (1979) e o do item-(1) - particulares deste.

4. - Caso não-balanceado, com rt/st :: k, t = 1, . . . , n. Não há solução analítica.

No Capítulo 3 , com o Modelo Estrutural Normal, as contribuições mais relevantes são:

(1) a obtenção da distribuição assintótica de PwBa pelo método Delta, que exigiu o uso
do Teorema Central de Limite de Liapounov e o Teorema que denominamos Gleser-

Rupert, considerado em Gallo (1982).

(2) a obtenção dos estimadores alternativos corrigidos e com pesos melhorados, seguindo

as sugestões em Fuller (1987) e, Purdy e Scharâ' (1996).

No Capítulo 4 a técnica de replicação desenvolvida em Chan e Mak (1979) e o conjunto
de condições de regularidade estabelecido em Mak (1982) são aplicados ao Modelo
Linear Funcional Normal para obter os estimadores de máxima verossimilhança de 0,
sem nenhuma restrição paramétrica. No caso não-balanceado, mas com st/rl = k,
obtemos um polinâmio de quarto grau em P. Com probabilidade tendendo a um,

este polinâmio tem pelo menos uma raiz real, quando r tende ao infinito, conforme
os resultados em Clhan e Mak (1979). Com as condições de regularidade e algumas
suposições adicionais provámos que uma destas raízes reais é um EMV de P. Obtivemos

a matriz de covariâncias dos EMVs a. partir de uma fórmula dada em Mak (1982).

5.2 Conclusão e Estudos Futuros

Em grande parte deste trabalho discutimos a possibilidade de se considerar a técnica de

replicações de variáveis, como um método de obtenção dos EMVs, na ausência de su-

posições restritivas sobre os parâmetros dos modelos funcional e estrutural, suposições
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estas utilizadas para, respectivamente, obtenção da estimação de máxima verossimi-

Ihança dos parâmetros estruturais e identificação do modelo estrutural. As conclusões
anais mais relevantes são resumidas a seguir.

Em todas as simulações feitas obtivemos pelo menos duas raízes reais para o po-
linâmio de quarto grau obtido a partir do modelo funcional normal com replicação

não balanceada, quando # :: k. Aplicamos, ainda, um algoritmo tipo EM (Kimura,
1992) para obtenção dos EMVs; os dois processos levam a uma mesma estimativa do
parâmetro. No entanto, verificamos nas simulações que, em alguns casos, este algo-
ritmo depende muito dos valores iniciais arbitrados quando o tamanho da amostra é

pequeno, casos, estes, que resultaram ern estimativas que não maximizaram a função

log-verossimilhança do modelo.

Em todos os casos investigados, no Mlodelo Funcional, a estimação do vetor de
parâmetros incidentais (x = (zi. . . ..aç«)) é efetuada através do enfoque de Máxima
Verossimilhança usual, considerando os parâmetros estruturais fixos; este processo é

justificado em Richard(1961).

Através de estudos de simulações os EMVs obtidos analiticamente, via replicações no

Modelo Normal Estrutural, são comparados com os estimadores consistentes "melho-

rados"obtidos no Capítulo 3. Os resultados estão no final do Capítulo 4.

- No Modelo Funcional Normal os EMVs obtidos via replicações de variáveis foram

comparados com os estimadores propostos em Dorf e Gurland (1960); os resultados são

apresentados nas Tabelas de 4.1 a 4.15, no final do Capítulo 4.
Todas as condições de identificabilidade são consideradas para obter os estimadores

alternativos (no Cap.3) no caso de replicação balanceada. São obtidos estimadores de

máxima. verossimilhança dos parâmetros: (a) a.., para a condição S-l de identifica-

bilidade, usando uma a.mostra. só de X.t; (b) À = a../a«, para a condição S -2 de
identificabilidade; (c) kr, = ---g'---, fator de atenuação. No caso de replicações não-
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balanceadas com rt ? 1, replicação só da variável explanatória, trabalhamos sempre a

partir do estimador de máxima verossimilhança de P obtido sob a suposição (S-l). O
estimador da matriz de covariâncias dos EMVs, é obtido em todos os casos relevantes

investigados.

- No Modelo Normal Estrutural, soluções explícitas são obtidas no caso de replicação
balanceada só da variável explanatória. Os estimadores são comparados com estima-
dores obtidos via abordagem do método dos momentos; os quais equivalem aos EMVs

obtidos sob as suposições adicionais identificadoras no modelo Normal Estrutural. Fi-

nalmente, alguns estudos de simulação ilustram o comportamento dos estimadores para
vários tamanhos da amostra, sob diferentes valores da variância dos erros.

- O Modelo Normal Estrutural só admite solução analítica quando as replicações
são balanceadas. Já o Modelo Normal Funcional admite solução para replicações não-

balanceadas, mas com restrição (n' = X;) em relação ao número de replicações. Nos
casos sem solução analítica a única alternativa é uma solução via Algorítmo EM no

Modelo Normal Estrutural, e algorítmo tipo EM no Funcional.

O caso mais geral, para que as equações de estimação de verossimilhança sejam re-
dutíveis a uma equação polinomial em função de P, ou seja, que tenha solução analítica,

é o caso rt = r e st = s. O ca- «l/st = k (constante) foi tentado, sem sucesso.

Finalmente, nos Apêndices, resumimos alguns resultados clássicos da literatura, uti-
lizados com certa freqüência, no decorrer da tese, e também resultados recentes usa-

dos para garantir a convergência no uso do método Delta (Sen e Singer, 1993) e as
condições imposta em Mak (1982) para garantir os resultados assíntóticos dos EMVs

obtidos. Além disso, detalhamos o desenvolvimentos de alguns cálculos referentes às

demonstrações de teoremas e a outros resultados. As extensões, continuidades deste
trabalho e algumas sugestões são apresentados a seguir.
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Sugestões para pesquisa futura

O modelo funcional normal bivariado é um caso particular do modelo calibração com-

parativa quando o número de instrumento é igual a dois (ver, por exemplo, Rijas,
1995). Num estudo futuro poderíamos estender este caso para o modelo funcional
normal multivariado que equivale ao modelo de calibração comparativa para p instru-

mentos. Podemos também considerar uma família mais geral para a distribuição de
erros de mensurações que a normal , por exemplo a família elíptica, que garanta uma,
inferência estatística mais robusta, isto é, menos vulnerável a "outliers", como seria o

caso da distribuição t student, que é mais "resistente "à presença de observações ex-
tremas (ver, por exemplo, Vilca Libra, 1996). Vale a mesma proposta para o Modelo
Normal Estrutural Bivariado.
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Apêndice A

Implementação dos -A.lgoritmos
EM e do Tipo EM

Neste apêndice demonstramos alguns resultados utilizados na implementação do algo-

ritmo EM e do tipo EM, que aparecem nos artigos de Schaffer e Purdy (1996) e Kimura

(1992), respectivamente.

A.l Cálculos para Implementação do Algorítmo EM (Scha-
fer e Purdy, 1996)

Suposições do Modelo: as mesmas adoradas para o Modelo Estrutural Normal dadas
em (2.2), ou seja:

b l X., ,. -' ]Vi (Po + Pi..; a..),

x.j 1 .. - ív('.,.««), }''(x.j 1 ,.) = }''(,. 1 '.) + }''(%.j 1 '.) %.j)

,. - N(p,, a-) ,

com

h = Po + /3lzt + ef,
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zt+ tj;, J= 1, , rt, t :: l,

Mudança de Notações em Relação ao Artigo:
Observe que a notação do lado direito das identidades abaixo é a adotada em Schafer

e Purdy (1996).

a.,. = a3; a,, = a3; /z, = p; X{.Í = Ztj; b = /t

Portanto, após algumas manipulações algébricas, obtemos

V'r(b) = }' (Po+P: +e.)=P'a-+a«,
V;r(X.j) + u..i) a- + a-,

Cov(Xtj,Xtk) = a,, (.j:#k; J,A= 1,2,..-,rt),
Cov(z., b) = Pia-,

Cov(zt,Xtj) = o-,, (para j= 1,2,

Cov(b,X.j) = Pia-.

De (.A.l) e das suposições do modelo temos (observações completas)

(A.l)

, r'),

xf
b

P,l,.i
Bo-} B\P,.

onde

a,, a-ll,. Pia- \

a,,;l-,.l a,,,l,.,.+a..l.. Pia,,,l,.: l
Pia,, Pia-li,. P?a,,+a.. ,/

Consideremos as seguintes partições das matrizes acima

Xt
b '=:),
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onde

com

E(Wi) = P,, E(W,) =

e a pa.Feição da matriz variância-covariância,

E.: E:, \

',,,*'," ' Ç -:; ::: J'

P.l,,i
l3o -\- l3\H.

onde

Eii := 0'r=,

E:, = (a-l:,.,P:a-),
E21 = E2i,

Usando o resultado (4.6) em Johnson e Wichern (1992, pg. 138), temos

E(«. lx.,b) , ;J (w, E(w,)),

v«('. l x., h) = x:- - X:,Xã'X':.

E22' a,,;l,.,.. + a«1,. /3ia,,l,.Í \

Pia-ii,, P?a,, +a.. 7

(A.2)

Cálculo de Var(z: l Xt, b)

Do artigo de Chan e Mak (1979), temos

-«)': - '';'".;'"«;:, l '''«:'J'-"..:«"
--Pil,.l

a.««. -- Pfa..a='
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Após algumas manipulações algébricas, obtemos

«(.-:«. ,-.-)l-«:'l='":«
--#il,.i

.««(«. - P?«=')
X'(.«i:,.; P-.-), (A.3)

e

>] iz };i:J >'2i « ( ...:.,.

«Í' (a-)(,.a= + P?a='),

',,li,
/ii a-

(A.4)

em que K=(a=)(a=')(«i:) e .= + ,.a= + P?a='

Substituindo (.4.3) e (.4.4) em (Á.2) temos

Var(,. l X., b) a,, «j'a-(,.a= +#fa;')
aee(Jaczauu

a- ('« + Pfa-) + ,.a-a«

A.2 Cálculos para Implementação do Algoritmo Tipo EM
(Kimura, 1992)

Este algoritmo foi desenvolvido em Kimura (1992), para obtenção dos EMV'S dos
parâmetros estruturais de um Modelo Funcional Linear. Aqui, consideramos as repli-
cações das variáveis explanatória e resposta.

ltet'ação Zero. Valores iniciais

aE . .S:) . 1, Pm 1, a(o) = 0

Passo l Estimar zf; gf = âf, onde
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zt -- gt
a;ul«..X.. + ; Pa :(%. - a)

,,a= + ..p'aã:

Passo 2: Maximizar a log-verossimílhança /, dada em (4.23).
A n)aximização de / será feita em relação aos parâmetros estruturais. Reescrevemos, a

seguir, a função

-;(F + j) l.g(2«')
1[ n 7"t n St;l EE(x -;o'+.;'EEm.

' t-lJ-i t-l z-l

As equações de estimação de máxima verossimilhança para a e P serão

t=1 1=1g - .-» ; ; $glgb'--=Í:.@Ê:z-.-::'.-'--';*,
ãP - o-:»EE â '.-o:::*EE ,, E;(,t=1 1=1 t:=1 z=1 t=l

l
nflogat,. -:nã lo ga«2 2

#â.)' o ::::> y (A.5)

- i*)'

(A.6)

De (.4.5) e (,.4.6), obtemos

EZ;, s. (,. - i*)'
Derivando em relação a a.. e o.., obtemos

aa..

EL.;.(n. p
EL:..('.

)(.. i*)
(A.7)

' -." ;'-;(-.-ÊÊ.*'.'' t=t.j=t

EL. E;:. (x« - â.)'
EL:'. (A.8)

141



e

aa"
l
2

a;'
n st

(bl 2 o :::+

EZ:: EE;. (bl â - Õâ.y
t:=1 z::l

(Jee (A.9)
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Apêndice IB

l.'eoremas, Lemas e Outros
li,esultados Básicos

Colocamos, aqui, os teoremas, lemas e alguns resultados básicos, que, freqüentemente,
utilizamos no decorrer da tese.

Apresentamos a seguir as fórmulas, os teoremas e resultados básicos utilizados no

cálculo da função de verossimilhança (veja Seção 2.1) e estudos assintóticos dos EMVs;
estes resultados a.parecem comumente em livros textos, entre os quais citamos apenas
os consultados

B.l Alguns Teoremas Sobre Matrizes

Para algumas operações com matrizes utilizamos as seguintes propriedades

Teorema B.l rTeorema .43.5 em Jt/uárÀead, pg. 5?'8)

Se A á pxq e B gxp, então,

det(l, + AB) = det(l. + BA) (B.l)

Teor'ema B.2 rTeorema .4 5.] em ]14uirAead, pg. S809 Sejam A e B rrzatrizes não
singulares (de dimensões) pxp e qxq, respectivamente, e secam C, pxq, e, D, qxp.
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FaçaP = A+ CBD. Então,

p':- A'' + BDA-'CB)''BDA-' (B.2)

Teorema B.3 rZeorema .4 5.3 em ]14uirAead, pg. 58a/58.f)

Sejam A uma matrizpxp não singra/ar e B = A'i. Particione A e B como

«-l::: :::l, '-l :: ::l,
onde Aii e Btl sãoÊxÊ;At2 e B12 sãoAxíp-Ê9; A21 eIB2i são Íp-Ê9xAeA22
e (p-ib9x(p-Jb9; sapo nos que Ait e A22 sao nao-singulares. /;'aça

Aii.2 = Ali -- Ai2A;JA2i, A22.i:: A22 -- A2iAJ'JA12.

Então,

a) dela = det A22detAii.2

b) dela = detAlldetA22.i IB.3)

B.2 Teoremas e Resultados Assintóticos Utilizados no
Capítulo 3

B.2.1 Referências de teoremas

Na obtenção dos resultados assintóticos, sob o modelo estrutural normal, dos estima-
dores alternativos de P , usamos os seguintes teoremas extraídos, por exemplo, de Sen

e Singer (1993) e James (1996):

(l-i) Teorema Central de Limite Clássico: (Teorema 3.3.1 em Sen e Singer (1993, pg

101))

(l-ü) Método Delta:(Teorema 3.4.4 em Sen e Singer(1993, pg. 131)),

(l-iii) Teorema Central de Limite de Liapounov: (Corolário 2 em James (1996,

pg.Central 270)
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B.2.2 Lema de Gleser-Ruppert

Lema (Gleser, 1981)

Seja yi, 3/2, ' uma seqüência de vetores aleatórios s-dimensional, mutuamente inde-

pendentes, onde g/{ tem vetor de média zero e matriz de covariância finita Vi. Se

Um n-' >:V{ = V''' existe e é Ênita, então n-} >. Z/{ --} ]V,(0,V*)n-...>oo 'é--J ' ' Z../"l l2 2

Este resultado não é correio da forma em que foi enunciado. Ver o contra-exemplo
devido a Ruppert apresentado em Galão (1982, Capítulo 111, Seção 3.1). A conclusão
do lema é verdadeira se acrescentarmos algumas condições que envolvem momentos
finitos de ordem maior que dois.

B.3 Condições de Regularidade de Mak (1982)
Reproduzimos, a seguir, as condições de regularidade suficientes para a validade dos re-

sultados assintóticos, estabelecidas por Mak (1982), que serão utilizadas posteriormente

na análise das propriedades assintóticas dos estimadores de máxima verossimilhança,
no modelo funcional. Cabe lembrar que estas condições se referem, em grande parte,
ao comportamento assintótico assumido para a. seqüência de parâmetros incidentais,
portanto, bastante distintas das condições usualmente adotadas para o caso iid (mo-

delo estrutural); mas são suposições mais fracas que as encontradas, comumente, na
literatura.

Mak (1982) estuda as condições sob as quais as equações de verossimilhança têm um

máximo num ponto On, que converge, em probabilidade, para algum 0(1) no interior

Q' de Q; estabelece a normalidade assintótica de O., e baseado neste, constroi um
estimador consistente de 0'

(a) Suposições adotadas

As seguintes derivadas existem quase certamente (q.c.) pala todo t

3Z(z', o) - q.k (z., o),
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ziilláL-(z.,o)) = q:ki(z.,o), /,k = i,. . .,p,
sendo

h.(z.,o)(/[(z.,o), g.(z.;o)])

( b) Sejam

g.(z., o) = (q.:, g.,)

EL;. q.x;z(Zf, 0)
e

uma matriz simétrica aleatória
Defina

n

t
q'(o) }l:z'(A.(z,,o)),

em que E'(.) = E(. l 0(o), zl')), e notação similar para yo

(B.4)

Transcrevemos a seguir as condições de regularidade que garantam a normalidade

assintótica e consistência do estimados baseado em O.. Veja, também, Vinca-Libra
(1996) e Gimenez (1997).

Seja O(1) € Q(o) e considere as seguintes condições:

(C.l) A função @(O) converge uniformemente (em 0) par
vizinhança de 0(i), e 0(1) é um máximo local de Ã(0).

(C.2) A m't'i' (aqM) l,m, p':p, é "ã' ;i«g«l,r.

(C.3) Para cada a C Q', existem õ > 0 e as funções dt(Zt) e dtkl(Zt) tal que

IAf(Xt,0')l < dt(Zt), lqtkz(Zt,0')l < d.ki(Zt) q.c.

' € s,,;, =lo' : llo' oll < õ} Ç n',

a uma função A(0) numa

para todo ú1'

e limsup[ lim sup]ELiZ(q.r,i;i z-)] ] < oo,
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(C.4) lim sup]EL' EalÇ.k(Z.)l] < oo, para cada Ê = 1,

(C.5) 0 < lim inf ll E'(.Á«(O(i)) ll 5; limsup E' ll .Á«(O(:) 11< oo, lim infjdetE'(Á«(O(:)))l >

0, onde ]] . ]] de uma matriz A = [aij].*. é definido como O],=:i )],=t a2.){

(C.6) Dado c > 0, ] õ > 0 tal que

limsup IE'' ('uPlqiki(Z.,O):llO--Omll<Õl--qíki(Z.,OW))l < ' c; e o mesmo é verdade

quando sup é substituído porínf.

(C.7) ] um ' > 0 tal que

=lÍ' }, Eolqiki(Zt, O(i))l2+'r ----.} 0, qua.ndo n ----} oo, para

(C.8)

0 < 1im inf ; }:yar']qiX;i(Zt, O(:))j $ 1imsup ' },yaro]gix;i(Zt, O(:))] < oo
t ]

Sob as condições acima, Mak (1982) estabelece e demontra os seguintes teoremas
(Teorema 3.IA em Mak (1982)):

Teor'ema B.4 Se 0(1) € Qo e as condições rC,],) a rC'.#,) /orern saZÍs/citas, então;

(RI) C'om proa«bíZíd«de tema'ndo a um W(O) e«, rB.4) [e«. um «.ázim. 0., t«! q?z.
0. tende em probabilidade para 0(1) quando n -+ oo.

(R2) "'' }:E']q.(Z.,Om)]
lt

(B.5

Eeote«la B.5 Se 0(') e Qo s-tisj« (B.5) e .s co«'lições (C.3) Q (C.6) jo«m s-tis
/Citas, então;

rR3,) com probabilidade um a equação;

g. (z., o)
t-l

(B.6)
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fem uma raiz On que converge em probabilidade para 0(i). .4/(ím disso, i. é Único, nO

sentido de, se 0. é também umcl raiz de (B.5) e Õ. teltde em probabilidade para Ot\),
então com probcLbilidade tendendo Q um, 0.

/

/

Teor'ema B.6 Supomos que 0(1) C Qo satis/az (RI,) dado em ÍP.S9. Sob as suposições

(C.3) - (C.8), com probabilidade tendeTtdo Q um, Caíste wma raízÕ« de (R3 ) dado em

(B. 6) que é assintoticamente normal com média 0(') e ua iância (veja as notações desta
«,ladeia n« Sega. #.PO n-' {B[.4.(0:)]]'' yn]-E[(.A«(0:)]J':

As provas detalhadas dos resultados acima podem ser encontradas em Gimenez (1997)
Observações sobre as condições dadas e das utilidades dos teoremas.

1. As condições (C.l) e (C.2) podem ser substituídas pela. suposição W(O(')) > q/(O)

para todo 0 C So',á O(i), para algum õ > 0 e todo n suficientemente grande.

2 Se as terceiras derivadas de At(Zt, O) existirem q.c., então a condição (C.6) po.-
de ser substituída pela (C'.6), dada abaixo, que é mais fácil de se verificar em
algumas situações.

(C'.6) Existe «ma fu«ção d.ki«(Z.), tal que: l3à-qtn(Zt, O)l < ldtkr«(Zt)l numa
vizinhança de 0, e lim sup gl!!d!&!!!!(Zd < oo, para k, /, m = 1, . . . ,p.

3 As propriedades assintóticas de qualquer estimador dependem claramente do com-

portamento assintótico da sequência {zlo)} . As expectâncias nas condições
(C.3) - (C.8) são tomadas quando zlo) é observado e, portanto, são funções de
zlo). As condições (C.l) - (C.8) são, canse(luentemente, impostas sobre o com-

portamento assintótico da seqüência zl"J

O O(1) no Teorema B.4 maximiza $'(O) para todo n grande. Seu valor, em geral, de-

pende do verdadeiro vetor de parâmetros estruturais 0(o) e dos verdadeiros parâmetros

incidentais zo, pois as expectâncias são tomadas sob 0(o) e zt(o). Porém, em algu-
mas situações, é possível achar estimadores gt(Zt, O) tal que o O(1) no Teorema B.4 é

determinado apenas por é)(o) e é independente dos valores de z?.
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Apêndice C

Condições do TCL de Liapounov
e do Gleser- Ruppert

c.l Cálculo de .E(.R3,); e -E(.R3:y

Os cálculos apresentados neste Apêndice foram utilizados no Capítulo 3, ou, mais espe-

cificamente, nademonstração de que os quartos momentosdas variáveis Uat, U2t e Ult; t::
1, .. . , n são finitos - condição imposta por Ruppert(Gallo 1982) para validar o resulta-

do do Lema de Gleser (1981). Esses cálculos também foram aproveitados para mostrar

que essas seqüências ({C4t}(t21) ' t ' 1, 2 e 3) satisfazem as condições do teorema central
do limite de Liapounov e para calcular as suas variâncias.

Reescrevendo o modelo considerado, temos

( ,. '. «.. y-"l ( «, . .y,':,;{.,,,...,.-} l
Xtj = zt + utj , b = a+Pa;t,

*..-$},yí = 3/t + et,

onde

., .. ,, y-"l («, . .y,':,.{.,,,'«,wll (c.l)
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Sendo

R3t >:(x.,

E«t

- .í,.)' }:(«.j - ã..)'

,.-; -$«1 -:($«'.y, (C.2)

temos

/?3t = 0 para rt = l

Se Z - /V(0, 1), temos

e R3t ' (a.«)X:.-i para rt > 1. (C.3)

E(.Z) = 0, E(Z')=1, E(Z')=3, E(Z')=15, E(Z*)=105
(C.4)

De(C'.l),(C.2) e(C'.4), temos que:

E(R;.)
z(Rg,)

(,. - 1) a-,

(,? i) .3..
V;r(R;.) (,. 1) «IÍ. e

(C.5)

A seguinte fórmula (Polinâmio de Leibniz) será usada para desenvolver potências
envolvendo somatórios. O polinâmio de Leibniz é uma. generalização do binómio de
Newton e pode ser enunciado como segue:

('-+,,+'. +«J" ,;'...'lÍ', (c.Q

estendendo-se o somatório a todos os valores inteiros não-negativos de cvi, a2, . . -ap
tais que ai + a2 + ' ' ' + ap = n (para mais detalhes ver Morgado et alli, 1991).

c.l.l Cálculos. preliminares

(1) Cálc«lo de .DI }:«f,\ / -/ '.7

Usando a. fórmula de Leibniz (C.6), e excluindo os termos que zeram (E(u},) = 0,

p''a k impar) -e somando as igualdades(E(%' aq) = E(ut u')), temos

4rt

lJ
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'(Ê«ly 'lE«: } -'- * '.mEE '(«:.
''' .j=i ' .j=1 {>.j

rt rt 7"t--2 rt--l I't

+ 6 /,.(2) }: >: z("f, ":) + 36 /,. (3) >1: >1: >1: -F(«â:.«t
.j=i {>j A=1 .j>k {>.j

rt--3 rt --2 ?''t--l rt

+ 24 /,.(4)}: l: l:E («â.«ã..«t.
Z=i k>Z .j>k {>.j

(C.7)

onde

'.m-l :l l::l::.
De(C'.4), e para l$ 1< k <.j < { 5; rt, temos

E(«:) l05'ÍI.; E("fl."?; )
z(«f,
E(«?.

z(«l.«t .«l)

«â.«&.«?.) d.. (C.8)

Substituindo as igualdades(C'.8) em (C'.7), temos

105,,+ 87,.(,. - 1) /,.(2)+ 18,.(,. 1)(,. - 2) /,.. (3)

+,.('. i)('. - 2)('. - 3) /,.(4) l.'3«. (C.9)

Analogamente, temos

':,'(Ê «ê);
[15,. + 9,.(,. 1) /,. (2)

+ rt(rt l)(,. 2) -r. (3)l.il., (c.lO)

/ rt \ 2

(3).E E [105«. + 9,.(,. - 1) /,. (2)]a:..«& (c.ll)
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(4) Cálc«lo

Temos que
.«l)l ' :;;. «l.«z)j - ';

S3 $Í$ [(''«:''($ «;:
/(j=k) +

rt \

''«â,'.«l,;Ê«E) '.««
z>.7 '

E(«::
«;' -'- ''«l,''«l, $ '.«1,) ' »«l }

Ê{ >l: [i5.:. (' J) /(A;j) + 3a:«(rl J) l(k<.í)

+ (is + 3(rt - j - ])) a'« ]'(k>j)] I'

rt / rt--l

'- }: { }:l12(, - .j) .ro-© + 3(,.
h=i ~ .j=i

j)/(k=.í) + /(k<j) + l(k>j)) + i2 /(k>j)] l

3,.('' - i)('' + 8) .;1./,. (2), (C.12)

onde

/(k?j)
1, se X; ? .j
0, se k <j

e de modo similar definimos /(A$.j) e /(k=j)

Analogamente, temos

(5)
rt rt--l rt

z[Ql: «?J ( >1: >1: «L .«f] )]
k=i .j=i {>.j

1)(,. + 4)a:. /,,(2) , (C.13)

(6) Et(>1: «âJ ( }: >1: «: .«?J]
k=i .j=1 {>.j

rt-l rt

;,.('.-:)('. + 6)':« (C.14)

(7) Cálculo de E[(E;:i u8)(E;:1 %8)] =S4

S4
rt rt--l rt

zlE: «: + /,. (2) }: )ll:(«t.«Z
.j=1 .j=i {>.j

.«])]

[t05,. + i5,.(,. - i)/,.(2)].=.. lc.is)
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Analogamente, temos

(8) E[(>:«t)(>1:«:)1
.j=i .j=t

lis, + 3,. (,. 1)/,.(2)].=. (C.16)

(9) Cálculo d' E{(E;:i "&y(E;:i w.,)'} = S5
Usando a fórmula de Leibniz, temos que

Ê«.,)'
l"t--l l"t rt--l rt

+4 >: }:("f,.'«.. +".,.%:)/,.(2)+6 : :«&.Wf./,..(2)
.j=i {>.j .j=i {>.j

rt--2 rt--l rt

+i2 >1: >1: }:(%?. .«., ."..+ «.*.«&."..+ ".. .«.,.«f.)/,.(3)
k=i .j>k {>.j

+24
rt -- 3 rt -- 2 7't -- l r

11:(".. .%.*.",, .w,.) .r,.(4) . (C.17)
z-l k>z j>A

De IC.17), e excluindo os termos, na expressão anterior, que resultam em valores
esperados iguais a zero, quando multiplicados poi Cl-.Í' l w8)2, temos

S5
rt rt rt--l rt

z{(}: «t)'l>1: «Ê+ 6 >11: >11:(«8.«1)t,.(2)i}.
.j=t .j=1 .j=i {>.j

(C.18)

Mas,

r't--l rt

+ 6 >: lE:(«&.«!).r,. (2)
.j=i {>.j

7"t--l rt

(«
2 «?. ) .r,. (2)

.j=1 {>.j

'E« 4

:(E«ã)' (C.19)

Substituindo (C.19) em (C'.18), temos

S5
r

3z[(}: «t)'i 2z{(}l: «ty( }: «7D }
.j=i .j=i

(C.20)
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Mas, de(C'.ll) e(C'.12), temos

EI(}: «ê )I'[ >1: «L ]
.j=i .j=i

l"t rt--l rt rt \

't(E «&) -'. : E E«t .«]',.m] [E «f,] }.j=i .j=i 'i>.j .j=i '

rios,. + 3,.(,. 1)(,. + 11) ./,. (2)ja:.
(C.21)

Substituindo (C'.21) (C'.9) em (C.18), obtemos S5.

(10) Cálculo de (EZ. («à ) c--Jlç:= 1 z--í3>K ZU't'>3 "ã %':
Temos pela fórmula de Leibniz que

3rt rt

E«l) - E«: + 3 )l: }:(«t .«f. + '«ã .«:)/,. (2)
.j=i {>.j

+6
7't--2 rt--l rt

>1: >: >11:(«8:.«?1.«?J/.m
k=1 .j>k {>.j

(C.22)

De (C.22) temos
rt --2 rt--l rt

>ll: >ll: >ll: ("f* ."ã .«?. ) ]',, (3)
k=i .j>A {>.j 1{($ «ty E« 6

rt--l rt \

3 E E(": .«: -'- «Z«gD }',.m.j=i {>.j '

(C.23)

Substituindo (C'.23) em S6, temos

:1'S6 ,[

".',,'t IÊ«:l
rt--l rt

EE «L .«í:
.j=i 'i>.j

] }. (C.24)

Substituindo (C'.7), (C'.14) e (C'.15) em (C.24), temos
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S6 ,{ lê«:l
rt--2 rt--l rt

E EE«?..«l.«?.
k=i .j>k {>.j

3
2 - ,.),.(,,

2
1) .r,.(2) + 3,.(,. l)(,. 2)./,.(3)

+:,.ü. - oü - qü. - D/,.wl':i.. (C.25)

(il) Cái"i' d. Z(E;::«&)(E;::«'.)' l -S7

Excl«i«d' d' (EZI "..)' " t''mos c«jos proa"t" "m (Ej:. %' ), res«it.m em --
lares esperados iguais a zeros, temos

', - «[ $«;1 ] *««[ 1$«;1 1i]i'«: «:''«',,l ]

*«[ l$«;1
rt -- 2 l"t -- l r

E(«í. .«&«;.,',,.;, ) ].
(C.26)

k=i .j>A

Substituindo(C'.15),(C'.14) e((;.25) em (C'.26) , temos

$«*1'])(S7

q i05,.+ is,.('. - i)(3'. + i9)i,.(2)+ i35''('. l)(,. 2) .r,. (3)

+ 15rt(rt l)(,. 2)(,. 4
- 3).r,. (4) }. (C.27)

Analogamente, temos

'[l$«;1 1$-«1'] «f, + 6 x(«í,.«n',.m'l l
(C.28)

Substituindo (C'.13) e (C'.16) em (C'.28) temos

.«, 't l$«;1$«-1'] - [«~ * ;~ ~ 1)(,. + 5)1,. (2) (C.29)
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('S) Cái"i' d. ZI (x;L- «ty (Ez: «':rl - S08

'.;- ,[ +'EE«
rt--l rt

: '(Ê «ly.t.j ''üti (C.30)
j=i {>.j

Analogamente, temos

(«) -,l ($« :) '] «($«1);
(C.31)

(15) Cál'-lo de E (ã?.)'

E ({z?.) ' '@n-'l :})
105rÍ'a;l. (C.32)

Analogamente, temos

(16) É' (ã?.)3 = 15,Í3.:.. (C.33)

C.1.2 Cálculo de E(R3.)

E(R!:)
4

2 -E 1' }
«{ l$«; - ,;''Ê«,'l' }

'($ «1y -- ,;'',;' - ',. , l
2

+ 6r?.E (C.34)
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Substituindo (C.30) e (C.20), em (C.34), temos
/ rt \ 4

'w:J - o :+:*,ín;l X«êl --,?'@n
x'j-i /

12rj2/l;

(C.35)

Substituindo os valores obtidos (C.7), (C.32), (C.21) e (C.27) em (C.35), temos

z(R!.) - 4'í:+ t8,i') lhos«. + 87,('. - i)/,.(2)

+ i8'*('. - i)('. - 2)/,.(3) + '.('. - i)('. - 2)(". - 3)/,. (4) l + 105a;l.

- 4,í' l i05,. + i5,.('. - i)(3'. + i9)/,.(2) + i3s'.('. - i)'. - 2)/,.(3)

+ is,.(,. - i)(,. - 2)('. 3)/,.(4)l

- ::,í' 1:",.+ 3,.k. oü.+ :o/.ml I':.. ©.3q

Simplificando a expressão (C.36), chegamos, finalmente, a

E(-R't) - l 105 (rt -- 3 + 6ri: -- 4ri') + 3(rt -- 1)(29rt -- 128 + 330ri: -- 380ri')

x /,. (2) + 18(,. - 1)(,. - 2) (,. - 4 + 18,Í: - 30,Í') .r,.(3)

+ ('. - i)('. - 2)('. - 3) (,. - 4 + i8,i: - 60,i')/,.(4) lalÍ«.

C.1.3 Cálculo de E(R:.).

EwlJ - EI E«8 «,'?.
{-1 -,{ )l:«ê (}:«.J)'

{= 1 .í:: l

3 3

(C.37)
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,?.E({zE) - 3'í' .E l

2

l$«,1'] (C.38)

Mas,

«[ + 6 )l: }l: "?l .«í.
.j=i i>.j

rt--l rt
(C.39)

+ 2.r,. (2)
I't -- l

E (C.40)

De ((;.40), temos

l"t -- l I't
2

2 2
+ 4/,.. (2)' U+6/,.(nl }l: >ll:«t

.j=i {>.j

rt --l rt

«1. (C.41)
.j=i {>.j

Substituindo(C.41) em(C.39), temos

rt--l 7't

EE« ê.«l
.j=i 'i>.j

(C.42)

Temos, também, que

rt--l rt
+'EE« t.j 'üti

.j=1 {>.j

3

' ] .«& (C.43)
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Agora, substituindo (C.42) e (C.43) em (CI.38), temos

,?E({zSI) .

Finalmente, substituindo(C.lO),(C.13) e(C.33) em(C.44), obtemos

z(aã,) :+ 3,i')lis'.+ 9''(''-i)-r,.(2) + ,.(,.-i)(, -2)/,.

+ :,,í' l:,.ü. - o(,. -- ©l
ue simplificada resulta

z(ag.) - lts('.-4+3,i:)+3(,.-t)(3'. ')/,.(2)+

+('' - i)(': - 2) (,. - 3 + 3,i') /,.(3) I':«

C.2 Obtenção de cotas superiores de .E(Rã3t);

á-1,...,4.

As cotas obtidas nesta seção serão empreg
Notação utilizada:

/?33t = a33-l?3t

de

E(xl}.) ' + 3'í')-E
,t \ /,.--l ,.

E«L)[ EE«]
r. \ 3

E«àl +3,í'
;--1

4E
.z=i {>.j

q

idas na seção seguinte

on

l

(C.44)

(C.45)
3

(C.46)

"" = "'""; un = EÊfilliTfll--D; ''! - "-a.EX. + ",aXr + ««E(R;') '

";.- l - ...*'ü.- o, -:l::l= 1.
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Resultados já obtidos

E(Ra.)

}'' «(R3. )

(,. -

(,?

l)a- ;

',.3« - (;-q)',.«;."';
i)"3« - ('' + i)('' - t)'3« - l;r;--BíZ'(R,')J';E(xã,)

E(R:,) {iõ(,. - 4+3,. - i) +3(,. i)(3,. - 7+ i7«i:)/,.(2)
+(,. 1)(,. - 2)(,, 3+3«Í:)-r,.(3)}a:.
C?i (,.)a:. ; (C.47)

e

E(R!.) i05(,. -3+6,í: -4,í') +3(,. i)(29.. i28+330,i'

x.r,.(2) + 18(,. - 1)(,. - 2)(,. - 4+ 18«Í' - 30,Í') .r.(3)

+('' - i)('' - 2)('. 3)(,. - 4+ 18'í: - 60'i')/,.(4) I'a:«

380«i') x

o,(,.) .3. . (C.48)

Temos, ainda que

E'(R«.) a33E(R3t) -- Á = --(aia.y.f, + a2aX}'),

«33R3' Á ' as3 3 - ««E(R3.) - («ta.Z.f, + «2a.Ey)

= «3'(R;. - E(R..)) + E(R«.),

«:al''"(R..) = «]Í;]2(,. - 1)ajÍ.],

(C.49)

(C.50)

(C.51)}'''-(R«:)

e

Z(ag.:) - I''"(R«') + [E(Ra;')]' - Í;llElilbÍE(R3:)]' +]E(R3,')]'
< «]i,[2(,. + 1)E(R3.)]'+]E(R«.)]'.(C.52)

(a) Obtenção de cotas para E(R:.,) e E(R3;*)
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Temos, inicialmente, que

( iJ-li:Íll1l$t(,. ' w;Jl;,

E(R;].) - ÍIIÍle-$1E(R..)]'. (C.53)

Mas,

Q: (,.) is(,. - 4+3,i:) +3(,. i)(3,. 7+ i7,í:)/,.,(2)
+(,. - 1)(,. - 2)(«. - 3+ 3,í:)/,.(3). (C.54)

Agora, para rt ? 2, temos

3rt -- 7+ 17ri: < !:!:1-T-- - (rt -- 2 +3rÍ:) > (ft -- 4 + 3r; : ) .
(C.55)

Substituindo as desigualdades acima (C.55) em (C.54), temos

Q:(,.) <(,. - 2+ 3,i')[ts+ 9(,.+ i).r,.(2) +(,. - i)(,. - 2)/,.(3)].

Como, para rf ? 2,(rt -- l) >(rt -- 3 + 3ri'), temos(lue

Q:(,.) < (,.- i)[9(3,. i)+i5+(,,-1)(,.-2)/,.(3)]
[9, + 6 + (,? - 3,: + 2)/,. (3)]

< (,. - 1)16, + 6 + (,? + 2)l
< (,. - i)]6(,. + i) + (, + i)']
< (,. - i)[6(,. + i)' + (,. + ty]
= 7('. - 1)(,.+1)' <12(,.+1)];.

(C.56)

(C.57)

Por outro lado, temos

Q,(,.) 105(,. - 3 + 6,í: - 4,í')
+ s(,. - i)(29,. - 128 + 330,í: 380,i')/,.(2)
+ i8(,. - i)(,. - 2)(,. 4 + i8,í: - 30«i').r,.(3)
+(,. - i)(,. 2)(,. - 3)(,. - 4+ 18"í: - 60,í').r,.(4) (C.58)
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Mas, para rt ? 2, temos

Í rt -- 3+6rÍi -- 4ri2,
rt -- 3 + 9rt 1 -- 4rÍ2 > '1 rt -- :y? + 330ri1 -- 380rí2,

1. rt -- 4 + 18rt 1 -- 30ri2

Substituindo as desigualdades (C.59) em (C.58), temos

Q,(,.) < {(,.-3+9,í: - 4«i')[los+87(,.- i).r«

+ 18(, i)(,. - 2).r,.(3) + (,. - i)(,. - 2)(,. - 3)/,.(4)]}.

(C.59)

(C.60)

(C.61),. - 3 + 9,i' + 4,í' < 2(,. - i),
substituindo(C.61) em(C.60), temos

Q,(,.) < 2(,.- i)'li05+87/,.(2)+ i8(,. 2)/,,(3)+(,.-2)(,. -
< 12(,. i)'(i05+ 87+ i8+ i)]

2(,. - 1)'(211) = 422(,. 1)'.

Temos, ainda, que

E(R!.) - Q,('')';]« - IIJI;g$[('' - 1)'-]' - Í:Í;Ieà]E(R;')]'-
Substituindo, a desigualdade (C.62) em (C.63), temos:

z(a3.) < !1l:l:$TjlztE(R'')t' - (422)[E(R3')'],
e como param rt 2 2, temos que

(rt+1) ? 3:::> 2(rt+l) 2 6::::+ l2(rtpi)l4 ? 1296.

De (C.65), temos

E(x:.) < [2(, + i)]']z(a;:)]' ]2(,. + i)z(a;.)]'.

3) /,. (4)]

(C.62)

(C.63)

(C.64)

(C.65)

(C.66)
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Finalmente, temos as cotas de Z(Xi.), , 4, em função de E(-R3t)

E(R..)
E(R3,)
E(R:,)
E(R!.)

(,. 1)a- < 2(,. + 1)a-;

[2(,. + 1)E(-R3.)]';

[2(,. + 1)E(R3.)];;

[2(,. + i)-E(x;.)]'

<

<

<

(C.67)

(b) Obtenção das cotas superiores para E(Rã3,), { = 1,2,3,4
De (C.49) a (C.52), temos

E(R33t) = --(ala.X.F, + a2aXy-) 5; laiaXX, + a2a.rrl;

}'«(R«:) ]2(,. - 1)a:.];
E(R]Í3,) < «g.]2(,.+ 1)E(R,.)]' +EE(R:,.)]'

(C.68)

Note, também, que

E(R:;,) EÍ[««R;: - E(R;.) + E(R« )];}

«:;.E[R3. - -E(R3,)]3 + [E(R«.)]; + 3«g,{Z[X,. E(R;.)]'}
x[.B(R33.)] + 3««E[R3. - E(R,.)]]E(R«.)]'
«:,E[R;. -E(R;.)];+]E(R«.)]'+ 3«:.}''«(R..)[E(R«*)]. (C.69)

alas

E(R;.)]; E{R:, - [E(R3:)]; - 3Xg.(E(R;.)) + 3R,.(-E(R,.))'}
E(R:,) - [-D(R;.)]; + 3]E(Ra.)]' - 3]E(R3.)]]-E(R3.)]

E(R:.) + 2]E(R;.)]; - 3]E(R,.)] (' ' 'H) [.E(R;.)]'

z(a:.) - l;t;-;iz(R,')];
E(R!.).< (C.70)
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Substituind (C.70) em (C.69), obtemos

a:;{,E(R!.) -(' ' 'f 4)[E(R,,)];l+]E(R33')]; + 3":3Var(R3')[E(R33')]
«i;Z(a:,) + [.E(R«.)]3 + 3«!,{2(,. + 1)-E(R.,)}'

[««]']2(,. + i)E(x,.)];+]z(a«.)]; + 3«]i;]2(,+ i)z(a:.}'
{l«3'l2(,. + 1)-E(R;.) + IE(-n«.)ll;. (C.7t)

z(RlÍ; ,)

<

<
<

Por outro lado, temos, também, q

z[-n,. - z(a;.)]' E(R:.) 4]-E(a:.)]]E(R;.)] + 6E(R]Í.)[-E(R3.)]:

z(a:.) + Q.(, ).
3[,F(R;.)]'

(C.72)

Também

6E(R:.)[E(R,.)]' - 3]-E(R3.)]' [ W;0]'Íõ0'+0 -;}
1:1:;#]EW,J]'. (C.73)

De (C.73) e (C.47) tem

Q.(,.)
- Ç:ll$ÍÇi4o: ('') - 3('' + 3) ('

1)']

(C.74)

De (C.47), podem

Q,(,.) 4C?-(:

l60(,

60(rt

;) - 3(,
-4+3
- l)(,.

4 + 3r;

- l)(,.

+ 3) (,. - 1)'
ii) + 3(7't -- 1)(12rt -- 28 + 68:

- 2) (,. - 3 + 3,í')/,. (3)] - 3(,
:) + 3(rt 1)[12rt--28+ 68rÍ:

- 2) (,. - 3 + 3,i')/,. (3).

'') .r,. (2)
+ 3)(,. - 1)'
- (,.- 1)(,.+ 3)]/,.(2)

(C.75)
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Mas

3('.-1X12,--28+ 68«i'-(,1:+ 2,.- 3)l(,. - i)(-,?+ lo,.-25+68,i').
(C.76)

Substituindo(C.76) em(C.75), obtemos

Q3(,.) = [3(,.- 1)(-,?+10,. 25+68,Í')+60(,.-4+3,Í')]/,..(2)
+ 4(,. - i)(,. - 2)(,. - 3+ 3,i:)/,.(3).(c.77)

De (C.77), vemos que se rt = 2,

Q3(2) = 3(-4+ 20 - 2s+ 34)+ 6012 -4+ 1; 1= 3(2s) - 30 = 45

Para rt ? 3 temos

a;(,.) (,. 1)(,F + io,. s9 + i80,i:) + 60(,* 4 + 3,í:)

Portanto, para rt ? 2, Q3(rt) > 0, e, consequentemente, de (C.74), Q4(rt) < 0. De
IC.72), podemos, então, concluir que

E[R;. - -F(R..)]' < E(R3.)'. (C.78)

Por outro lado, de(C.78) e(C.70), temos

Ê (:) ,''«;;",. "'", ,','';'''";;.,,;
«i.EÍ]a,. - E(a..)]'} + 4.:,.EÍ]a,. - .E(z;.)];]ÍZ(a«.)]
+ 6«3;Z]]a,. - E(R;.)]']]E(R3;.)]' + [E(R«.)]'

< .!.E(x;.)'+ 4]'«]'E(R:.)[z(R«.)]
+ 6ag3]Var(R3t)]]E(R33t)]'+Í-E(R33t)]'.

E(R33.y

(C.79)

Agora de (C.67), temos que

E(R33.)' < «!312(,. + i).E(a,.)]' + 41««1'Í2(, + 1)E(R3.)];-E(R33.)

+ 6««[2(,. + 1)E(R;.)]']E(R«.)]' + ]E(R3;.)]'

$[ 1««112(,.+ 1)E(R3.)] +]E(R«.)]'.(C.80)
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Resumindo os resultados obtidos

E(R«.)
E(R!;*)
E(zg:,)
E(R!..)

<

<

<

<

aios.Ft + a2o.Íy l ;
{ [ ««]]2(,. + 1)E(R3.)] + ]Z(a«.)] }';

{[ .«]]2(,.+ 1)E(R;.) ]+ ]Z(a«:) ] }3;

{[ ««]]2(,. + 1)E(R;.)] + ].E(R33.)] }'. (C.81)

C.3 Prova que .E{(Kty} < .o, i

#] Za.. * .,~

1,2,3

Apresentamos os cálculos concernentes à prova de que E{(U3t)4} < oo; para as
provas das outras duas variáveis os cálculos são análogos, portanto, só apresentamos os
resultados finais delas no final desta Seção.
Temos que

U3t «l](.i.. - p,)' - a.X.g,] + «2[(-i.. - p,)(b - p.) - aXy]
+ «;««]a;. - (,. - 1)a-], (C.82)

com
rt'l t'xn l

R3t' >..(%tj --ã,)', (al,a2,a3) C R' e un = ÊZ't

A expressão (C.82) pode ser reescrita como

[('.+ {Z..) - P,]{«i[(,.+ ã..) - P,] + «2]P(z. - P,)+ ..]}

+ a3z/n/?3t -- '4

i(": + ",p)'-lz:, + 4 1,«c;(2«- + «,p)

* [«: (T)] «,. * («,/$
Por sua vez, a expressão (C.83) pode ser escrita como:

e

Ust

"...,,'..}Zz.

(C.83)Zü,. Ze. + a3z/n/?3t -- '4

[/3t :: C3i + G32 + C'33, (C.84)
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C3i

C'32

onde

rt

t

ó:-Z3., «m Z... . b:: +",P)'-,
ló,-Zü. +Z,«Z.)Z.., c.m %. Z« ' ''!.sx. Ja«

bata Ç2.,\-V.,,li) I'««'" e b,,=aa../ã;;l;'",

C33 :: b31Zg.. +b32Zü..Zet+/?33t, com b3t = aig!!, b32= a2

fZ33t = a33/?3t a33 := z/na3 e .4 = alar.gt + a2aXy + a33/l;(/Z3t).

(C.85)

De (C.84), e usando o polinâmio de Leibniz, temos

z(uâ) +c'«+c«)'
3 3 2 3 2

>l: E(C3i)' + 4 >ll: }: E((&Ca{ + 03j(&) + 6 >ll: >ll: E(C32j(qi)
'i=i {>.j .j=1 {>.j .j=i

+ 12.E(Cg:C«C33+ C3,Cg,C"+ C«C3,C").(C.86)

C.3.1 Cálculos preliminares

1) Cálc«lo de EZ:;: E(C3{y
lemos:

}l: E(C3{)' = E(G31)' + E(C32)' + E(Ca3)',
3

l2

(C.87)

mas,

E[(C3:)'] :Za2.)' tOSÓf., (C.88)

E[(C3,)'] E{(Ó,iZÜ. + b2,Z..y(Zz.)'}
E(4.)E{(ó!:z:.+ z,3,.z:.)+ 4[(ó,-;..);(ó«z,) +(ó,-a,.)(ó«z..);]
+ 6[(b,-Zü..)'(Ó«Z«)'] = 9(Ó!-+ Ó!:):,(C.89)
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bem como

E[(c«y] E{(b31Zg. + b"Zü. Z.. + R«.)'}

105b!-+ 0Ól!, + E(Rg3,) + 4b;:-E(R:;,)+ 60b:-E(R«.)

+ 90ó::ó:, + 6(3ó::+ óg,).F(R:;,)+ 36z,,:ólÍ,z(a,~).(c.oo)

11) Cálculo d' EÊ.j )i:lÍ.. E((;a3jc3i+ c3.í(4)

Façamos SUI = )ll:Ê.j )ii:3:. É'(CâC3{), logo, temos

SUI E{ (Ó-:Z3.); [(b,-,,. + Ó«Z.)Zn. + (Ó;-ZE. + Z,«Z8..Z.. + R«.)]}

+ EÍ[(Z',-Zü.. + Ó«Z..)Z=.1'EÓ,-Zg., + Ó«Zü,.Z. + R«.]}
15b?.[b.- + E(R33.)] (C.91)

3 2

}: >ll: a(ajcâ)
{>.j .j=i

E(Cs-C!;)

E{(b- :Zz2.)[(b3-Zg. + b"Zü..Z. + R«.);]}
ó-:li5ó!. + z(R:;.) +(9óã:+ 3óã,)z(x«.)
+ 9b.-Ó:, + 3b3-E(R!;,)]. (C.92)

111) Cálculo de .F(ELj E3-. C'{(qi)
Temos que

E(c'g.cg, ) EÍ[(Ó-:Z3.)'1[(b,:Zü, + Ó«Z..)'(Z=,)'1}
15b?: (b:. + b:,); (C.93)

E(Cg:Cg3) E(cÍ: )E(cg;)

3óÍ:l3óli. + óã, + E(a3;.) + 2ó.:z(a«.)}; (C.94)
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z(c3,clÍ.) E[(Ó,:;,:. + b:,Z..)'(Zr.y(b;-4,. + Ó«Zü..Z. + R«.)']
ó::]i5ó!. + 3ó:, + z(x]i;.)] + ó::Í3ó!: + 3ó:, + z(R:..)]
+ 6ó?:ó.--F(a«.) + 3ó3:ó,:z(R«.)

+ z,:,z,;:z(a«.) + 4ó,:ó,,]3ó;-ó« + ó«E(x«.)].(c.95)

IV) Cálculo de E((l:C32C33 + C3iC'g,C33 + C3iC'Saca,)
Temos que

E(C'3.C'3,C" C3-C"C3; + C3:C3'C'3;) = E(C3:C3,C")
E[(b-i,3.)(b,:Zü.. + b22Z..)'(Z=.)'(b3:.Zg. + b«Zü. ;.. + R«.)]
3bli{(bgi + ó:2)[b3t+ E(R:3t)] + 2ó:tb3i + 2b2ib22ó32}

SÓ::[(3Óg:+ b:,)b3-+(b!:+ b2,)E(R«.) + 2Ó,:Ó«b«].(C.96)

Agora, com os resultados obtidos acima, podemos concluir os cálculos anunciados an

teriormente. Assim, substituindo (C.88), (C.89) e (C.90) em (C.87), obtemos

/) }:E(«:) 105bÍ:+ 9b!: + 9bl2105b!:+ 9Ó3,+ E(R:.,)+ 4Ó,-.E(Xil...

(C.97)

+ 60z,:.z(a«.) + t8óg:z,:, + 90ó:-ó:, + t8ólâ:r(a3;)
+ 6ÓIÍ,-E(ag..) + 36ba-Z':,E(R«.) .

De (C.91) e (C.92) vem

3 2

//) }l: )l:E(CàC3{+C3jCâ)
{>.j .j=l

i5ó?:ó;. + tsóf.-E(R«.) + ó--]tsóg. + z(R!.,)]

+ ó:-(9ó!. + 3ó:,)z(a«.) + oó--ó;:ólÍ,

+ 3z,-:ó;,z(RIÍ;.). (c.98)

De (C.93), (C.94) e (C.95), obtemos
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/-r/) E(}:E:(]j(Hi) = bfil15b3. + 15bl2 + 9Z'gi + 3b:, + 3E(Rg3t)l

+ó:.[1 5ó:.+3ó:, + E(x!..)] +ó:,[3z,g. +3óã,+ E(R]i.,)]

+ 12bf-b3-E(R«.)+ 3Z,:.Ó;-E(R«,)

+ b:,Z,; E(-R«.) + 4b,:b«[3b.-b« + b«E(R«.)]

3 2

{>.j .j= l

(C.99)

Façamos SU2 = E(Cgi(-J32C3a + (-;at(]2Cs3 + C3iGa2C'a3). Logo, de (C.96), obtemos

.r\') su2 3b- -[(3b!: +ó3,)]ó;-+3z,--(ó!- +ó3,)z(a«.)+ 6ó--b,:b«ó3' (c.]oo)

Substituindo(C.97) a(C.100) em(C.86), obtemos

zt(u..y] - { li05bf. + 9ó!. + 9ó!, + i05ó!. + 9ó3,+ z(a3;.)l

+ 4 ló.:z(Rg;.) + i5bg:z(a«,)l

+õ ]3ó:: g,+tsóg:óg,+3óg:zw:;J+z,ã, w:;.]+ l36ó :,z(a«oll

+ 41 1isz,Í.0;- + z(R« )) + ó::(tsólÍ: + z(x:,.))l

+ ló--(9z':- + 3 g,) (-n*.) + 9ó::ó'-ó:, +3ó:: ; (a3;.)l l
+ õl ló?.[isó3: + isó:, + 9z']â: + 3bg, + 3-E(R:;.)]

+ ó:.[tsz,g: + 3ó:, + z(xã;.)] + ó:,[3ó]Í.+ 3ó]Í,+ E(ag,.)]l

+ lí2z,f: ó,-.F(x«') + 3ó3- z';-z(a«')+ ó3,z',:z(R«')l

+ I",:ó«í";:õ« + b«"(R«otj }

+12ll3óil(3b'i+ó32)ó31+ 3óli(ó21+ó',)Z?(R33t)l+ l6óiió2ió22ó32l}
(c.101)
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De (C.IOI), temos

E[(t/,;)'] 1; i05{ lóf: + ó8. + ó!, + ó;] + ó;], + E(R:;.)l

+ló;l.l(ló;:l + a(x«.)) + ló::l(R«')+ ló-:l(ló;-l;+z(x!;.))

+ lz,;:i-E(R:;.)l + lóf- (ó!- + óg, + ó:: + óg, + z(R!;.))
+ ó::(óg, + ó:.+ óg, + z'(RIÍ;))+ ó:,(ó::+ ólÍ,+ E(a:;,))
+óg:(z'g, + z(R!;.) + z':,z(R«'))l + lz'? ló, lz(a«')
+ Ó::lÓ;:lZ(X«*)+ Óg,IÓ.:lE(X«.) + IÓ-:l(Ó: . + Ó:,)IÓ3-l

+ IÓ::l(Ó::+ b:,)E(R«.)+ IÓ::l(Ó!: + blÍ,)E(R33.)

+lb.:lblâ,E(R3,')+ ló:-z'.-l(Óâ,+ Z(a3,.))l

+ló,:ó,,l lió;:ó«í + ió«izw«.)l+ ió--ó,:ó«ó«tl

Usando os resultados obtidos na seção anterior (C.81):

(C.102)

E(R«.)
z(a3;,)
E(R:;.)
E(R!..)

llÓ«l2(,. + 1)E(R..)+ IE(-R3,.) ll;

aia.Í.Ft + a2a.Xyl < b33t;

[[«3']Í2(,. + 1)E(R;.)] + ]Z(a«.)]J'
[[««]Í2(,. + 1)E(R3.)] + ]Z(X«.)]]'
[[««]]2(,. + i).E(R;.)] + ]-E(R«.)]]'

<

<

<

<

e substituindo em ((;.102), e com a suposição adorada ao longo deste trabalho de que
rt 5; r < oo, obtemos

z(«.) < ioslló::l+ ló,,l+ ló;-l+ ló3,l+ lz'«,ll < .«.
4

(C.103)

Analogamente prova-se que:

E(«.) < m
e

z(t/f.) < «,.

(C.104)

(C .105)
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C.4 Prova que EljUitj3} < oo, á:: 1,2,3
Os cálculos desta seção são utilizados para mostrar que as sequências das variáveis acima

satisfazem as condições do teorema central do limite de Liapounov. Novamente, aqui,
só apresentaremos os cálculos referentes à variável U3t, pelos motivos já apresentados.

Note que

Ua' ' Z'liZl:.+(b2iZü. +b22Z..) Zn. + Z,3iZIÍ.. + Z,32Z., Z. + 'l;;R3.-- ''i- (C.106)

Os coeficientes que aparecem na expressão acima já fora.m definidos em (C'.85). Temos
que:

IU311 $ Us+. ÓT:Z3. +(Ó;:lZ.. 1+ Ó;,IZ.l) IZz.l + Ó;:ZÜ2..+ b3,IZü..Z.. l

+«;;a.. + l.41. (c.l07)

com:

b:: l(ai + «,P)ja-; b;: = 1(2ai + «2#)l.t/%!%!; b;2 = 1«,lv''ã;;ã:=;
t'-xn l

1«:1="-; ó;, - i«,i«Z:%'; ó:; - l«;l«.«a;. - l«;l=ã;t-:'-DR,..
(C.108)

l

Fn '' n 'n nq

c;:
q;

Ói:Z:., C';, =(Ó;:lZü,.l+ Ó;,IZe.l) IZ=.l

ó;:z:. + ó;,lzü. z.. 1 + ó;; + l,'il.

e

(C.109)

Logo, temos que

q. + c{, + cã. (c.110)

Consideremos, agora, a seguinte proposição (James, 1999, Prof-3.2):

" Sendo 0 < s < t, a. função p(y) = lpl'/' é convexa, pois, t/s > 1. Se Y é integrável

a desiqualdade de Jensen implica que Ellylt/'} ? IEylt/'. Façamos y = IXI',
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se IXI' é integrável, então (-EIXO'y/' $ ZljXJ'}, ou equivalentemente, ZÍjXJ'} $
(l-Blxl')'/' "
Para ilustrar a proposição consideremos o seguinte exemplo: -EllZl3} 5; (E(Z4)3/4 =
(3)'/'
Usando a proposição acima e o mesmo procedimento utilizado para calcular E(t«.)
podemos mostrar que:

EllU3'l;} $ E(tÜ) (C';: +(=2+Ci;); 5; 15(bT: +ÓT. +b;- +b;: +Z,l;

+l«31(,. - 1)a- + l.'ll);

5; t5("");l2a.rx. + 2aXX.+ 2(". - 1)a-+(2 +P)
l 3

+.«a=(Va;;+ l/=w) l < «,

em que a* = max(laia, hall,lail).

Analogamente, provámos que:

Ellt/,.I'} $ tSI 21«:1a.r.r. + 21«ila.xr + (2l":l + l«,llPI)

+l«,lvõ:=(«6; + ./%!) + l«31«4«/,.(1)a-(

E:n:. é
u''u' "4'', ' EL. .r,. (l

2

t

(c.lll)

(C.112)

e, também, que

EllUi. - E(t/i.)l;} = {lC/l,I'} $ 15.:laxx +2axv' + (2+ IPI)

+~/ã:=(~6:= + .-)1' < m,

IÍ«.l, 1«,1, 1«;1 «-« /,.(1) 1 e «:.onde ma,x
t t

lc.113)
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C.5 Cálculo de Var(Rt), á = 1,2,3.

Usando as notações da Seção C.3, temos que E{U3t} :: 0, por construção, e

VarÍUs.} - E{(U3.)'} = E{(Ca- +C3'+C33)'}
, 3 2 3 ~

E { ;lÍ(C';.)' +2 }l; }: C3:Gj} .''''i=1 .j=i {>.j '
(C.114)

(cálculos preliminares

(1) cái'"i. a. ZI E:::.(cg:)l

E{(C31)'} = E{(biiZl?.)'} = 3Z,f:

"lK'3q'} - z'Íl0,-',, +b«z.J zz.l } - ZP3J';{ @,:'h.
z,::E(z3.)+ ó!,z(zâ) + 2ó,-ó«E(a. z..)

(C.115)

+ Ó2,Z..)'

(C .116)

E{(C'33) ' } E (b.:4. + ba,&..Z'. + R«,)'
ó::z(«..) + ó:,z(d,.) E(z:.)+ z(R«.)' +

+";:ó«';l(a..) p zell+ ",-,EI(zg.) w«al
+2ó«.E l (&. z«) (x«.) l

3óã. +z,ã,+ 2«g;(,. i)': ]z(x«*)]'+ ]E(x«:)]'+ 2ó.:lz(a«,)l.(c.ii7)

De (C.115) a (C.117), temos:

x{ }lí(cg{)} - 3óf: + ó!. + ó3, + 3bã: + óã, + ("«)'1''-(23t) + lz(a«.)I'
+2b3- IZ(R«.)l . (C.118)
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(li) Cál"l' d' ZI E3-i ELj(C3iC31) 1 - S//

Sll
Z-l C3: (C3, + Ca;) + C3,C33 }

': 'l'a.,('«'. -- '«,«) ';.} -- '::,{'a., (';-4. -- '«';. '..
+ a«)}+ zll@,-a..+ ó«z.J a,.l(z';:4. + ó«a..z.,+ a«.) }

b:: IZ,3: + E(R3;.)l.
(C.1 19)

Substituindo(C.118) e(C.119) em(C.114), temos

V;-lU3. } E{U32t}

3b?- + b:.+ Z,3, + 3Óã: + b:2 +(«;3y\'''-(R;.)+ ]Z(a«.)]'
+2ó;:lz(x«,)l ++2ó-:ó;: + 2z,:-z(x«.).(c.i20)

Mas,

E(R«.)
b::

b"

'"
';.

(.:ar.X. + «,aX7) ,

a?a:, + a2P2a2. + 2aia2#2a2,,

p«? -'- «!'' -'- '«:«,© (T) :
(«:.,,...),

(C.121)

(C.122)

(C.123)

(C .124)

'"
(.,.)'
biió3i

(C.125)

(C.126)

(C .127)
«- '.- * «,,, ('=) .
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Substituindo (C.121) - (C.127) em (C.120), temos

V'rlU3.} ' Z{U.} +3«3P'.3, +6«:«,P.:l, + (4«?+«:P' +4«:«,P) x

* (*;:ü) -- («!.-.-) -- ;«? (}) -- .g (':!")
+(a2À2)yar(R3f) + a2a2 X. + a2a2 P. + 2aia2a.Í.f.a.Í7

*:« (T) ,.«.;.'*'«: '«:*«,',

+ 2 («: + «,P) a-E(R«,) .

Podemos reescrever a expressão acima como segue

"«{'';.} - "1"3.} - ;«?.i, -- ;«!,'',:, -- '«:«,,'.3, -'- o«a ('P
-- («;,a ('=«) -- '«:',, (':«) -- («;'-.«) -- ;«: (#)
-- .: ('r) -- ..3«:,"-'",., -- [''"«.,.' -- ,.: (T) «.««.,

--,.f ('::«) -- ,«:«,, ('P) -- , .«: -'- ','' '-"'"«.'
lc.t29)

(C.128)

SUI

SU2

SU3

e

SP4

Simplificando

;«:.:, -- ;«? (#) -- ,«: (T') -- '«: ('r) ;
;«g,'.i, -'. («8'a (':«) -- @!.-««) -- «B ('F)
'«-«,,.;, -'. '«:«,'(':«) -- ,«:.,,('r«)

'«i(-;:Í) E(R33.)+ 2(«:+ "2P) a-E(R«.)+ E(R33.)'.

o as expressões acima, temos

"' - *.?(.i,--#--:T-) - ;«f(.«J', (C.130)
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SU2 '«:''.i, -- .;,'.- (.- -- T) -- «3.« (.- -- T
2a3a&r + a2P2a,«aF.F. + a3a«aX.X.

2ala$y + a3aX.g.al'l' ,

"-«,,.- (.- -- :T) - ««-.",.,
''«;;., [,.- (T) * , .«: * «,'' .,, * "'«., ,]

"'*;;., [,«- (T * .,,) * ,«,'.,, * ''«;;.,]

E(a«.) l 2z(a«.) + z(R«.) l [z(a«.)]'

+ a2a2 y. + 2aia2a.í.xea.xrl.

(alãp:)yar(R3t)+ St/l + SU2 + St/3+ SU4, substituindo

129), temos

(C.131)

(C.132)SU3

SU4

(C.133)

(C.130)Como VarÍUa.} -

(C.133) em (C

V; ,{Us . } 3a?a}.f. + 2a2a2 r + a2aX.f.arr + 6aia2a.Í.i.aX.Í,, a?a3'X

a:a&y. -- 2aia2aX.r.a.rr + 2a:(rt l)z,:alÍ.

2«?a.r.g, + «3a&P + 4ai"2a.Xpa.EX, + a:arl'a.EX. + 2ag(,. - 1),i:a:.
(C.134)

Vamos obter VarlU3tj} de uma outra maneira. Para tanto, façamos

Tv3t

W32

(-i.. - p«)' - aX.r.,
(X.. - p,)(b - p,) - aXy,

Ãla;. - (,. - i)'-l, (C.135)

De (C.135), podemos escrever

t/3t :: ai W3i + a2 I'H32 + a3l'U3 (C.136)
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Temos que

V,r(W3i) }''-{(.Í.. - p.)' - «XX.} V;r{(..Í.. - p,)'}
z{(.i.. - p,)'} {-E(.X.. - p.;)'J'

r l 2

z{(n..)' }('«.r - lz{(z*.)' }l'('«)'
3a.fX. -- a.XX. :: 2a.ÍX.,

«{
Xt. -- P,) («-)' - I' (.xx.)'

4 2

(C.137)

Cova W31, W32} EIW3: (W3-)l IW3, - E(W3,)l E(W3:W3,)

E[(-X.. - p,)' - a.rX.] ](.Í.. - p,)(b - p,) - a.Xr)]

zl(.Í.. - p,)'l [(-r*. p,)(b - p,) - .'.xy)j
(a.rX.) ZI(..í.. - p,)(y - p,) - a.Xy)l

E[(-X.. p,)'] [(-í.. - p,)(b p,)j - (a.Xr)) Z](.X..

EI(.i.. - P,)'(b P,)j

- P,)']
(C.138)a.X}'a.Í.X

Fazendo EI(-it. p,)'(h - p,)] SWr12, temos que

STy12 EI(,: - p,) + {z..l3 1~ + P,, + e. -(a+ Pp,)l
Ell(': - p,)+ ü..I'l#(., - p,)l }+ {Z[(.. - p,)+ iz..]']Z('.)
E{ 1(,* - p.;)'+(ü..); + 3(,. - p,)'(ü..)
+ 3('. - p,)({z..)'l l#('. - p,)j }

3#a3, + 3PZI(,: - p,)'(iz..)')l
3Pa3, + 3pa-(%!) = 3/3a-(a- + %!) = 3aXraXX,. (C.139)

Substituindo IC.t30) em (C.138), temos

CovlW31, W'32} 2a.Xra.Í.Í (C. 140)

Temos, ainda, que
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V;rÍW'32} = V«-{(.i.. - p,)(b - p,) - a.Íy} = V;r{(.i.. - p,)(b - p,)}

- P,)(b - P,)I'} - {nl(i'. - P,)(b - P,)lJ'
Ell(,. p,)+iZ..I'lP('.-p,)+e.I'} - a$r'(C.141)

Fazendo Ell(zl p,) + ü..] 'lP(«* p,) + etj2} = SW32, temos que

S}V32 - EÍt(«.- p,y+iZÍ.+ 2(z.-p,)iZ..l IP(,.- p,)' + '?+ 2P(,.
E[[(«: - p,y] ]P(,. - p.;)'+ '?+ 2#(,. - p.;)e.]}
+ Ell({z..)'l l#(,. - p,)' + e?+ 2P(,. p,)'.l}
+ 2E{ 1(,. - p,){z..)l IP(': - p,)' + ef + 2P(,. - p,)'.l }
3#2a:.; + a,,a.. + #2a,,ee- + a..S=

2a$* + .- (P'«- + a..) + gW (P'.- + ««)

2a&V. + aXX.arr .

t

p,).l}

(C.142)

Substituindo (C.142) em (C.141), temos

VarlT4'32l' = 2cr&y.+ a.X.X.al'r a3'r = aly + ''XX.ary (C. 143)

Temos, tam bém, que

CovÍW31, Wr33} EIW3- (W3-)l IW3, - E(W33)l = E(W3-W3;)

E{ [(.X.. - p,)' - 'x.r.] ]n;. - (,. - i)'-] ,i}

liZI(-i.. - P,)' - «.rX.l EIR3' - (,. - 1)'-l
0, (C.144)

CovtW32, W'33} E(W32Pr33)

zll(-x.. - p,)(h
{ZI(-.Í.. - P,)(yc

0

p,) - aXrl IR3' (,. - 1)a-jli}
p,) - «xrl} {la:. - (,. - i)a««lli}

(C .145)
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VarlW33 } (,i) 'V;rlR;. (,. - 1) '- } (.i) 'Va-{ R.. } 2(.i)'(,. - 1)a3.

(C.146)

Finalmente, obtemos

2a.ÍyaXX.
Co«{W3i, W32, W33} ' 2aXyo.EX. a.rra.rX. +a&},. (C .147)

0 2( li) '(,. l)a3.
onde

aRY a.X.X piar,:; + aee

EL.;t
e un EL.(,. D (C.148)

De (C.147), temos

V.-lU3, } 2a?a.g.t. +a:a$y. +4ai a2aXpaXX. + a:al'ra.XX. +2ag(r. t)«IÍ .3.

(«-, «,, «,) Co«{Wa-, Wa2, W33}(«:, «,, «3)

(C.149)

De (C.148) e (C.147), podemos escrever

(.Jov q W3i,
t-l

a:,.

l

2a.Xy 0

2axVla,. I'««l * (t=1''
l

xy.l --.] 0

l

0 0 J
t=l
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(C.150)

Supondo temos que

K. := ljm
< l (C.151)

rE,:.
l/6 lim

n-+oo
' t

2

1, (C.152)

z../t=l
7Z

/

l
P lim

--+oo EL:(,. D (C.153)

Analogamente

U2 = al[(.{t. p.y -- axx.] + a2[(-ít. -- p,)(b -- p.)

+ «;«..[Ri. - a.«-r,. (1)],

a.#y]

(C.154)

obtemos

}''-(u,.) = E(uj,) 2a?a}.X. + 4«ia2a.EX.a.#r+ a:(aXX.ayy + a&y.)

* «:*« (:q$) - ,'-,., « «, ''.:'',
V--n l

onde z/4n= :ijl?f$;1:ti),e

I'2f C'oulW2it, kH22t, W23€), com

1(-.í:
\2

aXX.],

L\Xt 1 1
}''= ) \.)(b P.) a.EVI,

«.. [R- * a«« l,. (t)l,

e de maneira análoga ao caso anterior, obtemos

xx 2aXX.aXr 0
aXX.arr + a&},. 0

. :.:««;,(é%)

2axx.oxr
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E ainda, similarmente, para a variável

Uit = ai [(Xti -- p,)' -- aXX] + a21(Xti p,)(b -- p,) -- aXy] + a3pl«(Rlt -- /,.(1)a-),

com pi« = n''El:Z::: /,.(1) para { = 1, . . .,n, obtemos

"«,'":., - ,«:.:* * '«:",'**'** * .-«.« « ("P) «:«

* '«:''** *** ;*,.*,«:«:«(}y: ) -,'-:.,, (C.156)

onde aXX :: o,,; + a««, aXy Para;, O'yy = p2ar= + (Tee,

I'it C'aulW2it, W22t, I'V23t}, com

n''i. = [(X. -- p,y aXX],
kri,. = [(X. - p,)(b - p.)

}Vt;. = «-«[R-. - a-/,.(1)]

E, novamente, como nos casos anteriores, obtemos

[ 2aXX 2axxaxy
2aXXaXy aXXaXy + a2 y

1«-« (#P) .z« .

axrl,

«-« (:P) .z«
0

«l. (#q%) .3«
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Apêndice D

Condições suficientes para que a

matriz FIAM(O(1))lO(0), /9i sqa

negativa definida

Estas condições suficientes foram utilizadas no Capítulo 4 para provarmos o Teore-
ma 4.1. Lembrando que 0(o) = (cvo,Po,ao.,ao ) é o verdadeiro valor do vetor dos
parâmetros estruturais e zl) é o verdadeiro valor do parâmetro incidental, temos que
(veja Cap. 4, eq.4.99)

Z[..4.(0(:))]O('), z?] =

- (Ü)
(D.l)

sendo

183

EL:", EL: «.,? 0 0

EL: «,,? EL: «,«?' Ào20P'E, --Po««E

0 -ÀP'«x'. :É-("'- p''x«) --Po' «,2 \..
'';;='-''

0 --P'.«x- --w2 /302'';;='-'' xg=("ó



».-,.**..,''; :,'-EB; :,,-Eã;
\'--- si\ '

f+g l

A seguir, apresentamos o teorema e o corolário utilizados para estabelecer as condições

para que a matriz (D.l) seja negativa definida. O teorema pode ser encontrado em
muitos livros de algebra linear, como por exemplo, em Limo (1996).

'to

r . s

i-- -r+i; z'- 5--- 1+ i;

(D.2)

Teorema D.1 .4 ./ím de qtze uma matriz simétrica A :: [aáj] €

Mtn x nà sejct positiva de$nida é necessário e su$ciente que seus menores princil)ais

sejcLm todos positivos.

A prova deste Teorema pode ser encontrada em, por exemplo, Limo (1996, pg 273);
bem como a definição de menores principais.

Corolário D.l d ./im de que uma matriz simétrica .A = ]aij] C À/(n x n) sda negam ua

definida é necessár'io e su$ciente que seus menores principais de ordem iTnpar sejam
negativos e os menores principais de ordem par sejam positivos.

Prova: A é negativa definida se x'Ax < 0, Vx # 0 ::> x'(--A)x > 0. Portanto A
é positiva de$nida. Seja A, = (aij), l 5; á,J $ r, com l .$ r $ n. Pelo teorema, D.l o

det(--A,) > 0, Vr +(--1)' det(A,) > 0:>

det(A,) =
< 0 se r for impar
> 0 se r for par.

D

Condições Suficientes para que a matriz EJA«(O(i))]O(o), z?]
seja negativa definida
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Tendo em vista o Corolário D.l, temos que:

O menor principal de ordem 1, determinante de EI = [-- )1,l.l ut], é negativo.
O menor principal de ordem 2 é positivo pois o determinante de E2 é positivo; com

efeito:

d.t(E,) '~l.IE:=: :à: $1
($«y * "i;E; ',''
($«) ''" » .,

sendo

z. sE) XLl:;ll:lil?lr > o, .. .i;Ílillbi-- > ..

O menor principal de ordem 1, det Ei , é negativo, e o menor principal de ordem 2,

det E2, é positivo. Portanto satisfazem o Corolário D.l, sem necessidade de se impor
condições. No entanto para que o menor principal de ordem 3 seja negativo impomos
algumas condições, que apresentamos a seguir.

(D.3)

D.O.l Condições suficientes para que a matriz E3 tenha determinante
negativo

-EL:".
EL: «.«9

EZ:: «.«P .

EL: «,,?' ÀwP'E-
À«p'X,, :á-]nc-#"E,,]

det(E3) det

f'' n \ 2

( - É « .,) '..; -\' t::l /

-É..
t=l

7Z

- }:«.«P'
t-:l

e33 -É.,
f=l (»,'«:,,)'
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$ «) [';, ($ «) ''' * *','«'::.] .

(D.4)

De (D.4), paraodet(E3) ser negativo énecessárioque e33 < 0, ouseja, n{ ,(r+:) }
IP')4E,. < 0, do que decorre que

t s \

' > " + Çrn,J (P')'x,'.
Dada a condição (D.5), o det(E3) será negativo se

(D.5)

e3301,ü;i ut)S(") + À2#2to25:2s < 0, ou equivalentemente, se

S,, > S.. . (ÀPErs)'«-.
%(p"E« - c)

Vamos estabelecer, agora, as condições para que o menor principal de ordem quatro
seja positivo, ou seja, que o determinante de E4 seja positivo, em que

'.'".'"'''' .9,-(Ü)-..

(D.6)

(D.7)

D.0.2 Condições suficientes para que a matriz E4 tenha determinante
positivo

Temos que

det(E4 ) (-")'''''(-#'"E-) d't(E;)+( ''; x( d.t(E;*)
+(-- 1)'+'(e44) det(E3),(D.8)

sendo

- EL: ", o
EZ:: «.«? ÀP'««x-

0 :â[«c #"X.,]
det (E;) det -P'«,x"

e"=%) * ''".»,, * ,":«, - .', (D.9)
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- E:Z:. «: - EZ::: «.,I' o

EZ:: «.,? - EL: «.«9' P'«X-
0 À#'wE- :€1;"!S-

det(E;*) det

n'«.'P"DE,. x (©SD + Xa..=-) (D.IO)

-EL:".
EL. «.«?

0

EZ;:: «.«? o
EZ:: «,,t'' .x.«p'x"
À«'/3'E« já]nc-p"E«]

det(Ea) det

qr) «. :,,,,;!;' -- '*"'--,'.-,. (D.ll)

Substituindo(D.9),(D.lO) e(D.ll) em(D.8), temos

d.'E. - ($K) * n«, «d.

Z:« ÀP'E-)'a:.[#"(ÀE- + p"X«) - c]

-(p"À'S:.)(ÜSl2 + Àa=.E«) + (b À'=«)(À'#'a-E:,)
+ (b - À'=-)(c p"E«)(USl9).

Como l "'8m' 1 > 0, as condiçõ" para qu' o det(E4) > 0 são estabelecida ao
impor que a expressão E44 em (D.12) seja positiva, isto é,

(D.12)

[(Z, - À'=-)c - Ó/3"E.. + ,X'P"(E«E« - E:.)].DS3
p"À;a-E:,+(b - À'S,)(À'P"a-=:,)
(À'p"a:.=:,)]#"(À=« + p"E«) c] > 0,
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onde b e c estão definidos em (D.2).
Se as condições (D.5) e (D.6) forem satisfeitas a condição adicional para que o det E4
seja positivo é dada a seguir:

sH > s« {,X;P"a=.E:. - (b - À'E«) (À'#"a=.E:,)
+ (ÀP'E-)'a- x [P"(ÀE,, + p"E«) -- c]}

X {©[(Z, - À'E-)C - Ó#"E,; + À'P"(Er,E« E:,)]]':

Concluímos que as três condições suâcientes para que det E4 > 0, são

CM-l) F > 1 + ---3--- -- 2/304E,,;F+3
CM-2) 3 > 1 + F+3 (D.13)

e

CM-3) SB > max(Sii,S22).

A expressão Sa2 pode ser escrita de uma forma mais simpliílcada como

À'P"a:.E:.{P"(À=« + p"E-)+ À(p"E,.+ ÀE-) -(Z,+.)}
©[(b - À'E-)c - ÓP"E,; + À'P"(E-=« - E:,)]

{À'p"a:.=:,{p"(À=r,+p"E-)+ À(p"E-+ÀE«)(Z,+c)}
©[óc -('À'E-+ ÓP"E«) + À'#"(E-E« - E?,)]

S22

(D.14)

D.0.3 Casos particulares

Caso 1: st/rt=k, Vt:: 1,2,...,n
Neste caso temos:

k

À + k#")' (.x + kP")' '

z\k = À + kp02;

tÇ V . tÇ2 .

k

2(k + l)
t:=l

e
2 F l

2(A + l) (D.15)
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Portanto, as condições suficientes para que -E.].A«(O(i)/O(o), z9)] seja negativa definida
ficam

CM-l) F > 2 - (j;h') - zê;ge' < 2;

CM-2) 3 > 2 - ih- - jÍ < 2;

CM-D Tem«: s«- XZlf#e * {=

.(*''áy':« *,,".:«'' , ;'*,~ ...,,', ,.
-- ;:'(ê;é;i! -. c) :; 3'6blü(i;2P04 oia' .,> niax\oll) o221)

e

- Z€1;átX- * [Ü;Zq:i=].!P0oq]-}

onde

;Í!,.EL'Ez:l:'n', :E.n««v,
b $(elÍF') $(r+Íh-) ' c {(!!ÍF-) }(r + ih-).

Caso 2: rt :: st = r > 2.

As condições (CM-l) e (CM-2) são sempre satisfeitas
Por outro lado temos:

'« - q=& (....d: !&? .*,) e Sii XZ li" a..
,z\(P" - cZ\') '

onde a. = À + /302 e b := c = =ZãtZ

Portanto, temos

s« - ÀZl:d' * { (-:, + q]'A2 . 0' + P")]}

A condição (CM-3) resulta em: S,, > maxlSii, S22l; onde: S,, = )1::::i (!2'i'

Caso 3: rf :: r ? 2 e st = l
Neste caso temos

"''x (,À+P") A,'
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a.t := a., = rÀ + p02;

::-$;
F+g r+l

'to := := e
F+g-- l r

f --rz -L 2

i-- -F+ l = !Íii-:i=i) < 0; pois, r ?2
re b= > 0

2(, + 1)

Substituindo as igualdades acima em(D.13) e(D.13), temos:

(CM-i) f > 2 - (;h-) - ;i#Z' < 2
Esta condição é sempre satisfeita pois rt ? 2, Vt.

(CM-2) =st = 1> 2- ;;h- 2à2r2

Portanto, para que a condição (CM-2) seja satisfeita, devemos ter

: - ín - F;-,;, ' ' ::» , » (Ç - D --

Para a terceira condição (CM-3) temos:

S.. . rÀ:P"«=« . .!à p"ÇÜ.
(,À + P")]D" - c(X + ,P")'] ' A,(@" - cA?)

Como c < 0, segue-se que, 0 < Sii < oo. Assim, para para satisfazer a condição
(CM-3) devemos ter:

Srr > maxlSii , S22}, onde

À'P"a:.,' À'P"a:.,'
[-c(,'À' - bZ\?) - Z,#"] '

com

;,,-$@=w, '«'-,h«; . .-$3«..
Conclusão: Pouca variabilidade de zt, ou seja, S,. pequeno, pode levar a que

Z?[.,4.(O(1))]O(o), z?] = não seja negativa definida.
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