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Resumo

Técnicas de diagnóstico têm se constituído numa. ferramenta muito popular na avaliação

de afastamentos sérios das suposições feitas para os modelos dc regressão. Uma das técnicas

mais modernas, denominada influência local, avalia. a. robustez dos resultados produzidos pelo

modelo contra pequenas perturbações feitas no próprio modelo. Essa técnica é investigada
neste trabalho em modelos de regressão com resposta binomial negativa. Tais modelos

têm sido utilizados quando os modelos com resposta de Poisson mostram-se inadequados.

Assumimos, em princípio, uma função de ligação geral com preditor linear, porém com
ênfase para. os modelos log-lineares. Posteriormente, assumimos que o preditor possui uma

forma não-linear nos parâmetros e por último consideramos a inclusão de um parâmetro na

função de ligação. Em todos os casos discutimos a estimação e propriedades assintóticas

dos estimadores de máxima verossimilhança. dos parâmetros de interesse. Desenvolvemos

também estudos de h/fonte Carlo para avaliar a distribuição empírica do resíduo componente

de desvio e apresentamos vários exemplos.
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Abstract

Diagnostic methods have become a very popu]ar too] to assess departures from the

a.ssumptions made in regression modela. One of the most modem techniques, named local
influence, gives emphasis on the study of the robustness of the results from the fitted model

against sma.ll perturbations in the model. The aim of this work is to investigate local
influence in negative binomial regression modela. Such modela have been a competidor of the

Poisson regression modems, under the presence of overdispersion. Firstly, we consider negatíve

binomial models with a general link and linear predictor. Particular emphasis is given for

log-linea.r modems. Then, we considei' nonlinear predictor and the presence of a paramcter in

the link function. We algo investigate the asymptotic properties of the maximum likelihood

estimators as well as various Monte Carlo studies are performed in order to investigate the

empirical distribution of the deviance component residual. Examples which are presented

along the text are analyzed by the methodology developed.
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Capítulo l

Introdução

Hist(5rico da Distribuição Binomial Negativa

Formas especiais da distribuição binomial negativa foram discutidas preliminarmente por

Pascal em 1679. Greenwood e Yule (1920) estabeleceram uma relação entre as distribuições

de Poisson e binomial negativa, essa última tendo sido utilizada pala representar estatísticas

de acidentes. O parâmetro representava o número esperado de acidentes por indivíduo, e se

assumia que o mesmo variava de indivíduo para indivíduo. Também a distribuição binomial

negativa foi obtida como forma limite do modelo de urna de Pólya e Eggenberger (1928). A

distribuição binomial negativa pode ser obtida de alguns processos estocásticos conhecidos,

como o processo de nascimento com tamanho inicial da população diferente de zero, Yule

li92S) e F«rry (1937).

A distribuição binomial negativa tem sido muito utilizada como uma primeira alternativa

quando a distribuição de Poisson mostra-se inadequada. As vezes os dados apresentam uma

grande variabilidade comparada com aquela predito pela variância. Uma causa provável
desse fenómeno, denominado superdispersão, é a heterogeneidade das unidades amostrais

que pode ser causada por variabilidades interunidades experimentais. O problema de não

considerar a superdispersão pode produzir subestimação dos erros padrão como também

estimação incorrera dos parâmetros da regressa.o.

l



Int.rodução 2

1.1 Distribuição binomial negativa

A distribuição binomial negativa aparece como uma distribuição de duas etapas para a

resposta de contagem y, em que é assumido que VIZ = z -., P(z) e Z -- Gama(p,@),
com p > 0 e Ó > 0, com é independente de p. A função densidade de probabilidade da
distribuição gama nesse caso assume a forma

"',; «, «, -Ü(T)''-'*' ) z > 0. (1.1)

Então, segue que

E(}''') ';l-('''i')l - «

e V,r(Y) EIV"(VIZ)l+ V«IE(}''lZ)l - «+ p'/é

A função de probabilidade de y é obtida da seguinte forma:

p(vl,)A(,;p,é)a,

éópv I'(é+ y) /m 1(1 + @/p)zl(Ó+v)e (:+Ó/")' ,

y11'(@) (P + @)Ó+" Jo I'(@ + y)

y11'(@) Jo
e'(i+d/p)'dz,

0

Z

P

l

/r(y)

Portanto, a função de probabilidade de y é dada por

para y = 0, 1, 2, . . ., onde Ó > 0 é o parâmetro de dispersão, que assumimos desconhecido.

Em consequência, a distribuição binomial negativa possui a. mesma. média que a distri-

buição cle Poisson, porém apresenta uma variância maior que a. média. Se a. variável aleatória.

y tem funçã.o de probabilidade dada por (1.2) denotaremos y «' B/V(p, Ó).

/r(y) =
I'(3/ + @)

i'(v + i)i'(é) p+é

Óy
) (1.2)
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l.l.l Estimação dos parâmetros

Sejam n observações independentes yi, ...,y., tais que cada. y{ é o valor observado de

uma variável a]eatória X com distribuição .B]V(p, é), i= 1, ..., n. Consideremos a seguinte

notação: n, é o número total de observações na amostra; n., é o número de observações igual

a y (pala g/ ? 0)l i7 = E,?. n,y/n, é a média das observaçõesl s' = E,?. n,(3/ -- !7y/(n -- l),

é ; «riâ«cia amostral e «, = p/(Ó + p)

Apresentamos a seguir alguns métodos para estimar os parâmetros p e Ó (vede, por
exemplo, Anscombe, 1950) no caso acima.

Método de máxima verossimilhança: Haldane (1941) e Fisher (1941) consideraram o
método de máxima verossimilhança para ajustar a distribuição binomial negativa para uma

amostra grande. Assim, para estimar p temos que

H- y (1.3)

A estimativa @ de Ó é a solução da seguinte equação:

« '.;o -' '/-» - il «« (i -'" íh '''" '-- -'- i:í;-:l)'
As equações (1.3) e (1.4) são obtidas derivando-se o logaritmo da. função de verossimi-

Ihança com respeito a p e é, respectivamente. A estimativa @ de é minimiza a equação

(1.4). O lado esquerdo da equação é maior que o lado direito da mesma se é é suficiente-

mente grande, de forma que s2 > g. Ambos os lados dessa equação são funções contínuas

para @ )' 0, pelo que a equação deve ter pelo menos uma. solução finita. positiva. Se s2 < g,

o excesso do lado direito da equação sobre o esquerdo tende a zero quando @ --> oo, então

podemos dizer que é = oo, o que equivaleria a ajustar uma distribuição de Poisson.

A varia.ncia exala de /2 é dada por

(1.4)

»«w -: (« -''Ç)
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Da matriz da esperança das segundas derivadas do logaritmo da. função verossimilhança

temos, assintoticamente, que

Co«(P, @)

%-@ - a1lli;:.-u/{" -'- «;:'ã' ''' üi-p:ã'm -- ...},
portanto observamos que as estimativas dos parâmetros p e Ó são independentes (assintoti-
camente) .

Enquanto a equação para estimar /z é simples, notamos que a expressão para estimar Ó é

muito mais complicada. Por esse motivo vamos considerar outros métodos alternativos para
obter Ó.

Método dos momentos: consideremos )ll:,?o nl,/v como uma estatística para 'é, sendo
/v uma função especificada. côncava ou convexa de y. Seja E(/p) uma função de p e de
é, denotado por r'(p,é). Assim, podemos obter a estimativa de @ da solução da seguinte
equação:

: E «,/v - p'0, @.

Consideremos as seguintes funções /v

]\41étodo l: /v :: y2, de forma que @ é estimado da variância amostral s2, isto é

$-':; ,
s' -- y

com variância assintótica.

v,-GÃ) - ?égL;WnP'
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Método 2: /o = 1,

de zeros,

sendo n. o número d

os Ó através da proporção estimada.pal S

intótica

Método ante equação

c01'n z/ ==

e

amos que

y' )"B

a. y ? 1, assim estimam

«.In gth-i',

de observações iguais a zero, com variância ass

»«.õ, - ,JI..'l=lJ.:J,':%,

3: /v = 1/(y + 1), nesse caso temos que é satisfaz a segu

! E :!*-:- - o - I'l - ll - o'
«âv+i (8-ilÓ '

g/(g + é). A variância assintótica de é é dada pol

v,.(ã) - FK#l- IE(/p) 2 - (p + p'/Ó)AZ,

sendo

E(/v) (l - p) - (l - p)é
(é - l)p '

E(X) - 0-,)'X'ÉOáJ"»{Ó+«-0,.
A. +(Ó-i)"}(i-"y-(i-")l '

Aó -é(Ó l)i'g(i -")-(é-iy"}(i -")ó-(i -«)l,

essas expressões são para Ó # 1. No caso da igualdade as expressões são encontradas d
forma direta.

Método 4: /p = c3/, onde c é uma constante positiva diferente de um. Assim, t

! \'. ,# FI l rl .\=/,[1 Ó

\' '' }
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com variância assintótica dada pela expressão (1.5) sendo

E(./;) + p(l - c)I'Ó,

E(./?) +p(i - '')l ',
A. - c)ll +p(l - c)I'"'' e

Aó + P(i - ')I''{ - logll + P(1 - ')l + Í-ylii;'.:) },
com p = Kl+

Método 5: neste caso atribui-se um valor arbitrário para @, aplica-se uma transformação

às observações para que a média seja independente da. variância e obtém-se uma estimativa

melhorada de @ igualando a variância observada à esperada. O processo é repetido até obter

soluções estáveis(Anscombe, 1948).

A variância assintótica de Ó nesse caso é dada por

V«(8) - :Vl"(Ó).+ 2]'#l@)]2
7v'lV,"'(é) + Íi:$$1'

sendo que @( ) = 1''( )/1'(.) denota a função digama e @',@", ... são as derivadas sucessivas

dessa função.

Assim, temos várias alternativas à estimativa de máxima verossimilhança para 'É. Uma
medida da eficiência é dada pela raiz quadrada da razão dos determinantes das matrizes de

variância amostral pata as estimativas de máxima verossimilhança e para as estimativas dos

métodos alternativos em consideração. Na Figura 1.1 mostramos a eficiência de alguns dos

métodos. Temos para os métodos l e 2 contornos da eficiência de 50, 75, 90 e 98 %, e para o

método 5 temos contornos para 90 e 98 %. De modo que podemos ver em quais condições,

isto é, para. quais valores da média, p, e do parâmetro de dispersão, @, cada método é mais

eficiente. Identificamos na Figura 1.1 os seguintes métodos: o método l com linha contínua

o método 2 com linhas de traços e o método 5 com linhas de pontos e traços. Portanto,

podemos notar que para valores de p grande o método 5 é apropriado, sendo mais eficiente

que o método l.
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tID
\

Dispersão'
2 IBa

DI DZ Ü4
IHedia

Figura 1.1: EPcíêncÍa na estimação de é

1.1.2 Resultados de convergência

A distribuição binomial negativa apresenta três diferentes classes de comportamento

assintótico (vede, por exemplo, Jérgensen, 1997).

A primeira refere-se à norma]idade assíntótica. Se y «' B]V(p, @), obtemos pata 'É grande

e p fixo, convergência à normalidade, de modo que

O segundo resultado estabelece que se y «. B7V(p, Ó), supondo que p seja expresso na
forma

Ü y
l-P

-$ N P
0,

(l - P)'
, quando @ --> oo. (1.6)

@
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com @ > 0, então

}'' 4 p(Ú), quando Ó --> oo (1.7)

O terceiro resultado apresenta convergência para a distribuição gama. Se y «. BIV(/z, é),

considerando que p seja dado na forma

CCY

com c, cv > 0, então

1-4G'"'(«,ã), q-«d. .--*m (1.8)

1.2 Exemplos
1.2.1 Estudo sociológico na Austrália

Consideremos inicialmente um estudo sociológico realizado na Austrália com 146 crianças

aborígenes e não aborígenes, agrupadas segundo o ano escolar que cursa, desempenho escolar

e sexo (Aitkin, 1978). Para cada criança é considerado o número de dias que faltou num

ano escolar e se pretende estudar a relação entre os dias de ausência na escola com os

outros favores. Na Figura 1.2a mostramos os box-plots do número de dias de ausência para

as crianças aborígenes e para as crianças não aborígenes. Podemos observar que para as

crianças a.borígenes a variabilidade é maior que para as crianças não aborígenes, no entanto,

notamos que nesse último grupo de crianças existem mais pontos aberrantes. Na Figura 1.2b

apresentamos os box-plots para o número de dias ausentes para as crianças segundo o ano

escolar. Vemos que no primeiro ano do ensino médio a dispersão é menor que nos outros

níveis, e que no segundo ano do ensino médio tem-se a. maior dispersão. Na Figura 1.2c
apresenta.mos os box-plots segundo o sexo das crianças. Nesse caso notamos que os meninos

apresentam maior dispersão que as meninas. Na Figura. 1.2d tem-se os box-plots segundo o

desempenho escolar os quais não apresentam variações significativas. Se estima.mos a média
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8a serie l ano

(a)
(b)

00
0

?

0

0 M
Suficiente Insuficiente

Figura 1.2: Bo=-plots segundo os grupos de etnia (a), escolaridade (b), rezo (c) e
d.esemT)eRRo escolar (d).

e a variância para os dias de ausência na escola agrupadas segundo etnia, escolaridade,

desempenho escolar e sexo, notamos que as variâncias são maiores que as médias, conforme

mostra a Tabela l .l . Os espaços vazios para i na Tabela 1 .1 indicam que não existem crianças

nessas categorias e para s2/ã significa que a, variância é zero. No caso de assumirmos uma

distribuição de Poisson esperamos que as médias e as variâncias sejam iguais. Porém, nesse

exemplo, como as variâncias amostrais possuem valores maiores que as médias amostrais, há

indícios de existência de superdispersão. Logo, ajustar os dados com um modelo de Poísson

pode ser inadequado e uma alternativa que se apresenta é ajustar os dados através de um

modelo com resposta. bínomial negativa, uma vez que a variância nesse caso é sempre maior

que a média.
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Tabela l. l
Medi,das descritivas 'pctrü o está,do sociológico na Austral-ia

s'/i

F i
s'/i

4,96 2,33

21,25 11,40
14,76 3,75

7,87 3,96

2,00 14,55
15,15

Suf.

Aborígene
M i

s'/i
9,00 9,00 37,00
4,33 3,00 14,80

Insuf
F Z

s'/i

Z

s'/i

3,00

5,33
5,52

22,60 36,37
15,45 19,31

M 3,50 9,14
0,14 9,82

27,28
19,27

Suf
F i

s'/i
18,50 11,00

6,14 7,27
1,00 13,50

9,78

Não

Aborígene M i
s'/ã

30,00 6,14 29,33
35,23 5,99 1,68

Insuf
F i

s'/i
25,00 6,00 6,22

2,90 3,97

          Ano Escolar  
Etnia Desempenho Sexo Medidas 8z série la ano 2a ano 3a ano

      Z 13,00 l0,50 27,42 27,14
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1.2.2 Falhas em peças de tecido

Esses dados são referentes à produção de peças de tecido numa determinada fábrica. (Hin-

de, 1982). Os dados são o comprimento da peça em metros e o número de falhas de cada

peça. Na Figura 1.3 apresentamos o gráfico do número de falhas contra o comprimento da

peça, onde notamos que em geral à medida que o comprimento da peça aumenta, o número

de falhas também aumenta. Observamos ainda que o número de falhas para as peça-s com
comprimento maior que o comprimento médio estão mais dispersos que o número de falhas

para as peças com comprimento menor, o que também pode ser notado na Figura 1.4a e

na Figura 1.4b, que mostram os box-plots das falhas e dos comprimentos das peças, respec-

tivamente, pois a distribuição do comprimento é aproximadamente uniforme, enquanto as

falhas têm distribuição assimétrica. Apresentamos na Tabela 1.2 algumas medidas descri-

tivas para o número de falhas, agrupando as peças em classes de comprimento. Notamos
que a variância para a, variável falhas agrupada em classes de comprimento é em geral bem

maior que a média, indicando a existência de superdispersão. Portanto, para estabelecer

uma relação entre o número de falhas e o comprimento das peças, pode não ser adequado
assumir uma distribuição de Poísson para a primeira variável. Novamente, uma alternativa

seria ajustar os dados através de um modelo com resposta binomial negativa.

Tabela 1.2
Medidas descritivas para. o número de fathcLS
segundo o comprimento da. peça, de temi,do.

Comprimento
0 F 200

200 F 400
400 F 600
600 F 800
800 F 1000

Média

2,50
8,75
6,10
8,90

15,66

Variância/Mlédia
1,80
1,70
0,78
2,06
4,54
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Comprimento

Gtá$co do número de falhas contra. o comprimento da peçaFigura

(a)
(b)

Figura Bo=-'ptots do núnl.ero de falhas e do compram.ente da peça



Introdução 13

1.2.3 Recrutas americanos

Nesse caso trata-se de um estudo sobre o número de vezes que recrutas americanos sofre-

ram infecções no ouvido (band et a1., 1994). As variáveis relacionadas são hábito de nadar,
sexo, local onde costuma nadar e faixa-etária. Na Figura 1.5 apresentamos os box-plots

para o número de infecções no ouvido segundo as variáveis relacionadas. Observamos que

não existem grandes diferenças entre as variabílidades das categorias das variáveis idade

e sexo, Figura 1.5c e Figura 1.5d, respectivamente, no entanto, nos box-plots das Figuras
1.5a e 1.5b notam-se algumas diferenças entre as variabílidades das categorias das variáveis

hábito e local. Observa-se também que existem pontos aberrantes em todas as categorias

das variáveis. Na Tabela 1.3 apresentamos medidas descritivas do número de infecções no
ouvido para todas as categorias das variáveis, onde observa-se que também nesse exemplo há

indícios de superdispersão. Portanto, o modelo sugerido para estabelecer uma relação entre

o número de infecções no ouvido com as outras variáveis relacionadas, como nos exemplos

anteriores, é também o modelo com resposta binomial negativa.

F\Bufa 1-.5: Bo=-plots segundo hábito (a), lugar (b), idade (c) e selo (d)
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Tabela 1.3
Medidas descritiuüs pctta, o estudo dos recrutas nm.el'icünos

s'/i

g

s'/i

Z

s'/i

Z

s'/i

Z
s'/i

Z

s'/i

Z
s'/i

Z

s'/i

2,05

1,43
5,03

1,40
1,78

1,50
6,00

1,50
3,61

1,60
4,53

2,19
5,39

3,5
6,38

3,33

0,50
1,00

0,92
1,53

0,90
1,34

0,14
1,00

0,78
1,53

2,91
7,57

1,45
1,70

1,57

1,00
1,20

1,00
1,71

0,25
1,00

0,94
5,47

2,37
2,52

3,57
2,69

1,00
1,33

Praia
F

Frequente
M

Piscina
H'

M

F

M

F

Praia

Ocasional

Piscina

        Faixa-Etária
Hábito Local Sexo Medidas 15 19 20 25 25 29

    M ã 0,80 1,00 0,33
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1.2.4 Crescimento de colónias

Consideramos agora o crescimento de três colónias de ParamecÍum atire/{am em um deter-

minado meio nutritivo (Diggle, 1990). Para poder estudar o crescimento das colónias, foram

colocados 20 Paramecit&m abre/iwm em um meio nutritivo em condições adequadas, de modo

que as colónias comecem a se multiplicar com o passar dos dias. O número de indivíduos
foi contado todos os dias, começando pelo segundo dia, até alcançar a. estabilidade no cres-

cimento das colónias, que se produz quando o número de indivíduos na colónia fica estável.

Na Figura 1.6 observamos a forma dessas curvas, as quais aproximam-se a uma assíntota

com o aumento dos dias. Essas curvas podem ser ajustadas com modelos similares aos mo-

delos de crescimento. A diferença pode estar na falta de um ponto de inflexão, uma vez que

não possuem a forma sigmoidal. Apresentamos na Tabela 1.4 algumas medidas descritivas

para o número de indivíduos em cada colónia, agrupando os dias em classes. Notamos que

a variância dos indivíduos para cada colónia, agrupados segundo os dias é bem maior que
a média em geral, indicando a existência de superdispersão. Pata ajustar um modelo aos

dados das colónias devemos escolher algum que leve em conta a forma da. curva, para isto

podemos utilizar modelos não-lineares tais como os modelos de Gompertz, logístico, Weibull

(vida, por exemplo, Ratkowsky, 1983), dentre outros, com resposta binomial negativa.

Diggle (1990) analisou esses dados assumindo a existência de correlação entre as obser-

vações. No entanto, o gráfico dos resíduos, obtido após ajustar o modelo sugerido por Diggle,

contra os resíduos de ordem l apresentam correlação negativa fraca. Isso sugere que a su-

posição de respostas independentes pode não ser inadequada. A vantagem, nesse caso, é o
conhecimento da distribuição conjunta das observações o que permite a aplicação de várias

metodologias, em particular aquelas desenvolvidas neste trabalho. Contudo, esses dados

poderiam ser modelados por modelos marginais com resposta, binomial negativa e alguma

estrutura de correlação. Trata-se de um tópico não discutido neste trabalho que poderá ser

investigado em pesquisas futuras.



Í nt rnH l t r3 n 16

colonia A colonia B colonia C
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Figura Grá$co düs três colónias de Para,medi\ m, a'uretiu,m

I'abela 1.4
Medidas descritivas para o número de indivíduos

segundo o número de dias e o tipo ãe co16nia..

Colónia Dias Média Variância/Média
  0 F 5 21,75 11,69

A 5 F lO 233,00 62,52
  lO [ 15 573,00 4,39

  15 F 20 540,00 8,24

  0 F 5 28,75 23,92
B 5 [ 10 238,40 62,90

  10 F 15 504,00 9,11

  15 F 20 540,00 8,61

  0 F 5 29,25 29,18
C 5 F lO 305,40 59,69

  10 F 15 605,00 4,67

  15 F 20 552,00 8,75
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Figura 1.7: Boz-p/oZs das três co/árias de Paramec um a re/í m

(b)

1.3 Modelos propostos

Vamos supor inicialmente que yl, ..., yn são variáveis aleatórias independentes tais que
X -. B/V(/zi, Ó), onde p{ = p(P; :«{), P = (Pi, ...,a.)r é o vedor de parâmetros de interesse

e xi = (aü, ..-, ziq)I' denota os valores das variáveis explicativas para a i-ésima unidade

experimental.

1.3.1 Modelos log-lineares

Como pi > 0 uma ligação natural entre a média e o preditor linear 77{ = xr/3 (aqui q = p)

de modo a permitir que P varie livremente no -RP é a ligação log-linear. Nesse caso, a parte

sistemática fica dada por

logPi= xrP

que impli.ca em

A'{ = exp(#iz:{) exp(P,a,i)... exp(#pz,{),

isto é, efeitos multiplicativos. Isso nã.o impede que se queira. usar efeitos aditivos, tais como

pi :: Pia;i{ + a2zzi -b + /3,z,



T.t..H-'';. 18

que nã.o garante solução para qualquer P C RP. Ou mesmo alguma outra ligação g(p{) = v7i

pode ser assumida.

1.3.2 Modelos não-lineares

Em muitas situações práticas, particularmente em modelos de dose-resposta, pode-se
assumir para /z(P; açi) uma forma não-linear em /3 de modo que os parâmetros tenham inter-

pretações específicas no modelo. Alguns exemplos de modelos mais conhecidos são
Modelo Weibull:

p Pexp(-7X'); (1.9)

Modelo Gompertz

P cv expj-- exp(/3 -- 'X)j e (l.lO)

Modelo Logístico

P
l+exp(P - 7x

(1.1 1)

Nesses modelos de crescimento sigmoidal intervém os parâmetros a, P, ' e á. O parâmetro

cv está relacionado com a assíntota, o parâmetro # está relacionado ao intercepto no eixo

vertical, isto é, o valor de y quando X = 0. Em alguns modelos o intercepto é P, enquanto

para outros modelos, como por exemplo o modelo (1.9) o intercepto é a diferença entre a

assíntota e #, mas em todos os casos P determina a posição do intercepto.

O parâmetro ,y está relacionado à taxa na. qual a resposta muda desde seu valor inicial

até o seu valor final. O parâmetro á está presente em modelos de quatro parâmetros para

proporcionar maior flexibilidade para ajustar os dados, em comparação com os modelos de

três para.metros.
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1.3.3 Parâmetro na ligação

Uma possibilidade de aumentar a variedade de modelos é através da inclusão de parâmetros

na. função de ligação, isto é, assumindo que g(pi, À) = 77i, onde À é em geral uniparamétrico

embora possa representar um vedor. Propostas para o caso em que 0 < pi < 1 foram dadas,

por exemplo, por Arando-Ordaz (1981), Guerrero e Johnson (1982) e Czado (1992) dentre

outros. Ligações mais gerais têm sido propostas, por exemplo, por Pregibon (1981) e Czado

(1992, 1997). Paula e Cordeiro (1986) e Cordeiro e Paula (1989a) propõem um método ite-

rativo para ajustar modelos lineares generalizados com ligação do tipo g(pi, À) = ?7i, onde À

é multiparamétrico. Esse método iterativo pode ser estendido facilmente para outras classes

de modelos, como a binomial negativa. Nesse caso, uma possibilidade bastante razoável é o

uso de uma função de ligação do tipo Box-Cox, em que g(p{,À) = (pj' -- l)/À para À :# 0.
Quando À = 0 tem-se o modelo log-linear.

1.3.4 Modelos de quase-verossimilhança

Os modelos de quase-verossimilhança foram propostos por Wedderburn (1974) e repre-
sentam uma interessante extensão de modelos lineares generalizados para situações em que

a. verdadeira distribuição dos dados é desconhecida. Assume-se apenas os dois primeiros mo-

mentos para a variável resposta de modo que a média e a variância sejam, respectivamente,

dadas por E(X) = pi e Var(X) = a'l'(p{), onde a' > 0 é o parâmetro de dispersão e V(pi)

uma função da média. No caso de dados de contagem esse tipo de modelo pode ser muito útil

para acomodar o fenómeno de superdispersão, tornando-se um modelo competidor do mode-

lo com resposta binomial negativa. A principal vantagem desse tipo de modelo é a facilidade

na. estimação dos parâmetros, porém como a distribuição dos dados é em geral desconhecida

ficam comprometidos os métodos, por exemplo, de computação intensiva que requerem a

geração de dados da distribuição verdadeira. Para o leitor mais interessado apresentamos

no Apêndice A um resumo dos modelos de quase-verossimilhança.
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1.4 Proposta de trabalho

Os modelos estatísticos de uma forma geral representam aproximações simples de relações

bem mais complicadas entre uma variável de interesse e um conjunto de variáveis explicati-

vas. Assim, torna-se de grande importância o desenvolvimento de métodos de validação do

modelo postulado para os dados. Dentre as diversas técnicas propostas para a validação dos

modelos, doravante denominadas técnicas de diagnóstico, uma. em particular tem recebido

muita atenção nos últimos 15 anos, provavelmente pela coerência metodológica na detecção

de inconsistências entre o mode]o postu]ado e o conjunto de dados. Ta] técnica, denomina-

da influência. local, foi proposta por Cook (1986) e é construída. partindo-se do pressuposto

de que um mode]o adequado é aque]e que não leva a variações substanciais dos principais
resultados de interesse sob diversas perturbações.

O principal objetivo deste trabalho é aplicar o método de influência local nos diversos

modelos propostos com resposta binomial negativa. Isto é, assumiremos em princípio a

forma. g(p{) = v7i, onde ?7{ é um preditor linear, com ênfase para. os modelos log-lineares.

Posteriormente, assumlremos que 77{ assume uma. forma não-linear nos parâmetros e por

fim que g(/z{,À) = v7{, onde À é desconhecido. Em todos os casos discutiremos a. estimação

e as propriedades assintóticas dos estimadores de máxima. verossimilhança dos parâmetros

de interesse, bem como faremos um estudo através de método de Monte Carlo do resíduo

componente do desvio, que tem sido largamente utilizado em modelos lineares generalizados.

Comparações entre os modelos com resposta binomial negativa serão feitas com relação a

modelos com resposta de Poisson e modelos de quase-verossimilhança através de exemplos
ilustrar avos .



Capítulo 2

Modelos Log-Lineares

2.1 Introdução'J-'

Neste capítulo discutiremos a aplicação do método de in$uência local (Cook, 1986) em

modelos log-lineares com resposta binomial negativa. Essa classe de modelos pertence à

classe de modelos lineares generalizados (MLGs) hierárquicos, introduzidos pot Nelder e

Lee (1996). Nessa. classe de modelos, o modelo log-linear com resposta. binomial negativa

é denominado modelo linear generalizado hierárquico log-linear Poisson-gama. Aplicações

recentes de tais modelos podem ser encontradas, por exemplo, em Lee e Nelder (1996),
Venables e Ripley (1999, pp. 242-245), Ten nave e Clhinchilli(1998) e Hinde e Demétrio
(1998). Esses modelos são comumente utilizados para modelar o fenómeno de superdispersão

que aparece nos modelos log-lineares de Poisson. Tal ocorrência aparece quando a variação

indicada pelos dados é maior do que a suposição de variação considerada pela distribuição
de Poisson.

O afastamento da verossimilhança ou /{Ae/{Aood dÍsp/acement é considerado como medida

de influência e o esquema de perturbação utilizado é o de porJderação de casos. A aplicação

do afastamento da verossímílhança em modelos de Poisson com parâmetro de dispersão, que

também aparecem como uma possível alternativa pala modelar a superdispersão, é mais

difícil de ser implementada devido à estrutura de quase-verossimilhança desses modelos.

21
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Derivamos as matrizes apropriadas para obter a influência local nos parâmetros estimados

quc afetam a estrutura da. média assim como também a função de variância nos modelos

com resposta binomial negativa. Apresentamos também um estudo de simulação de Monte

Cano com o fim de pesquisarmos o comportamento da distribuição empírica do resíduo

componente do desvio. São apresentados três exemplos para ilustrar a aplicação dos métodos
desenvolvidos.

2.2 Modelos com resposta binomial negativa
2.2.1 Modelo geral

Sejam I'q, . . . , yn variáveis aleatórias independentes cada uma com função de probabi-
lidade dada por (1.2). O modelo geral com resposta binomial negativa, onde a função de

ligação pode ser qualquer função, como por exemplo as funções identidade e raiz quadrada,
é definido por (1.2) e pela parte sistemática

g(P;)

sendo que xi = (aü, . . - ,3{,)7' contém valores observados de variáveis explicativas e P =
(/3i, . . . , P,)I'. O logaritmo da função de verossimilhança para 0 - (Pl", Ó)I' possui a. seguinte
forma:

"m p: = g':(xrP) e I'( ) é ' fu«ção gama. Porta«to, temos as f««ções escore

Up(0) - ;lã- - X' D(w)D''(f)(y - p)

z(P,é)
{-1

log
F(@ + y.)

F(y; + l)F(@)
+ yJog

#'+ P{
+ Ólog )

(2.2)

e

".w-:-xl@ü'+«J-v'üo-f:;:+".,:l '# l--«l, (2.3)
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sendo X um' m.triz n x p com linh«s xr, «,{ = (dp{/dq{)'/(p?Ó'' + p{), .A = dp{/d,7{,

com i = 1,...,n, y =(3/:,...,y.)r, p =(p-,...,p.)r e @(.) = 1''o/1'o de-t. . fu«ção

digama. Denotamos poi D(a) = diagÍai,..., a.} a matriz diagonal n x n com elementos

dados pelo vetar a = (ai, ..., a.)I"

A matriz de informação de Fisher observada pala (/3r, é)I" fica aqui dada por

--LPÓ l
(2.4)

com

Lpp

Lpó

X'jD(p)D'(f) + D(r)D(g)IX,
X'D(u)D(f)(y - p) e

(2.5)

(2.6)

sendo D'(f) = D(f)D(f), r{ = Ó(y{ -- p{)/(pi(é + p{)), g{ = d'p{/d??, pi = @(p? -- 23/{p{ --

U:ÓÕIÇÉ -} »:$Õ' . u:

Aplicando a esperança na matriz --L obtemos a matriz de informação de Fisher

á @'(@ +y{)+ (yi -- 2P{ -- é)
(é +p:)' (2.7)

K(@, @)

sendo
n

Kpo = >1: u'ixix?, (2.8)

Kpó = K:p = o

n . oo ..l--l

Ã'« - E { E@ + D''p,K ? .D - ;r.i%}. (2.9)
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As estimativas de máxima verossimilhança pala os parâmetros P e @ podem ser obtidas

usando o algoritmo de mínimos quadrados re-poílderados (2.10) e o método de Newton

Raphson (2.11), respectivamente. Assim, assumindo valores iniciais para P e 'é, das ex-

pressões (2.10) e (2.11) obtemos os valores de P e Ó na primeira etapa, repetimos esse
procedimento até conseguir a convergência conjunta das estimativas de máxima verossimi-

Ihança:

XI''D(w("))X/3("+') - XTD(w("))y'''(") e

.#("+O = .É(m) + ( - -E(m))':UÓ(O)("),

(2.10)

(2.11)

sendo que y*(") = XP(") + ]) i(f("))(y -- p(")) é uma variável dependente modificada

localmente. As quantidades D(w(")), D(f(")), y*("), (--.EÓÓ)) e UÓ(0(")) são todas avaliadas
nos valores correntes das estimativas P(") e .É(m)

No Apêndice B discutimos o comportamento assintótico dos estimadores /3 e @.

2.2.2 Modelo log-linear

O modelo log-linear é um caso particular do modelo tratado na subseção anterior. Tais
modelos são definidos por (1.2) e pela parte sistemática

\ompi = qi = <f3, (2.12)

sendo que x{ =(zii,.. . , a{,)I' contém os valores de variáveis explicativas e P =(/il, . . . ,/3)a''

O logaritmo da função de verossimilhança para 0 - (/37', Óyr apresenta novamente a seguinte
forma:

rU',-0 -E li.gÍTC;b+.J/r ;+ rÜ0}+«;i.;Í8-ál:-l+ó-';{ " }l,

com pi = exp(xr/3) e I'(.) é a função gama. Então, temos as funções escore

Up(0) - lii- - X' D(v)D''(p)(y p)
(2.13)



l\modelos Log-Lineares 25

e

u.w - g; - E l@@+ «J - @@ - ü. + ©/@+ «o + i.gl7.Í-} + il,

sendo que Xé umamatriz nxp com linhas dadas por xr e t;{ = @pi/(é+p;), com í = 1,. . .,n.
A matriz de informação de Fisher observada pala (pl'', @)T fica dada por

Í, . [ -Ê«
-Lóp --z,ó J '

(2.14)

(2.15)

com

Lpp

Lpó

-X'D(v){l + D(-)}X,
é-'X'D'(v)D':(p)(y - p) e

(2.16)

(2.17)

ÊÍv,'w -- «J -- @Ú-?%;-©} -.- =e-:.}(W,
sendoD'(v)(v)D(v)e,; -p:)/(é+p:).

Aplicando a esperança na matriz --L obtemos a matriz de informação de Fisher (vede,

por exemplo, Lawless, 1987 )

(2.18)

K@,-D -l :: Kpó í2.19)

sendo

E «;,';,', ,

Kpó = K31a = o
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n . oo .[--l

Kó E{ E(ó+.j)''p'(b ? .j) - IÍ:1%}.(2.20)iéi * jêo /z{ -'F g)

As estimativas de máxima verossimilhança para P e 'é podem ser obtidas atualizando de

forma iterativo entre o algoritmo de mínimos quadrados re-ponderados para obter estimati-

vas de P de (2.21) e o método de Newton-Raphson para obter a. estimativa é de (2.22), até

obter a. convergência das estimativas de máxima verossimilhança. de forma conjunta. As esti-

mativas de máxima verossimilhança /3 e Ó podem ser encontradas resolvendo iterativamente

as seguintes equações:

XTD(v("))X/3("+') - XI'D(v("))y'''(") e

.é("+0 = .#o") + ( -- .[0"))''UÓ(0)("),

sendo que y*(") = X.(")/3(") + D i(p("))(y -- p(")) é uma variável dependente modifica-

da localmente. As quantidades D(v(")), D(p(")), y*("), ( -- ZÓÓ)) e UÓ(0(")) são todas

avaliadas nos valores correntes das estimativas P(") e .#(m)

Lawless (1987) mostra a independência assintótica entre P e é e fez o cálculo de seus

desvios padrão assintóticos (vide Apêndice B).

(2.21)

(2.22)

2.3 Resíduo componente do desvio

Tradicionalmente a definição mais intuitiva de resíduo é dada pela diferença yi -- 0{, que

mede de forma linear quanto o valor predito se afasta do valor observado. Essa definição

funciona bem no caso linear, embora seja necessário sempre obter a forma padronizada da

diferença., uma vez que as variâncias não são as mesmas. Além disso, mesmo que os erros

sejam independentes os resíduos são em geral correlacionados, exigindo algum cuidado na

hora de interpreta-los. Nesse sentido, Atkinson (1981, 1985) propôs, quando os resíduos

sã.o confrontados com alguma distribuição postulado, o uso de ent;e/ares, que sã.o bandas

de confiança. obtidas por métodos de Monte Carlo a partir do modelo ajustado para. avali-
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arcm afastamentos sérios da distribuição postulado para os resíduos e de forma indireta da
distribuição postulada. para os erros.

A análise de resíduos pode basear-se nos resíduos de Pearson e componente do desvio

(vide, por exemplo, McCullagh e Nelder, 1989, pp. 37-39). Os resíduos, contudo, mais uti-

lizados em modelos lineares generalizados são definidos a partir dos componentes da função

desvio, os quais podem ser interpretados como uma distância para cada observação entre o

logaritmo da função de verossimilhança do modelo saturado e o logaritmo da. função de veros-

similhança do modelo postulado. O resíduo componente do desvio tem sido uma ferramenta

útil para a análise de resíduos em modelos de regressão não-linear. Nos modelos lineares
generalizados, por exemplo, Pregibon (1981), McCullagh (1987), Williams (1987) e Paula
(1995) deram versões padronizadas para esse resíduo e encontraram boas aproximações com

a distribuição normal padrão. Davison e Gigli(1989) apresentaram uma forma geral para

aproximar o resíduo componente do desvio para a distribuição normal no caso de respostas

contínuas, incluindo dados censurados, enquanto Farhmeir e Tutz (1994) apresentaram uma

forma padronizada para o resíduo componente do desvio para distribuições fora da família

exponencial. Therneu, Grambsch e Fleming (1990) discutem o resíduo componente do desvio

em processos de contagem e mais recentemente de Souza e Paula (2002) discutem aproxi-
mações desse resíduo em modelos de regressão von Mêses. A versão padronizada (vede, por

exemplo, McCullagh, 1987) é a seguinte:

. :Ld(y:;Ê;)
(l -- Ài{):/' '

dz(yil /z{) é o i-ésimo componente do desvio, Ài{ é o i-ésimo elemento da diagonal principal da

matriz de projeção no plano tangente à estimativa de máxima verossimilhança p(#) e o sinal

atribuído é o da diferença. y{ Ú{. Alguns trabalhos mantiveram a preferência para o resíduo

componente do desvio. Por exemplo, Williams (1984) realizou estudos de simulação para

MLGs e descobriu que não existem fortes desvios da distribuição do componente do desvio

d{
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da distribuição normal padrão. McCullagh (1987) mostra que em MLGs a distribuição de

d(X; q{) + p3i/6

1 + (14Pgi -- 9P4{)/36

está próxima à distribuição normal padrão, onde d(X;77{) denota o desvio avaliado em
(/3a'',é)a'', v7i é o pieditor linear usual e p3{ e p4{ são os coeficientes de assimetria e curto-

se de ÕZ{/a?7i, resp'ctivamente. De Cox e Sneli(1968) jeqs. (23), (26) e (27) l segue que
Eld(X; '7{)} = 0 e Varia(X;qi)} = 1 -- Ai{, onde os termos omitidos são o(n'') e Aü é o

á-ésimo elemento da diagonal da matriz de projeção lil (McCullagh e Nelder, 1989, p. 397).
Mostramos que esse resultado vale também para os modelos com resposta binomial negativa

(vede Apêndice D). Davison e Gigli(1989) propuseram uma outra aproximação para a. dis-
tribuição do resíduo componente do desvio e a. distribuição normal padrão. O problema está

que é requerido que a variável resposta sqa contínua e a extensão para respostas discretas

não é direta. Assim, restringimos nosso estudo à aproximação de McCullagh.

O resíduo componente do desvio no caso de @ conhecido ou fixo possui a seguinte forma:

para i' 1, . . . , n, onde sinal(y{ -- /2í) significa o sinal de (3/i -- Âi). A função desvio é definida

como D(yl&) = E:::i d'(yí;Pi,ó). Quando Ó é conhecido Z)(Y;») segue , sob o modelo,

uma distribuição qui-quadrado com (n -- p) graus de liberdade à medida que é --> oo e p{
é grande, V{. Nesse caso, a. estatística da razão de verossimilhança é construída tomando

diferenças entre os desvios. A forma geral para a estatística da razão de verossimilhança

pa'a testar, por exemplo, as hipóteses Ho : /7i = 0 contra Hi : Pi # 0, onde P = (/37',P2T)a",

é dada por

sendo que »o e .po denotam as estimativas sob a hipótese nula e p e .É são as estimativas de

máxima verossimilhança sob o modelo proposto

d(yi; /2i, é) -l(y{ -- p{)v'ã

(,, = 2>'
{-1

log
r(ã + :v;)i'(á')
I'(ó' + y:)F(ó)

+ yilog

+ yilog

y:(P. + é)

&{(yi + @)

p;(8'+ p?)
&?(ó + P:)

+ @log Z 'Ã'"'g )

(2.23)
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Numa. situação frequente, podemos ter a. partição P = (/3T, Pl")T com as hipóteses Ho

/3i - /3? contra. .17i : P: # P?. O teste de Wald nessa situação fica expresso na forma:

(. - [P: P?j'Va: - : (Õ.) IÕ :

sendo

Va-(,Õ :) /4)M,D(w0/4)X:j' : ,

em que Xt é a submatriz de ordem n x q da partição X = (Xi,Xz), e portanto X2 é
« x (P - q), M, - n,, com H, D(wy/'X,(X{D(w)X,)''X{D(w):/'

O teste de escore, por sua parte fica definido da seguinte forma:

(- (p?)'Vero(,â:)U(p?),

sendo U(P?) a função estore para Pi e Vero(P:) é a variância assintótica que está sendo
estimada sob a hipótese nula. O interesse também pode estar no parâmetro de dispersão,

nesse caso pode-se testar ,17o : é = Óo contra Xi : é # Óo. Assim, o teste de Wald é dado por

G - [@ Ó'j'V.r-:(ê)lã - é'l,

e o teste de escore é dado por

(« (ó')'v«o(ê)u(é'),

sendo U(@') a função escore para 'É e Vero(@) é a variância assintótica que está sendo

estimada sob a hipótese nula.

Desde que para valores fixos de @ o modelo log-linear com resposta binomial negativa é

um MLG, é razoável esperar que a aproximação de McCullagh possa ter pelo menos, para

grandes valores de n, uma boa. aproximação entre a distribuição empírica de d(X; P{, @) e

a distribuição normal padrão. A matriz de projeção IH para. valores fixados de @ possui a
forma.

H /'X(X'D(v)X)':X'D(v):/',
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de modo que /zí{ pode ser expresso como

«:xr(X'D(v)X)':&
7.:@!L:xr(X'D(v)X)''&.
(@' + /z{)

Similarmente aos MLGs, se ÀÜ é usado como medida de /euerage, então observações com

valores grandes para a média ajustada (valores altos para a função de variância estimada)
vão tender a ter grandes valores de Ài{. Assim, o gráfico de Aií contra pi pode ser mais
informativo que o gráfico de Aií contra o índice das observações. Observações com grandes
valores para /zü podem ser influenciáveis nos coeficientes estimados.

O resíduo padronizado do componente do desvio fica então dado por

hÍÍ

d" QUi\ Ü.: . $
:Ld(yi; P{ , Ó)

(2.24)

sendo que é pode ser estimado consistentemente por Ó. No entanto, como os resíduos com-

ponente do desvio não são nem independentes nem normais, é sugerido adicional ao gráfico

normal de probabilidades ergue/ares formados por um conjunto adicional de observações como

foi proposto por Atkinson (1981).

2.3.1 Simulações

Desenvolvemos um estudo de simulação com o objetivo de investigar o comportamento

da distribuição empírica do resíduo componente do desvio padronizado para alguns valores

de n e de Ó. Consideramos uma única covariável X em duas situações. A primeira situação,

X possui distribuição uniforme U(0, 6) e no segundo caso X segue distribuição normal com

média zero e variância 2. As observações binomial negativa foram geradas no S-Plus, através

da /áórary MASS (Venables e Ripley, 1999). Para. combinações de n. e é foram geradas 1000

amostras aleatórias. Ajustamos um modelo log-linear com resposta binomial negativa. aos

dados usando o S-Paus. A saída apresenta. os resíduos componente do desvio dl, ...,d., os
quais foram padronizados para obter d;, ..., d;. Ordenámos os resíduos de modo a obter
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di'l) 5; d(2) $ .. $ d&.). Construímos gráficos normais de probabilidades entre os percentis

médios dÍi), .. ' d?,.) e os percentis esperados da distribuição normal padrão. A Figura 2.1
mostra. os gráficos normais de probabilidades quando X é distribuído como U(0,6) para
valores de Ó = 1, 2,4 e n = 25,50, 100. A Figura 2.2 considera as mesmas combinações que

na Figura 2.1, quando X é distribuída como Ar(0,2). Outras situações para n e 'É, cujos
gráficos foram omitidos, também foram consideradas. A principal conclusão dos gráficos

gerados é que, não obstante algumas tendências não-lineares, existem indicações de forte

concordância entre o resíduo componente do desvio padronizado e a distribuição normal

padrão.

2.4 Métodos de diagnóstico influência local

A deleção de pontos talvez seja a técnica mais conhecida para avaliar o impacto da reti-

rada. de uma observação particular nas estimativas da regressão. A distância de Cook (book,

1977) originalmente desenvolvida para modelos normais lineares, foi rapidamente assimila-

da e estendida para diversas classes de modelos. Por exemplo, Moolgavakar, Lustbaser e

Venzon (1984) estendem a metodologia para regressão não-linear com aplicações em estudos

emparelhados, Ross (1987) discute a geometria da deleção de casos em regressão não-linear,

Cook, Peão e Weisberg (1988) comparam o afastamento da verossimilhança com medidas
tradicionais de deleção de pontos tais como a distância de Cook e o DFFITSI, esse último

proposto por Belsley, Kuh e Welsch (1980) e Paula e Peres (1988) discutem a deleção de

pontos em MLGs com parâmetros restritos na forma CP ? O. Davison e Tsai(1992) e
Cordeiro e Paula (1992) estendem a metodologia para modelos cuja distribuição não per-
tence à família exponencial de distribuições. Recentemente, Galea, Riquelme e Paula (2000)

investigam a metodologia em modelos elípticos multivariados. Referências importantes nesse

tópico são, dentre outras, os livros de Cook e Weisberg (1982), Atkinson (1985) e Chatterjee

e Hadi(1988). Um problema. que pode ocorrer com a. deleção individual de pontos é o que

se denomina mass;áng eXecí ou seja, deixar de detectar pontos conjuntamente discrepantes.



Modelos Log-Lineares 32

.9

000
8
0
C0
C0
E
0

()

Perde nus da Normal Padrão
(n=25,phí=1)

Percentis da Normal Padrão
(n=25,phi=2)

Peace nus da Normal Padrão
(n=25,phi=4)

2 .1 0 2 .2 0 l 2

Percenlb da Normal Padraa
(n50, phi= 1) PercerHJR:gbNormajPadraa

Percentis da Normal Padrão
(n=50,phi=4)

0

8
Q
Q

'u

0
C
g0
g00

0
>

00
0

êa)C0
Ê
0
0

2 0 l 2 .2 .1 0 2
.2 0 2

Percentis da Normal Padrão
(n=100.phi=1)

Percentis da Normal Padrão
(n=100.phi=2)

Perde nus da Normal Padrão
(n=100,phi=4)

Figura 2.1: Grá.Rco normal de probabilidades para modelos !og-!irteares com resposta hino
miai negar ua e couariáuel com distribuição U(0,6)



Modelos Log-Lineares 33

0
à00
80
E
8
0
g
8

Perce nus da Normal Padrão
(n:25,phi=1)

Percentis da Normal Padrão
(n=25,phl=2)

Peace nus da Normal Padrão
(n=25,phi=4)

2 .1 0 l 2 .2 0 l 2

Perce nus da Normal Padrão Percentis da Normal Padrão Peace nus da Normal Padrão
(n:50:bhiê4)

0

ã0
0

'u

0
C
0C
0
E
0

()

0
ã0
0

'D

0
C
0
C0
Ê0

()

.2 0 l 2 .2 l 0 l 2 -2 l 0

Perde nus da Normal Padrão
(n=100.phi=1)

Percentis da Normal Padrão
(n=100,phi=2)

Perce nus da Normal Padrão
(n=100.phi=4)

Figura 2.2 Grá$co normal de prosa,bilida,des 'para rrtodelos log-lineares com respostcl bico
miai rtegatiua e couariáuet com distribuição N(Q, 2)



Modelos Log-Lineares 34

Embora esse procedimento de deleção múltipla de pontos não seja muito popular, provavel-

mente em virtude do custo computacional envolvido, existem vários procedimentos robustos

para. a detecção de pontos discrepantes, muitos dos quais com um custo computacional rela-

tivamente baixo (ver, por exemplo, Fung, 19931 Peão e I'ohai, 1999). Como em geral esses

procedimentos têm sido desenvolvidos para modelos lineares, abre-se uma perspectiva de

pesquisas em classes mais abrangentes, tais como os MLGs.

No caso da binomial negativa. uma aproximação da distância de book é dada por

2ÍZ.(P) -L(Ón)}
. Ai: ,

' ?i'.'iã';''
sendo que /3({) denota a estimativa de máxima verossimilhança sem o {-ésimo ponto e r2: =
(yi -- p{)/(pi + p?/é) é o resíduo de Pearson.

Contudo, uma das idéias mais inovadoras na área de diagnóstico em regressão foi apre-

sentada por Cook (1986) que propõe avaliar a influência conjunta das observações sob pe-

quenas mudanças (perturbações) no modelo, ao invés da avaliação pela retirada individual

ou conjunta de pontos. Essa. metodologia, denominada influência local, teve uma. grande

receptividade entre os usuários e pesquisadores de regressão, havendo inúmeras publicações

no assunto em que se aplica. a metodologia em classes particulares de modelos ou em que

se propõe extensões da técnica. Por exemplo, na classe de erros normais, Lawrence (1988)
investiga a aplicação de influência ]oca] em modelos lineares com parâmetros na trarlsfor-

mação da resposta, Beckma.n, Nachtsheim e book (1987) apresentam estudos de influência.

local em modelos de análise de variância com efeito misto, Trai e Wu (1992) investigam in-

fluência local em modelos auto-regressivos de la. ordem e modelos heteiocedásticos e Pauta

(1993) aplica influência local em modelos lineares com restrições nos parâmetros na. forma.

de desigualdades lineares. Saindo da classe de erros normais tem-se, por exemplo, o trabalho

de Pettitt e Bin Daud (1989) que investiga.m influência local em modelos de Cox com riscos

proporcionais, Escobar e Meeker (1992) adaptam influência local numa classe paramétrica. de
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modelos para análise de sobrevivência, O'Haja Hines, Lawless e Carter (1992), Kim (1995)

e Pan, Fang e von Rosen (1997) aplicam métodos de influência local em regressão multi-
variada. Mais recentemente, Galea, Paula e Bolfarine (1997), Liu (2000) e Galea, Paula e

Uribe-Opaco (2002) apresentam estudos de influência local em modelos elípticos lineares,

enquanto Kwan e Fung (1998) aplicam a metodologia em análise fatorial, Gu e Fung (1998)

em análise de correlação canónica e Paula (1996) em modelos próprios de dispersão.

Pala formalizar o método de influência local em modelos com resposta binomial negativa,

consideremos que L(O) denote o logaritmo da função de verossimilhança do modelo, sendo

0 = (p'r,Ó)r, e seja, w um vedor n x l de perturbações restritas a algum subconjunto
aberto n C #?". As perturbações são aplicadas no logaritmo da função de verossimilhança.

Assumiremos em particular o esquema. de perturbação denominado ponderação de casos em

que o logaritmo da função de verossímilhança toma a seguinte forma:

sendo 0 $ w{ $ 1 e w. = (1, 1, . , 1yr é o vedor de não perturbação. Note clue Z,(Olho) =

Z(0). Para obter a influência das perturbações na estimativa de máxima verossimilhança O,

consideramos o afastamento da verossimilhança (/{Ae/ Aood dÍsp/acemerzt) definido por

t(ol',)
{-1

log
F(@ + vi)

r'(v: + i)i'(é)
+ yilog + Ólog

LO(«.,) Z;(0) - -L(0«)},

sendo que Õ. denota a estimativa de máxima verossimilhança, sob o modelo L(Olw). Nos

modelos com resposta binomial negativa LI)(w) pode ser interpretado como uma medida de

diagnóstico que leva mais em conta a especificação incorreta da função de variância do que

da, estrutura da média. A idéia de influência local está relacionada com a caracterização do

comportamento de Z,Z)(w) ao redor de wo, veja. na Figura 2.3 a representação do gráfico de

influência local para o caso de duas perturbações. O procedimento consiste em selecionar

uma direção unitária /, ll / 11= 1, e considerar o gráfico de LD(wo+aZ) contra a, onde a C m.

Esse gráfico é denominado linha projetada e resulta da intersecção do plano ortogonal a To
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LO(uJ

Figura 2.3: Gr({/ico de lzW ênc a laca/.

contendo .é com a superfície (LZ)(w),w), sendo To o plano tangente à superfície em uo.

Note que, como LZ)(wo) = 0, LZ)(wo + aZ) possui um mínimo local em ct = 0. Cada

linha projetada pode ser caracterizada considerando a curvatura normal (il(O) ao redor de
a = 0. Essa curvatura é interpretada como o inverso do raio do melhor círculo ajustado

em a = 0. Uma sugestão é considerar a direção /.., que corresponde à maior curvatura

O/..,(O). O gráfico de Z«- contra a ordem das observações pode revelar aqueles casos que

sob pequenas perturbações exercem notável influência cm -LZ)(w). Cook(1986) mostra que a

curvatura normal na direção / toma a forma CZ(0) = 21/ra.r(Ê)''A/l, onde --i é a matriz

de informação de Fisher observada, para o modelo postulado (ao = wo) e a. é uma matriz

(p+ 1) x n com elementos dados por Z\ij ' a'L(Olw)/aOÍõwj, avaliados em 0 = Õ e w = wo,
i= 1,...,p+lej= 1,...,n. Então, O/... éo maior autovalor da matriz B = Ar(Ê)-:A,
e /«- é o correspondente autovetor. O gráfico de /.., contra. a ordem das observações para.

a. matriz .Ar(L)'' A pode mostrar como perturbar o logaritmo da função de verossimilhança
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para obter grandes mudanças na estimação de 0 e consequentemente na estrutura. da. média

e na função da variância. LesafTre e Verbeke (1998) sugerem considerar também a curvatura

na direção da á-ésima observação que corresponde em computar a curvatura no vetar n x l
/{ formado por zeros com um na {-ésima posição. Assim, a curvatura na direção Zi assume a

forma (: = 2lAr(L)'ia.{l, onde Ai denota a {-ésima linha de .A. Uma dificuldade prática

em diagnóstico é estabelecer um ponto de corte sobre o qual um indivíduo é considerado como

influenciável. Segue da curvatura na direção ,e{ que E:;:i --2tr(L'i :l:L:i Alar) converge a

2s, para n grande, onde s é o número de autovalores de --Aa"(L)'' A. De forma que podemos

classificar um indivíduo para o qual (1% é maior que duas vezes o valor médio (maior que

4s/n, para n grande) como sendo influenciável. Foi sugerido substituir o valor de 2s pela

soma rea], de forma que o {-ésimo indivíduo é inf]uenciáve] se o seu valor de (;'. é maior que

o valor do ponto de corte 2)ll:=:;i Oi/n.

Da equação (2.4) segue após algumas manipulações algébricas, que a matriz inversa de

L no modelo geral toma a forma

IXrjD(ü)D'(f) + D(í')D(Ê)IXJ'' + AAr/c A/c l
A"/' i/. J '

com A = ]XrjD(ü)D'(Í')+D(f')D(g)]XJ':XTD(ü)D(+)(y-&) e c = .Eóó-(y-A)a''D(f)D(ü)XA
Também apresentamos a matriz (p + 1) x n dada por

.& . r . X'DW )
k zXé. , . . . , Aó, ,/

«nd. ê: u:Çd ildqâlÊ:-dp,:ldq:Qq:-thlÇk:-+h. b.b: uÜ- $Çb- Ç&-tuÕlt&-v

Êi)+ logé+ l -- log(Ó+ Êi), para { - l,. . . ,n.

Particularizando para o modelo log-linear temos de (2.15), que após algumas manipu-
lações algébricas, a matriz inversa de L no modelo toma a forma

i,.- . l -jXTD('ü){l + D,ÇÍ)}XJ': + AAI'/c A/c lAr/' l/c l '

lL



Modelos Log-Lineares 38

com A 'lx'n(ü){i+ D(í')}xl''x'D(ü')D':(&)(y - A) e c - ã''(y -
&)I''D :(&)D(ü')XA. Também apresentamos a matriz (p + 1) x n dada por

a. . r . X'D© )k z\"-,. .,aó. 7 '
sendoêi(yÍ+ê)/(pi+8)eAÓ. +yi)-@(ê)-(Ú+yi)/(ã+A{)+log8+
[ -- ]og(Ó + »i), para i- ], . . . , n.

No entanto, se o interesse está somente em obter a influência no vetar P, a curvatura

normal na direção / é dada por a/(P) = 2lZa''Ar(É-' -- Bi).A/l (vede Cook, 1986), com

O gráfico do maior autovetor de Ar(L-' -- Bi)A contra a ordem das observações pode

mostrar aquelas observações mais influentes em P. Da mesma forma, a curvatura normal

para o parâmetro de dispersão #' na direção ,e é dada por C/(Ó) = 21/a"Aa''(L': -- B2).AZI,
com

Bl=
0 0

o Éã

0
r .cã ' )

A influência local das observações em @ pode ser obtida considerando o gráfico de Z..,.

contra a ordem das observações para a matriz A.'r(L'i -- B2)a.. Muitos dos resultados
apresentados nesta seção estão também descritos em Svetliza e Paula (2001).

Além da ponderação de casos existem outros tipos de perturbação bem como outras

medidas de influência que têm sido usadas em influência local. As perturbações mais conhe-

cidas são na variável resposta, em que y. = y + .o«Var(y) onde co é um número real, e nos

valores de alguma variável explicativa, em que #:. = zt + w#Var(Xt) onde w é um numero

real. A primeira perturbação não faz sentido no caso da distribuição binomial negativa uma.

vez que y é discreta, e no segundo caso faz sentido apenas se X, é contínua. Thomas e
Cook (1990) propõem algumas medidas de inüuência. para avaliar o impacto dessas pertur-

bações em MLGs com resposta contínua, as quais têm sido estendidas para vários modelos
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de regressão com resposta contínua. Medidas de influência, alternativas foram propostas pol

outros autores. Exemplos incluem a soma de quadrados dos resíduos (Wu e Luo, 1993),

verossimilhança perturbada maximizada (Billor e Loynes, 1993), distância escore (Paula,
1993), distância de Cook generalizada (Shi, 1997) e uma variedade de medidas em análise de

correlação canónica (Gu e Fung, 1998). Contudo, Cook (1986) sugere o uso das perturbações

acima com a medida ZZ)(w) embora as interpretações dos resultados sejam mais complexas

do que com as medidas propostas por Thomas e Cook (1990). No caso de perturbar uma
variável explicativa contínua qualquer Xt de modo que at. = zt +wSt, onde Se é uma estima-

tiva do desvio padrão de Xt, obtemos para o modelo geral com resposta binomial negativa

os seguintes resultados:

» - l ;'''Ztt? ='''" l

õ {#(#ih) + (ty('!gê8#)} . '«.

j

1,

sendo b{

Logo, o gráfico de Z«- contra a ordem das observações para as matrizes A7'(Ê'i)a.,
a.7'(Ê'' -- BI)A e Aa''(Ê': -- Bz)a. mostram como perturbar a t-ésima variável explicativa

para obter grandes mudanças nas estimativas 0, /3 e é, respectivamente.

hsÕ (éii#-), p-'- : '

2.5 Aplicações
2.5.1 Estudo sociológico na Austrália

Analisamos inicialmente o conjunto de dados considerado por Aitkin(1978)(vede também

Apêndice E e Seção 1.2.1) sobre um estudo sociológico desenvolvido na Austrália em que 146

estudantes de 8a- série e ensino médio são comparados segundo a ausência num determinado

ano lesivo e os seguintes favores de interesse: ano que o estudante está cursando (1: 8a série,

2: 1a ano do ensino médio, 3: 2Z ano do ensino médio , 4: 3a ano do ensino médio), etnia

(l: aborígene, 2: não aborígene), sexo (l: masculino, 2: feminino) e desempenho escolar (l:
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insuficiente, 2: suficiente). A variável resposta considerada foi o número de dias ausentes

na escola. durante o ano escolar. Portanto, os estudantes foram classificados segundo os
seguintes favores:

Ano: 8a série, la ano, 2Z ano e 3z ano do ensino médio;

Etnia: crianças aborígenes e não aborígenesl

Desempenho: suficiente e insuficiente e
Sexo: masculino e feminino.

Seja. X.iX;Z« o número de dias ausentes na escola para a m-ésima criança do í-ésimo ano

escolar, J-ésimo grupo étnico, A-ésimo grupo de desempenho e /-ésimo sexo. E assumido que

Xjkz«. segue uma distribuição binomial negativa com média PÜk( e parâmetro de dispersão

constante Ó. A parte sistemática é dada por

logo:j« +P; +b + ák + 0., (2.25)

com Pi = 0, ,h = 0, (fi :: 0, 0i :: 0, i :: 1,2,3,4 e .j,A,/ = 1,2. O parâmetro #{ representa

o efeito do {-ésimo ano escolar, 7j o efeito do .j-ésimo grupo étnico (.j = 1, aborígenes .j = 2,

não aborígene), õk o efeito do #-ésimo grupo de desempenho (k = 1, suficientes A = 2,

insuficiente) e 0i o efeito do /-ésimo sexo (/ = 1, masculinos / = 2, feminino). A Tabela 2.1

apresenta as estimativas dos parâmetros (desvio padrão aproximado). Podemos notar que os

fatores Sexo e Desempenho são não significativos a 10% de modo que são retirados do modelo

(2.25), denominado modelo 1. Com a inclusão da interação Ano*Etnia no modelo sem os

fatores Sexo e Desempenho obtemos que (nv = 11, 1634 P-valor = 0,0109, indicando pela

inclusão desse termo. As estimativas de máxima verossimilhança. do modelo com Ano, Etnia

e Anos'Etnia, denominado modelo 2, são dadas na Tabela. 2.1. O valor do desvio do modelo

log-linear de Poisson com os mesmos efeitos considerados no modelo 2 é igual a 1597,11

com 138 gra.us de liberdade, indicando uma forte evidência de superdispersão. A Tabela
2.1 também mostra as estimativas paramétricas e os desvios padre.o aproximados do modelo

log-linear de Poisson com parâmetro de dispersão, denominado modelo 3. Podemos notar

que as estimativas dos modelos 2 e 3 são bem parecidas, no entanto o modelo de Poisson com
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parâmetro de dispersa.o(que é um modelo de quase-verossimilhança) não tem verossimilhança

conhecida. dificultando o desenvolvimento de certas técnicas de diagnóstico. A Figura. 2.4

apresenta. as médias ajustadas do modelo final. Uma. interpretação da. estrutura das médias

estimadas para o modelo 2 é dada. a seguir. Nota-se que o grupo nã.o aborígene possui em

geral um número médio menor de dias ausentes. A maior média é observada para estudantes

aborígenes cursando o segundo ano do ensino médio e a menor média estimada é observada

para. estudantes não aborígenes cursando o primeiro ano do ensino médio. Comparamos os

gráficos normais de probabilidades quando }Çjkz« segue uma distribuição binomial negativa. e

uma distribuição de Poisson. Assim, as Figuras 2.5a e 2.5b apresenta.m os gráficos normais de

probabilidades com ergue/ares para o resíduo componente do desvio d*(yil /2i, é) sob modelos

log-linear de Poisson e log-linear com resposta binomial negativa, respectivamente. Apesar

de alguns resíduos negativos grandes o gráfico não apresenta. nenhuma característica não

usual no segundo caso. No primeiro caso, corltudo, podemos notar que o modelo é ajustado

de forma insatisfatória, confirmando a forte evidência de superdispersão. As Figuras 2.5c

e 2.5d mostram o gráfico de 1/«-1 para P e 'É contra o índice da.s observações de forma
sepai'ada no modelo 2. E possível observar da Figura 2.5c va.lores grandes de influência

local para os casos #72, #73, #74 e #109 em #. O caso #72 representa uma criança não

aborígene na. 8a- série com o maior número de dias ausentes na escola. Os casos #73 e #74

são crianças com igual característica, a única diferença é que essas crianças nã.o falta.ram

nenhum dia na escola durante o ano considerado. O caso #109 possui também as mesmas

características, porém essa criança tem um número muito alto de dias a.usentes. Desde que

os dados estão ordenados de acordo com a variável Etnia, percebemos pela Figura 2.5d

que as crianças aborígenes exercem maior influência na estimativa de é que as crianças
não aborígenes. A Figura 2.6 mostra o gráfico da distância de book contra o índice das

observações, notamos que o caso #72 é o mais influente, também os casos #36 e #104 são

influentes. A Tabela. 2.2 apresenta. a. variação percentual das estimativas dos parâmetros

quando retira.mos as observações mencionadas acima. Como os casos #73 e #74 possuem
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as mesma.s características, a. eliminaçã.o de qualquer um deles produz os mesmos resultados.

A eliminação da observaçã.o #72 reduz o efeito das interações Etnias'Ano2 e Etnia#Ano3, no

ente.nto, elas continuam significativas. Observamos que a variação percentual das estimativas

dos parâmetros é muito grande quando retiramos a observação #72. Em geral, a. eliminação

das observações discrepantes não muda as conclusões inferenciais. As Figuras 2.7a, 2.7b

e 2.7c mostram os grá.bicos de influência local total de (Z contra o índice das observações

considerando O, /3 e Ó, respectivamente. Na. Figura 2.7d apresenta.mos o gráfico de (l: para

Ó contra Clí para. P. O ponto de corte é dado por 2ll:Z::i (;./n e é indicado na. figura por
linhas de traço. O valor do ponto de corte é 0,204 para P, sugerindo que todos os indivíduos

que aparecem acima. desse valor exercem influência na estimativa do parâmetro. O gráfico

de âii contra o índice das observações é apresentado na Figura 2.8, mas observamos que o

mesmo não é informativo. Na. Figura 2.9 apresentamos as linhas projetadas (ou gráficos de

influência) para as três observações #72, #73 e #104 que focam as mais influentes segundo os

gráficos anteriores. Notamos que perturbando essas três observações separadamente, os casos

#72 e #104 mostram-se com um maior afastamento local para ÉZ)(a) = 2ÍL(Õ) -- L(Õ.)},
comwi::a,wj::lpara..j#ie l<a<1.

Tabela 2.1
H;stlmattuas dos parâmetros do :stvdo soa.ilógico na .4astrá/ía

Efeito Modelo l Modelo 2 Modelo 3
Intercepto 2,895(0,228) 2,628(0,249) 2,628(0,259)

Etnia. -0,569(0,153) 0,131(0,345) 0,131(0,348)
Sexo 0,082(0,160)    
Ano2 -0,448(0,239) 0,178(0,319) 0,178(0,321)
Ano3 0,088(0,236) 0,827(0,317) 0,826(0,293)
Ano4 0,357(0,248) 0,371(0,334) 0,370(0,323)

Desempenho 0,292(0,186)    
Etnia#Ano2 0,991(0,439) -0,991(0,473)
Etnia#Ano3 -1,239(0,446) -1,239(0,445)
Etnia+Ano4 0,176(0,464) o,176(0,4421

é 1,275(0,i6i) 1,357(0,174) 12,091
Desvio 167,95(139 g.l.) 167,84 (138 g.l.)  
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Tabela 2.2
Varia,ção perder\tuas das estimütiuas dos para,metros

2.5.2 Falhas em peças de tecido

Como segunda ilustração, consideramos o conjunto de dados referente ao número de falhas

em peças de tecido de diferentes comprimentos dados por Hinde (1982) (vida Apêndice E e

Seção 1.2.2). As variáveis neste exemplo são o número de falhas e o comprimento de cada

peça de tecido, essa última varia.vel é a variável explicativa. Em conseqüência, temos que

Compra.mento: comprimento da. peça de tecido e

Falhas: número de falhas na. peça. de tecido.

Seja. X o número de falhas para a á-ésima. peça- Primeiro, supomos que X segue uma.

distribuição de Poisson com média p{ e parte sistemática dada por

logpi = a + /3comprimentoi (2.26)

O desvio do modelo ajusta.do, denominado modelo 1, é aproximadamente igual ao dobro

do número de graus de liberdade (vida Tabela. 2.3), indicaíJdo uma possível superclispersã.o.

Assim, assumimos uma. distiibuiçã.o binomia] negativa., com média. p{ e pa-râ.metro consta.nte

de dispersão Ó, denominado modelo 2. Ajustamos ta.mbém um modelo log-linear de Poisson

cçLiüíuuo us ousei uaçoes atscrepantes.

Efeito Sem 72 Sem 73(74) Sem 109
Intercepto 0,00 0,00 0,00

Etnia. 219,00 -56,48 67,17
Ano2 0,00 0,00 0,00
Ano3 0,00 0,12 0,12
Ano4 0,00 0,00 0,00

Etnia+Ano2 28,96 -7,46 8,78
Etnia#Ano3 23,16 -5,97 7,10
Etnias'Ano4 163.06 -42,04 50,00

ó -3,83 -3,83 0,07
Desvio 0,60 1,26 0,69
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ç' \Bufa 'Z.61 Distância de Cook referente ao modelo log-liTtear com. resposta binomial negativa.
e estudo sociológico na Austr(alia.

com pa-râ.metro de superdispersão, denominado modelo 3. A Tabela 2.3 mostra os valo-

res estimados dos parâmetros (desvio padrão aproximado) para os três modelos ajustados.

Podemos perceber que as estimativas dos parâmetros são bastante parecidas, as diferenças

aparecem nos valores dos desvios dos modelos l e 2 para. os mesmos números de gra.us de
libelclade.

Tabela 2.3
Estiwtatiucts dos parâmetros para os dados de falhas em peças

de tec'tdo

As Figuras 2.10a. e 2.10b apresentam os grá.focos normais de probabilida.des com ergue/open

pa-ra. o resíduo componente do desvio d*(yil /2{, Ó) sob distribuiçã.o de Poisson e distribuiçã.o

bonomia.] negativa, respectivamente. No primeiro caso podemos perceber uma tendência

Efeito Modelo l Modelo 2 Modelo 3
] ntercepto 0,9717(0,2124) 1,0014(0,2783) 0,9717(0,3090)

Comprimento 0,0019(0,0003) 0,0018(0,0004) 0,0019(0,0004)
@   9,57(4,89) 2,121

Desvio 61,75 (30 g.l.) 31,30 (30 g.l.)  
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linear para os resíduos cruzando o grá.fico. No entanto, no outro caso podemos notar que o

gráfico nã.o apresenta nenhuma. característica não usual. As Figuras 2.10c e 2.10d mostram

o grá.fico de 1/«-1 para P = (â,©)a'' e é separadamente contra. o comprimento das peças no

modelo 2. No primeiro caso podemos notar que os pontos mais influenciáveis correspondem a

peças com pequenos e grandes comprimentos. No segundo caso, quanto maior o comprimento

da peça. mais influência exerce a. peça sobre Ó. Na Figura. 2.11 mostramos o gráfico da.

distância de Cook contra o índice das observações e nota.mos que as observações #25 e

#20 são as mais influentes. Essas observações correspondem a peças de tecido que possuem

muitas falhas para seus comprimentos. As Figuras 2.12a, 2.12b e 2.12c mostram os grá.focos

de influência local total de aí contra o comprimento considerando 0, P e 'é, respectivamente.

Na Figura 2.12d apresenta.mos o grá.fico de O{ para 'É contra (,.i para P O valor do ponto

de corte é 2,037 para o parâmetro /3, sugerindo que as observações #6 e #25 que aparecem

acima desse valor exercem influência na estimativa do parâmetro /3. O gráfico de Ai{ contra. pi

na Figura 2.13 mostra que maior é o /ez;erige das observações com pequenos e grandes valores

ajustados médios. Isso é esperado, uma vez que essas observações são mais extremas com

respeito ao comprimento médio das peças. Na Figura 2.14 mostramos os gráficos de influência

para as observações #6 e #25 que foram as mais influentes segundo os gráficos anteriores.

Notamos que perturbando essas duas observações, a peça #25 tem maior afastamento em

LD(a) = 2lZ(O) Z(0.)}. Aqui também assumimos para o i-ésimo ponto que w{ = ae

wj = 1 para .j # {, com --l < a < 1.

2.5.3 Recrutas americanos

Como terceiro exemplo, apresentamos dados que descrevem um estudo desenvolvido em

1990 com 287 recrutas america.nos referente à associação entre o número de infecções de

ouvido e alguns favores (band et a1., 1994). Os dados são apresentados na seguinte ordem

hábito de nadar (ocasional e freqücnte), local onde costuma nadar (piscina e praia), faixa-

etária. (15-19, 20-25 e 25-29), sexo (feminino e masculino) e número de Infecções cle ouvido
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Figura 2.11: Z){stáncía de (IJboÀ; para o made/o /og-/ínear corri resposta ó nomía/ negatÍua
referente aos dados sobre falhas em peçcts de tecido.

índice

diagnosticadas pelo próprio recruta. Os dados esta.o descritos no Apêndice E e na Seçã.o

1.2.3. O número de infecções representa a variável respostas dessa forma temos as seguintes
va.Fiáveis:

Hábito: freqüente e ocasional

Lugar: orava e piscina.

Idade: faixas-etárias de 15 19, 20 25 e 25-29 anos,

Sexo: masculino e feminino e

Infecções: número de infecções de ouvido.

Seja Xjkl« o número de infecções de ouvido para o m-ésimo recruta, com i-ésimo hábito

de nadar, .j-ésimo lugar, A-ésima. faixa-etária e /-ésimo sexo. Suponhamos que X.ÍkZ- segue

uma distribuição de Poisson com a parte sistemática dada por

logpíjk/ cr + #i + '7j + Jx; + 0i, l2.27)

com /ii = 0, 7i = 0, (íi = 0, 0i :: 0, í,.j,/ = 1,2 e k = 1,2,3. O parâmetro ai representa

o efeito do í-ésimo há.bato (í = 1, freqüentel í = 2, ocasional) , 7j o efeito do .j-ésimo tuba.r
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valores ajustadas medos

Figura 2.13: Let;erige contra ua/ares alt&sZados médios re/ereníe ao made/a /og-/inear comi
resposta binorüia,t negativa e dados sobre falhas em peças de tecido.

(j 1, praias .f = 2, piscina), ák o efeito do À;-ésimo grupo de idade (k = 1, faixa-etária de
15-191 A = 2, de 20 251 Ã; = 3, de 25-29) e 0i o efeito do /-ésimo sexo (/ = 1, masculinos

Z = 2, feminino)

Tabela 2.4
Estimativas dos parâmetros do est-udo sobre recrutas americctnos

Efeito
Intercepta

Há.bato

Lugar
Idade20-24
Idade25-29

Ó

Desvio

Modelo l
-0,181(0,116)
0,612(0,105)
0,517(0,104)
0,348(0,124)

-0,182(0,129)

Modelo 2

-0,139(0,199)
0,604(0,189)
0,505(0,192)
0,402(0,227)
-0,259(0,240)
0,574(0,09)

269,208 (282 g.l.)

Modelo 3
-0,181(0,213)
0,613(0,192)
0,517(0,191)
-0,348(0,227)
0,183(,238)

3,366
756,067(282 g.l.)

Na Tabela. 2.4 apresentamos os valores das estimativas dos parâmetros (desvio padrão

aproximado), para. o modelo log-linear de Poisson, denominado modelo l Nota.mos que o

va[or do desvio é de 756,067 com 282 gra.us de ]iberdade, indicando uma possível existência
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F\g,uta 2.14: Grá$cos de inj:tuência para os casos +'2E) e #6 relereTLte CLO 'modelo log-linear
:om resposta binomial negativa. e da.dos sobre falhas eln peças de tecido.

de superdispersão. Portanto, ajustamos um modelo log-linear com resposta binomial nega-
tiva. aos dados, denominado modelo 2 para o qual são também apresentados os valores das

estimativas dos parâmetros na Tabela 2.4. Ajusta.mos agora um modelo ]og-linear de Poisson

com parâmetro de superdispersão, modelo 3. Notamos que as estimativas dos parâmetros

rios diferentes modelos são parecidas. Aplicaremos, contudo, os métodos de diagnóstico de

influência no modelo 2, ou seja, no modelo log-linear com resposta binomial negativa. As
Figuras 2.15a e 2.15b mostram os gráficos normais de probabilidades com ergue/ares para o

resíduo componente do desvio d'''(Z/{; /zi, Ó) sob os modelos log-linear de Poisson e log-linear

binomial negativa, respectivamente. No primeiro caso, notamos que os resíduos ficam fo-
ra do erzt;e/ope c cruzam o gráfico de baixo para- acima, confirmando a. forte evidência de

superdispersão. Quando ajustamos o modelo log-linear com resposta binomial negativa os

resíduos ficam dentro do ergue/ope gerado, indicando que o ajuste nã.o é inadequado. As

Figuras 2.15c e 2.15d mostram o grá.fico de IZ..,l para /3 e @ contra. o índice das observações

de forma. separada para modelo ]og-linear binomial negativa. Observa.mos na. Figura 2.15c
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que os casos # 249, # 47, #235 e #65 possuem valores altos de influência. local em P. Esses

casos correspondem a. recrutas que padecem de infecções no ouvido com alta freqüência, o

recruta # 47 é um nadador ocasional em piscina na faixa-etária de 20-24, o recruta # 65

possui as mesmas ca.racterísticas que o caso anterior, o caso # 235 é um nadador frequente

no mar na. faixa-etária de 15-19 e o ca.se # 249 refere-se a uma. nadadora na faixa-etária de

15-19 que frequenta o mar. Desde que os dados estão ordenados de acordo com as variáveis

lugar, há.bits e faixa-etária, percebemos pela Figura 2.15d que os recrutas da faixa-etária 15-

19, que ocasionalmente nada.m em piscina, exercem maior influência em Ó do que os demais

recrutas- Percebemos também que existe diferença entre a influência. exercida poi recrutas

que nadam em piscinas com aqueles que nadam no mar. Nota-se que o recruta. # 249 sai

do padrão mencionado. A Tabela 2.5 apresenta a variação percentual das estimativas dos

parâmetros, para o modelo log-linear com resposta binomial negativa. quando retiramos as

observações discrepantes individualmente e também em forma conjunta.
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Tabela 2.5
Varia ção percent,uat das estirrt.atiras dos parâmetros

Em geral, a eliminação das observações discrepantes não muda muito as conclusões infe-

renciais. A Figura 2.16 mostra o gráfico da. distância de book contra o índice das observações.

Notamos que o caso #47 é o mais influente, também os casos #249 e #207 são influentes.

As Figuras 2.17a, 2.17b e 2.17c mostram os gráficos de influência local total, em que des-

crevemos (Z contra o índice das observações considerando O, /3 e @, respectivamente. Na

Figura 2.17d apresenta.mos o gráfico de Cli para. 'É contra (Z para P. Os valores do ponto

de corte são de 0,0661 para. /3 e de 0,078 para o parâmetro @, sugerindo que as observações

#249 e #35 que aparecem além das linhas exercem influência em P e em Ó. O gráfico de

hÍI contra o índice das observações é apresentado na Figura 2.18, mas observamos que esse

gráfico não é informativo. Na. Figura 2.19 mostramos os gráficos de influência para. as três

observações #249, #47 e #235 que foram as mais influentes segundo os grá.bicos anteriores.

Notamos que perturba.ndo essas três observações, os casos #47 e #249 mostraram ter um

maior af,st'me«to em LZ)(«) = 211(0) -- Z,(O.)}.

eçLluíLuo tLS ousei uüçoes atscrepantes.

Efeito Sem47 Sem 249 Sein47e249
Intercepta 43,88 -104,31 -57,55

há.bico 11,59 -11,92 -0,33
lugar 9,70 -14,85 -4,75

idade20 24 -33,83 13,93 -19,65
idade25-29 1,15 27,41 172,58

ó -6,09 -5,57 -12,19
Desvio -0,30 0,06 -0,34
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índce
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Figura 2.18: Leuerage contra o íhdíce das oóseruações re/Crente ao made/o /og-/inear com
resposta binomiat negcttiuct e dados sobre recrutas amertcüTIOS.

F\apta 'Z.L91 Gráficos de inF,u,ênclu, para os casos :k'Z49, #4'í e #2'àE) relerer\l,e uo modelo
log-linear com resposta binonl.iat rtegati.ua e dados sobre recrutas americanos.



Capítulo 3

Modelos Não-Lineares

3.1 Introdltcão
' 3 -- '

Discutimos neste capítulo o desenvolvimento de alguns métodos de diagnóstico em mo-

delos não-lineares com resposta binomial negativa . Essa classe de modelos que assume uma

distribuição binomial negativa para a resposta e uma relação não-linear entre a média. e o

vetor de parâmetros pode sei aplicada, por exemplo, para ajustar curvas de crescimento

quando a resposta é uma variável de contagem e a. variância é maior que a média (super-

dispersão). Particularmente, daremos ênfase em investigar o método dc influência local e a

distribuição empírica do resíduo componente do desvio, como foi feito no capítulo a.nterior
para os modelos log-lineares.

3.2 Modelos não-lineares
3.2.1 Definição

Sejam y;, . . . , Xn variáveis aleatórias independentes cada uma. com função de proba.bili-

dade dada. por (1.2). O modelo nã.o-linear com resposta. binomial negativa é definido por

(1.2) e pela. componente sistemática dada. por

59
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ç(p:) P) , (3 .i)

onde g( ) denominada função de ligação no mesmo sentido que nos modelos lineares generali-

zados (vede, por exemplo, McCullagh e Nelder, 1989), é uma função estritamente monótona

diferenciável, o vetar P = (/3i, ...,/3,)7', com p < n, é um conjunto de parâmetros desconhe-

cidos que será.o estimados e /( ; ) é uma função contínua. diferenciável tal que a matriz de

derivadas J = a77/aP possui posto p para. todo /3. O vedor x{ = (zíl, ..-, #iq)T é um vetar de

valores fixos e conhecidos de variáveis explicativas para a. {-ésima unidade de observação

A função logaritmo da. verossimilhança. para 0 - (Pl", Ó)I' possui a seguinte forma:

"'ss' "se p{ = g-'(,7{) com ?{ = .f(xi;P) e I'(.) é a fu«ção gama. Então, temos as funções

encore

t(P,@)
{:1

logll'(Ó + y;)/F(y; + l)I'(Ó)} + y.log

Up(0) : (f)(y P) (3.2)

e

sendo que D(a) = diagÍai, ..., a.} denota uma matriz diagonal n x n com elementos dados
p'lo «tor a = (.-,...,«.y', «,; = (ap:/a,7iy/(p?é'' + pi), /. = dp{/dq., com i= 1, ...,n,
y =(yl,. . . , y.)T, p =(pl,. . . , p.)I'' e @(.) = 1''(-)/1'o denota a função digama.

A matriz de informação de Fisher observada. L obtida. pelas equações (3.2) e (3.3) é
dada por

uó(o)
i-l @(@ + v:) - 'p(d') - lr:ii:;g- + '.g +"l, o.D

:i;:l, (3.4)

com

Lpp J'rID(u)D'(f)+ D(r)D(g)JJ+ jr7'D(f)jjZI, (3.5)
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J'''D(u)D(f)(y - p),

co«- -i = $çÉ-- '2Ui}«i uiÓàlçÉ-t HiÓÜa. ri = ÓÇUi-- Fi)IÇÉ-} pi$Ü, gi = d';Hijd«,
ui = 1/(pi+@)' e Z é umamatrizn xpxp, comfaces Zi = a'q{/aPZ?/3'r, í = 1,...,n.. A

multiplicação de matrizes tri-dimensionais é indicada por l l l l (veja, por exemplo, Bates e

Watts, 1980).

Aplicando a esperança. na matriz --L obtemos a matriz de informação de Fisher (vede,
por exemplo, Lawless, 1987 )

Ê Ú'(é +y{)+ y{ -- 2p{ -- @

(@ + Pi)' *«L#W,

Lpó (3.6)

(3.7)

K(P, é)

sendo

«., -É «:$$,

Koó= Kh =o

e

n . oo .(--l

{
i=1 .j=0 r"z l 'r

Estimadores de máxima verossimilhança de /3 e @ podem ser obtidos utilizando um algo-

ritmo de mínimos quadra.dos re-ponderados pala obter a estimativa. de /3 de (3.2) e o método

de Newton-Raphson para obter a estimativa de @ de (3.3), ateia.ndo consecutivamente (3.2) e

(3.3) até obter a convergência conjunta. para as estimativas de má.Rima verossimilhança. Um

algoritmo para. obter as estimativas de máxima verossimilha.nça /3 e @ é dado na próxima

seçã.o. Utilizando os resultados assintóticos dados em Lawless (1987), Sen e Singer (1993)

Ã'óó = >..l E(ó + J)''p'(x 2 J) -
ó''P{
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e Wei(1998), estudamos as propriedades assintóticas nessa. classe de modelos não-lineares

Em particular, verificamos (Apêndice B) que a. distribuição assintótica. de (/3' , @)I" é apro

ximadameílte normal e que /3 e @ são consistentes e assintoticamente independentes.

3.2.2 Algoritmo de estimação

O propósito desta. seção é mostrar um procedimento simples para ajustar os modelos nã.o-

lineares com resposta binomial negativa. no S-Plus aproveitando a /{órary MASS (Venables e

Ripley, 1999) e usando a facilidade o#sef (vede, por exemplo, Cordeiro e Pauta, 1989a). Na.

seção a.nterior definimos a. funçã.o logaritmo da verossimilhança Z,(0), assumida regular em

algum espaço paramétrico para o modelo definido por (1.2) e (3.1) dado o vetou de respostas

y = (yl, ...,y.)T. As estimativas de máxima verossimilhança P e Ó podem ser encontradas

resolvendo iterativamente as seguintes equações:

J("yrD(w("))J(")/3("+i) - J(")a"D(w("))y*(") e

.é("+o = .á(") + (- Z(m))''uó(o)("),

(3.8)

(3.9)

sendo que y*(") = J(-)p(") + D i(f("))(y -- p(")) é uma varia.vel dependente modificada

localmente. As quantidades D(w(")), J("), D(f(-)), y*("), ( -- ÉÓÓ)) e UÓ(0(")) são todas
avaliadas nos valores correntes das estimativas P(") e .á(m). Note que a. estimativa de máxima

verossimilhança. @ é encontrada de forma simula.r a P. E dada aqui uma forma. relativamente

simples para. implementar (3.8) e (3.9) no S-Paus. A idéia é colocar a. varia.vel dependen
te localmente modificada. y''' numa. forma que pode ser diretamente utilizada no S-Paus e

definindo o vedor p-dimensional

r B)- 3l3

como sendo um o#sef. Considei'amos então um modelo hipotético com resposta. bonomia.l

negativa definido no contexto do S-Pltts por uma matriz modelo J, p como média, g(p) = T7

e r como sendo o o#set, o qual é uma quantidade que é subtraída do preclitor 77 a cada. passo
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do processo iterativo. O seguinte procedimento pode ser executado para ajustar o modelo

definido por (1.2) e (3.1):

1. Escolher valores inicia.is P(o) e .É(o)l

2. Calcular J(o), 77(o) - /(x; /3(')) e l-(o)l

3. Ajustar o modelo com resposta binomial negativa, parte sistemática g(p) = 77, matriz
modelo J(o) e o#set 7-(o)l

4. No cálculo de /3(1) teremos

y*(o) . 77(o) rW + D-' (fm)(y P(o)),

que é justamente a variável dependente modificada definida em (3.8) avaliada. em P(')
e Ó{'J;

5. Atualizar /3(1) e Ó(1) e calcular J(i), ?7(1) e r(i). Note que a atualizaçã.o de p(1) é feita

automaticamente da relação p(1) = g i(q(:));

6. Voltar ao passo (3) até a. convergência

Não é conhecido sob quais circunstâncias este esquema iterativo não converge e quais são

as condições para assegura.r a. existência e unicidade dos parâmetros estimados. No entanto,

vários exemplos aplicados indicam que esse esquema iterativo trabalha de forma. apropriada.

3.3 Resíduo componente do desvio

O resíduo componente do desvio, como vimos no capítulo anterior, toma para. 'É conhecido
ou fixo a seguinte forma.:

'ü;;p;, -o - :: .: ; »Jal-'i.;Íhy} -* «:''gÍZlgrlBll ''', (3.10)
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para, í - l, . . . ,n, onde aqui/2{ = g'i{.f(xíl P)}. As propriedades da distribuiçã.o assintótica.

da função desvio Z)(yl&) continua.m valendo mesmo com 77{ não-linear e as formas das
estatísticas {l,,, {w e (;. são as mesmas da Seção 2.3. Porém, a matriz de projeção H assume

uma forma. diferente aqui, sendo dada. por

n /'J(i'D(w)i)''i"D(wy/'

A matriz H pode ser interpretada. como matriz de projeção no subespaço gerado pelas

colunas de J, que é tangente à. solução p(/3). A geometria da matriz H é discutida, por

exemplo, por Moolgavkar, Lustba.der e Venzon (1984), que a. expressam em termos de bases

formadas por vetores ortonormais. O elemento Aii de H pode ser expresso como

«,{jr(J 'rD(w)J) ' 'j {

(li12<1lTlõjr(J'D(w)J) ' :j; ,

jr denota a. {-ésima linha. de J. Da mesma forma. que no modelo log-linear com resposta.

binomial negativa, ÀÍ{ é usado como uma medida de /et;erige.

h'mostramos no Apêndice D que -Ela(x;p{,é)} = 0 e Valia(X;P{, é)} = 1 Aij. Assim,

o resíduo componente do desvio padronizado é definido aqui como

I'zh

a*(y:; P;, .É) - 4«92i2Ü© (3.11)

No entanto, como os resíduos nã.o são independentes nem normais, é recomendado adicionar

envelopes ao gráfico normal de probabilidades, como proposto por Atkinson (1981).

3.3.1 Simulações

Realizamos um estudo de simulação para investigar o comportamento da. distribuiçã.o

empírica. do resíduo componente do desvio para. a-lguns valores de n. e de @ também no caso em

que 77i é não-linear. Consideramos uma única covariá.vel X que possui distribuiçã.o uniforme

U(0, 2) em duas situações. Na primeira. situaçã.o assumimos que log /z = z/(a+/3z+"yz') e no
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segundo caso log p = a exp{ (# -- 'z)}. As observações binomiais negativas são geradas

através clo S-Paus, aproveitando a /íórary MASS. Para cada. combinação de n e Ó foram

geradas 500 amostra.s aleatórias. Ajustamos um modelo não-linear com resposta binomial

negativa. aos dados através do S-Plus. As saída.s fornecem os resíduos componente do desvio

di , ..., d., os quais sã.o padronizados para obter al'.) $ --' $ d(.). Logo, construímos gráficos

normais de proba-bilidades entre os percentis médios (q:), - 'd&.) e os percentis esperados
da distribuição normal padrã.o. A Figura 3.1 apresenta o gráfico normal de probabilidade

quando X é distribuído como U(0, 2) para. valores de Ó = 1,2,4 e n = 25, 50, 100 considerando

logo = z/(a+/3z+7z2). A Figura 3.2 considera. as mesmas combinações anteriores, quando

[ogp = cr exp{ exp(# --'yz)}. A principal conc]usão dos gráficos gerados é que há indicações

de forte concordância entre o componente do desvio padronizado e a distribuição normal

padrão. Isso não quer dizer que esses resultados sejam válidos para qualquer modelo com 77i

não-linear. Recomendamos estudos de simulaçã.o similares aos feitos acima para cada modelo

ajustado a.ntes da construção do gráfico normal de probabilidades com ent;e/open.

3.4 Diagnóstico de influência

Seja L(0) o logaritmo da função de verossimilhança do modelo não-linear com resposta

binomial negativa e seja u um vetar n x l de perturbações restritas a algum subconjunto
aberto Q C #?". As perturbações são feitas no logaritmo da função de verossimilhança.
Assumimos em particular o esquema de perturbação de ponderação de casos de tal forma
que a função logaritmo da verossimilha.nça. assuma. a. forma

com 0 5; «,i $ 1 e wo =(1,1,...,1)r é o vetor de não perturbação. Notemos que Z,(Olho) =

Z,(O). Para. obter a. Influência das perturbações na. estimativa. de má.xima verossimilhança. 0

usaremos aqui também o afastamento da. verossimilha.nça

z.(ol',)
á-l

log
I'(@ + g/{)

r'(3/; + i)i'(é) + yilog + @log

LO(«,) L(0) - Z.(0«)},
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F\Bufa 3.1.. Grá$co normal de prosa,bilida.des para o 'm.odeio não-linear com. resposta, bico
mi«/ n.g«tida c.m log p = z/(a + P:« + 73').
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FI.Erra 3.'Z. Grá$co normal de probabilidades para o modelo não-linear caiu resposta hino
máa/ negaÍíua com log p = aexpÍ-- exp(P -- 'z)}
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sendo que 0. denota. a. estimativa. de máxima. verossimilha.nça. sob o modelo L(Olw).

De (3.4), segue após algumas manipulações algébricas, que a inversa. de L avaliada em O
tcm a. forma.

'-' -r'aJ2"'' 1/'], (3.12)

com

Êã [J'ÍD(Ú)D'({) + D(Í)D(Ê)}j + ]Í;'D(1')]1211':

A i'n(ü)n(i')(y &) e
c = -Eóó (y &)7'D(+)D(ü):tA.
Também obtemos a matriz (p + 1) x n

A- i'n(í:)D(i)
(Aó. , . . . , Aó.)

com Z\Ó. = @(ã+yi) @(é) --(Ó+y{)/(Ó+P{)+logÓ+ l --log(Ó+»i), p-r. i- l,...,n.
Os gráficos de influência. ]oca] são obtidos de forma simi]ar ao que foi descrito na Seção

2.4, devendo-se no caso de influência local em P considerar o autovetor correspondente ao

maior autovalor da. matriz B = a.7'(Ê Bi)''A e no caso de influência. em é o autovetor

correspondente ao maior autovalor da. matriz .A'r(L'i -- IBz)a.. Recentemente, Tang, Wei

e Wang (2001) consideraram aplicações de influência local em modelos de dispersão repro-
dutivos não-lineares baseadas na. distância de book generalizada. O modelo nã.o-linear com

resposta binomial negativa não pertence à. classe dos modelos de dispersa.o reprodutivos nem

pertence à classe dos modelos de dispersão aditivos. Isso Rara.nte que os resultados desse

trabalho são novos com relação a.os resultados apresentados por Ta.ng, Wei e Wang (2001).
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3.5 Aplicação
3.5.1 Crescimento de colónias

Consideraremos como aplicação os dados descritos por Díggle (1990) e Seção 1.2.4 sobre

o crescimento de três colónias de paramec üm a re/áwm em um meio nutritivo de solução

salina, veja Tabela 3.1. No começo de cada experimento 20 paramecía foram colocadas em

um tubo com o meio nutritivo a. certa. temperatura. Cada dia, começando pelo segundo dia,

o número de indivíduos foi contado. Uma característica importante desse conjunto de dados
é que após dez dias o tamanho das colónias se estabiliza. Consideramos cada colónia em
separado. A variável resposta. é o número de indivíduos em cada colónia nos dezenove dia.s.

O tempo é a variável explicativa. Em consequência, temos

Dias: tempo de crescimento das colónias e
Crescimento: número de indivíduos em cada dia.

Seja. Xj o número de indivíduos no {-ésimo dia, J = 1, 2, 3, onde .j representa. as colónias

A, B e C, respectivamente. Como já foi mencionado na Seção 1.2.4 os dados desse exemplo

apresentam uma estrutura de correlação. No entanto, como foi observada uma. correlação

pequena. e negativa (vide Diggle, 1990), iremos omitir essa informação assumindo respostas

independentes. Isso não descarta a possibilidade de estudos adicionais com modelos com

resposta binomial negativa marginal e a.lguma estrutura de correlação para os dados. Va-

mos supor inicialmente que Xj segue uma distribuição de Poisson com média /zij e parte
sistemática clacla por

logo;j dias:.Í. (3.13)

O desvio para o modelo ajustado de Poisson é muito maior que os graus de liberda-
de, indicando possível superdispersã.o. Assim, assumimos uma distribuição com resposta

binomial negativa, com média. piJ e parâmetro constante de dispersão Ój, para- o número

de indivíduos. As Tabelas 3.2, 3.3 e 3.4 apresentam as estimativas dos para.metros (desvio
pa.deão aproximado) pa.ra. os dois modelos a.justados para. as colónias A. B e C, respectiva.
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mente. Percebemos que os valores clãs estimativas dos pa.râ.metros são muito parecidas, no

entanto, apa-tecem grandes diferenças entre os desvios dos modelos de Poisson e binomial

negativa.

Tabela 3.1
C'o/(incas de paramecÍum. atire/íum

Tabela 3.2
Estimati-uas dos parâmetros para os Tnodelos tog-lineares

para a co/ónix.A.

       
Dias Colónia. A Colâriia B Colónia C

0 2 2 2

2 17 15 11

3 29 36 37
4 30 62 67
5 63 84 134
6 185 156 226
7 258 234 306
8 267 348 376
9 392 370 485

10 510 480 530
11 570 520 650
12 650 575 605
13 560 400 580
14 575 545 660
15 650 560 460
16 550 480 650
17 480 510 575
18 520 650 525
19 500 500 550

     
Efeito Poisson Binomial Negativa

Intercepto 4,607(0,034) 3,526(0,327)
Dias 0,110(0,002) 0,204(0,028)

Ó   2,12(0,681)
Desvio ]504,164 (]7 g.l.) 20,936 (17 g.l.)
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Tabela 3.3
Estirnütiuas dos para'metros pctrü os modelos log-liTteares

para, Q colónia B.

Poisson Binomial Negativa
4,543(0,035) 3,655(0,307)
0,111(0,002) 0,189(0,026)

2,409(0,790)
1129,745(17 g.1.) 21,036(17 g.l.)

Tabela 3.4
Estimctt-tuas dos parâmetros pa,ra os m,odetos log-t-ineares

para a colónia C.

Efeito Poisson BinomiaINegativa
Intercepto 4,822(0,031) 3,935(0,340)

0i.s 0,100(0,002) 0,178(0,029)
é i,940(0,6io)

Desvio 1498,117(17g.1.) 21,099(17 g.l.)

Embora. o modelo log-linear com resposta. binomial negativa. não parece ser inadequado,

ajusta.mos também um modelo não-linear com o objetivo de ter uma melhor interpretação

dos parâmetros. Então, assumimos uma. parte sistemática de modo que pij é dada por

Efeito

Intercepto
Dias

é
Desvio

logp{.f = explaj -- 7jdiasij)}, .j = 1,2,3. (3.14)

sendo que a é o parâmetro relacionado à assíntota, o parâmetro /3 está relacionado ao

intercepto no eixo vertical (i.e., o valor no eixo correspondente ao crescimento para o dia=0),

o parâmetro ' está relacionado com a. taxa. na. qual a resposta muda desde seu valor inicial até

o valor final. A Tabela 3.5 mostra as estimativas dos parâmetros (desvio padrão aproximado)

para as três colónias A, B e C. Podemos notar que as estimativas dos parâmetros para as três

colónias são parecidas, enquanto os valores de Ó são muito diferentes. A assíntota estimada.

é dada. por /2 ' expjexp((3)l e portanto será. igual a. 616,30, 570,84 e 604,56, para as colónias

A, B e C, respectivamente. A Figura 3.3 apresenta os valores ajusta.dos médios contra. a.
varia.vel dias, para. as três colónias, qua.ndo aplicamos os modelos log-linear com resposta
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Figura Modelos ajustados para as três colónias
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bonomia.l negativa. e quando aplicamos o modelo não-linear com resposta binomial negativa«

Observamos que esse último se ajusta melhor aos dados, pois a. tendência do modelo log-linea.i

é crescente, enquanto o modelo não-linear usado responde à. forma. dos dados.

Tabela 3.5
Estimativas dos parâmetros para os modelos TtãO-lineares

As Figuras 3.4a, 3.4b e 3.4c apresentam os gráficos normais de probabilidades com enve-

lopes para. o resíduo componente de desvio d*(yi; Pi, é) sob os modelos de Poisson, binomial

negativa. log-linear and binomial negativa não-linear para cada colónia. Assim, para a colónia

A podemos perceber uma. tendência linear para os resíduos que cruzam o primeiro gráfico,
nos outros dois Gráficos 3.4b e 3.4c notamos que não se observa nenhuma. característica fora

do normal. Acontece o mesmo comportamento com as colónias B e C, vede Figuras 3.5 e
3.6, respectivamente. Na Figura 3.7 apresentamos a dista.ncia. de Cook para a. colónia A,
observa.mos que os casos #2 e #5 exercem influência, o que também é notado nos gráficos

de influência local contra o índice das observações, para todos os parâmetros e para. ca.da

um deles separadamente, vede Figura 3.8. No caso da. colónia B, as observações que se di-

ferenciam das outras são a #3, #5 e #13, vide Figura 3.9, o que também percebe-se na
Figura 3.10 cle influência local. Para a colónia C, nas Figuras 3.11 e 3.12 da. distância cle

Cook e de inRuência local, as observações #3 e #15 são as que exercem mais influência. Na

maior parte dos casos podemos notar que os pontos mais influentes correspondem ao começo

dos dias e ao fim deles. Nas Figuras 3.13, 3.14 e 3.15 apresentamos a influência. local Lota.l

para cada. uma. das colâilias, respectivamente. Os grá.bicos sã.o cle ai contra. os dia.s para /3

(a), para t (b), para Ó (c), para â (d) e para dois parâmetros em forma conjLmta, assim

  Dznomzal negatzua.  
Efeito Colónia A Colónia B Colónia C

cv 1,860(0,010) 1,848(0,008) 1,857(0,006)
ê 0,720(0,136) 0,622(0,119) 0,861(0,130)
7 0,363(0,032) 0,363(0,028) 0,444(0,031)
é 41,7(17,7) 76,5(32,5) 109,5(46,7)

Desvio 20,106(16 g.1.) 17,330 (16 g.l.) 16,087( 16 g.l.)
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para 't e P(e), para + e d'(f), para P e 'á(g), para 5' e Ó(h), para â e P(i) e para â e
Ó (j). Notamos nesses grá.focos que as mesmas observações que exercem influência segundo

os gráficos anteriores aparecem como influentes nesses gráficos também, para cada colónia.

considerada. Na. Figura. 3.16 apresentamos pa-ra as observações mais influentes na colónia A,

o: gráficos de influêr-cia LZ)(a) = 2ÍL(Õ) -- Z,(Õ.)}, onde 0 = (a,P, ', @yr e «ssumimos para

a i-ésima. observaçã.o considerada. que co{ = a enquanto wj = 1 para. .j :# {, onde --l < a < 1.

Notamos que a observação #2 apresenta o maior afastamento segundo LZ)(a). Nas Figuras
3.17 e 3.18 repetimos os gráficos para a colónia B e a colónia. C, respectivamente, e para as

observações mais influentes em cada. colónia. Nas Figuras 3.19, 3.20 e 3.21 apresentam se os

gráficos de /etierage para cada colónia, respectivamente, observando-se um comportamento

similar. A Tabela. 3.6 apresenta. a variação percentual das estimativas dos para.metros quan

do retiramos as observações #2 e #5 da colónia A, #3 e #5 da colónia B e #3 e #15 da

colónia C. Observamos que a variação percentual das estimativas dos para.metros cr, # e 7

não é muito gra.nde, no entanto a variação percentual cresce para a estimativa de Ó. Nas
três colónias o desvio diminuiu quando retiramos as observações discrepantes.

Tabela 3.6
Vürictção percentual das estimatiuüs dos parâmetros

retzranao as ooseruaçoes azscrepantes.

Efeito Colónia A Colónia B Colónia C
cv 0,377 0,097 -0,188
P -26,042 -8,230 -10,894
7 12,975 -4,570 -2,229
ó -62,589 -14,052 -77,168

Desvio 15,668 13,653 14,65]
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h9a N(O.i)

Fi.Bufa 3.4: Grá$co norm.a! de probabilidades para os modelos de Poisson (a), bonomia!
ítegatiua, log-linear (b) e binomial negativa, não-linear (c) para a cotânia. A.

8 '
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'i?af t{(11) iiib9a tJto.l)

Figura 3.5: Grá$co norma! de probabilidades pata os modelos de Poãsson (a), binomial
negütiuü tog-linear (b) e binomial '-egütiua não-linear (c) para ., colónia. B.

}

!

P q
8

F\Suta 3.6: Gráfico no-rm.a! de probabilidades para os modelos de Poisson (a); bonomia!
negütiua tog-tinec',r (b) e binomial negativa não-tiTteür (c) para ü cotâni,a, C.
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Figura 3.7: Dásfáncia de C'ook para a co/(irzáa ,4 e rrzode/o não-/ínear ó nomáa/ Regalada

(a)

(c)

(d

Figura 3.8: 6'rá/ecos de 1/«-1 corzfra o i'ndáce das oóseruações para todas as estím.afíuas
d,o; p"âm't"s («), p«« o »'to« t&,0,â) (b): p«« $ (c), p-.« à (d), p«« B (e) . p««« â

(J) p«a u colónia A e m.dela .«ão-li-«e« hino«-.i.,l .«.g«tt»a.
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Figura 3.9: D sZânc a de CooX; para a co/ónía .B e made/o não-/inear óánomia/ negam t;a
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Figura 3.10: Grc{/ecos de 1/..,1 c;orzfra o íhdíce das oóseructçães para lojas as esfÍmaÉiuas
d,os p"âm't«; («): p«« . «.to« Ç&,B.â) (b), p«« $ (c), p«-« i" (d,), p.« $ (e) . p«« à

(f) pura a, colónia B e modelo Ttão-linear binomial negativa.
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Figura 3.11: DÍsíáncia de C'ooÊ para a co/ón a (7 e made/o rido-/inear Zpínomáa/ rzegafáua
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Figul'a 3.12: Gr(Í/ices de 1/«..;1 contra o i'ndáce das oóseruações para Zonas as esfinzaZíuas
dos p"âm.'t,os («), p«« ' »'t« ÇÕ,li,â) (b), p«« Ó (c), p«« à (d), p«« $ (e) e p-« â

(J) pura. a colâvt-ia C e nl.odeio não-linear binomial Ttegatiuü.
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Figura 3.13: G'r({/ices de z#Kênc a /oca/ fofa/ para a co/õnÍa ,4 e made/o não-/inear ó comia/
negativa.
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Figura 3.14: Grá$cos de n$üência local rota! para a colónia B e m.odeio não-linear binomiat
rtegati,ua.
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Figura 3.15: Grá$cos de influência toca! total para a cotõn a C e modelo não-linear binomial
negativa,.
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Figura 3.16: Gr(Í/ices de lz®wêncÍa das oósert;anões #2 e #.5 para a co/ónÍa .4 e made/o
dão-!inear bonomia! riegatiua.

Figura 3.17: (7r(íl/ices de í zPuêncáa das oósez«t;anões #3 e #5 para a co/ária /3 e made/o

não-!i.ítf;ar binomial negativa.
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Figura 3.18: 6'r({/ico de izz# anciã da oóseruação #3 para a co/(inca C' e made/o não-/{near
binom.{al rtegatiua.
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Figura 3.19: Let;erige contra os t;a/ares (Ütstados para a co/(mia .4 e made/o não-/{near
biítoril.ial negativa.
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Figura 3.20: Z,et;crage contra os t;a/ares (Üusfados para a co/ária B e made/o não-/{near
binomial negativa.

-aloíes medos dustad

Figura 3.21: Z,euerage corzÍra os ua/ares alistados para a co/(irzia C' e made/o rzão-/{rzear
binomial negatiuü.



Cl:apítulo 4

Modelos com Parâmetro na Função
de Ligação

4.1 Introdução

Neste capítulo discutiremos a ap]icação do método de influência ]oca] (Cook, 1986) em

modelos com resposta binomial negativa e parâmetro na função de ligação e com componente

sistemática linear. As vezes ílão é possível conhecer a melhor liga.ção entre a média eo

preditor linear a priori(Pa.ula. e Cordeiro, 1986). Nesses casos a solução é estimar a ligação

em uma classe de funções de ligação que dependem de um vedor de parâmetros desconhecidos.

Famílias paramétricas de funções de ligação foram consideradas por Prentice (1976), Aranda-
Ordaz (1981), Pregibon (1980, 1985) dentre outros.

Derivamos as matrizes a.propriadas para obter a influência local nos parâmetros estimados

que afetam a estrutura. da. média., da função de variância, assim como também da. função de

ligação nos modelos com resposta binomial negativa. Apresentamos um estudo de simulação

a fim de investigarmos o comportamento da. distribuição empírica do resíduo componente do

desvio e apresentamos ta.mbém uma aplicaçã.o dos métodos desenvolvidos.

85
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4.2 Modelos binomial negativa com parâmetro na função
de ligação

Sejam yt, . . . , Xn variáveis aleatórias independentes cada. uma com funçã.o de probabili-

dade dada por (1.2). O modelo com resposta binomial negativa e parâmetro na função de

ligação é definido por (1.2) e pela parte sistemática dada por

g(»;, X) = n: (4.1)

A função logaritmo da. verossimilhança pala 0 = (/3a'', À, Ó)r possui a seguinte forma.

'@, «', N - $ 1...{ n:$ifh} -- «;:.;{ i:ll} -- '«..:lí:ÍaJI ,
sendo /z{ = f'(qi, À) com qi = xrP e I'( ) é a função gama. Então, temos as funções escore

Up(0) ''(f)(y - p), (4.2)

U*(O) :(f)(y -p) e (4.3)

sendo que D(a) = diaglat, ..., a«} denota uma matriz diagonal rz x n com elementos dados

p'lo «tor a = («:,...,«.)7 , wi = (ap{/aoiy/(p?@'' + Pi), /. = dp /dqi, com { = 1,...,n,
y =(y:,. . . , y.)7, p =(p-,.. . ,p.yr, @(-) = 1''(.)/1'(.) de-t« a f«nção digama, A = aU/aÀ
e X = (X A) é a, matriz modelo.

A matriz de informação de Fisher observada --L obtida. pelas equações (4.2), (4.3) e (4.4)

é dada. por

uó(o)
í-l ú(4' + y;) - 'p(ó) - lt:ilg + '',g +il, o.q

Lpx
(4.5)
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com

X'ID(p)D'(f) + D(r)D(g)}X,
A'ÍD(p)D'(f) + D(r)D(g)}X,
X'D(u)D(f)(y - p),

A'ÍD(u)D'(f) + D(r)D(g)}A+ r'D(f)Z,
A'D(u)D(f)(y p),

'om «: - y;Ó- 2p:y:)/(p?(@+p;y), ,. =(g: -p;)/(p?é''+p.), u; = 1/(P;+ éy,
Ji = dHijdHi, gi = da HijdTl} e Z = a' qlõXa ê uma, maht\z n x \.

Aplicando a esperança na matriz --L obtemos a matriz de informação de Fisher

r Kpp KpÀ Kpó l
K(P,À,é) = 1 Kxp Ã'ÀÀ /rxó l

l Kó/3 /\'óÀ Ã'óó J

$ @'(Ó + yi) +
(y: - 2P; - ó)

(é + p{)'

Lpp

Lpx

Lpó

com

Kpó= Kb.=0,

l<\.b -- K.b\ :: Q.

«« -Ê .«;a*',
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«** -$ «: (Ü)'
e

Ã'~ - X{EW + .D''p,H ? .Di::l .j=0 F"'t l 'r

Utilizando os resultados assintóticos dados em Lawless (1987), Fahrmeir e Kaufmann
(1985), Czado e N'punk (2000) estudamos a.s propriedades assintóticas nesta classe de modelos

(vede Apêndice C). Em particular, verificamos que a. distribuição assintótica de (P' , .i, .É)I''

é aproximadamente normal e que /3 e @, À e Ó sã.o assintoticamente independentes. Através

de uma. parametrização ortogonal de (P, À) (Czado, 1997) podemos obter a independência

assintótica dos estimadoies de máxima verossimilhança. À e P (vide Seção 4.4). Note que os

parâmetros P e À não são ortogonais. No entanto, çó e À e é e P são ortogonais.

Particularizamos as expressões anteriores pa-ra- a. ligação de Box-Cox, em que

(4.6)

g(P., ,x)

g(P.)

À/' -

log(P;)

nesse último caso o modelo resultante é o modelo log-linear com resposta binomial negativa

(vede Capítulo 2). No primeiro caso, isto é, quando À :/ 0, temos que substituir tanto nas

funções escore como na matriz de informação de Fisher observada e na matriz de informação

de Fisher as seguintes derivadas:

ye +Àq:y/*'',

ao; pj' i.g(p;)À - pj' + l
dÀ À2 '

d'q; P'log(Py .#l'log(P.)À -P: +l
dÀ2 À ' À3
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4.2.1 Algoritino de estimação

Nesta. seção apresentamos um procedimento simples para- ajustar os modelos com resposta

binomia] negativa com parâmetro na. função de ligação no S-Plus usando a. /iórary MASS

(Venables e Ripley, 1999) e a. facilidade o#set (vede, por exemplo, Cordeiro e Pauta, 1989a).
As estimativas de máxima verossimilhança de P, À e Ó podem ser obtidas utilizando o

algoritmo de mínimos quadrados reponderados pa.ra obter P e À e o método de Newton
Raphson para obter a estimativa de é, ambos são dados, respectivamente por

Í(m)TD(w)(")X(")ip("'+1) À(m+i)'l - ã.(m)I''D(W)(")y*(") e (4.7)

.é("+o = .éh'Ü+(- Z,(m))':UÓ(o)("), (4.8)

para. m ' 0,1,2,..., onde X =(X A) e y*(") = XP(")+ A(")À(") + D-'(f)(")(y-- p("))
é uma. va.riável dependente localmente modificada. Notemos que podemos reescrever y* da
seguinte forma:

y''' - .'- + D''(f)(y P),

com a- = --AÀ e 77 = XiP. Assim, a expressão (4.7) pode ser interpretada como um processo

iterativo para ajustar um modelo com resposta binomial negativa com matriz modelo X.,
parte sistema.teca. g(p,À) = ?7 e (l#set a-. Lembrar que o o#seí é uma quantidade que
é descontada, a cada passo, do preditor 77. A única diferença com os modelos lineares

generalizados é que XI e Ó são também modificados a cada passo do processo iterativo, com

Ó sendo modificado do processo iterativo (4.8). Esse tipo de procedimento foi proposto por

Cordeiro e Paula (1989a).

4.3 Resíduo componente do desvio

O l esíduo componente do desvio no modelo com resposta binomial negativa com parâmetro

na. funçã.o de ligaçã.o toma. para. 'É fixo ou desconhecido a. forma.

d(y;; /2;, é) = si«al(y{ -- »i)«ã ó..:{ :-H} -- «:..:{ :igLHJI :'', p.q
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para i = 1,...,n.. A função desvio D(Yl&) continua tendo as mesmas propriedades as

sintéticas dos dois casos anteriores (q{ linear e qi não-linear), como também as estatísticas

de razão de verossimilhança, Wald e escore assumem as mesmas formas algébricas embora

as matrizes de variância-covariância assintótica para 0 - (P' , ,l,Ó)r sejam diferentes. O

interesse pode estar em testar Ho : ,X = ÀO contra .ll/i : À :# ÀO no modelo com resposta
binomial negativa. e ligação Box-Cox. Assim, o teste de Wald é dado por

(. .X']'Var-:(Â)],i À'],

e o teste de estore 6ca.

(l- (,à')'V,ro(,i)U(À'),

em que

V;r(.i) l.A'D(wy/'MD(wy/'AI''

sendo M = 1--D(wy/'X(Xa''D(w)X)''XTD(w):/', U(À') a função «core par' À' e Var.(.i)
é a varia.ncia assintótica. que está sendo estimada sob a hipótese nula-

Contudo, a matriz de projecção H pala Ó fixo assume uma forma diferente, dada. abaixo

n '/'R.(R.'D(w):k)''R.'D(wy/'

O elemento Aü de H pode ser expresso como

«,: â:r(Í'D(w):k) ' 'Ê;

ãÇil<qSir(Â.'D(w):Í)':Ê:;,
sendo que Ê{ denota a. {-ésima linha de X. Da mesma forma que nos casos anteriores, AÍI é

usada. como uma- medida. de /euerage

O resíduo componente de desvio padronizado é novamente definido na. forma

+d,Çy:\ ü: . $,
d+ tyi', - :. (4.10)
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No entanto, como os resíduos componente do desvio não são independentes nem normais,

é recomendado adicionar envelopes ao gráfico normal de probabilidades, como proposto
Atkinson (1981).

4.3.1 Simulações

Similarmente aos casos anteriores desenvolvemos um estudo de simulação com o objetivo

de investigar o comportamento da distribuição empírica do resíduo componente do desvio

padronizado para alguns valores de n e de Ó. Consideramos uma única covariá.vel X, onde X

possui uma distribuição t/(lO, 20). Consideramos a ligação de Box-Cox, sendo o valor inicial

de À igual a 0,67. As observações binomiais negativas foram geradas no S-Pios, através da

/iórary MASS (Venables e Ripley, 1999). Para combinações de n e é com À fixado foram

geradas 100 amostras aleatórias. Ajustamos um modelo com resposta. binomial negativa

com parâmetro na função de ligação aos dados usando o S-Plus. A saída apresenta os

resíduos componente do desvio di, ..., d., os quais foram padronizados para- obter dÍ, ..., a;l

Ordenámos os resíduos de modo a obter ai $ d; 5; ... $ al;. Construímos gráficos normais de

probabilidades entre os percentis médios de aT, ..., d; e os percentis esperados da. distribuição

normal padrão. A Figura. 4.1 mostra os gráficos normais de probabilidades para- valores de

é = 1,2,4 e n = 25,50, 100. Outras situações para. n e é, cujos gráficos foram omitidos,

também foram consideradas. Observando os gráficos podemos concluir que, exceto com a
presença de alguns pontos aberrantes, existem indicações de concordância entre a. distribuição

empírica dos resíduos componente do desvio e a. distribuição normal. O único problema. é

que a. padronização usada leva. a. resíduos com desvio padrão maior do quc l

4.4 Diagnóstico de inílluência

Seja. Z(0) a. funçã.o logaritmo da. verossimilhança. e como nos casos a.nteriores vamos

considerar o esquema. de perturbação cle ponderação de casos e a. medida. de influência. afãs

Lamento da verossimilhança. De (4.5), segue após algumas manipulações algébricas, que a
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Figura 4.1: Grá$co normal de probabilidades para modelos com resposta binontiai negativa
com. parâmetro TIU funçã,o de tigctção.
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inversa de L avaliada. em O tem a. forma

'-: -l 'Lf'F"' (4.11)

sendo

F= t,dlipÀ tpól

E-: - Ê.-l l Z,óó . Í«##ÉaÍ,#ó Ê*pt .Êp.! -- I'ÀÓ l

l LópLãLa, - Z., É» - L*pLdi,p* J'

com A =(Z« i*pi ÊP*)(Zóó --ÊÓ#ÊãÊ,.) --(i*pi ipó Z»)(LópÊBÉp*
Também obtemos a matriz (p + 2) x n

/ X'D(Ê)-0(Í') \
A (í)-o(i') l ,

\ (z\ó., . . . ,Aó.) /

(4.12)

com zXó. = @(Ú + yi) -- @(ê) --(ê+ yi)/(Ú+ »i) + logã+ l -- log(ã+ Ai), pa-a í - 1,.. ., n

Logo, se o interesse está somente no vedor P, a curvatura normal na. direção / é dada por

O/(#) = 21,ePAl"(Ê'' Bi).A/l, onde

e

G. - l 'f" z'" l . (4.i3)l Lóx LóóJ ' '

O gráfico do maior autovetor de Ar(Ê': BI)A contra. as observações pode mostrar
aquelas observações mais influentes em /3. Da. mesma forma, a curvatura normal para o

vetor (Ó, .X) na. direção / é dada. por C/(Ó, À) = 21/rA'r(É'' -- B2)a.,el , em que

-,-1%; :l
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A influência. local das observações no vedor (Ó, .X) pode ser obtida. considerando o gráfico

de /«ax contra. as observações para- a matriz a.'r(L'i -- B2)A.
A curvatura. normal para. (Ó) na direção Z é dada. por O/(é) = 21/a''Aa"(Ê': -- B3)A/l,

onde

-;-l 't' :l
l Ê« Ê,* l
L LÀP ÉÀÀ J

A influência local das observações em (@) pode ser obtida. considerando o gráfico de ,e.,,.

contra. as observações para a. matriz AI''(L'] B3)A. Finalmente, a curvatura normal para

(.i) na. direção Z é dada por a/(À) = 2lZ'rAa''(Ê': B4)AZI , em que

-.-l: .:. l

e

(4.14)

Fi« Ê«l
l Lóp Lóó J

A influência local das observações em (À) pode ser obtida considerando o gráfico de /.

contra. as observações para a. matriz a.a"(L'i -- B4).A.

e

ax

(4.15)

4.5 Ortogonalização de parâmetros

Segundo Cox e Raid (1987) uma parametrização (@, À) é denominada. localmente ortogo-

nal se a informaçã.o de Fisher esperada para um único vetor de para.metros (WO, À') é zero e

é denominada globalmente ortogonal se possui a. propriedade anterior para todos os valores

dos vetores de para.metros (@, À). As principais vantagens da parametrização ortogonal são

por um lado a. independência. assintótica dos estimadores dos parâmetros, e por outro lado a

reduçã.o do tempo computacional para. calcular as estimativas dos parâmetros da. função de

ligaçã.o e cla. reglessã.o (Czado, 1997). Resttingimos a.tençã.o a famílias de ligação que contêm
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somente funções contínuas monótonas indexadas por um para.metro escalar À. Em gera.l, os

para.metros (/3, À) nã.o são ortogonais, portanto tem-se que encontrar uma reparametrização

ortogonal (tP, À). Uma condição suficiente pala ortogonalidade de À e P é dada por

}kr'(o:(p), À) 5; j 5; n.

Essa. condiçã.o não pode manter-se para todo valor de À e P, pois implicaria que p =
F(77(/3), À) seja independente de À. Se (4.16) verifica-se para v7f', então dizemos que existe

ortogonalidade local em (À,/3') com predítor linear q{(@') = Of) = 77'. Notemos que ,7{(P) =
ao + Piaíi + ... + /3paçip, para i ' l,...,n, onde P = (#o,...,#.)I'' são os parâmetros da

regressão. Se não tivermos efeitos na regressão, isto é, Pi = 0, ...,P. = 0, então (À,P' =

(,7',P- = 0, ...,P, = 0)) satisf« ,7{(P') = ,ZP

A condição de regularidade

(4.16)

a
r'(,7P, .x

equivale a dizer que ] p: de forma que F(77P, À) = /z?, VÀ CA

As famílias de ligação devem satisfazer

] ?f tal que P'(Of',.X)=p?, V,X e
õf'(,7., ,X) l . .

:: se) VÀ,
dÀ i'oi=n'

em consequência, as famílias de ligação devem ser invariantes em escala e locação. As-

sim, dizemos que uma família de ligação é invariante em isca.la e locação se VF'(.,À) C
.F, G.,ó(?í, À) = F'(a + bq{,À) não está contida em / para todo a :/ 0 e ó # l ou 0, onde

.F = {r'(.,À), À C A}. Isto significa que uma família / será. denominada invariante em
locaçã.o e escala. se a. transformação de escala e locaçã.o dc v? asseguram a. existência de uma

única. F' C /' que pode ser obtida para. uma. dada escolha de locaçã.o e escala. para as cova-

riá.vens. Vemos agora. a. invariância. na. ]ocação e na. esca]a. de funções de ligação que verificam

(4.17) e (4.18) para valores fixos de p? e se. Como 6'.,ó((,7? a)/ó,À) = /?(,7?,À) = pl', a

(4.17)

(4.18)
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condiçã.o (4.17) é satisfeita. para 77; - (7?1)

á';.,.ü;, NI.:.,;

a)/b para. todo a e b # 0

@'(« + '«;,DI,...;

óár'ü;, DI,...;
bJ' :# J'.

Para. ó :# l,

(4.19)

Uma família. de ligação que satisfaz (4.17) e (4.18) é denominada família. de ligação
(p?,s') padronizada em 77f'. As condições (4.17) e (4.18) são condições útis para escolher

uma família partícula.r de ligação, porque garante que a família possua- uma parametrização

aproximada.mente ortogonal assim como também que a família seja invariante em escala e
1 ,1 r ;, .- 5 n

4.5.1 Construção de famílias padronizadas de ligação paramétrica

Suponhamos que temos uma família de ligação Ç =ÍG( ,À),À C A} que é( pl) = 0,se -

1) padronizada em 77: = 0. Ceado (1997) considera dois métodos para- a. construção geral de

famílias ( p:, se) padronizadas em 77?

No primeiro método, considera-se uma família

F'(q. , .X) q?), À) + P?, (4.20)

Gé( pP = 0,se = 1) padronizada em 77f. O quesignificaqueG(0,À)
1. Em conseqüêrl cla, segue que

0e (a/õ?:)a(o;,À)l .

r'(oP, ,x) o, À) + p?

:;r'h;, .U ..:.? - êitc0'07: - of), NI....:

mostramos assim, que .F = {F'(qt,À) = G(.'(qí
ligações ( pl', s') padronizada em 77j)

e

.'4cü:,NI,... - .'" - .',
,7P),À) + pl',À C A} é uma família de
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O segundo método utiliza uma função monótona M( ) com M(q;) = pP e M'(?;) = .'
Define-se

F'(q.,À) m'(a((,z; - oF), .x) + o;), (4.21)

então

r'(??, ,x) M(G(0, .X) + ?;)

}l:r'('z', À) ...,: - w'(a(o, À) + '7;)iiic;'(('z; - '7P), À)l,.-,? ('z;)l - ''-
Portanto, (4.20) c (4.21) proporcionam famílias gerais ( pl), s') padronizadas em 77P quan-

do G C g, uma classe de funções de ligação (pl) = 0, se = 1) padronizadas. Para uma. família

de ligações específicas satisfazendo (4.17) e (4.18) sob condições de continuidade e monoto-

nicidade, a escolha d0 77j) determina p: e se. A escolha da restrição v7o = PO para va-dáveis

explicativas centradas, permite diminuir o número de parâmetros no modelo e interpretar

fisicamente pi . Assim, a. família de ligações paramétricas pode ser a seguinte:

e

a,(P', ?;., À) .x) + P',

com ?7{. = v?{ -- PO. Neste caso ainda (4.16) é condição suficiente de ortogonalidade entre

À e P. Melhoras no uso de famílias padronizadas de ligação paramétrica podem se esperar

quando a. resposta média. está concentrada nas caudas da função de ligação média. Nessas

situações é recomendado o uso de ligações padronizadas.

4.6 Aplicação
4.6.1 Exemplo com dados simulados

Como ilustraçã.o considera.remos um conjunto de 30 dados que fora.m simulados. A

variável resposta é gerada. a. partir de uma. distribuição binomial negativa e a. varia.vel ex-
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plicativa. é gerada. a partir de uma. distribuição uniforme. Nesse exemplo consideramos uma.

única variável explicativa. Em conseqüência., temos que

X: variável explicativa gerada com distribuição ü(40, 590).

y: varia.vel resposta gerada. com distribuição binomial negativa com @ = 2 e média obtida.

através de pi = (1 + ÀxiPy/', para { - 1, ..., 30 , com À = 3 e # = 0.1.

Inicialmente, vamos supor que Yi segue uma distribuição de Poisson com média. pí e
parte sistemática. dada por

logo:

O valor do desvio do modelo ajusta.do, denominado modelo 1, é grande comparado com

o número de graus de liberdade (vida Tabela. 4.1). Assim, assumimos um modelo log-linear

com resposta binomial negativa, com média. pi e parâmetro constante de dispeisã.o Ó, para
y, denominado modelo 2. Também ajustados um modelo binomial negativa. com funçã.o

de liga.ção identidade, com média /zi e parâmetro constante de dispersão Ó, denominado

modelo 3. Por último, ajustamos o modelo binomial negativa com um parâmetro na funçã.o

de ligaçã.o, denominado modelo 4. Nesse caso, a função de ligação é dada pela ligação de
Box-Cox, com

g(p{,À) = !-L-Í'-: quando À # 0

A Tabela. 4.1 mostra os valores estimados dos parâmetros (desvio padrão aproximado)

pa-ra- os quatro modelos ajustados. Podemos perceber que as estimativas dos parâmetros

nos dois primeiros modelos são da mesma. ordem. No ente.nto, o valor da estimativa do
parâmetro para o mode]o 3, por ter ligação identidade, resulta ser de uma ordem ma.ior

que nos dois primeiros modelos ajustados com ligação logaritmo. No modelo 4 aparece

um parâmetro a. mais para. estima.r, que é o parâmetro da. função de ligação. Notamos

que o valor de Ó nos modelos 2 e 3 é muito grande, pratica.mente igual ou maior ao seu

desvio padre.o. Na Figura 4.2 mostra.mos os valores médios ajustados, representados por

linha. contínua., para os modelos 2, 3 e 4 sopa.radamente. Notamos que os modelos 2 e 3

À
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parecem ser adequados para os dados gerados. Observando a Figura 4.3a do gráfico normal

de probabilidades para. o modelo de Poisson, a Figura 4.3b para o modelo log-lirlear com

resposta. binomia] negativa, a Figura 4.3c para. o modelo com resposta binomial negativa

com ligação identidade e a. Figura. 4.3d para o modelo com resposta binomial negativa e com

parâmetro na. função de ligação, verificamos que esse último modelo ajusta-se melhor aos

da.dos. Nos três primeiros gráficos notamos uma. tendência dos resíduos cruzando os gráficos,

confirmando que os ajustes são inadequados. A Figura 4.4 mostra. o gráfico da distância de

Cook versus o índice das observações. Nesse caso, notamos a. presença de uma observação
influente, que é a observação #30. Na Figura 4.5 apresentamos os gráficos dc influência

local contra o índice das observações para o vedor (/3, À, é), para os vetores em pares e para

ca.da. um deles de forma individual. Notamos que a observação que exerce maior influência

nas Figuras 4.5a e 4.5b é a observação #30. Na Figura 4.6a temos a influência local total

ai para. (#, À,@), na Figura 4.6b para (/i, À), na Figura 4.6c para (P), na Figura 4.6d para
(,i), na. Figura 4.6e para (@), na Figura 4.6f para. os dois vetores de forma conjunta (.i,#),

na Figura. 4.6g para (À, Ó), na Figura 4.6h para (#,Ó) e para. À c (/i,À,@) na Figura 4.6i.
Notamos que as observações influentes são as observações extremas, pois aparecem acima e

à direita dos valores do ponto de corte nos gráficos. A Figura 4.7 de /et;erige contra o índice

permite observar que maior é o /euerage das observações extremas. Isso é esperado, uma vez

que essas observações estão mais afastadas com respeito ao valor médio de y. Tentamos

aplicar os métodos de Czado (1997) para obter a ortogonalízação dos parâmetros, mas o
resultado não foi o esperado, pois o tempo computacional foi muito grande e, portanto, a,

convergência muito lenta. Uma justificativa pode ser o fato de o método ser recomendado

quando a resposta média está concentrada nas caudas da função de ligação média.



N4odelos com Parâmetros na função de ligação 100

0 5 10 15 20 25 30
(a) (b)

@)

Figura 4.2: Ua/ares médios a/untados para os made/os com resposta óinomia/ zzegat ua com
p'zrâmetro nü função de ligação (ü), com ligação Logüritma (b) e com ligação idevttidade (c).

Tabela 4.1
Estimati,uas dos parâmetros pa,ra. os dados simulados

Efeito Modelo l Modelo 2 h/modelo 3 Modelo 4
# 0,0039(0,00018) 0,0039(0,00018) 0,0138(0,0011) 0,0138(0,006)
À       1,084(0,42)
é   1430(2630) 2330(5400) 65,617(26,90)

Desvio 262,942(29 g.].) 4,076(29 g.l.) 2,779(29 g.l.) 1,914( 28 g.l.)
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Percenb da N(0.1)

ja)

Peícenís da N(0.t)

lb)

Percenis da N(0,1)

lc)

Percenis da Nj0,1)

F\.g,uta 4.3.. Grá$co nora,al de probabilida,des para. o m,odeio de Poisson (a), wl.oclelo tog-
lineur con-L resposta binomiat negütiua (b), modelo caIR resposta. binom.ial negutiua e ligo,çãa
idem,tda.de (c) e modelo com. resposta, birtomial negatiuü e purànl.erro na. junção de tigctção
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n5 10 15 30ã

inibe

Figura 4.4: Z)ísZárzcia de (7ooA para o made/o com resposta óÍnomía/ negaííoa e parámeÉro
-«ü fuT«ção de ligação.
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Figui'a 4.7: Z,et;erige contra o {hdáce das oósert;anões do made/o com resposta óinomÍa/
negatiuct e parâmetro na ju,nção de ligação.



Capítulo 5

Considerações Finais

5.1 Conclusões

Neste trabalho apresentamos em forma matricial as curvaturas da influência local através

da medida. afastamento da verossimilhança e para um tipo particular de perturbação em três

classes de modelos de regressão com resposta. binomial negativa. O cálculo dessas curvatu

ras foi ilustra.do na. maioria dos casos através de exemplos com dados reais e as curvas de

influência. desenvolvidas para. as observações com maior destaque nos gráficos de diagnóstico

comprovaram a sensibilidade da metodologia.

Investigamos também através de vá.rios estudos de Monte Carão a distribuiçã.o empírica

do resíduo componente do desvio, o qual tem sido largamente aplicado na classe dos MLGs.

Ih/mostra.mos que a. correção de padronização usada. nos MLGs pode também ser estendida de

uma. forma. geral para. os modelos com resposta. binomial negativa- A maioria. dos estudos de

simulaçã.o sugere uma boa concordância entre a. distribuíçã.o empírica. do resíduo componente

do desvio e a distribuição normal padrão. Os gráficos normais de probabilidades (com

ergue/open) em todos os exemplos considerados comprovam a suspeita inicial, através da
análise descritiva, da. superioridade dos modelos com resposta. binomial negativa em relação
aos modelos de Poisson.

ApreserJta.mos também as condições de regularidade para. a obtençã.o da. normalidade

106
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assintótica. e consistência dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros de

interesse nas três classes de modelos. Algoritmos relativamente simples que podem sei
desenvolvidos em aplicativos, tais como S-Plus, para a obtençã.o das estimativas de máxima

verossimilhança são apresentados (vede Apêndice F).

5.2 [»abalhos futuros

Como possíveis trabalhos futuros propomos inicialmente o estudo da distribuição empírica

do resíduo componente do desvio em modelos mistos com resposta binomial negativa. Esses

modelos são indicados quando existe coirejação entre as observações de uma mesma unidade

experimental. Recentemente, Ouwens, Tan e Berger (2001) generalizaram os resultados de

influência. local para MLGs com efeito aleatório. A extensão para modelos com resposta.

binomial negativa. e efeito aleatório pode ser investigada. No que diz respeito ao uso do

componente do desvio como resíduo em h/ILGs com efeito misto, muito pouco tem sido

investigado, tornando-se, portanto, uma. área atraente para pesquisas futuras.

Um outro trabalho que pode sei desenvolvido é o estudo de métodos de diagnóstico

em modelos de regressão marginais com estrutura de correlação. Esse tipo de metodologia

poderia ser aplicada no exemplo apresentado no Capítulo 3 sobre o crescimento de colónias.

Nesse caso, poderia ser assumido um modelo não-linear marginal com resposta binomial

negativa. e alguma estrutura de correlação ao longo do tempo, por exemplo auto-regressiva

de ordem 1. 0 único trabalho desenvolvido nesse tema com MLGs marginais e deleção de

pontos é devido a Preisser e Qaqish (1996).



-A.pêndice A

Modelos de Quase-Verossimilhança

De uma forma. geral o fenómeno de superdispersão sugere que a. varia.ncia. da variável
aleatória y seja dada. por Var(Y) = a'p, com a' > 1. Uma forma simples de resolver o

problema é ajustar um modelo log-linear de Poisson aos dados e estimar o2 separadamente.

Os modelos de quase-verossimilhança fora.m propostos por Wedderburn (1974) e podem

ser interpretados como uma. generalização dos MLGs, uma vez que assumem uma função

de variância para. a. variável resposta bem como uma relação funcional entre a média e o
vetor paramétrico P. Contudo, não é necessário o conhecimento da. distribuição da variável

resposta.

Assim, se y é a. variável aleatória de interesse, assumimos que

E(Y) e V;r(Y)

sendo y(/z) uma funçã.o conhecida da. média p e o2 o parâmetro de dispersa.o. O logaritmo

da função de quase-verossimilhança é definido por

'aü; ü - b .Z" -rM-"',
e possui propriedades semelhantes ao logaritmo da função de verossimilha.nça. usual, tais
como

«{~P} - . .

108
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Uma. terceira propriedade mostrada por Wedderburn (1974) é a seguinte:

Essa. última desigualdade mostra que quando se conhece a relação entre a. variância e

a média., a informação é menor do que a informação quando se conhece a. distribuição da

resposta (informação de Fisher), de forma que Zla'(Q L)/ap'} pode ser interpretada

como a quantidade que se ganha. quando conhecemos a relação média-variância e também a

distribuição da variável resposta..

Exemplo: ajustamos um modelo log-linear de Poisson aos dados e vamos supor que r(p) =

p. Então,

E

E a'Q(p; }'')
aP'

- E

a'z,(p; }''') 'l

aQ(p; }'') Õ'Q(p; }'')
aP'

2

c? (P; y)

é-lv i.g(p) - p - y i'g(y) + y}.
Assumindo cr2 = 1 e para. p > 0 e 3/ = 0, 1,2,... temos que Q(p;y) é proporcional ao

logaritmo da. função de verossimilhança de uma distribuição Poisson com para.metro p.

O não conhecimento da. verdadeira função de verossimilhança dificulta o desenvolvimento

de métodos de diagnóstico, pois tanto resíduos como algumas medidas de influência depen-

dem do conhecimento da. funçã.o de verossímilhança. A fim de avaliam a qualidade do ajuste

nos modelos de quase-verossimilhança. gráficos de resíduos tipo Pearson tem sido propostos

(vede, por exemplo, McCullagh e Nelder, 1989)

A.l Estimação dos parâmetros

Suponhamos que h, . . . ,yn sejam varia.vens aleatórias independentes com logaritmo da

funçã.o de quase-verossimilhança. Q(pil yi), i = 1, . . . ,n. O logaritmo da. funçã.o de quase-
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verossimilhança. conjunta fica dado por

EQ(p;y) Q(p{ ; yi) . (A.l)

Suponhamos também que

g(P )

sendo que xi = (zii, . . . , ziPyr contém os valores de variáveis explicativas,

e g(.) é uma. função de ligação. A funçã.o escora para P fica da.da. por

(A.2)

to- , . . . , 01

U(/3) ''(y ÜI.',

com J = ap/Z?P = D'/'(w)V:/'X, p =(p],. .., p.)T, ,7 =(?],.. . , ?,)a'', y =(yl,. . . , V.yr,
V =(H,...,Un), «,{ =(d/z{/dqiy/U e X é uma matriz n x p de linhas x{, { = 1,...,n. A

matriz de informação para /3 fica. dada. por

KW- l?:lPl-é.J"V-:J.
A estimativa de quase-verossimilhança para /3 sai da. solução da equação U(P) = O que

pode ser resolvida pelo método scoríng de Fisher, assim temos o seguinte processo iterativo:

/3(m+l) - p(m) + {J(")a''y-' (")J(")} :J(")a''V-'(-){y p(m)} (A.3)

m = 0,1,2,. . . . Note que o processo iterativo (A.3) não depende de a2, mas precisa ser

iniciado com P(o). Mostra-se, sob certas condições de regularidade (vede, por exemplo,

McCullagh e Nelder, 1989, p. 333), que /3 é consistente e assintoticamente normal com matriz

de variância-covariância dada por Var(P) = c,'(JTV 'J)''. O parâmetro de dispersão a2

deve ser estimado separadamente. O método convencional é o método dos momentos que
leva à sehaumte estimativa:

« 2

(« - p) eÍ }''(&;)
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Função quase-desvio

E possível definir uma função tipo desvio para- os modelos de quase-verossímilhança. de

forma similar aos MLGs. Sejam Q(yl y) e Q(».; y), respectivamente, as funções de quase-

verossimilhança, do modelo saturado e do modelo sob investigação. A função quase-desvio é

definida. por

D(y;») 2a'iQ(y; y) - Q(A; y)}

2.-'c?(A; y) }l:Q(P.;g/.)
{-1

que não depende de cr2. E natural que se compare Z)*(yl A) = Z)(y; »)/â2 com os percentis

da distribuição X' -,), embora não seja em geral conhecida a distribuição nula de Z)*(yl &).

Diagnóstico

O nã.o conhecimento da verdadeira função de verossimílhança de P dificulta também

o desenvolvimento de métodos de diagnóstico. Tanto resíduos como medidas de inüuência

tradicionais dependem do conhecimento de Z,(/3). O que tem sido proposto em modelos de

quase-verossimilhança no sentido de avaliar a. qualidade do ajuste são gráficos dc resíduos.

Uma sugestã.o (vede McCullagh e Nelder, 1989, Cap. 9) é o gráfico do resíduo de Pearson

yi-- Fi

õ- x/I'' (P: )

contra alguma função dos valores ajustados, como por exemplo contra p(P{), onde g(.) é a

funçã.o de ligaçã.o. Espera-se uma distribuição aleatória dos resíduos em torno do eixo zero.

Tendências diferentes, como por exemplo aumento da. variabilidade, podem indicar que a

funçã.o de varia.ncia utilizada. não é adequada
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Teste de hipóteses

NlcCullagh(1983) mostra. que também no caso de quase verossimilhança a diferença. entre

duas funções qua.se-desvio funciona como um teste de razã.o de veiossimílhança- Ou seja, se

denotarmos por Z)(y; Ao) a. função quase-desvio sob o modelo com preditor linear z7 = X2P,

e por Z)(yl ») a funçã.o quase-desvio sob o modelo com preditor linear z7 = XliP. + X2/32,

ente.o para n grande e sob o menor modelo

éÍO(y; &') - o(y; &)} - x3,

q-..n'4,-. fllmf/=f \ 'l'or.4ao tina oopnT'a o lIDa \A/qlrl +n.--.lx/x nada ''.p rlnnanrrAITrsflan
l



Apêndice B

Consistência e Normalidade
Assintótica

Considera.mos o modelo com resposta binomial negativa. com componente sistemática

não-linear definida por g(/zi) = ./'(xi; P), sendo ./(.) uma função de parâmetros não-lineares

em P. Das expressões (3.2) e (3.5), temos que

U. (w)D''(f)(y - p) e

Ê«(/3) = --JrÍD(p)D'(f) + D(r)D(g)}J -- jr'rD(f)jjZI,

de modo que

G. El-É«(P)l = Ja''D(w)J

Designa.mos por /3o o verdadeiro valor do parâmetro /3, então para (í > 0, a vizinhança

de /3. com radio J é denotado por .N'(á) = {P : ll# -- /3.ll < á}, .&(á) = {/3 : llP -- P.ll $ á}

e é?.V(õ). = {P : llP P.ll = á}, respectivam«te.
Vamos a.ssumir que o modelo com resposta. binomial negativa com componente sis-

temática. nã.o-linear verifica as seguintes suposições:

113
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Suposição A

1. Quando /3: # P2, Ói # é2, Plp(Y;/3.,ÓI) :# p(YIP,,@2)} > 0, onde p(y;/3i,Ói)
representa. a função de probabilidade da variável aleatória Y com parâmetros (Pá, Ó{),

i - 1,2

2. Seja É(P,Ói y) = logjp(ylP,@)l. Para valores fixos de P e é, al/a/ix;, com k = 1, ...,p

e é?//a@ são linea.rmente independentes.

3. Os momentos das varia.vens aleatórias al/õ#k, com k = 1, ...,p e ar/Z?é existem até

pelo menos a. terceira. ordem.

4. As derivadas parciais é?Z/aPh, com k = 1, ...,p e al/õé e a integral com respeito à me

dada. de Lebesgue p(dy) podem ser trocadas para qualquer funçã.o integrável A(y; /3, Ó)

Em particular, assume-se que p(dy) = dy na maior parte das situações.

5. A função de ligaçã.o g(.) é diferenciável até a terceira ordem. A /(xi;P) como função

de xi é definida. num subconjunto compacto .t' em 7Zçl como função de P é definida
num subconjunto aberto 23 em /?' e é diferenciável até a terceira ordem. Todas as

derivadas superiores são contínuas em ,t' x ZJ.

Suposição B

O verdadeiro valor do parâmetro /3 a. ser estimado é um ponto interior de B. Os es-

timadores de máxima. verossimilhança. P e é de /3 e @ existem e são únicos em Zi e Q',
respectivamente. Assumimos que --L(/3) > O e --a'L/õé' > 0 mantêm-se numa vizinhança

de P e é, respectivamente.

Suposição C

1. A matriz J(P) = a77/Z?P tem posto completo nas colunas em B
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2. Existe uma matriz positiva. definida. e contínua E(/3) tal que

;J'(P)D(w)J(P) -'} E(P) (B.l)

«nifo,meme«t. em .©(J) q--ando n --} 'n, o«de w{ = (dp{/dq{)'/(p?@'' + p{) e .©(á) é

uma vizinhança do verdadeiro valor de P com raio J.

Para estudei o comporta.mento relacionado ao estimados de máxima verossimilhança

vamos considerar os seguintes lemas:

Lema B.l

Seja {ri} uma sequência de variáveis aleatórias com E(ri) = 0 e Val(r{) = a? > 0, se

lim sup : >1, a? < cn,n, -+ oo n ;:;

então

(q.c.) (quando n --} .x)

Prova: (Lema 2 de Wu, 1981, pág. 504, com .A« « e á

Lema B.2

Suponhamos que {ri} sqa uma seqüência descrita no Lema B.l, seja {xÍ} uma. seqüência

conhecida num compi'cto Â' e /z.(x;P) uma função contínua em ,Y x 6i, onde Zii é um
subconjunto compacto de B, ente.o

;- }: ,iA(x{,P) --> 0, (q.c.),

Em particular, se P. --> /3., em ./Ü'(ã), onde Po denota o verdadeiro valor do parâmetro
P, então

n

lt

uniformemente em Zit. (B.2)

-: >:,iA(xí,P) --> 0, (q.c.)n.': ' 'zí:: l

Pi'ova: rWei, 1998, pág. 200)

(B.3)
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Lema B.3

Se a. suposição A mantém-se no modelo definido com componente sistemática. não-linea.r

e considerando L«(P) dada pela expressão (3.5), temos que

L«(P) -Ja''ID(t,)D'(f)+ D(r)D(g)}J jrrD(f)]jZI
J'ÍD(p)D'(f)+ D(r)D(g)}J - R«(P),

com vi = $ÇÉ -- '2UiFi -- yiÓàlÇÉ -} HiÕÕ' , ri = aQUi -- K.)IÇÉ -F »iÓÕ. gi = d'p,ijdd.

/. :: dp{/d77i e Z = ldp/d?7lla277/ /3õP 1, sendo Z uma matriz n x p x p, com faces Zi -:

a277 /a/3é?/3a'', í = 1, ...,n, então, dado c > 0, existe áo > 0 e no > 0 tal que

P{ .slp "''jjR«(p)ll<', m>«ol--l",
' /3 C.©(Õo) '

(B.4)

em particular se /3. --} /3o em .Á7'(ã) para. algum á > 0, então

«''R«(P.) --} 0, (q.c.) (B.5)

Prova: o componente de n''R«(P) nas coordenadas (.j, k) pode ser expresso como

{«' 'R« (P)},. «-:*âq#gP4hk
A.+ B.,

com

Á. «-:*Êq#e#4hk
«-'*Êüháhk .

B. '«Ê "'*:tíl;"'":' '" ;hk
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Pelo Lema B.2, existem ái > 0 e nl > 0 tais que

PÍI,4«l <./2, n>«:, pc.©(á-)}--> 1, (B.6)

mas também temos que

a«l $ ó;SP lpo:, PJ - p(*, ml ,.:lM;., lõa-+--iaalÍhii!;-t,
e como p(x,/3) é uniformemente contínua em À' x .V(ái), existe 0 < á, < ái tal que

PÍIB«l < ./2, P € ã'(á,)} -'> l

de(B.6) e(B.7) obtemos(B.4) e(B.5).

(B.7)

Lema B.4

Se as suposições A, B e C mantêm-se no modelo definido com componente sistemática

não-linea.r, então

n, -+ (x),

onde denotamos G« = G«(P.) = GiGn2 e U« = U«(Po), sendo /3. o verdadeiro valor do

parâmetro e IP a matriz identidade de ordem p.

Prova: para a. prova é suficiente mostrar que

Z. . ÀTG;iU« --} N(0, 1) mantém-se para todo vetor unitário À, tal que XTÀ

'« - «Ê g2(krh-l-J (9)'
Temos que Z. pode ser expresso como

l T

.L
G« ' U« --} N'(O, l,),

Sendo

(B.8)

z. .ÓÊ*'G;'#9k(H--ll8)b; «0
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com

«; - «;»'.;;gk h-l-m) ;
e

.. - @{ (;Í;';ã) {b; - pJ.
Portanto,

EkJ-Ó{(iri:;ã){E(y:-pJ-O .

v,-('') - #';Í.i;Zãv--(3/:) - Ó;Í:i;;2(p?d'': + p:)
Agora usamos o Teorema. do Limite Central de Lindeberg-Feller na soma de Z.

E(a:q) e Va«(}l: a:';)

pois

"i*'';;';-''BÊ(a-;-m) («:
e

v.«(E «;'.) - E «? **'.;;lÊg(k h-t#(9)'1';;;*{-1 i-l

Àl"G; }G.G; 'ÍÀ l

Mostraremos que a condiçã.o de Lindeberg é satisfeita pa.ra. Z. para. qualquer â > 0
Assim,

7Z

2g«(J
:=1 ],i'»;'«:' ('1"') $ ;1 '-?A'«('':'),

'n

(B.9)

com A«(x;) á.I'>õ,.i- z:d/?(zlxi), a« = maxi$iS«cruz e sendo F'(zlx{) a função de distri
buiçã.o de ci
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Podemos prova-i que a. --> 0 (isto é (í2a:-i -.} oo). Pela. desigualdade de Cauchy-Schwarz

«? . **'*($k)'h-:m)';;;.;;(ük)
(B.IO)

«G-;-# (ak)'';'(gâ)
(B.ll)

«-'*h-:iM ($k)"(«-' '«)- : ($â)
(B.12)

«-'Ó(;ÍÍ;ã) lld ll'Àr(«'' G«)''X;,

sendo À{ = d{/ljdill um vetor unitário. Pela suposição A, to{ = (dp{/d77iy/(p? + pi@) e

jdill' = la?7/a/3ll' sã.o limitadas em X. Pela suposição C, (n':G«)': --> E't(/3o) quando

n --> oo, portanto Àr(n'iG«)'i.X{ é limitado em Â', o que implica que se a. -} 0, quando

,' --> oo então Â«(x{) --> 0, quando n --> .o, Vx..
Então

g.(á) $ (.TiU A«(x;)) E '-? l; ::F A.(x)-

A função A«(x) -+ 0, quando n -+ oo, uniformementeem .Y o que implicaque sup Àn(x) --}

0, ente.o g«(á) -+ 0 quando n --> oo, portanto Z« --} ]V(0,1) para qualquer vetor

unitário .X tal que Xa''X = l

(B.13)

Teorema B.l

Se as suposições A, B e C mantêm-se então existe uma seqiiência. {/3.} de varia.vens

aleatórias com U(@.) = 0 e que satisfaz

(a) PO(#. -+ P) = 1 (co«sistê«cia forte);

(b) Ji(P. -- P) --> /V(0, X':(P)) (normalidade assintótica)
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I'nova:

(a) Consistência forte de P.
Provaremos que existe (f* > 0 e n* > 0 ta] que para qualquer 0 < J < (f*

P{L«(P)-L«(Po) <0, Pca.V(J), n>n*l-.} l

isto é, P. que maximiza L«(P) pode se localizar dentro de .V(á).

Como á $ á* e õ é arbitrário temos que /3. --> P. ((l.c.).
Para. provar (B.14), seja. À = (P P.)/8 e pela. expa-nsão da série de Taylor obtemos

Z,«(P) L«(Po) - áÀU«(Po) + ;á'À'Ê.(Õ«)À, (B.15)

Õ. =t.P.+(l i«)P, para 0 5;i,. $ 1.

(B.14) é equivalente a.

FILA'U.(Po) < :ll-âX'(-i«(Õ«))X, /3 c a.V(á), " > "'''} -+ 1 (B.16)

.omo -É«(Õ.) {D(w)D(fy+ D(r)D(g)}J jr'D(f)jjZI - -J'lD(w)D(f)' +

D(r)D(g)}J R,(P.), e«tão

PllÍÀTU.(Po) < -ãlá.orla''lD(w)D(íy+ D(r)D(g)}JÀ

-ãL-ix'n«(Õ«)À,/3 c aA(á)," > ""} --* :.
Para provei isso, temos os seguintes fatos:

(i) Pela continuidade de V«(P) = --Ja''ÍD(w)D(fy + D(r)D(g)}J em P., a suposição C e

a lei forte dos grandes números de Kolmogorov existem ni e ái de forma. que para qualquer

P C JV'(â- ) e n > n.

1:.ÀTV«(P)À À'E(Po)ÀI $ j:-À7V«(P)À ÀTE(P)ÀI + IATE(P)À ÀTE(Po)ÀI < c/2.

Seja À.{.(E(/3o)) = c , isso significa que o menor autovalor da matriz E(Po) é c, então

c/2 < !Àa"V.(P)À - Àa''E(Po)À < c/2

-!À'v«(P)À>c-c/2,(q.c.) Vaca'(ál), n>«-.

(B.14)

(B.17)
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(ii) Pelo Lema B.3, existem n2 ? ni e á* .$ ái tal que

l
À7'R«(p)À < c/2, (B.18)

quando /3 C .A/'(á*), n > n2.

(iii) temos que a. A-ésima. componente de n':U«(P.) é dada. por

.-: f an.4s . Ç"'
E:l aÍ3K dqi (p:$-t -t Fiy

n ' : U«k (P.)

«'::'«*''., Ê ;,.,ãhhíLm),
com k = 1, ...,p. Segue do Lema B.2 que n''U«(/3.) --> 0,(q.c.), portanto n-:ljU«(P.)ll --}

0, (q.c.) desde que ÀTU.(P.) $ (Àa"À)UTU« = ljU.ll'

n :ÀTU«(P.) -} 0, para- XTX l

De(i) e(ii), existe .5* > 0 tal que

« - : À' ( -É«(P))À n-'À'lh(P)À > c- . (q.c.)

para qualquer /3 C .A/'(J''') e n > n2. Isso também implica a existência de /3. em .V((í*)
quando n > n2. Para qualquer 0 < á $ (i*, segue de (iii), que existe n* ? n2 tal que

.-'À'rU«(Po)<âJ(c '),VPC.V(á)e n>n*
(b): Normalidade assintótica de P.

Consideremos a expansão de U«(P.) em P.

U«(P.) + L. (/3=)(P. P.), (B.19)

com /3; = t;l/3. + (1 -- t;l)/3., para 0 $ t;l $ 1 e P= --> P., quando n --} (x)

Para aplicar o Lema B.4 escrevemos U«(Po) tal que

Gl::U«(Po) {{ - L«(p;l)}G;ÇG#(Õ. - Po) e (B.20)
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assim temos que

(P. P.) Ê«(p;l)}G;. ' G# I'' G;'' U. (B.21)

~a(ã« - #o))'ÇGg{ - Ê,(P=)}'' G{ G;' U«

É.(p;l)}G; ' , então

«;(P. Po) =(n''G«)'à'Q;'G:''U«

(B.22)

;.Q.

(B.23)

.« -(?)';{ :,{-'(«)"m' -'-'H-'ul' }(T)'; .-.«)

como (n'' G.)'; --> (E)'Ç e pela lei forte dos grandes números de Kolmogorov,

Q« --> 1. (q.c.), então pelo Lema B.4

V'ã(P. - Po) --> ]V(0, E''(/3o)). (B.25)
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Teoria .A.ssintótica nos modelos com
resposta binomial negativa e
parâmetro na função de ligação

Consideremos agora. o modelo com resposta. binomial negativa e parâmetro na função de

ligação, definido por

g(F;,X)

Das expressões (4.2), (4.3) e (4.5), sendo X = (X A) a matriz modelo temos que

(c.l)

u.
L«(O)

Í'D(w)D(f)''(y - p), e

-:k'ÍD(v)D(fy + D(-)D(s)}i - -'D(f)Z

de modo que

c. Ê«(o)l

Assumimos que gO(.) é a verdadeira. função de ligação, o que significa. que existe um único

conjunto de pa.râ.metros (/3o, Ào, Óo), de forma. que a. verdadeira média. fica. dada por

Po = g '(x''Õo, Ào) = F'(qo, ,Xo). (C.2)

123
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Para a função de ligação g( ), as estimativas de máxima verossimilhança (#, .i, Ó) formam

um conjunto de soluções do sistema. de equações dados por(4.2),(4.3) e(4.4).
Designamos Oo = (P., Ào, éo) como sendo o verdadeiro valor dos para.metros e À«i«(A)

(À«-(A)) como o mínimo (máximo) autovalor de uma matriz quadrada A. Consideremos a

seguinte notação: a vizinhança. de 0o com radio á é denotado por ./V'(á) = {0 : ll0 -- Poli < 'f},
.V(á) = {0 : ll0 0oll $ J} e a.V(â) = {0 : ll0 0oll = á}, raspe'tivame«te.

Suponhamos que o modelo com resposta. binomial negativa e parâmetro na função de

ligação verifica as seguintes suposições:

1. À.{«(K«(0o)) --} oo, n --> .o, sendo K«(0) a matriz de informação de Fisher pala as
primeiras n observações.

2. Existe uma vizinha.nça ./v'(á) C Z? de 0o de forma que

À.;.(-Ê«(0)) 2 clÀ«-K«(0o)I'/''''', 0 ç: N, n'Z n\.

para. algumas constantes c, c > 0 e dado um número ni

3. Assumimos que {z.,n ? 1} C Ã' compacto e que f'(?7, À) é duas vezes diferenciável

com respeito a /3 e de À e limitada para {3n,n ? 1} C /r para valores fixos de /3 e de
À

4. n/À(K«(0o)) é uniformemente limitada 2 1

5. A matriz Z??7/aO possui posto completo nas colunas em G), onde 0 é definido em um

subconjunto aberto C) em 7ZP+'

6 Existe uma matriz positiva definida e contínua. E(0) tal que

;:k7'(0)D(w)-Í(0) --} E(0)(C.3)

«niformemente em N(á) qua«d. n --} ':», o«de «,i = (dp{/dqiy/(p?Ó'' + pí) e .©(J) é

uma. vizinhança. do verdadeiro valor de 0 com raio J
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Para. estudar o comportamento relacionado aos estimadores de má.xima verossimilhcança.

vamos considerar os seguintes lemas:

Lema C.l

Da. matriz de informação de Fisher observada. (4.5) pala o modelo com componente
sistema.teca. linear e parâmetro na funçã.o de ligação, temos

L«(O) -:Í'ÍD(v)D(fy + D(')D(g)}Í r'D(f)Z
-Ê.'ÍD(v)D(f)' + D(')D(g)}Ê. R,(0),

com ui= $Çd-- '2UiF.]lÇÉ-} Fi$Ü' , ri= $ÇUi-- p.)IÇÊ-\- Hi$b, gi = P ijd«. ji= d ildqi

e Z ÇaOaF' ).
Se a suposições mencionadas ma.ntêm-se então, dado c > 0, existe (ío > 0 e no > 0 tal que

p{.;TP "':lln«(o)ll <', «>n.}--> :,
* Ocã'(Õo) '

em particular se 0. -+ 0o em ./Ü'(á) para. algum á > 0, então

(C.4)

n''R«(0«) --> 0, (q.c.). (C.5)

Prova: o componente de n''R«(0) nas coordenadas (J, k) pode ser expresso como

{«-:"«M},. - «-'"EÜ"'"*.W Õ2q: 'b
4.+ B.x7t l z-/n)

com

Á. «-'*Ê' #e#Ak
«-'*ÊÜYhÜâ e
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«-'«Ê '"'*:t;;L=:'"Jãk
Pelo Lema. B.2, existem ái > 0 e ni > 0 tais que

Pll.4«l<./2, n>n., 0 C.©(á-)}--} l,

B.

(C.6)

mas também temos que

IB«l 5; Ó;jP IP(*, 0D - P(*, ql ;.;la.;., IÕa'+ P © aO.aOk @ I'

' como p(x, 0) é ««iformeme«te co«tí««a em ,Y x .©(á-), existe 0 < á2 < á- tal q-

pllB«l < ./2, o € .©(â,)} --} l

de(C.6) e(C.7) obtemos(C.4) e(C.5).

(C.7)

Lema C.2

Se as suposições mencionadas mantêm-se no modelo com parâmetro na função de ligação

e componente sistemática linear, ente.o

G; 'U« --> fV(0, 1,), n --} cx)

Denotamos G« = G«(Oo) = GgGI e U« = U.(0o).

Prova: Para provar o Lema é suficiente mostrar que:

Zn - À7'G;'#U« --> N(0, 1) mantém-se para. todo vedor unitário À, tal que .Xa"À

'« - ó$k(ây(a-:'m) (3)'
Temos que Z. pode ser expresso como

*É,'.;;9kh-:lm)'

Tl

Sendo

(C.8)

7
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c01n

e

~; - *;*'.;;9k h-l-m) ;

.. - «'{ (a-:-m) ;';
Portanto,

E(a)-d'{( 1 ){E(v'-p;)-0 '

v«(q) - d';Í:i;Zãv,-(y;) - é;}.l;-;ã(p?#''' + p.)
usamos o Teorema do Limite Central de Lindeberg-Feller na soma de Zn

E(aÍq) e V-r(}l: ai':)
7}

lt

Agora

pois

e
'(*'';';ó9k(a-:'M) («: - «')) - '

";.': «*J - : ~? - **'';;(É 9(k): h-;-Ú (9)') ';;;*
- ÀTG:'' G.G:' ' À = XI'À = 1.

Mostraremos que a. condição de Lindeberg é satisfeita. para Zn para qualquer (í > 0
Assim,

l,i'»''-í: .'af'('1";) 5; E '*?ã«(";),
(C.9)

sendo A«(x:) :

é á'«À'' --> «,)

á,I'>õ,.;- z'df'(zlxi) e a« = maxlSiS.aÍ. Podemos provar que a. --> 0 (isto
Pela. designa.Idade de Cauchy-Schwarz

«. - .;Ç{À'Gi'{ 9 1Z;'(;r:-;:i);
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«? : «*'*(9k)'G-;m)';;;.;;(Bâ)
(c.lO)

«h-lJ (9k)".;'(3:)
(c.ll)

«-'* h-;-# (3â)'(«-' ';«)-' (3k)
(C.12)

«-' Ó'(;ÍÍ-iã) it d: ll'Àf(«': G«)':X;,

sendo Xi = di/jjdill um vetar unitário. Pela suposições mencionada.s, to{ = (dpi/d77iy/(pÍ +

píÓ) e ljdill' = llõ77/a0ll' são limitadas em Â'. (n''G«)': -+ E '(0o) quarldo n -} oo,

porta.nto À7'(n 'G«)'')À{ é limitado em Â', o que implica. que se a« -+ 0, quando n --} oo

então h«(xí) -} 0, quando n --} «,, Vx..
Então

g«(J) $(H!= À«(x;)) àl '-? $ ::Ç A«(x).
(C.13)

A função Â«(x) --> 0, quando rz -} ':n, uniformemente em ,Y o que implica que o

suph.(x) --> 0, então g«(õ) --> 0 quando n --} oo, portanto Z« -+ N(0, 1) para qualquer

vedor unitá.rio À tal que X'rX = 1.

Teorema C.l

Se as suposições anteriores mantêm-se então existe uma. sequência {0.} de variáveis

aleatórias com U(0«) = 0 e que satisfaz

(a) Po(0« --} 0) co«sistência forte);

(b) .«ã(Õ« 0) --> iV(0, E '(0)) («ormalidade asse«Eólica)
Prova:

(a) Consistência forte de 0«
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Provaremos que existe (S* > 0 e n* > 0 tal que para- qualquer 0 < á $ (í*

P{Z,.(0) Z'«(0o)<0, OcayV'(á), n>n*J-->l

isto é, Õ. que maximiza Z;«(0) pode se localizar dentro de .©(á).

Como 8 5; á* e J é arbitrário temos que 0. --> 0o (q.c.).

Para provar (C.14), seja À = (0 -- 0o)/á pela expansão da série de Taylot temos que

Z,«(0) - L«(0.) - áÀU«(0.)+ ;á'À'É.(õ«)À,(C.15)

Õ. - i.0. + (1 -- t.)0, pa« 0 5; t. $ 1

(C.14) é equivalente a

Pl;À'U«(0o) < ã:'âÀ'(-E«(Õ«))X, 0 C a.V(ã), " > «*} -} 1 (C.16)

.omo -Ê«(Õ«) :k'lD(w)D(fy + D(r)D(g)}:k - r'D(f)Z (w)D(fy +

D(r)D(g)}X R«(O«), e«tão

pl;.x'u«(oo) < -ãláÀ'Í'lD(w)n(fy + D(')D(s)}:kÀ

-áâÀ'K«(Õ«)X, O c a.V(á), " > "*} -+ '.
Para provar isso, temos os seguintes fatos:

(i) Pela continuidade de V«(0) = --ÍrID(w)D(fy + D(r)D(g)}lk em Oo, as suposições

mencionadas e a lei forte dos grandes números de Kolmogorov existe nl e (Si de forma que

para- qualquer 0 C A/'((ii) e n > ni

:.ÀTV«(0)À - ÀTE(0o)ÀI $ j:ÀTV«(0)À - ÀTE(0)ÀI + IÀI'E(0)À ÀTE(0o)ÀI < c/2.

Seja À.{.(E(0o)) = c , isso significa que o menor autovalor da matriz E(0o) é c.

-c/2 < J-ÀTV«(0)X ÀTE(0o)À < c/2

!ÀTV.(0)À>'-'/2,(q.c.) VOc.V(á-), n>n:.

(C.14)

(C.17)
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(ii) Pelo Lema C.3, existe n.2 2 ni e á* $ ãl tal que

l
À'rR«(0)À < c/2, (C.18)

quando 0 C À/'(á*), n > n2.

(iii) temos que a A-ésima componente de n''U«(Oo) é dada por

«'::'.*pa - «-'ÊÜk h -o

«'':'«*''., - «-'Ê«'.., âh [m),
com À = 1,...,p. Segue do Lema B.2 quem 'U.(Oo) -} 0,(q.c.), portanto n':ljU«(0o)ll -->

0, (q.c.) desde que .XTU.(Oo) $ (À7'À)UfU« = ljU.ll'

.-' ÀTU«(0o) -+ 0,

Combinando (i) e (ii), existe á" > 0 tal que

n-'À'(-Ê«(0))À 'À'V.@)À ,.-:Àa''R«(0)À > c . (q.c.)

t)ara. qualquer 0 C ./v(8*) e n. > n2. Isso também implica a existência de O« em JU(ã*)

quando n > n2. Para qualquer 0 < .5 $ â*, segue de (iii), que existe n* ? n2 tal que

n -ÀI'U«(Oo)<!á(c c) VOCÊ(á)e n>n*
(b): Normalidade assintótica de 0«

Consideremos a expansão de U«(0o) em 0«

U«(0o) U.(Ó«) + L«(0;1)(0o - 0«), (C.19)

com 0= = t;l0o + (l -- t;l)0«, para 0 5; t;l $ 1 e é?= --> Oo, quando n --} oo

Para. aplicar o Lema. C.4 escrevemos U«(0o) ta] que
1 1 , .. ~ T T

G;iU«(0.) { - Ê«(O;l)}G:'à'GJ'(Õ« - O.), ' (C.20)
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assim temos que

(0« - 0o)
~ T T . l

É« (O;l)}C;' t'GJ' I' ' G;' }U. (C.21)

v/ã'(Õ« - 0o) 'ÇG?{ - Ê«(0=)}''G{G;' U«

Í«(0;1)}G; ' , «tão

(C.22)

se Q.

V'ã(Õ« 0o) (n':G«)'ÇQ;'G: 'U« e (C.23)

.« -(9)';{ - «-'*1:''«,:''',' -- -'-,",':,}.* - «''«..':,}(?)';, .'.",
como (n':G«)'{ -} (E)'{ e pela lei forte dos grandes números de Kolmogorov,

Q« --} l. (q.c.), então pelo Lema C.4

«ã(õ« 0o) --} N'(0,E '(0o)). (C.25)
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Resíduo Componente do desvio

O resíduo componente do desvio para @ conhecido ou fixo é expresso na seguinte forma:

'ü.;A., -» - ;':«ü. PJ {-'-.:(:-H) -'" «:'':(Z:H-g) }''',
para í ' l,. . . ,n, com pi = g':(77{), sendo 7?i = ./'(xi;/3). Vamos utilizar as equações de

Cox e Snel1 (1968) no resíduo componente do desvio pala determinar a. forma, da esperança

e da varia.ncia. Aplicando a expansão de Taylor de primeira ordem no resíduo d(yil p{, 'É) em

toro)o de g/í = pí, obtemos

(D.l)

d,Çu:', F: ,Óà ;ig«(y; -- p:)''/ãl'éi'K(ã-l:-ã) + v;i'g(y'(p '+' Ó)) }:''l«':".

-p-í ) l,.-«.( :

sendo pí = u(pi, Ó).

Como temos uma indeterminação na. expressão acima, aplicamos uma. nova expansão de

Taylor de lz ordem no numerador e de 2a ordem no denominador, obtendo

\lÓ (U: - K.l -t oÇ«â
Pi(P{ + @)

d(y: ; Pi, @)

132
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Modelo geral

Cor-sideremos q«e g(pi) = ./(zi,/3), sendo ,7i = ./(#i,#), com .j{, = a,7i/a#,, com r =

1, ...,p. A expansão de Taylor de di -- ci, sendo d = Ã(yi;/i,Ó) e c{ = A(yiiP,Ó), em termos

de #, -- #,, r = 1, ...,p até a. ordem n': e ignora.ndo o termo o(K), é da.da pela. seguinte

expressão:

r :: ]

+(#, -p,)/( + i(p, #,)(#, -#.)«,, (0.3)

sendo

aA;(y:; P, Ó) l «$(3:-).j.,(p;d' + 2v:p: + v:Ó)
at3, 'z Úf' Ç}«: -}.bÜ'l'

e (0.4)

a' hitqi \6 , $Ü

aB,al3,

l C- , (-ã;r).j{,.ji.l2p?é + 2P?Ó + 4P?yi + 6P?yiÓ + 2PigiÓ21

-i'«'ól. '''' }éz'ãÚi%jü
(2=')2.j{,.j{,l4p?é+ pié2+ 8yiP?+ 8y{/zÍÓ+ 3yiÓ21 l

P?/'(P: + @)'/' J '

Assim, aplicando esperança na expressão (D.3) e procedendo de forma análoga
Snel1 (1968, páginas 252 e 253), obtemos

H,

(D.5)

a Cox e

E(d;) E('.)+ E(», - P,)E(#:) + /"E(H:U:+ ;H:,),
sendo

'i = i$illfiliii2:, então E(q) - 0,

ó, - E(Ó, #,) - i;/''/"(Ã'«« + 21,,«),

sendo /'' o elemento da inversa. da. matriz de informação com elementos

'« - -{

(0.7)

(D.8)
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assumimos que a convenção da soma. é para. os índices s, t, u e u = 1,

-lx'qEHáa}
, {('1>)j;,j:,3p:(Ó + p.) ( Ü'y.j;,.j.,2(@ + 2p.) } ( $:-)j;,
'' P?(P;+ @)'

J".', -lxe'qgwe'%h'w}
, {({F').j;,j:;(p? + p.é) - (Ê-yj:,.j;.(2P: + d')}(t-)J:.,

'' p?(p:+ é)'

portanto temos que

. l (p?+p.@)/"(d>).j;,.j:.
" ).j.,(p;+é)p:

1 /"(:l#).j;,.f;.
2 (h-).j:, '

(0.9)

e também

';K'n--ii:#1l, (D.IO)

'u':J . %).j;,.j.,'"l,-* p © -- (ã-)lj;,.j:,p«;+ ©} .
(D.ll)

1 v'Õ(2p. + é)($:'y.j;,j.,
2 P?/'(P: +@);/'

E( H;U; )

Assim,

/-K(RU: + ;X:,) l /-«õ(:l#).j;,j
L ~l»:Çp,:-\$b

)

de forma que .juntando(D.6),(D.9),(D.lO),(D.ll) e a última expressão sai que

E(d.)
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Agora. vamos obter agora. E(d?), assim

E(a?) n(.?) + 2z,,E(..x:) + 2/"E(.;x:Ü+ ll
nl.nl; -t .iH;.)

22

sendo

@(y. -- Piy
P:(P; + ó) '

de forma que

E(.?) (0.12)

';« . é..(Ü-).i:,ü: - «;x«n,2«:«; + «.,o

com

E( ..H; ) 1 (2p; + Ó)(#-)j.,
2 P.(P;+@) '

",-'«"- - ; '"'ql=T'=;: * "' ,
.,:,,: l ,,(y; - P;)(P:@ + 23/:p. + g/.é)(ã'y.j:,j',

tin,u, :: 'ãP )

-''' 'r:,,;~ l (@' + 2Ó'p: + 4p @ + 2p?ó + 4p?)(3:-yj:,j:r'\tin,u,,l - --ã '

l (p;ó + 2 p + v:@y($H')'.j.,.j:,
8 Pí'(P;+ó); '

E
Sr

i(lp?ó + 4p?+ 4ó'p: + 4p;ó + @')( â-)'.í;,j;,
8 pf(p.+ @)'



Apênd;ce l) 136

e

l
E( qn:.

2

i,-(3:-y.j.,-.j',(8p? + 8p.ó + 3Ó')+(d#)j ,J;(4pf+ 6p?Ó+ 2p.#')~

8 \ p?(p: + Óy /

Em consequência,

2/"E(qqq
l

]

-.ciH+:H;#:+
2

i(Ê'yj;,j:,(2Ó+ 2)+('1>)j:,j ,(2p; + d')/"
2 P;(P; + ó)

De forma que

E(d?) - G,ç + oçl:?g:!..,

E(d?) hü (D.13)

ou seja

E(d?) h* + «(1) (D.14)
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Dados

Estudo sociológico na Austrália
Tabela E. l

Da.dos do está!.d.o soa.otóaã,c{

69 A
6A

A

137

     
Num Etnia Sexo Idade Aprendizagem Dias

l A M FO SL 2
2 A M FO SL ll
3 A »1 FO SL 14

4 A NI FO AL 5
5 A NI FO AL 5
6 A M FO AL 13

  NI FO AL 20

8 A »1 FO AL 22
9 A M FI SL 6
10 A NI FI SL 6
11 A M FI SL 15
12 A M FI AL 7
13 A   FI AL 14
14 A NI F2 SL 6
15 A M F2 SL 32
16 A   F2 SL 53

17 A   F2 SL 57
18 A N'l F2 AL 14
19 A   F2 AL 16
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Tabela E.l
Dados do estudo sociológico na Asstrátia

Num
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46

47
48

49
50
51

Etnia
A
A
A
A
A
A
A
A

Sexo
M
NI
M
M
M
M
M
M

Idade
F2
F2
F2
F2
F2
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
FO
FO
FO
FO
FO
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI

Aprendizagem Dias
16

17

40
43
46
8

23
23
28
34

36
38

AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
SL
AL
AL
AL
AL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
AL
AL
AL
AL
AL

11

24

45

13
23

25
32

53
54

1 1

17
19A
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Tabela E.l
DadOS dO eStadO SOCIOLÓGICO TLÜ A'UStráIIQ

Num Etnia
A
A
A
A
A
A
A
A

Sexo
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
M

Idade
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FO
FI
FI
FI
FI
FI

Aprendizagem Dias
52
53
54

55
56
57

58
59
60
61
62
63
64

65
66

67
68
69
70
71
72

73
74

75
76

77
78
79

80
81

82
83

8

13

14

20
47
48
60
81
2

0

2

3

SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
SL
SL
SL
AL
AL
AI,
AL
AL
AL
SL
SL
SL
SL
SL

A
A
A
A
A
A
A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

5
10

14

21

36

40
6

17

67
0

M
M

M
M
M
M
M
M

11

12
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Tabela E.l
Dados do est-udo sociológico na A-usttálict

Num Etnia. Sexo Idade Aprendizagem Día.s
84
85

86
87
88
89

90
91

92
93
94
95
96

97
98
99

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

NI
M
M
M
M
NI
M
M
M
M
M
M
NI
M
M
NI

FI
FI
FI
FI
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F3
F3

SL
SL
AL
AL
SL
SL
SL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

112
113
114
115

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

M
NI

M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F3
F3
F3
F3
F3
FO
FO
FO
FO
FO
FI
FI
FI
FI
FI
FI

AL
AL
AL
AL
AL
SL
AL
AL
AL
AL
SL
SL
SL
SL
SL
SL

10
14

27
41

69
25

10
1 1

20

33
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Tabela E. l
Dados do estudo sociológico na Austrátia

Num Etnia
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Sexo
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Idade
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
FI
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3
F3

Aprendizagem Dias
5

5

7
11

15
5

14
6

116
117
118
119
120
121

122
123
124

125
126
127
128
129
130
131

132

133
134
135
136
137
138
139

140
141

142
143
144
145
146

SL
SL
SL
SL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL
AL

28

14
2

2

3

8
10

12

l
9

22
3

3
5

15
18

22

37
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Falhas em peças de tecido
Tabela E.2

Dados de falhas em negas de temi,do       
Clomprimento Falhas Comprimento Falhas

551 6 491 7

543 8 738 9

651 4 372 7

842 9 371 14

832 17 645 6

905 23 735 17

375 9 441 8

542 9 749 10
715 14 895 28

522 6 495 7

868 8 458 4

122 l 716 3

271 5 642 10
657 9 952 9

630 7 492 4

170 4 417 2
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Dados dos recrutas americanos
Tabela E.3

Dados dos recru,tas a,meti,canos

Hábito
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional

Lugar
Piscina
Piscina
Piscina
Piscín a.
Piscina
Piscina.
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscin a.

Piscina
Piscina.
Piscina
Piscina.
Piscina
Piscina
Piscina.
Piscin a.
Piscina
Piscin a.
Piscina
Piscina

Idade
15 19
15-19
15 19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15 19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19

15-19

15-19
15 19

Sexo
Mlasculino
Masculino
M asculino
M asculino
Masculino
Masculino
M asculin o
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
M asculin o
M asculino
M asculino
Masculino
Mlasculino
Masculino
Masculino
Masculino
M asculino
M asculino
Masculino
Masculino
M asculí n o
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Tnfpí,.ã..
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0

0

l
l
l
l
l
l
l
2
2

2

2

3

3

3
3

4
4

6

1 1
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Tabela E.3
Da,dos dos recrutas americanos

Hábito
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional

Lugar
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina.

Idade
15-19
15-19
15-19
15-19
Ih19
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20 24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
25-29
25 29

Sexo
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
N'masculino

Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
]i'eminino
Masculino
Masculino

T.fp,,Ã..

16
0

0

4

10
0

0
0
0

l
2

2
2
3

3

5
17
0

0
0

()

0

l
2
3

3

3

4

l
l
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Tabela E.3
Dados dos recruta,s aderi,curtos

Hábito
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional

Frequente
Freqüente
Frequente
Freqüente
Freqiiente
Frequente
Frequente
Freqüente
Frequente
Freclüente
Freqüente
Freqüente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Freqíiente
Freqüente
Frequente

Lugar
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina

Idade
25-29
25 29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
15-19
15-19
15-19
15-19
15 19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15 19
15-19
15-19
15-19

Sexo
h/masculino
Masculino
M asculin o
M asculino
Masculino
Feminino
Feri nirio
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
M asculino
Masculino
h/lasculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Nlasculino
Masculino
M asculi n o

Masculino
Masculino
Masculino
M asculin o

Masculino

T.fP,,Ã..vyvvu

2

3
4

4
10

0

0

2

2

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0
l
l
l
2

2

2
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Tabela E.3
Dados dos recrutas am.ericanos

Hábito
Freqüente
Frequente
Frequente
Freqüente
Frequente
Frequente
Freqüente
Freqüente
Freqüente
Frequente
Frequente
Freqüente
Frequente
Freqüente
Freqüente
Freqüente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Freqiiente
Frequente
Frequente
Freqiiente
Frcqtiente
Frequente

Lugar
Piscina.
Piscina
Piscina.
Piscina
Piscina.
Piscina
Piscina
Piscina
Piscin a.
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina.
Piscina
Piscina.
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina.
Piscina.

Idade
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24

Sexo
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculiílo
Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino

Tnfpr.-Ãpc

2

2

3

3

3

3

3
4

4
4

5
0

0

0

6
0
0

0
0

0

0

0

l
l
2
2

3

3

0

0
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Tabela E.3
Dados dos recruta,s americanos

Hábito
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Freqücnte
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Freqüente
Freqüente
Freqüente
Frequente
Frequente
Frequente
Freqiiente
Ocasional
Ocasional
Ocasional

Lugar
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscin a.
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina.
Piscina
Piscina
Piscina.
Piscina
Piscin a.
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Piscina
Praia
Praia
Praia

Idade
20-24
20 24
20-24
20 24
20 24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20 24
20-24
20-24
20-24
25-29
20 24
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
15 19
15-19
15-19

Sexo
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Masculino
M asculino
M asculino
Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino

TnfprrÃ..

0

0

0

l
l
2
2
2

2

2

2
2

2
3

0

2

0
0

0
l
l
3
3

0
0

0

l
0

0
0
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Tabela E.3
Da,dos dos recrutas ameri,canos

Há.bico
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional

Lugar
Praia.
Praia
Praia
Praia.
Praia
Praia
Praia
Praia.
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia.
Praia
Praia
Praia.
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia.
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia.

Idade
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15 19
15 19
15-19

15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15 19

Sexo
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Femirlino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino

T.fb,,Ã-.Y-"
0
0

0
0

0

0

0

0
l
l
2

2
3
4
4
4
9

0

0
0

0
0

0

0

0

0

l
2
3

3
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Tabela E.3
Dcudos dos recrutas am.ericanos

Hábito
Ocasional
Ocasional
Ocasior) al
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
O casional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
O casional
Ocasional

Lugar
Praia.
Praia.
Praia
Praia.
Praia.
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia.
Praia.
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia.
Praia
Praia
Praia.
Praia
Praia.
Praia.

Idade
15 19
15-19
20-24
20 24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29

25-29

Sexo
Feminino
Feminino
Masculino
h/lasculino
Masculino
h/lasculino
Masculino
h/masculino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
M asculin o
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Tnfpr.-Ãpa

6

9

0
0

0
0

0
0

l
0

0
0

0

0

l
l
2

3

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

l
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Tabela E.3
Dados dos recrltcts ana.er canos

Hábito
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Freqüente
Frequente
Frequente
Freqüente
Freqüente
Frequente
Frequente
Frequente
Fleqiiente
Frequente
Freqüentc
Frequente
Freqüente
Frequente

Lugar
Praia.
Praia
Praia.
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia.
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia
Praia.

Idade
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
25-29
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19

15-19
15-19
15 19
15-19
15 19
15-19

Sexo
Masculino
Masculino
h/masculino
Nlasculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
M asculino
Masculino
Masculino
M asculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino

Infecções
l
2
2

9

0

0

0

l
3
4

5
6

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0

l
l
l
2

2

2
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Tabela E.3
Da,dos dos reco\Elas am,erã,cctnos

Hábito
Freqüente
Frequente
Freqüente
Frequente
Frequente
Frequente
Freqüente
Frequente
Frequente
Frequente
Frequente
Freqüente
Frequente
Freqüente
Frequente
Frequente
Freqüente
Freqüente
Freqüente
Freqüente
Freqüente
Frequente
Freqüente
FreqÍiente
Frequente
Frequente
Frequente
Freqüente
Freqiiente
FreqÍiente

Lugar
Praia
Praia.
Praia
Praia.
Praia
Praia.
Praia
Praia.
Praia
Praia
Praia.
Praia
Praia.
Praia
Praia
Praia
Praia.
Praia
Praia.
Praia
Praia
Praia.
Praia
Praia
Praia
Praia.
Praia
Prã.ia
Praia
Praia

Idade
15 19
15-19
15-19
15 19
15-19
15 19
15-19
15-19
15 19
15-19
15 19
15-19
15-19
15-19
15-19
15-19
20 24
20 24
20-24
20-24
20 24
20-24
20-24
20 24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24
20-24

Sexo
Nlasculino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Masculino
Femiílino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino
Feminino

Infecções
2

5

0
0

0

0

0

0

0
0

l
2

2

2

3

10
0

0
0

0

l
l
5

0

0

0

0

0

0

l



A pên doce E 152

Tabela E.3

 
Hábito Lugar idade Sexo Infecções

Freqüente Praia 20-24 Feminino ]
Freqiiente Praia 25-29 À/masculino 0
Freqüente Praia 25-29 Masculino 0
Frequente Praia 25-29 Masculino 0
Frequente Praia 25-29 Nlasculino 0
Frequente Praia 25-29 Masculino 0
Freqüente Praia. 25-29 Mascu]ino ]
Frequente Praia 25-29 Masculino 2
Frequente Praia 25-29 Masculino 2
FreqÍiente Praia 25-29 Feminino 0
Freqüente Praia 25-29 Feminino 0
Frequente Praia 25-29 Feminino 0
Frequente Praia 25-29 Feminino 2
Frequente Praia 25-29 Feminino 2
Freqüente Praia 25-29 Feminino 2
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Programas

Apresenta.mos os principais programas desenvolvidos no Splus aproveita.ndo a libraiy MASS

para. a obtenção das estimativas de máxima verossimilharlça, influência local e gráficos nor-

mais de probabilidades para. os resíduos componentes de desvio, para. alguns dos exemplos

apresentados nas aplicações dos modelos com resposta. binomial negativa. Os programas

esta.o também disponíveis na homepage http://www.ime.usp br/'ca.ro.

Modelos log-lineares
Exemplo: Estudo sociológico na Austrália

Influência local e Brancos normais de probabilidades
remove (is o )
assign(vhere=O , ''lib .loc" , "/hoje/posmae/caro/libreria'')
library(lIASS)
attach(quite)
ll<-matrix(O,146,146)
for (i in 1:146) 11EI,iJ<-!
AgeF<-qui.ne$Age
AgeF<-factor(Agem)
AgeF<-C(AgeF,treatment)
EthF<-quine$Eth
EthF<-factor(EthF)
EthF< C(EthF,treatment)
quite . nb<-glm . nb(Days'EthF+AgeF+AgeF+ EthF , data=quine)

153
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fi<-summary(quite.nb)$theta
X<-model.matrix(quine.nb)
Beta<-summary(quite . nb)$co ef[ ,1]

mi<-exp(X%+%Beta)
V<-matrix(O,146,146)
for (i in 1:146) VE],iJ<-fi+mi]i]/(fi+miEi])
Dmi<-matrix(O,146,146)
for (i in 1:146) DmiE],i]<-miEi]
vv<-v%+%v
Dr<-matrix(O,146,146)
for (i in 1:146) DrE],iJ<-(DaysEiJ-mi]i])/(fi+mi]i])
Lbeta<-t(X) %+%V%+%(solve(Dmi))%#Z( Days-mi )
Lfi<-diganuna(f i.+Days) -digamma(fi) -(Days+fi)/(fi.+mi )
+log(fi/(fi+mi))+l
uno<-matei.x(1,146,1)
Lfi<-t(Lfi)%+%uno
Lbebe<--t(X)%+%V%+%(ll+Dr)%+%X
Lbefi<-fi'(-2)+t(X)%+%VV%+%(solve( Dmi)) %+%(Days-mi)
Iff12<--23.24749
Iff3< -(Days-2+mi-fi)/(fi+mi)
Iff3<-t(Iff3)%+%uno
Iff<-lff12+lff3
LL<-cbind(Lbebe,Lbefi)
Lfibe<-t(Lbefi)
tr<-cbind(Lfibe,Iff)
L<-matriz(0,9.9)
L<-rbind(LL,v)
Linv<-solve(L)
De<-matrix(O,146,146)
for (i in 1:146) Dela,il<-(DaysliJ-miEil+(DaysliJ+fi)/(miEiJ+fi))
Ldelb<-t(X)%+%De
Ldelf<-t(digamma(fi+Days) -(fi+Days)/(fi+mi) +log(fi) +log(fi+mi) +l -digamma(fi) )
Deltas-rbind(Ldelb,Ldelf)
Ct<-t(Delta)%+%(Linv)%+%Delta
Iffinv<-solve(Iff)
Bl<-matei.x(0,9,9)
BlE9,9J<-lffinv
Cf<-t(Delta) %+%(Linv-BI)%+%Delta
Lbebein<-solve(Lbebe)
B2<-cbind(Lbebein,O)
B2<-rbind(B2.0)
Cb<-t(Delta) %+%(Linv-B2)%+%Delta
vfq<-fitted(quine.nb)
vfq<-dias(vfq)
H<-fi+fitted(quine . nb)/(fi+fitted(quine . nb) )

H<-dias(v)
H<-solve(t(X)%+%H%+ZX)
H<-sqrt(H) %+%X%+%H%+%t(X) %+%sqrt(H )

h<-dias(H)
rd<-resid(quin e .nb ,type=''deviance'' )

td<-rd+sqrt(l/(l-h))
#################################################

DISTAllCIA DE COOK
#################################################
rp<'resid(quine .nb ,type:''pearson")
rp<'sqrt (fi) +rp
ts<-rp/sqrt(l-h)

2
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LD<-h+(ts'2)/(1-h)
quite . po<'glm(Days 'EthF+AgeF+AgeF+EthF ,family=po i.sson )

XX<-model . matriz(quine . po )

vf<-fi.tted(quite.po)
vf<-dias(vf)
vv<-qui.ne.po$vei.ghts
WW<-dias(vt?)
HH<-solve(t(XX)%+%HH%+%XX)
HH<-sqrt( ilH) %+%XX%+%HH%+%t(XX)%+%sqrt(Htl)
hh<-dias(HH)
rdl<-resid(quine .po, type:''deviance")
tdl<-rdl+sqrt(l/(l-hh))

postscript(files"q.ps'')
par(nfrotí=c(2,2))
par(omi=c(O,l,O,l),cex=0.7)
XX <- model.matri.x(qui.ne.po)
n <- nrov(XX)
ee <- matrix(O,n,100)

for(i in 1:100){
nrespl <- rpois(n, fitted(quine.po))
fita <- glm(nrespl ' XX, family=poisson)
t?v <- fi.tl$veights
H\f <- dias(vv)
nH <- solve(t(XX)%+%Htl%+%XX)
HH <- sqrt(HH)%+%XX%+%HH%+Zt(XX)%+Zsqrt(HH)
hh <- dias(HH)
ee[,i] <- soft(resid(fit] ,type="deviance")/sqrt(]-hh))}

el <- numeric (n)
e2 <- numeric(n)

for(i in l:n){
eo <- sort(ee [i,] )

el [i] <- eo [5]

e2 [i] <- eoE95] }

med <- apply(ee , l ,mean)

faixa <- range(tdl,el,e2)
par(pty="s'')
qqnorm(tdl ,xlab=''Quantile of IJ(O ,ly'
ylab="Deviance Residuais" , ylim=faixa,cex=O .7)

par(neu=T)

qqn orm(el ,axes=F , xlab::
par(nev=T)
qqnorm(e 2 , fixes:F,xlab="' ' ,ylab='
par(nev=T)
qnorm(med ,axes=F,xlab=''" , ylab=
title(suba"(a)",cex=0.7)

X<-model . matriz (quine . nb)
fi<-quite.nb$theta
n<-nrov(X)
e<-matrix(O,n,100)

#

#

#

#

#

#

#

#

.ylab=' type:''l'',ylim:faixa,lty=1)

type:''l'',ylim=fai.xa,lty=1)

type=''1'' , yl im:::faixa ,lty=2)
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for (í in 1:100) {
nresp<'rnegbin(n,fitted(quine .nb) ,fi)
fita-glm.nb(nresp'X,link=log)
u<-fi+fitted(quite .nb)/(fi+fitted(quino . nb) )

H<-dias(v)
n<-solve(t(X)%+%\1%+%X)
H<-sqrt(V) %+%X%+%H%+%t(X) %+%sqrt(H)
h<-dias(H)
e [, i] <-sort(resid(fit ,type:''deviance'')/sqrt(]-h))}
#
el<-numa ric (n)
e2<-numeric(n)
#
for (i in l:n) {
eo<-soft(eE],])
el [i] <-eo [5]
e21il<-eoE951}
#
meda-apply(e,l,mean)
faixas-range(td,el,e2)
par(pty="s'')
qqnorm(td ,xlab=''Quantile of H(O ,íy' ,ylab=''Deviance Residuais
par(nev=T)
#

ylim=faixa,cex=0.7)

qqnorm(el,axes=F,xlab='
par(nev=T)
qqnorm( e2 ,axes=F , xlab='' " , ylab=" " ,type:
par(nev=T)
qqnorm(med , axes:F ,xlab='''' ,ylab='
title(suba''(b)",cex=0.7)

Lmaxf<-eigen(Cf)$vec[,1]
sLmaxf<-sum(Lmaxf'2)
dmaxf<-eigen(Cf)$vec[,1]
dmaxf<-dmaxf/sqrt(sLmaxf)
dmaxf<-abs(dmaxf)
par(mfrov=c(1,2))
PIDE(dmaxf,xlab="index'' ,ylab=''1 Imax I" ,ylim=c(O ,l) ,cex=0.7 )

identify(dmaxf,n=4)
73.28043,0.786071

110.38839 0.273157
74.81744 0.2496903
71.52384 0.2446
title(suba''(a)",cex=0.7)
Lmaxb<-eigen(Cb)$vec[,1]
sLmaxb<-sum(Lmaxb'2)
dmaxb<-eigen(Cb)$vec[,1]
dmaxb<-dmaxb/sqrt(sLmaxb)
dmaxb< -ab s(dmaxb)
plot(dmaxb,xlab="index'' ,ylab:"l Imaxl" ,ylim=c(O,l) ,cex=0.7 )
title(suba"(b)'',cex=0.7)

l

#

ylab=' type=''1'',ylím=faixa,lty=1)

.ylim:fai.xa,lty=1)

. type:''l'' , yl i.m=faixa , lty=2 )

Gráficos normais de probabilidades para os resíduos Componente de desvio
padi'onizados
assign(vhere=O
library(MASS)

'lj.b.loc '/hoje/posmae/cara/libreria")
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m7<-100
nn<-1000
fi7<-1
h<-matrix(O,nn,m7)
rp72<-mat rix (O , m7 , 1)
mu<-matei.x(O,m7.1)
Y<-matrix(O,m7,1)
y< -matrix (O , nn , m7 )
rdi< -mat rix (O , nn , m7 )

rd<-matrix(O,nn,m7)
beta<-matrix(1,2,1)
fi.n14<-matrix(O,nn,l)
ca<-matrix(0,2,1)
mi<-matrix(O,m7,1)
x<-rnorm(m7,0,2)
Xl<-matei.x(O,m7.1)
xl<-matrix(l,m7.1)
Xl<-x
Xll<-cbi.nd(xl.XI)
rop<'matrix(O,nn+l,l)
mu7<-exp(Xll%+%beta)
betal<-matriz(0,2,1)
j<-t
vhile (j<(nn+l)) {
for (ti in l:m7) {
y[j ,ti] <-rnegbin(] ,mu7]ti] ,fi7)
v[ti[<-vEj,ti]

ajustel<-glm.nb(Y'XI)
ca<-surnmary(ajustem) $coef[,1]
rdiEj ,] <-resid(ajustel , type=''deviance'')
sigm<-sqrt(vcov(ajustem)[2 ,2] )
V<-fitted(ajustel)
fin14Ej] <-summary(ajustem)$theta
V<-dias(V)
R<-ajustel$veights
H<-dias(u)
H<-solve(t(Xll)%+%H%+%Xll)
H<-sqrt( çf)%+%XtlZ+%H%+%t(Xlt) %+%sqrt(\l)
h<-dias(H)
rd[j ,]<-rdiEj ,]+sqrt(]/(]-h) )

rdEj,]<-sort(rdEj,])
mi< - exp (XI 1%+%ca)
j<-j+t

rp72<-matrix(O,m7,1)
j<-t
ropElJ<-O
for (i in l:m7){
Rhile (j<(nn+l)) {
ropEj+]] <-rd [j , i] + ropEj]
j<-j+t

rp72Ei]<-ropEnn+]]/nn
ropEll<-O
ropEnn+lJ< O
j<-í

}

}

}



Apêndice F 158

}

Modelos não-lineares

Exemplo Crescimento de colónias
Influência local e influência local total
remove (is o )
asse.gn(vhere=O, ''lib.loc'
library(MASS)
#### ######################################### #### ###### ###
n<-19
tetas- 2
eta<-mat ri.x(20 ,n , l )

start<-matrix(l,n,l)
param<'matrix (1 ,3 ,1 )
aiçA<-sc an("cona " , vhat=list(tempo=O ,casos=O) )
attach(bica)
x<-tempo

'/homo/posmae/c aro/libreria" )

alfa<- IO
beta<- 2

gamas-0.2
ff<-funçtion(x , alfa, beta, gama) {exp(alfa-exp(beta-gama+x)) }

expr3 <- exp((beta - (gama + x)))
expr5 '(- exp((alfa - expr3))

grad <- array(O, c(length(x) , 3), 1ist(BULL, c(''alfa'
gama")))

grad[, "a]fa"] <- expr5
grad[, "beta''] <- - (expr5 + expr3)
grad[, "gama''] <- expr5 + (expr3 + x)

param [ 1 , 1] <-a]fa
param [2 , 1] <-beta
param13,11<-gama
ofs<-ff( x , alfa ,beta , gama) -grad%+%param
################################################# #########

for (kk in 1:20){
tO<-teta
Theta<-teta
ofs<-ff( x , alfa,beta , gama) -grad%+%param

init.theta<-teta
fit . nb<-glm .nb(casos' -l+grad+ offset(ofs) ,control=glm. contrai(maxit
cat(''numero = '',kk,'''')

Beta<- summary (fit . nb ) $c o ef

print(Beta)
a[fa<-summary(fit . nb)$çoefE] , ]]

beta<-surmary(fit .nb)$coef [2 ,1]

gamas -summary(fit . nb)$coef [3 ,1]
param [1 , 1] <-alfa
param [2 , 1] <-beta
paraml3,1J<-gama

ff<-function(x , alfa, beta , gama){exp(alfa- exp(beta-gama+x)) }

'beta

40) i.nit.theta=teta link=log)
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expr3 <- exp((beta - (gama + x)))
exprS <- exp( (alfa - expr3) )

grad <- array(O, c(length(x), 3) , lisa(llULL, c("alfa'
gama")))

grad[, ''a]fa''] <- expr5
grad[, ''beta''] <- - (expr5 + expr3)
grada, ''gama''] <- expr5 + (expr3 + x)

deviance<-fit.nb$deviance
ofs <-ff(x , alfa, beta, gama) -grad%+%param

eta<- (fi. t . nb) $fi.tted
cat('' init.theta ='', teta." '')
teta<-summary(fit . nb)$theta
cat('' treta ='', teta
tO<-teta
cat("deviance=", deviance ," '')

)

'beta

######################################################
IHFLUEllCIA LOCAL

######################################################
alfa<- 1.8598416
beta<- 0.7198958
gama'(- 0.3626579
teta<-41.67369
y<-casos
D<-matei.x(O,n,l)
p<-3
mi<-exp(exp(alfa- exp(beta-gama+x)) )
mu<- exp(alfa-exp(beta-gama+x) )
D'(-exp(beta- gama+x)
JA<- mi+mu
JB<- -D+mi.+mu
JG<- x+D+mi+mu
\l<-matei.x(O.n,n)
for (i in l:n) HLI.iJ<-(miEil+(miliJ+teta))'(-1)
R<-matei.x(O,n,n)
for (i in l:n) REI,iJ<-(miEiJ'2-2+miEiJ+yEiJ-yliJ+teta)/(miliJ+(miliJ+teta))
Ml<-matrix(O,n,n)
for (i in [:n) M]E],i]<-(1/(mi]iJ+muEi])+]/miEi])+(yEiJ-miEi])/(mitiJ+(mi]iJ+teta))
Laa<- tetas(t(JA)%+%H%+%R%+%JA + t(JA)%+%111%+%JA )
ft2<-matrix(O,n,n)
for (i in [:n) r-12E],iJ<-(-1/(miEiJ+DEiJ+mu]i])+]/(muEiJ+miEi])+]/miEi]) +(yti]-mi]i])/(miEiJ+(mitiJ+teta))
Lbb<- tetas(t(JB)%+%W%+%RZ+%JB + t(JB)%#%1-12%+%JB)
Lfi<-digamma(teta+y) -digamma(teta) -(y+t eta)/(teta+mi) +log(t eta/(teta+mi)) + l
uno<-matrix(l,n,l)
Lfi<-t(Lfi)%+%uno
Lgg<- tetas(t(JG)%+%H%+%R%+%JG + t(JG)%+%1-12%+%JG)
#######################################################
Lago- tetas(t(JA)%+%H%+%R%+%JG +t(JA)Z+%nt%+%JC)
Lga<-t(Lag)
Lab<- tetas(t(JA)%+%H%+%R%+ZJB +t(JA) %+%t41%+ZJB)
Lba< -t (Lab )

Lbg<- tetas(t(JB) %+%tl%+%XZ+%JG +t(JB)%+%1-12%+%JG)
Lgt)<-t(,Lbg)
Iff12<- O.1013
Iff3<(y-2+mi-teta)/(teta+mi) '2
Iff3<- t ( Iff3) % +%uno
Ltt<-lff12+1ff3
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######################################################
DH<-matrix(O,n,n)
for (i in l:n) DllEI,iJ<- miEiJ'2
Lata- t(JA)%+%H%+%tl%+%Dll%+%(y-mi)
Lta<-t(Lat)
Lbt<- t(JB)% %V%+%H%+%DllZ+%(y-mi)
l.tb<-t(Lbt)
Lgt<- t(JG)%+%V% %H%+%DM%+%(y-mi)
Ltg<-t(Lgt)
LLa<-cbind(Laa,Lab,Lag,Lat)
LLb<-cbind(Lba,Lbb,Lbg,Lbt)
LLg<-cbind(Lga,Lgb,Lgg,Lgt)
LLt<-cbind(Lta,Ltb,Ltg,Ltt)
L<-matrix(O,p+l,p+l)
L<-rbind(LLa,LLb,LLg,LLt)
Linv<-solve(L)
#############################################################

MATRIZ DELTA
# # # # # ### # ## # ## # ## # ## ## # ## # ## # ## # ## ## # ### ## # ## # ## ## # ## # ### ## ##
De<-matri.x(O,n,n)
for (i in [:n) DeE],iJ<-(yEi]-miEi])/(miEiJ+teta)+teta/(miEi])
Ldela<-t(JA)%+%De
Ldelb<-t(JB)%+%De
Ldelg<-t(JG)%+%De
Ldelf<- t(dí gamma(tet a+y) -(tet a+y)/(teta+mi) +log(teta) -log(teta+mi)+l
Der a<-rbind(Ldela , Ldelb , Ldelg , Ldelf )
Ct<-t(Delta) %+%(Linv) %+%Delta
#################### #########################################

TIRAIIDO FI
#############################################################
Iffinv<-solve(Ltt)
Bl<-matrix(O,p+l,p+l)
BlEp+l,p+lJ<-lffinv
Cst<-t(Delta)Z+X(Linv-BI)%+%Delta
##############################################################

TIRANDO ALFA. BETA E GAMA
##############################################################
B6<-matri.x(O,p+l,p+l)
B61<-cbind(Laa,Lab,Lag)
B62<-cbind(Lba,Lbb,Lbg)
B63<-cbind(Lga,Lgb,Lgg)
B6d<-rbind(B61,B62,B63)
B6inv<-solve(B6d)
B6a<-cbind(B6inv,O)
B6b<-cbind(0,0,0,0)
B6<-rbind(B6a,B6b)
Cabg<-t(Delta) %+Z(Linv-B6) %+%Delta
Cabgi<-matrix(O ,n , l)
HJ<-matrix(O,n,l)
for (i in l:n) {
HJ< matrix(O ,n , l)
HJtil<-l
CabgiEi] <-2+abs(t(HJ)%+%t(Delta) %+%(Linv-B6)%+ZDelta%+%HJ)

SCabgi<-sum(Cabgi)
llCabgi<-2+SCabgi/n
#######################################################

}

digamma(teta))
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Lmax< - eigen(Ct ) $v e c[ , 1]
sLmax<-sum(Lmax'2)
dmax<- eigen(Ct ) $ve c[ , 1]
dmax<-dmax/sqrt(sLmax)
dmax<-abs(dmax)
Lmaxcst<-eigen(Cst)$vec[,1]
sLmaxcst<-sum(Lmaxcst'2)
dmaxcst<-eigen(Cst)$vec[,1]
dmaxcst<-dmaxcst/sqrt(s Lmaxcst )
dmaxc st<-abs (dmaxc st )
Lmaxabg<-eigen(Cabe)$vec[ ,1]
sLmaxabg'(-sum(Lmaxabg'2)
dmaxabg<-eigen(Cabe) $veç[ , 1]
dmaxabg<-dmaxabg/ sqrt(s Lmaxabg)
dmaxabg<-abs(dmaxabg)
##########################################################

INFLUENCIA EM BETA
##########################################################
LI < - cbind (Laa , Lag , Lat )

L2<-cbind(Lga,Lgg,Lgt)
L3<-cbi.nd(Lta,Ltg,Ltt)
L4<-rbind(LI,L2,L3)
L4inv<-solve(L4)
LLLa<-cbi.nd(Laa,Lag,Lat,Lab)
LLLg<-çbind(Lga,Lgg,Lgt,Lgb)
LLLt<-cbind(Lta,Ltg , Ltt ,Ltb)
LLLb<-cbind(Lba,Lbg,Lbt,Lbb)
LLL5<-rbind(LLLa, LLLg , LLLt , LLLb )
LLL5inv<-solve(LI.L5)
BB5<-matrix(O,p+l,p+l)
BBa<-çbind(L4inv,O)
BBb<-cbi.nd(0,0,0.0)
BB5<-rbi.nd(BBa,BBb)
Delta5<-rbind(Ldela, Ldelg, Ldelf , Ldelb)
Csagf<-t(Deltas) %+%(LLL5inv-BB5) %+%De lta5
Csagfi<-matrix(O,n,l)
HJ<-matrix(O,n,l)
for (i in l:n) {
HJ<-matrix(O,n,l)
HJEiJ<-l
CsagfiEiJ<-2+abs(t(HJ)%+%t(Deltas) %+%(LLL5inv-BB5)%+%Delta5%+%HJ)

SCsagfi<-sum(Csagfi)
flCsagfi<-2+SCsagfi/n
Lmaxagf<-eigen( Csagf)$vec [ ,1]
sLmaxagf< -sum(Lmaxagf '2 )

dmaxagf<-eigen(Csagf) $ve c[ ,1]
dmaxagf<-dmaxagf/sqr t(sLmaxagf )
dmaxagf<-abs(dmaxagf)
###########################################################

IDFLUEIJCIA Ell ALFA
###########################################################
Lll<-cbind(Lbb,Lbg,Lbt)
L21<-cbind(Lgb,Lgg,Lgt)
L31 < - cbind(Ltb , Ltg ,Ltt )
L41<-rbind(Lll,L21,L31)
L41inv<-solve(L41)

}
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LLLal< -- cb ind(l.bb , Lbg ,Lbt , Lba)
LLLgl< cbind(Lgb,Lgg,Lgt,Lga)
LLLtl<-cbind(Ltb,Ltg,Ltt,Lta)
LLLbl<-cbind(Lab,Lag,Lat,Laa)
LLL51<-rbind(LLLal ,LLLgl , LLLtl ,LLLbl )
LLL51inv<-solve(LLL51)
BB51<-matrix(O,p+l,p+l)
BBal<-cbind(L41inv,O)
BBbl<-cbi.nd(0,0,0,0)
BB51<-rbind(BBal,BBbl)
Delta51<-rbind(Ldelb ,Ldelg ,Ldelf ,Ldela)
Csbgf<-t(Deltas 1) Z+%(LLLSI inv-BB51) %+%Deltas 1
Lmaxbgf<-eigen(Csbgf)$vec[ ,1]
sLmaxbgf<-sum(Lmaxbgf'2)
dmaxbgf<-eigen(Csbgf)$vec[ ,1]
dmaxbgf<- dmaxbgf/sqrt(sLmaxbgf)
dmaxbgf<-abs(dmaxbgf)
Csbgfí<-matriz(O,n,l)
HJ<-matrix(O,n.!)
for (i in l:n) {
HJ<-matrix(O,n.í)
HJ [il<-]
CsbgfiEi] <-2+abs(t(HJ) %+%t(Delta51) %+%(LLL51inv-BB51) %+%Deltas 1%+%HJ )

SCsbgfi<-sum(Csbgfi)
HCsbgfi<-2+SCsbgfi/n
###########################################################

IRFLUÊRCIA EH GAMA
###########################################################
Llg<-cbind(Laa,Lab,Lat)
L2g<-cbi.nd(Lba,Lbb,Lbt)
L3g<-cbind(Lta,Ltb,Ltt)
L4g<-rbind(Llg,L2g,L3g)
L4ginv<-solve(L4g)
LLLag<-cbind(Laa,Lab,Lat,Lag)
LLLgg<-cb i.nd(Lba, Lbb ,Lbt ,Lbg)
LLLtg<-cbind(Lta,Ltb,Ltt,Ltg)
LLLbg<-cbind(Lga,Lgb,Lgt,Lgg)
LLL5g<-rbind(LLLag ,LLLgg, LLLtg , LLLbg)
LLL5ginv<-solve(LLL5g)
BB5g<-matei.x(O,p+l,p+l)
BBag<-cbind(L4glinv,O)
BBbg<-cbind(0,0,0,0)
BB5g<-rbind(BBag,BBbg)
Delta5g<- rbind( Ldela , Ldelb ,Ldelf ,Ldelg)
Csabf<-t(Delta5g) %+Z(LLL5ginv-BB5g) %+%Delta5g
Csabfi.<-matei.x(O,n,í)
HJ<-matrix(O,n,l)
for (i in l:n) {
HJ<-matrix(O,n,l)
HJ [iJ<-]
CsabfiEi] <- 2 +abs(t(HJ) %+Zt(Delta5g) %+%(LLL5ginv-BB5g) %+%Der a5g%+ %HJ )

SCsabfi<-sum(Csabfi)
1.[C s abfi< -2+ SCsabfi/n
Lmaxabf<-eigen(Csabf)$vec[,1]
sLmaxabf<-sum(Lmaxabf'2)

}

}



Apêndice F 163

dmaxabf< eigen(Csabf)$vec[,t]
dmaxabf<-dmaxabf/sqrt(s Lmaxabf )
dmaxabf<-abs(dmaxabf)
#postscript(files''mfA.ps'')
par(mfrov=c(3,2))
#par(omi=c(2,1,2,1),cex=0.7)
###########################################################

GRÁFICOS DE INFLUENCIA LOCAL
######################$####################################
plot(dmax,ylab="llmaxj",cex=0.5,ylim=c(O,l) ,pch=16 )
ti.tle(suba''(a)'',cex=0.7)
#i.dentify(dmax,n=1)
# 5.070342. 0.7107204
plot(dmaxcst ,ylab="llmaxj",cex=0.5,ylim=c(O,l) ,pch=16 )
tíLIa (suba" (t)) ' ' , cex=O .7)

PIDE(dmaxabg,ylab="llmaxj",cex=0.5,ylim=c(O,l) ,pch=16 )
title(suba"(c)'',cex=0.7)
plot(dmaxbgf ,ylab="1 Imaxj" ,cex=O .5 ,ylim=c(O,t) ,pçh=16 )
title(suba"(d)'',cex=0.7)
plot(dmaxagf ,ylab="1 Imax I" ,cex=O .5 ,ylim=c(O,l) ,pch=16 )
title(suba" ( e) '' ,cex=O . 7)

PIDE(dmaxabf,ylab="llmaxj",cex=0.5,ylim=c(O,l) ,pch=16 )
title(suba"(f)'',cex=0.7)
#dev.offo
################## #### ################## ####################
uno<-matrix(1.19,1)
do s<-mate i.x (2 , 19 , 1 )

tres<-matrix (3 , 19 , 1)

quatros-matriz(4,19,1)
cinco<-matei.x(5.19,1)
seis<-matrix (6 , 19 , 1 )

postscript(files"polia . ps" )
plot(uno , dmax ,ylab=''1 Imax I" ,xlab='
identify(uno ,dmax , n=3,çex=0.9)
1.0011212,0.708187
0.9738641,0.4592209

1.010207,0.3991255
par(nev=T)
PIDE(dos , dmaxcst ,ylab=''1 Imax I" ,xlab='
identify(dos ,dmaxcst ,n=3,cex=0.9)
2.049646, 0.6008

2.045990 , 0.553656
2.064121 , 0.4785373
par (ne v=T )
PIDE(três ,dmaxabg , ylab=''1 Imax I'' , xlab=
identify(ires,dmaxabg,n=2)
3.036343.0.69530
3.009085, 0.36478

par(nev=T)
pl ot (quatro ,dmaxbgf , ylab=" 1 Imax 1 " , xlab=
ident ify(quatro ,dmaxbgf ,n=2)
4.017611, 0.46780
4.026696. 0.422734
par(nev=T)
plot(cinco ,dmaxagf ,ylab=" 1 Imax I" ,xlab='
identify(cinco,dmaxagf,n=1)
5.035221, 0.8412558

cex=1 , ylim=c(O,l) ,xlim=c(1 ,6) )

cex=1,ylim=c(O,l) , xlim=c(1 ,6) )

ylim=c(O,l),xlim=c(1,6))

ylim=c(O,l),xlim=c(1,6))

ylim=c (O , l) ,xlim=c (1 , 6) )
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par (ne t?=T )
plot(seis , dmaxabf , ylab=''1 Imax 1" , xlab='
identify(seis,dmaxabf,n=2)
5.998317,0.7275039
5.989231.0.40985

clev.offo
##############################################################

GRÁFICOS DE llIFLUÊECIA LOCAL TOTAL
##############################################################
postscript(file=''a14.ps")
par(mfrov=c(2,5))
plot(Csagfi,ylab="Ci",xlab='' " ,cex=0.5 ,pch=16 )

abline(MCsagfi,O,lty=3)
identify(Csagfi,n=1)
2.04083, 1.828837
title(suba''(a)",cex=0.7)
#em beta

plot(Csabfi.,ylab=''Ci'',xlab='' '' ,cex=0.5 ,pch=16 )
abline(HCsabfi,O,lty=3)
i.dente.fy(Csabfi.,n=2)
2.013572 , 1.0735
5.066405. 0.3191
title(suba''(b)".cex=0.7)
#em gama
plot(Cabgi,ylab=''Ci'' ,xlab=" '' ,cex=0.5 ,pch=16 )

abline(MCabgi,O,lty=3)
identify(Cabgi,n=2)
S.066405 , 0.6412
2.040830, 0.1713
title (suba'' (cy' , cex=O . 7)
#em fi.

plot(Csbgfi,ylab="Ci",xlab='' '' ,çex=0.5 ,pch=16 )
abline(HCsbgfi,O,lty=3)
identify(Csbgfi,n=4)
11.98979 , 0.2463
17.00516, 0.368
18.88592, 0.3413
17.095917, 0.209
tília(suba''(d)'',cex=0.7)
#em alfa
PIDE(Csagfí ,Csabfi ,ylab="Ci'' ,xlab=''CI '' ,cex=a . 5 ,pch=16 )
abline(h=MCsabfi , v=MCs abri ,lty=S)
identify(Csagfi,Csabfi,n=1)
1.82, 1.073584
title(suba''(e)'',cex=0.7)
# gama e beta
plot(Cabgi ,Csabfi ,ylab="Ci'' ,xlab=''CI '' ,cex=O . 5 ,pch=16 )
abl i.ne(h=HCsabfi , v=lilCabgi , lty=3 )
identify(Cabgi.,Csabfi.,n=2)
0.1728278, 1.07127
0.6418201 , 0.3191
title(suba''(f)".cex=0.7)
# gama e fi.
PIDE(Cabgi ,Csagfi ,ylab=''Ci'' ,xlab=''CI '' ,cex=O . 5 ,pch=16 )
abl in e(h=llCsagf i , v=flCabgi ,lty=3)
identify(Cabgi,Csagfi,n:l)
0.17282. 1.817

ylim=c(O,l),xlim=c(1,6))
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title(suba"(g)
# em beta e fi.

plot(Csbgfi , Csabfi,ylab="Ci'' , xlab=''CI
ablin e(h=flCs abri , v:FICsbgfi ,lty=3 )
title(suba"(h)'',cex=0.7)
# em gama e alfa
plot(Csagfi , Csbgfi,ylab="Ci" , xlab=''CI
abline(h=flCs bgf i , v=14Csagfi ,lty=3)
title(suba''(i.)'',cex=0.7)
# em alfa e beta
plot(Cabgi , Csbgfi ,ylab=''Ci' ' ,xlab="CI
abline(h=flCsbgfi , v=HCabgi , lty=3)
identify (Cabgi , Csbgfi , n=1 )
0.6127951, 0.2008518
title (suba'' (j) '' ,cex=O .7)
# em alfa e fi
dev.offo

c exmo . 7)

cex=0.5,pch=16 )

cex=0.5,pch=16 )

cex=0.5,pch=16 )

Modelos com parâmetro na função de ligação
Exemplo: Dados simulados

Influência local e influência local total

set.seed(IO)
remove (is ( ) )

assign(uhere=O, ''lib.loc
library(MASS)
theta.ml<-functi.on(y, mu, n

trace = F)

/home/posmae/caro/libreria'')

length(y), limit = 1, eps : sqrt(.Machine$single eps)

score <- functi.on(n, th, mu, y)
sum(digamma(th + y) - dígamma(th) + log(th) + l - log(th + mu) - (

y + th)/(mu + th))
indo <- functi.on(n, th, mu, y)
sum( - trigamma(th + y) + trigamma(th) - l/th + 2/(mu + th) - (y + th)/

(mu + th)'2)
if(inherits(y, ''lm")) {

mu <- y$fitted
y <- if(is.null(y$y)) mu + residuais(y) else y$y

tO <- n/sum( (y/mu
it <- o
del <- l
if(trace)

cat("theta.ml-: inicial theta =", signif(tO) ,
phile((it <- it + l) <= limit && abs(del) > eps) {

tO <- abs(tO)
del <- score(n, tO, mu, y)/(i <- indo(n, tO
tO <- tO + del
if(traje)

cat(''Checa.ml: éter", it,

}
1)'2)

'\n")

i.nfo(n, tO, mu, y))

}

éter theta = signif(tO) \n")
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if(to < o) {
to <- o
varning(''está.matar truncated at zero'')
attr(tO, ''varn'') <- "estimate truncated at zero

}
if(it == limit) {

parning("iteration limit reached'')
attr(tO, "t?arn") <- "iteration limit reached"

}

ater(tO,
10

SE") <- sqrt(l/i)

####################################################################
betal<- O.1012
tetas- 2

lambda<- 3
y<-matrix(0,30,1)
cas o s< -matrix(O .30 , 1 )
mi.<-matei.x(0,30,1)
popa'l

campa'soft(runif(30,40,590))

mi<-(1+lambda+comp+betal) '(l/lambda)
mi<-soft(mi)

for (ti in 1:30) {
y[ti[<-rnegbin(],miEti],teta)

grada-(lambda+(mi) 'lambda+log(mi) -(mi) 'lambda+l)/(lambda' 2 )
ofs<' 'grad+lambda

eta<- comp+betal
######################### ################## ##########################

for (kk in 1:38){
Start<-comp+betal +grad+lambda
start<-Start
u<-(1+lambda+(eta)) '(2/lambda- 2)

grada--(lambda+(mi) 'lambda+ log(mi) -(mi) 'lambda+l)/(lambda' 2 )
tO<-teta
Theta<-teta
ofs<--grad+lambda
init.theta<-teta
fit . nb<-glm . nb(casos ' -l+grad+comp+offset( ofs) , init . theta=teta,

control=glm . contrai(maxit=1) ,start=Start , ç?ei.ghts=v , link=i.dentity)
cat (''numero = '' ,kk ,

BETA<-summary(fit.nb)$coef
print(BETA)

beta[<-summary(fit . nb)$coefL2 ,1]
[ambda<-summary(fit . nb) $co ef]] , ]]
eta< - c omp +' beta l
mi<-(1+lambda+eta)'(l/lambda)
grada -(lambda+(mi) 'lambda+log(mi) -(mi) 'l ambda+l)/(lambda' 2)
ofs<-- -grad+lambda

mu<-mi.
Start<-eta +grad'Plambda
start<-S tara
w<(1+lainbda+(eta)) '(2/lambda-2)
deviance<-fit.nb$deviance

)
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çat("Deviance=",deviance.
cat(" init.theta =", teta,
tetas-summary(fit .nb)$theta

)
)

summary(fit.nb)
####################### #########################################
Xl<-modem.matrix(fit.nb)
íil<-íi.t . nb$theta
Hl<-fit . nb$qeights+(l+lambda+(eta)) '(2/lambda-2)
nresp<'matriz(l,n,l)
Hl<-dias(vl)
Hl<-solve(t(XI)%+%tll%+%XI)
Hl<-sqrt(VI)%+%XI %+%Hl%+%t(XI) %+%sqrt(HI)
hl<-dias(HI)

postscript(files"leb.ps")
plot(hl,ylab="Leverage'')
linear-2+3/30
abli.ne(h=li.nea,lty=3)
clev.offo
############################################################+####

IHFLUEIICIA LOCAL
############################### ##################################
n<-length(casos)
y<-casos
x<-como
beta<-betaí
D<-matriz(O,n,l)

mi<-(1+lambda+bet a#x) '(l/lambda)
D<-(1+lambda+beta+x)
JB<- mi+x/D
JL<- mi+(-log(D)/lambda'2+beta+x/(lambda+D) )

H<-matrix(O,n,n)
for (i in l:n) HEI,il<-(miEiJ+(miEiJ+teta))'(-1)
R<-matrix(O,n,n)
for (i in l:n)
RE[, i] <-(mi]i] '2-2+miEi] +yEi] -yEi] +teta)/(miEi] +(miEiJ+teta) )
Hl<-matrix(O,n,n)

for (i in l:n) }tlEI,iJ<-(-(lambda-l)+DEiJ'(-]/]ambda))+(yEi]-miEi])/(milil+(miEiJ+teta))
Lbb<- tetas(t(JB)%+%H% %R%+%JB + t(JB)%+%fll%+%JB )
H2<-rnatrix(O,n,n)
for (i in l:n) f12li,iJ<-(DEiJ'(-l/lambda)+ (
DEi] '(-]/]ambda)+(2+1og(D]i])/lambda'3-

2+beta+xEi]/(]ambda'2+DEi])-beta'2+xti] '2/(]ambda+(DEiJ'2) ))/(-1og(D]i])/lambda'2+
beta+xEí]/(]ambda+DEi]))'2)) +(yEiJ-miEi])/(miEil+(milil+teta))

Lll<- tetas(t(JL)%+%H%+%R%+%JL + t(JL)%+%ti2%+ZIL)
[.fi<-digamma(teta+y) -digamma(t eta) -(y+teta)/(teta+mi)+log(teta/(teta+mi))+l

uno<-matrix(l.n,l)
Lfi<-t (Lfi) Z+Zuno
##########################################################
113<-matrix(O,n,n)
for (i in l:n)
r-13E] , iJ<-(DEi] '(-l/]ambda)-(beta+xEiJ+(D]i] '(-]/]ambda))/D [i])/
(-]og(D]i] )/lambda'2 +

beta+xEi]/(]ambda+DEi]))) +(yEiJ-miEi])/(miEiJ+(miliJ+teta))
Lb[<- tetas(t(JB)%+ZH%+%R%+%JL +t(JB)%+%1]3%+%JL)

Llb<-t(Lbl)

P<-2
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Iff12<- 7.3931
Iff3<-(y-2+mi-teta)/(teta+mi) ' 2
Iff3<-t (Iff3) %#%uno
Ltt<-lff12+1ff3
##########################################################

DFl<-mat rix (O , n , n )
for (i in l:n) DFlEI,iJ<- miEiJ'2

Lbt<- t(JB)%+%V% %H%+%DM%+%(y-mi)
Ltb<-t(Lbt)
Llt<- t(JL)%+%\1% %H%+%DM%+%(y-mi)
Ltl<-t(Llt)
LLb<-cbind(Lbb,Lbl,Lbt)

LLl<-çbind(Llb,Lll,Llt)
LLt<-cbind(Ltb,Ltl,Ltt)
L<-matrix(O,p+l,p+l)
L<-rbind(LLb,LLI,LLt)
Linv<-solve(L)
###################################### #######################

MATRIZ DELTA
#############################################################
De<-matrix(O,n,n)
far (i in [:n) DeE],iJ<-(y]iJ-mi]i])/(miEiJ+teta)+teta/(miEi] )
Ldelb<-t(JB)%+%De
Ldell<-t(JL)%+%De
Ldelf<- t(digamma(teta+y) -(teta+y)/(teta+mi)+l og(teta) -log(teta+mi) +l
De[ta<-rbind(Lde].b , Lde]] , Lde]f)
Ct<-t(Delta) %+%(Linv) %+%Delta
Cti<-matrix(O,n,l)

HJ<-matrix(O,n,l)
for (i in l:n) {
HJ<-matrix(O,n,l)
HJEiJ<-l
CtiEi] <-2+abs(t(HJ) %+%t(Delta) %+%(Linv) %+%DeltaZ+%HJ)

SCti<-sum(Cti)
Meti.<-2+SCti/n
###########################################################

TIRANDO FI
################################### ########################
Iffinv< - s olve (Ltt )

Bl<-matrix(O,p+l,p+l)
Bltp+l,p+lJ<-lffinv
Cst<-2+t(Delta)%+%(Linv-BI)%+%Delta

Csti<-mat rix (O , n .l )

HJ<-matrix(O,n,l)
for (i in l:n) {
HJ<-matei.x(O,n,l)
nJ [i] <-i
CstiLi] <-2+abs(t(HJ)%+%t(Delta) %+%(Linv-BI)%+%Delta%+%HJ)

SCsti<-sum(Csti)
flCsti<-2+SCsti/n
###########################################################

IHFLUEHCIA EH BETA
## # # ### ### ### ###################### #########################
L2<-cbind(Lll,Llt)

}

}
S

diganuna(teta) )
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L3<-cbind(Ltl,Ltt)
L4<-rbind(L2,L3)
L4inv<-solve(L4)
LLLl<-cbind(Lll,Llt,Llb)

LLLt<-cbind(Ltl,Ltt,Ltb)
LLLb<-cbind(Lbl,Lbt,Lbb)
LLL5<-rbind(LLLI,LLLt.LLLb)
LLL5inv<-solve(LLL5)
BB5<-rnatrix(O,p+l,p+l)
BBa<-cbi.nd(L4i.nv.O)
BBb<-cbind(0,0.0)
BB5<-rbind(BBa,BBb)
Delta5<-rbind(Ldell ,Ldelf ,Ldelb)
Csagf<-2+t(Deltas)%+%(LLL5inv-BB5)%+%Delta5
Csagfi<-matrix(O,n,l)
HJ<-matrix(O,n,l)
for (i in l:n) {
HJ<-matrix(O.n.l)
nJEiJ<-i
CsagfiliJ<-2+abs(t(HJ) %+%t(Deltas)%+%(LLL5inv-BB5) %+%Deltas%+%HJ)

SCsagfi<-sum(Csagfi)
llCsagfi<-2+SCsagfi/n

Lmax<-eigen(Ct)$vect,]]
sLmax<-sum(Lmax'2)
dmax<-eigen(Ct)$vec[,1]
dmax<-dmax/sqrt(sLmax)
dmax<-abs(dmax)
Lmaxcst<-eigen(Cst)$ve c[,1]

sLmaxcst<-sum(Lmaxcst-2)
dmaxcst<-eigen(Cst)$vec[,1]
dmaxcst<-dmaxcst/sqr t(sLmax cst )

dmaxcst<-abs(dmaxcst)
Lmaxagf<-eigen(Cs agf) $vec[ ,1]
sLmaxagf<-sum(Lmaxagf'2)
dmaxagf<-eigen(Csagf)$vec[ ,1]
dmaxagf<-dmaxagf/sqrt(sLmaxagf)
dmaxagf<-abs(dmaxagf)
############################################################

IHFLUEBCIA EH LANBDA
# ## ### # #### ####################################### ##########
L21<-cbind(Lbb,Lbt)

L31<-cbind(Ltb.Ltt)
L41<-rbind(L21.L31)
L41inv<-solve(L41)
LLLll<-cbind(l.bb,Lbt,Lbl)

LLLtl<-cbind(Ltb,Ltt,Ltl)
LLLbl<-cbind(Llb,Llt,Lll)
LLL51<-rbind(LLLll , LLLtl , LLLbl )
LLL51inv<-solve(LLL51)
BB51<-matrix(O,p+l,p+l)
BBal< - cb i.nd (L41i. nv ,O)

BBbl<-cbind(0,0,0)
BB51<-rbind(BBal,BBbl)
Delta51<-rb i.nd(Ldelb , Ldelf , Ldell)
Csabf<-2+t(Delta51) %+%(LLL51ínv BB51)Z+%Delta51
Csabfi<-matriz(O,n,l)

}
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HJ<-matrix(O,n,l)
for (i in l:n) {
HJ<-matriz(O,n,l)
nJlil<-l
CsabfiEi] <-2+abs(t(HJ) %+%t(Der a51) %+%(LLL51inv-BB51) %+%Delta51%+%HJ )

SCsabfi<-sum(Csabfi)
MCsabfi<-2+SCsabfi/n
Lmaxabf<-e igen(Csabf)$ve c[ , 1]

sLmaxabf<-sum(Lmaxabf'2)
dmaxabf<-eigen(Csabf)$vec[ ,1]
dmaxabf<-dmaxabf/sqrt(sLmaxabf )
dmaxabf<-abs(dmaxabf)
######################################################

INFLUÊNCIA EM FI
######################################################
B6<-matriz(O,p+l,p+l)
B62<-cbi.nd(Lbb,Lbl)

B63<-cbind(Llb,Lll)
B6d<-rbind(B62,B63)
B6inv<-solve(B6d)
B6a'(-cbind(B6inv,O)
B6b<-cbind(0,0,0)
B6<-rbínd(B6a,B6b)
Cabg<-2+t(Delta) Z+Z(Linv-B6) %+%Delta
Cabgi<-matei.x(O,n,l)
HJ<-matrix(O,n,l)
for (i in l:n) {
HJ<-matrix(O,n,l)
nJ [iJ<-i
Cabgiti] <-2+abs(t(HJ) Z+%t(Delta) %+%(Linv-B6) %+%Del-taZ+%HJ )

SCabgi<-sum(Cabgi.)
nCabgi<-2+SCabgi/n

## # ## ### # #### ################# #### ############## ############
Lmaxa;bg<-- e igen( Cabe)$ve c[ ,1]

sLmaxabg<-sum(Imaxabg'2)
dmaxabg<-eigen(Cabe)$vec[,1]
dmaxabg<-dmaxabg/sqrt(sLmaxabg)
dmaxabg<-abs(dmaxabgl)
postsçript(files"re31.ps'')

par(mfrov=c(2,3))
#par(omi=c(2,1,2,1),cex=0.7)

############################################################
GRÁFICOS DE IHFLUEaCIA

############################################################
plot(dmax ,ylab=''1 Imax I" ,cex=O .5 ,ylim=c(O,l) , pch=16
ti.tle(suba''(a)'',cex=0.7)
identify(dmax,n=1)
29.20404 , 0.6867249
plot(dmaxcst,ylab="llmaxj",cex=0.5,ylim=c(O,l) ,pch=16 )
title(suba"(b)",cex=0.7)
identify(dmaxcst,n=1)
29.20404 , 0.6867249
plot(dmaxagf ,ylab=''1 Imax I" ,cex=O .5 ,ylim=c(O ,l) ,pch=16 )

title(suba''(c)'',cex=0.7)
PIDE(dmaxabf,ylab=" llmaxj" ,cex=0.5,ylim=c(O,l) ,pch=16 )

}

}

)
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ti.tle(suba''(d)'',cex=0.7)
#identify(dmaxabf,n=1)

plot(dmaxabg,ylab=''llmaxj" ,cex=0.5.ylim=c(O,l) ,pch=16 )
title(suba''(e)''.cex=0.7)

plot(casos,cex=0.5,pch=16 )
title(suba''(f)'',cex=0.7)
dev.offo
###############################################################

GRÁFICOS DE INFLUÊNCIA LOCAL TOTAL
###############################################################
postscript(files''re32.ps'')

par(mfrov=c(3,3))
PIDE(Cti,ylab="Ci'',cex=0.5
abline(Meti,O,lty=3)

identify(Cti.,n=1)
30.03578, 0.1203444
title(suba''(a)",cex=0.7)
plot(Cst i. , ylab=''Ci'' , cex=O . 5

abline(MCsti,O,lty=3)
identify(Csti,n=1)
30.0797, 0.1198143
title(suba''(t))'',cex=0.7)
PIDE(Csagfi ,ylab=''Ci" , cex=O . 5
abline(MCsagfi,O,lty=3)

identify(Csagfi,n:4)
5.575266 , 0.0163308
2.808637 , 0.0139416

29.508806 , 0.01608
4.960460 , 0.01183771

title ( suba'' (c) " , cex=O . 7)

p].ot(Csabfi,ylab=''Ci'' , cex=O . 5

abline(MCsabfi,O,lty=3)
identify(Csabfi,n=4)
11.547672 ,0.02919

l0.976780 ,0.023939
5.443522 ,0.025270
9.220190.0.019822
title(suba''(d)",cex=0.7)
plot(Cabgi ,ylab=''Ci'' , cex=O. 5

abli.ne(flCabgi,O,lty=3)
identify(Cabgi,n=4)
29.50881 ,1.990823e-07

28.58660 , 1.880449e-07
27.44481 , 1.825262e-07
25.68822 , 1.905920e-07
title(suba''(e)".cex=0.7)

plot(Csagfi,Csabfi ,ylab="Ci'' ,xlab=''Ci" ,cex=O .5 ,pch=16 )
ablin e(h=MCsabfi , v=MCsagf i,lty=3)
identify(Csagfi,Csabfi,n=6)

0.011276253 , 0.0291337
0.010949179 , 0.024953
0.009942794 , 0.0215963
0.011578170 , 0.01703
0.013892855 , 0.017415
0.016710732 , 0.024826
ti.tle(suba''(f)'',cex=0.7)

plot(Cabgi ,Csabfi. ,ylab=''Ci'' ,xlab=''CI.'' ,cex=O . 5 ,pch=16 )

pch=16 )

pch=16 )

pch=16 )

pch=16 )

pch=16 )

xlab=''CI
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ablin e(h=llCsabfi , v=1'1Cabgi ,lty=3)
title(suba''(g)'',cex=0.7)

plot(Cabgi , Csagfi, ylab=''Ci'' , xlal):'
abline (h=MCsagfi , v=flCabgi , lty:3)
title(suba"(h)".cex=0.7)
plot(Cti , Csabfi , ylab="Ci'' ,xlab="CI

abline(h=flCsabfi , v=MCt i,lty=3)
title(suba"(i)'',cex=0.7)

dev.offo

cex=0.5,pch=16 )

cex=0.5,pch=16 )
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