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Resumo

A estatística da razão de verossimilhanças sinalizada (R) tem, assilltoticamente,

distribuição normal padrão com um erro de ordem O(n'1/2). Em amostras pequenas

ou de tamanllo mo(tarado, a api'oximação normal para a distribuição de R pode ser

bem imprecisa. Diversos ajustes para esta estatística são apresentados na literatura,

entre os quais, destacamos a estatística da razão de verossimilhanças sinalizada mo-

dificada (R*) proposta poi Barndoríf-Nielsen (1986, 19911, a estatística nil proposta

por DiCiccio e Nlartin (1993) para o caso ern que os parâmetros são ortogonais, a es-

tatística R* baseada em covariâncias proposta por Skovgaard (1996) , a estatística R*

baseada en-l covariã.meias empíricas proposta por Severini(1999) e, finalmente, a es-

tatística R* baseada numa estatística aproximadamente ancilai proposta poi Frases,

Raid e Wu (1999) . Nessa dissertação obtivemos est.as estatísticas para os modelos de

regressão rlornlais lineares e não lineares e, através de um estudo de simulação, fize-

mos uma comparação dos desempenhos dos testes baseados nas (!iversas estatísticas

consideradas. Por fim, aplicamos os resultados teóricos a dados reais.
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A.bstract

The signed likelihood ratio statistic (R) is asymptotically distributed according

to a standard normal distribution up to an erros of order O(n'i/2). If the sample size

is slnall, the normal approximation to the distribution of R may be very inaccurate.

A number of adjusted statistics with better finito sample properties are presented

in the statistical literature. In tais thesis we obtain some adjusted sig-ned likelihood

ratio statistics in normal linear and nonlinear regression modela, namely: the statistic

R* proposed by Barl-tdorír-Nielsen (1986, 1991), the statistic ail obtained by DiCic-

cio and Nlartin (1993) using an orthogonal parameterization, the statistic ã* bases

on covariances (Skovgaard, 1996), the statistic R* based on empirical covariances

(Severini, 1999) and the statistic R* based on an approximately ancillary statistic

obtained by Frases, Reis and Wu (1999). \X/e compare the performance of the tests

that use tllese statistics coupled witll the normal approximation using h'fonte Carlo

silTiulated simples. Finally, we apply the theoretical resulta in leal data sets.
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CAPÍTULO I

Introdução

Um modelo estatístico paramétrico é uma coleção de distribuições de probabi-

lidade indexadas por um vetou de parâmetros 0 desconhecido, esse pertencente ao

conjunto O, o espaço paramétrico. Considere é? = (@, ÀT)r, onde Ü é um parâmetro

escalar e À é um parâmetro vetorial de dimensão s. Suponha ainda que #, seja o

parâmetro de interesse primário do pesquisador enquanto que À é o de interesse se-

cundário e será aqui chamado de parâmetro de perturbação.

Nessa dissertação, nosso foco estará em testes cle hipóteses unilaterais sobre @. A

hipótese nula Ho : © 2 Üo será testada contra a hipótese alternativa H] : @ < Üo ou

ainda essas hipóteses serão especificadas como Ho : @ $ Üo e HI : @ > Úo. Nessas

situações, é usual a utilização da estatística da razão de verossimilhanças sinalizada,
que denotarem-los por R.

Assint.oticarnente, a estatística R tem distribuição normal padiào com um eira

de ordem O('rl $). Para amostras pequenas ou de tamanho moderado esta apro-

xiJnaÇão pode ser ruim. Com o intuito de melhorar a qualidade da aproximação

da est.atística R pela distribuição normal padrão. vários ajustes foram propostos

na literatura. Severini(2000, Capítulo 7) faz uma revisão bibliográfica sobre tais

}
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ajustes. A ideia original de ajustar a estatística da razão de verossimilhanças sinali-

zada foi de BaindorR-Nielsen (1986). Posteriormente foi tratada por Fiaser (1990) ,

novamente por Barndorff-Nielsen (1991, 1995) e por Jensen (1992, 1993, 1997). Dis-

cussões gerais sobre as diversas formas ajustadas para R e suas propriedades são

dadas em BarndorH-Nielsen e Cox (1994), Jensen (1995), Reid (1996) e Skovgaard

(2001). As propriedades assintóticas desses ajustes foram estudadas por alguns au-

tores, tais como Barndorff-Nielsen (1986, 1990, 1991, 1995), Jensen (1995), Sweeting

(1995) e Skovgaard (]996, 2001). Uma avaliação recente de dois desses ajustes pode

ser erlcontrada em Larsen, Blasild e Sçórensen (20021.

Um dos objetivos desse trabalho é apresentar a estatística da razão de verossi-

milhanças sinalizada modificada (R*) proposta por Barndorff-Nielsen (1986, 1991) e

as seguintes aproximações para R*: a estatística R; proposta por DiCiccio e Martin

(]993) para o caso em que os parâmetros são ortogonais, a estatística R* baseada em

covariâ.ncias proposta por Skovgaard ( 1996) , a estatística R* baseada ern covaliâncias

empíricas proposta por Seveiini(1999) e, finalmente, a estatística R* baseada numa

estatística aproximadamente ancilar proposta por Frases, Reid e Wu (1999). Os ou-

tros objetivos são aplica-las em modelos de regressão normais lineares e não lineares,

realizar um estudo de simulação para comparar os desempenhos dos testes baseados

lias diversas estatísticas ajustadas e, por fim, aplicar os resultados teóricos a conjuntos
de dados reais.

Essa dissertação é constituída por seis capítulos. No segundo capítulo, é apresen-

tado o n:modelo de regressão normal não linear, estimação dos parâmetros e a estatística

da razão de verossimilhanças sinalizada (R). No terceiro capítulo são apresentadas

seis estatísticas da razão de verossimilhanças sinalizadas ajustadas propostas na li-

teratura. No quarto capítulo são avaliados os comportamentos dos testes baseados

nessas estatísticas com relação a tai-nailho e podem, sob diversas situações, poi meio
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de simulações de lvlonte Carão. Procuraremos identificar os testes que tenham ta.

manhas empíricos próximos aos nominais e, ao mesmo tempo, tenham maior poder

No quinto capítulo, são feitas aplicações dos testes a dois conjuntos de dados reais

Finalmente, no sexto capítulo, são apresentadas as conclusões.



CAPÍTULO 2

Modelos Normais Não Lineares

2.1 Introdução

O modelo de regressão normal não linear tem sido utilizado em diversas áreas

há diversas décadas. A principal característica desses modelos é que, em geral, são

deduzidos a partir de suposições teóricas (quase sempre equações diferenciais) e os

parânleti-os resultantes são interpretáveis.

A forma clássica do modelo normal não linear é dada considerando h, }b, ..., }l:

variáveis aleatórias tais que

X g:('')+ac:, i ,'-, (2 1)

eln que gí(P) = gilp,zi) é uma fuílção contínua conhecida, diferenciável em u, pos-

sivelmente não linear, col-n p = (d',/3T)] um vetar de dimensão s = p + l de

parâmetros desconhecidos a serem estimados, em que @ é o de interesse. @ c IR.

õ é lun vedor de dimensão p, /3 c RP, z:: é um vetou coluna de dimensão s de

covariadm conhecidas, a > 0 é uln parâmetro escalar desconhecido e os ci s são

vat-dáveis aleatórias independentes, não observáveis, com dist.ribuição normal padrão

O paiâllietro de perturbação, confoiine n-Leiicionado no Capítulo 1, é ,\ = (/3T, o-)' e

4



2.1 Introdução

a função densidade de piobabiiidade de E é

''«:, q - vl «-{

em que 0 = (@, /3T, a)r

(2.2)

A seguir apresentamos alguns exemplos de estruturas linear e não lineares para a

média de X, E(X) = gí(z,), e no Capítulo 5 daremos maiores detalhes de suas possíveis

aplicações. As estruturas não lineares, interpretação dos parâmetros e aplicações

apresentadas a seguir foram extraídas do artigo de Yi, Wu e Liu (2002) e de Cordeiro

e Paula (1989)

Uma possível estrutura para a média de X é

g:(«) á - l,', ,", (2 3)

com "=("1,I'2,. .,P.I", p{ C IR, param - 1,2, ..,s e zi =(zi],zi:,- .,zi.)T, ou

seja, a relação entre a E(X) e os parâmetros p,, p2, . . . , p. é lii)ear

Em aplicações de modelos normais não lineares, Yi, Wu e Liu (2002) trazem como

exemplo a função não lii:tear, média de X, dada por

g{(p) = "''''' , i = 1,2,. . . , 10,
L'2 + Ze

em que p{ 2 0, para { - 1. 2. Esta função é conhecida como l\,modelo de Nlichaelis-

}.,lenten. Yi, Wu e Liu (2002) apresentam uma aplicação do n)odeio (2.1) com esta

ftmção (2.4) em um estudo do càncer de mama ein mulheres. Nesse estudo, a variável

z{ é a quantidade de estiógeno receptor contido no tumor e X representa o resultado

do tratamento através da t.erapia endóciilla. O parâinetlo de iilt.eresse a ser testado

é, eni geral, Ü := z,'2.

(2 4)

Um fato interessante no modelo de hlichaelis-h'lenten é que lim.:--.-. g{(P)

linç:--::»g,(p,zil = p!. Assim, o parâmetro p] pode ser interpretado como uma



2.2 Estimação dos Parâmetros 6

assíntota horizontal. Nessa aplicação, como pl ? 0, o parâmetro p2 está relacionado

com a taxa média de decrescimento da curva.

Cordeiro e Pauta (1989, p.189) ilustram um modelo não linear geralmente aplicado

llâ área de agricultura para explicar o comprimento de diversos tipos de feijoeiros (X)

em função da quantidade de água na raiz (zi). O modelo apresentado pelos autores

é o modelo (2.1) com

a.rp) I'] expl-- exp(p2 -- u3z{)} í 1, 2, , 15, (2 5)

em que, pi > 0, z,'2 e z/3 C IR. Esse modelo nonnal não linear é conhecido como modelo

de Gompertz.

No modelo de Gompertz, o parâmetro de interesse é, em geral, @ :: p3. Note que

se I'3 > 0. lim,:-+- g{(b') = lin-t«:-+-g{(P, z{) = z,l e, sendo assim, o parâmetro p.

pode ser interpretado como assíntota horizontal. O parâmetro p2 está relacionado

com o intercepta, isto é, com o valor de g{(P) = E(X) correspondente a z: = 0. no

sentido de que, dado o valor de pl , o intercepto pode ser determinado conhecendo-se

p2. O parâmetro p3 está relacionado com a taxa média de decrescinlento da curva.

Estimação dos Parâmetros

Considere o modelo normal não linear dado em (2.1), ou seja, admita que X -,

N(gí(L'), o:) e que h, Vb, . . . , y. são variáveis aleatórias independentes. A função de

densidade conjunta vista como função de 0 = (@, .8T, o.)v,

L(0) - -L(0; Z/)
l&



2.2 Estimação dos Parâmetros 7

é denominada função de verossimilhança de é? correspondente à amostra observada

Z/ = (yl, y2, ..., Z/.IT. Em modelos normais não lineares, temos

Note que na função L(é?), o fatos (2n-) $ foi omitido, pois não depende de é?

É(é?) = o " exp z.-' 2a2t

A verossimilhança é interpretada como função do vedor de parâmetros (0) para um

conjunto de dados fixo (Z/). Dizemos que um conjunto de dados é mais consistente

com um vetou é?i do que com 02 se a verossimilhança associada a é?i for maior do

que a associada a é?2. Generalizando, entre os possíveis candidatos para estimar o

parâmetro verdadeiro (digamos 0o = (Üo, /3/, ao)r), baseando-se nos mesmos dados

y, o vetou de parâmetros mais plausível será aquele com maior verossimilhança.

Para estimarmos o vetar de parâmetros verdadeiro 0o, devemos escolher o vetou

de parâmetros que maximiza a função de verossimilhança no domínio de f?. Assim, a

estimativa de i:náxima verossimilhança (.EÀ/y) de 0 é o vetou 0 que maximiza L(é?)

em O, isto é, J,(0) ? Z,(0) para todo 0 c O.

Geralmente o processo de maximização é melllor conduzido trabalhando-se com o

logaritmo natural de L(0). Define-se o logaritmo natural da função de verossimilhança

(também chamada de função suporte) por Z(f?) = log Z,(É?). Assim, no caso de modelos

normais não lí1leares

z(o) - -5) }: lw: - g:("ll' - " ].g .-.

n

l
(2 6)

Como a função logaritmo é monótona crescente, maximizar L(é?) e Z(0) em O são

processos equivalentes. Então a EJvy É?' é definida de modo que, para todo 0 c O,

z (o) ;. z(é?).

Colho Z(0) é cont.ínua e clifereilciável em O RP+2, então a derivada de primeira



2.2 Estimação dos Parâmetros 8

ordem de Z(0) em relação a 0, Zo(a) = aZ(0)/00, chamada de função (ou vedor) estore
ê

em que o operador a/aO é interpretado como um vedor coluna e, portanto, Za(0) é um

vetou (p + 2) x 1. Considere ZÀ(0) como sendo a derivada de primeira ordem do vedor

(J", .-)", ou seja,

/.ú (0)

Za(0) Zo(0)

z,(o) ] . (2.7)

z*(o)
z.(o)

Neste caso, o vedor escore para o modelo nonnal não linear é composto por

'«w -&E [«.

z.w - 3>: [v: - ç:(«)]
ag:(«)

{::l '''
e

. n

z,W-&Et«: «:(«)]:

A EMV de f? é obtida da solução do sistema de equações simultâneas Za(í?) = 0,

que geralmente não têm solução analítica explícita. No final dessa seção são apreserL-

tados três métodos ntunéricos para a obtenção da EMV

.q. matriz de derivadas de primeira ordem da função escore ein relação a 0, com

sinal negativo, é denominada matriz de informação observada (.j(0)l e é dada por

1 [ ê?l(a) a't(o) a'l(o)
1 1 aüaÜ a@a T Õ8Õi;

- glg âlá$. glg .p.H
1 1 É?:l(a) õ'z(o) a:l(o)

À{Q\ ] f0\

r@ü(ol Züo-- (0) r@,(ol

Zoü(01 zõ.« (a) io.(0)

Z. :p (a ) Z.a-.lO) z..(o)
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Definimos .jÜÜ(0) = --ZO.P(f?) e

jÀÀ(o)
loo" (0) 1P.Ç0'l

Z.o" (0) Z-(0)

Para o modelo normal não linear os elementos da matriz ern (2.81 podem ser
escritos como

'«',, -il$iwr ,:'««':í'l ,

- '..w"-ilx:e-3PqílP

-á >1: [v:

'..« .ü -$1$i e:p3p
- W"-á)l:lv:

P

- 311:1v: g:(«)]'
Z

Seja í(0, 0o)

encore. Assim,
Eo.IZo(é?)/o(f?o)TI, el-ri que 0o = (@o,.8/, oo)v e Zo(0) é a fulação

i.ÜÜ(0,0o) á.p0"(0,0o) Zd..(0, 0o)

iOÜ(0,0o) ã00T(é?,00) áa.(0,00)

á.ü(é?,ao) á«o«(0,0o) {-(0,0o) ]

-E'. l zü(oo) zp"(oo) z.(oo) l:: (P, 0o )
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A matriz í(0) = á(é?,0) é chamada de matriz de informação (ou matriz de in.

formação esperada) de Fisher de f? contida nos dados y e tem dimensão (p+2) x (p+2)

Para o modelo de regressão normal não linear,

-',. l;h IE-«: q:ol lxt«, '«.,]ü51pl

ph'..lxx'«: («)]t«. , k ]%PalPI

á.PÚ(é?, 0o)

alas,

xx-«: («)]t«, ] 7iP %#
Et«: «:(«)]t«: : ]'?'Ma'w

tEt«: [«. ,.(«d]õ'MÕ'Kh0

Aplicando a esperança em ambos os lados da igualdade, temos

E '"@e%P-,.{t«: ,:(«)] [«: («a] }

+E?:P2%lrE,.{lv. [ g(«d]}
z7:J ' '

.z.« n./, n./.C--' i)li} Õll}
i \ ' r v 'r

}) Ols ,

>..12%P2$1il?E..{]u g:(~)]t g }
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Assim,

Íoü(0,0o) ,,2 .é../ n./. n./.,' 'i= a$ õ+

Agora,

{.üg« (0, 0o ) ,.l,hlx-«: qpll [,. '«.,}qpll
ph",. lxx-«; («)] [«, ,,üa] ''M''ml
l .;L~ ag.(«) ag:(«o)

As demais quantidades necessárias para obtermos á(0, 0o) são obtida de forma
análoga. FinalnJente chegamos a

.(")";(«.) ;(«)" d(«o) 0

d(«)";(«o) .Z(«)" d(«o) 0

l(2/a)Õ(",«o)';(«o)(2/a)õ(«,«o)"d(«o) n/(2a«o) J

em que z(p) é um valor (rz x 1) com o !-ésimo elemento dado por õai(',')/é?@, d(z,)

é uma matriz (" x ;:') com o (á,J)-ésimo elemento igual a ag:(P)/a/3j, ã(u, po) é urn

vedor (rl x 1) com o i-ésimo elemento dado por g{(PO) -- g{(P). Nessa dissertação,

O indica um vedor ou matriz de zeros de dimensão adequada. Em particular, em

(2.9), O indica um vetou p x l de zeros. Note que a matriz de informação de Fisher

Í(é?) = á(0, 0), é obtida fazendo f?o = 0 e se reduz a

;(«)";(«) ;(«)'d(«) o

á(o)- $ d(«)";(«) d(«)"'z(«) o

l 0 0T .rz/2a2

l
{(é?, 0o) a2 (2.9)

Em grandes amostras, sob condições de regularidade usuais,

Õ' -.' NT(0, {(0)'' )
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aproximadamente. Como a matriz de informação de Fisher é bloco diagonal, os

parâmetros p e o2 são assintoticamente independentes.

A matriz É(0) pode ainda ser escrita como

«,I'z'P

em que r' = ag(1')/aL'" - l z(z') d(z') l de dimensão rz x (p + i)- Aqui, O é um

vedor de dimensão (p + 1) x 1. A inversa de á(0) é dada por

. (r'"r') : o l
ztu) ' := a' l l

L '" :.-'/« J

No modelo de regressão normal linear a EÀcfV de 0 poderá ser obtida resolvendo

o sistema de equações simultâneas Zo(é?) = 0 para é? = (@, HT, o)v, ou seja, obtendo é?

tal que Zo(i?) = 0. Cloro mencionado anteriormente, no modelo de regressão normal

não lil-tear, em geral, não é possível obter uma forma analítica fechada para 0. Neste

caso, a obtenção da -EMV de é? é feita por algum método iterativo

.N4.étodos Numéricos

A seguir, serão descritos os métodos de Newton-Raphson, escoie de Fisher (Cordeiro,

1992) e BFGS (Nocedal e Wright, 1999).

Expandindo Zo(0) (função encore em 0) em série multivariada de Taylor até primeira

ordem ao redor de um ponto qualquer 0 pertencente a uma vizinhança de 0, obtemos,

aproxirlaradamente,

zo(ê) :é Zo(0) .j(0)(Õ'- 0)

Como Zo(© = 0 segue a relação aproximada

Õ' 0 ::: J'(0)': Zo(0)
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entre a EÀ4y, a função escore e a informação observada avaliadas no ponto 0 próximo

de Ê?. O método iterativo de Newton-Raphson utilizado para o cálculo da EMV con-

siste em utilizar a equação acima de forma iterativo. Obtemos uma nova estimativa

0(m+l) a partir da anterior 0("') via

f? (m+' l ) 0(") + .j(0("))': Zo(0(")), m =0,1,

em que quantidades avaliadas na riz-ésima iteração do procedimento iterativo são

indicadas; pelo superescrito (rrz). O processo é então repetido a partir de 0("+i) até

a distância ente-e 0("'ti) e é?("') se tomai- desprezível ou menor que uma quantidade

pequena especificada.

A expressão Õ -- 0 é .j(é?)': Zo(f?) tem uma forma alternativa equivalente assinto-

ticamente pois, pela lei dos grandes números, .j(é?) deve convergir para á(0) quando

rz -----, oo. Assim, substituindo a informação observada pela esperada, obtemos a

aproximação

õ' o : z,(o)

Esse procedimento é denominado método escore de Fisher e consiste lla solução

iterativo das equações

é? (m -b l ) 0(") + {(a("))': Zo(0(")), rrz = 0, 1,

Seja S(H) = 1:L:lWi -- gi(z.'ll: (uma parcela de Z(f?) dado em (2.6)l. Fixado o-:,

maximizar Z(0) = Z(z', o-) e minimizar S(z.'l, ern relação a u, são processos equivalent.es.

A .FÀ4V de p independe de a2. Logo, as estimativas de máxima verossimilhança e de

n-mínimos quadrados de y coincidem. Fixado p, ÕZ(0)/ao2 = 0 implica a solução 82 =

S(t')/n, que representa um máximo, pois a derivada de segunda ordem é negat.iva.

Como a .EÀ/l/ de p não depende do valor de a2, ela poderá se] calculada pelo ]TLét.odo
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estore de Fisher, trabalhando apenas com a função encore e a informação de Fisher

relativas a z/. Da forma bloco diagonal da matriz de informação de Fisher e de sua

inversa verifica-se que o método escore de Fisher obtém a .EMV P de u através das

equações

,("'-' U - «("0 + {(F'"F') :-F"(g/ P)}(") , mz = 0,1,

e a -BMy de o2 é 8:2 - S(P)/m

Além desses dois métodos iterativos apresentados, há ainda o método BFGS que

foi desenvolvido por Broyden, Fletcher, Goldfarb e Shanno (ver Nocedal e Wright,

1999, Ccapítulo 8). Este método utiliza o mesmo princípio do método de Newton-

Raphson, diferenciando-se pelo fato de utilizar uma seqüência de matrizes simétricas

e positivas definidas B("') no lugar da matriz .j(é?("))-i. Comumente, toma-se como

matriz inicial, B(o), a matriz identidade de mesma ordem. A forma recursiva para

obter as demais matrizes é dada por

B(m-:U - n(") - .glÍll;lil;!;ll;ll;i0;í- + Íl:;lÍil:lh m o, i, . . .,

em que s('") = 0(m+l) (m) e c('") = .j(0("'1)) -- .j(é?(")).

métodos arlteriores, o máximo é obtido pela recorrência

De forma análoga aosr

0(nt-p]) -: él("') (.J (0("))) ' .B (@ (a(")) ' , o, l, )

ein que a(") é um vedor de dimensão l x (p + 2) de escaleres determinados por algum

procedimento de busca linear a partir de 0("') na direção (.j(0(")1)Tf?(") de forma

que ./(yl 0(")) cresça nessa direção.

Este método está implementado na linguagem de programação 0x atrcavés da

função MaxBFGS. h'maiores detalhes sobre este método podem ser encontrados em No-

cedal e Wright (1999, Capítulo 81 e Dooinik (2001, Seção l0.2).
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2.3 Estatística da Razão de Verossimilhanças Si-

nalizada (R)

Severini(2000) apresenta a estatística da razão de verossimilhanças sinalizada

para testes de hipóteses sobre @ definida por

R = R(@) sinal(V' -- -/') y/2lZ(0) -- Z(%)l, (2.10)

Õ' = (d', .ÍT)T, % = (d,, li;)v, d, e li são, respecti't'amente, os estimadores de

máxima verossimilhança de @ e À e À.Ó é o estimados de máxima verossimilhança do

vetar de parâmetros de perturbação (À) quando @ é fixado, ou seja, o valor de À.Ü é

obtido maximizando o logaritmo da verossimilhança (Z(0)) com respeito a ,\ supondo

Ü constante.

}'ortanto, a estatística J{ é dada por

;,-i(ó l áxt«:

Esta tem distribuição normal padrão com urn erro de ordem O(n 4). Considerando

as hipóteses estatísticas dadas no Capítulo 1, @ deve ser substituído por Üo.

+ i;->: IZ/{--g:(%)l:+2nlog"'PÍ=l })] :. .:..",



CAPÍTULO 3

Ajustes para a Estatística da Razão

de Verossimilhanças Sinalizada

3.1 Notação

Para a obtenção das estatísticas da razão de verossimilhanças sinalizada modifi.

coadas citada no Capítulo l é necessário introduzir a notação que se segue.

Vimos que 0 =(d', /3T, o-)T é um vetou de dimensão(p+2) x 1, À =(ÕT, o-)r é um

vetar de dimensão (p + 1) x 1, denominado parâmetro de perturbação, u = (@, ./3r)T

tem dimensão (p + 1) x 1, @ é o parâmetro (escalar) de interesse.

Seja Z(é?; ÕI a) o logaritmo natural da função de verossimilhança (Z(0)) como função

de é?, 17 (estimador de máxima verossimilhança de f?) e, se necessário, uma estatística

ancilar a, de tal forma que (õ, a) seja uma estatística suficiente para 0- Seja Z:E(é?) =

a/(é?;ã,a)/8d' de dimensão l x 1. Assim, z;a(ã) - ÕZ(0;Õ,a)/a'plo-ã e Z;.;(%) =

é?Z(0; é?, a)/ê)#'lo-â., ambos de dimensão l x 1. De forma aitáloga, definem-se Z;lÍ« (0),

Z;i« (0) e Z;â« (0ü)

16
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As quantidades ZÀ;.i(0) e ZÀ;a(%) ígualam-se a Z*;a(0) = a'Z(é?; f?, a)/a#'0À avaliados

em 0 = 0 e 0 ;: ê?:ü, respectivamente. Note que

que possui dimensão (p + 1) x 1. Da mesma maneira temos

Z.:Â«(%) (%) Za;a(h)
[ Z.;ã« (0@) Z.;a(0ü) ]

que possui dimensão (p + 1) x (p + l).

á ($'@;e«)) 1

â (Z'w;i«)) l...
zÀ;.;(oü) =

Z#;Ü; ( 0.ü )

z.;a(o@ )

No Capítulo 2 foram definidas em (2.8) a matriz de informação observada (.f(0))

e, a partir de (2.91, a matriz de informação de Fisher (á(f?)). Ao longo deste capítulo

utilizaremos .j(Ó) , a matriz de informação observada avaliada eln 0 = 0, a submatriz

.jÀÀ(ê?@), que também é obtida de J(0), esta avaliada e]i] é? = %,. Dessa forma, para

obter JÀÀ(É?Ü), basta avaliam as quantidades Z00« (0), ZP.(0) e Z-(0) dadas em (2.8) ein

0 = é?:p, ou seja,

«.''' - «*''",;;. - l :'iiilll :iii'', l .;.
As quantidades á@@(Õ) e í@Ü(%), correspondem ao eles-Lento (1, 1) da matriz de in-

formação de Fisher avaliado em 0 = 0 e 0 = 0./), respectivamente.

3.2 Estatística da Razão de Verossimilhanças Si

balizada h'lodi6cada (R*)

Nesta seção, apresentaremos a estatística da razão de verossimilllançm sinalizada

lnodificacla (R*) proposta por BarndorR-Nielsen (1986, 1991), que possui assintot.i-
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comente uma distribuição normal padrão com um erro de ordem O(n !), isto é,

P(-R* $ t) it + 0(n '/:)l

para valores fixados de t (Severini, 2000, p.249). Aqui, ©(.) é a função de distribuição

acumulada da normal padrão. Note que a estatística R tem essa mesma distribuição

porém, com um erro de ordem O(rz'{). Espera-se, portanto, que em amostras pe-

quena.s e de tamanlao moderado a distribuição de R* tenha uma melhor aproximação

pela distribuição N(0, 1) do que a distribuição de R. A estatística R* é definida colho

'* - " * i '': CI ) , (3 1)

em que

z;a(o) - z;ê(o.ü)

.,. L
' l.j(Õ)l41.J»(%)l4

(3 2)

Utilizando a fórmula para o determinante de matriz particionada, dada em Rao

(1973), uma forma alternativa para obter a estatística U é

,, z*;x(&) z;a(Ó l;õ(h) - z*;a(&)'z*;x(Ç) :lz;x(Ü' -z;x(©)'l
l.j (õ) l{ l.j«(%)l{

Segundo Severini(2000), para obter a estatística t/ em (3.2) é necessário es-

crever o logaritmo da função de verossimiihança em função de f? = (Ü,Õ'r, o-)T,

f? = (d',.BT,8)T, a estimativa de máxima verossimilllança de é?, e, se necessário,

uma estatística ancilar a. Posteriormente, calcular a derivada com respeito ao espaço

amostrar. Isto só será possível se o modelo for li1lear, caso em que é? tem forma

fechada. Sendo assim: mostiaremos como é o cálculo de R* no modelo de regressão

r)orlnal liiieai, com gi(p) dado em(2.3). Denotaremos poi X a matriz de planejamento
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relacionada ao vetar de parâmetros p, em que X{ = (Xi] , . . . , X{.)T, com { = 1, ..., n.

A matriz referente às covariadas (conhecida.s) relacionadas aos parâmetros /3's será

denotado por z, em que z{ = (X{2, . . . , X{.)T, com ã = 1, ..., n, )l,Z:;. z{ = 0 e e, o

vetar coluna de uns de dimensão n x 1. Logo, a matriz X também pode ser denotado

como X = (e, zT)T. Nesse caso, a função densidade de probabilidade de b dada eln

(2.2) tem a forma

19

'ü:; q - al .*-{
e a função de verossimilhança é

] Í E=:. lz/: - xl'«I'l
Z (0) - iii6;;$ exp'l-"'

ando que p = (@, /3T)T. Note que

::lz/: - x;''«I' - nâ: -+ «(a- d'): +(# Õ)"«"«(#- #).

Logo, o ]ogaritmo da função de verossirnilhança com apenas as parcelas que dependem

de é?e 0 fica dado por

z(o) - -"i'g''' l«a'+ «('F- #'):+(# Õ)"""«(a-Õ)l

lembr

lt

(3 3)

Para obtermos a estatística da razão de verossimilllanças sinalizada (R) é necessário

avaliar o logaritmo da função de verossimilhança (Z(é?)) em f? = é? e 0 = %. A quan-

tidade }l:l:: IZ/í Pl2 avaliada, respectivamente, em a = f? e 0 = % é dada por

)l: lv: - xl'pl' - «õ::

n

lZ

e

}:lv: xl'%l' - «a: +«(8-d')'+(# À)"«':«(#-ã)
}&

Ag'r-, como ó:il - E:::: IZ/, XI'%l:/«,

,«õ:i - ,«a: +«(a- @): +(#- ãp)"«'«(ã ã)
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Consequent

z(Ó- l.g;
P

z(©)- i.ga*-ll
Portanto, a estatística R, definida em (2.10), se reduz nesse cas

R-;i-l(8 ü)I'"(i.;"")l{ (34)

Agora obteremos algumas quantidades que serão necessárias para a obtenção do
numerador de U:

z;ü;(ã -egÇ;-©,

';:«© ';«,-l'4{-:' «(à

Finalmente, o nuilaerador de U definido en-l (3.2) é

2m:(@ @)l:«"zl
a â2p+;

Para a obtenção do denominador de C/ temos

EJ(ó} - 2rz 2lzT z l

,a ~. 2nlzvzl

zÀ;ó(o) - # '
2(Ü--Ota)r=Tr 2n8+ *;Â« (%) -

-6c,,d. (R* )a,dn. { R* 20

mente,

o particular arLI(:

(3 6)8::,-'"'P

\ -' ' V /
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Das expressões para o numerador e denominador de U, chegamos finalmente a

U

Logo, basta substituir em (3.1) as expressões (3.4) e (3.7) para obter R*

Ü
(3.7)

3.3 Aproximações para -/?*

R R l Tn+.,.IHll'''n,.
x .R. JLX ux \J \A Ll\s tA\-/

Embora o uso de R* acarrete uma melhoria no teste da razão de verossimilhanças

sinalizado, existe a desvantagem de que a obtenção de R* é frequentemente difícil. A

dificuldade está no cálculo de C/ que requer a determinação de derivadas em relação

ao espaço amostral (ver (3.1) e (3.2)). Como discutido na Seção 3.2, o cálculo excito

dessas derivadas geralmente requer que possamos escrever o logaritmo da ftmção de

verossimilhança em função de 0, É?'e, se necessário, uma estatística ancilar a (Severini,

2000). Esta dificuldade inviabiliza a obtenção de R* no caso de modelos não lineares.

Nessa seção, apresentamos aproximações para R* através de diversos métodos

e em ordem cronológica. Na Seção 3.3.2, a aproximação é baseada em parâmetros

octogonais (Ro). Já os métodos descritos na.s Seções 3.3.3 a 3.3.5 correspondem a

aproximações baseadas em covariâilcias (ã*l, covariâncias empíricas (R*) e nula-La

estatística aproximadamente ai-tcilar (R*), respectivamente. Unia descrição desses

métodos pode ser encontrada em Severini(2000, Capítulo 7).
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3.3.2 Estatística da Razão de Verossimilhanças Sinalizada

Modificada baseada em Parâmetros Ortogonais (-R3)

Suponha que @, o parâmetro de interesse primário, é ortogonal a À, o parâmetro

de perturbação, isto é, admita que E{(aZ(é?)/é?@)laZ(0)/é?ÀTl} = 0, o que significa (lue

a matriz de informação de Fisher é bloco diagonal. Com essa suposição, DiCiccio e

Martin (1993) propuseram uma aproximação para R* que chamaremos de estatística

da razão cle verossimill:tanças sinalizada baseada em parâmetros ortogonais (a;l).

Note que a matriz de informação de Fisher obtida para o caso de modelos normais

não lineares, dada logo após a expressão (2.9), mostra que u = (Ü, /3T)T é ortogona!

a az, mas que @ e /3 não são ortogonais. Isso impossibilita o uso desta estatística,

pois para utiliza-la é necessário que @ seja ortogonal a À = (.6T, o-)T. Como no caso

de modelos normais lineares, com :Li z = 0, @ é ortogonal a À, obteremos esta

estatística para esse caso particular. A estatística proposta por DiCiccio e Nlartin

(1993) é dada por

,; - , *} :.: (1) , r3.8)

em que

". - '.@J-Ti6P-CãÊTF' (3.9)

e

Ã': - R* + 0,(n :),

para #' da forma ü + O(n''/2); ver Severini(2000, p.2631

Vimos ]la Seção 3.2 que o logaritmo da função de veiossin-tillaançca para o caso

linear é dado poi (3.31 e que o determinante de J(0) e .jÀÀ(é?ÜI são dados em (3.5) e
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(3.6) , respectivamente. As demais quantidades necessárias para obtermos Uo são

'«@.J-"'m . -üP-©,

í..(ã-zt WJ,.ê-EI 'w l,:
e

i..(6)
Assim,

% - :=m(8
que coincide com a expressão de U em (3.7).

(3.10)

Portanto, ail é dada por (3.8) com R dado em (3.4) e Uo dado em (3.10). Note

que como as estatísticas R;l e R* coincidem, a aproximação de DiCiccio e l\,lartin

(1993), nesse caso, é excita.

3.3.3 Estatística da Razão de Verossimilhanças Sinalizada

Modiâcada baseada em Covariâncias (-ã*)

A estatística R*, baseada em covariâncias, foi proposta por Skovgaard (1996)

como uma aproximação para n*. Ela é dada por

-*- " * ;«.:(;), (3 11)

Z;a(0) - Z;â(0.P)

..L
' .7 (©lil.j«(%)l+ ' (3 12)



3.3 Aproximações pala R* 24

com

Z;a(0) - Z;a(0.P) lo(õl© - o(h,Üi ií(õi :.j(Ü, (3 13)

(3.14)z.;a(o.ü)(oü, o) lí(o)I':.j(o),

Q(0, 0.) (0)/.(0o)"I,

Í(0, 0o) (0)ia(0o)"I

e {(0q - á(0] ê). Essa é uma aproximação para R* pois, de Severini(2000, p.269),

temos que Ê* = R* + O.(rz '), para Ü da forma @ + O(n''/:).

Vimos que para a obtenção da estatística R* é necessário obter separadamente as

quantidades Z;Õ(1?), Z;a(É?@) e ZÀ;ã(0ü) que são derivadas em !e]ação ao espaço aluostra]

e dão são possíveis de serem obtidas elb modelos normais não lineares. A proposta (to

Skovgaard (1996) é usar aproximações para as quantidades Z;â(0) -- Z;a(%) e ZÀ;a(%)

que não requerem o cálculo destas derivadas. Essas quantidades são aproximadas por

covariâncias e, por isso, a estatística R* é chamada dessa forma, ou seja,

Co«o.(Z.(0), Z.(0o)) (Z.(0) Z-(0o)) Eo.(Za(0)) E..(Zo(é?o))

E..(Zo(0) Zo(0o)) {(é?,0.),

em que a covariância é denotado por Cov sendo igual a {(É?, é?o) definida no Capítulo

2, em(2.9) e é utilizada nas qtlantidades(3.13) e(3.14).

Para o modelo de regressão normal, a quantidade Q(0, 0o) utilizada em (3.13) é

QW,ad - & l õ(«,«ü".(«a õ(«,«d".z(«d -. l,

em que z(.l, d( ) c õ(-) foram defillidos em (2.9). Consequentemellte

,'õ',a, ".õ«,ü- l "41"" "«'i'-"' (# :l l,
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com õ(%, D) = g(í;) -- g(ãól de dimensão rz x 1. A matriz de informação de Fisl-ter,

definida após a expressão (2.9), avaliada en-l 0 = f?, é dada, nesse caso, por

;(D)";(P) ;(P)".Z(D) 0

d(P)'z(P) d(P)"d(P) 0

o o ã$:.

e J(0Ü contida na expressão (3.13) é a informação observada dada em (2.8) avaliada

em é? = 0. Portanto, substituindo a quantidade Q(0, 0) -- Q(%, 0), a inversa cle {(0) e

a matriz J(0) na expressão dada em(3.13) resulta uma matriz de dimensão lx(p+2)

;(%)";(P) ;(%)"d(P)
a( 0.p ) " ;(P) a(4) "a(D)

l(2/aü)Ó(&, P)"z(P)(2/8.ó)Õ(%, P)Td(D)

obtida de (2.9) com 0 = 0.P e í?o = 0 é utilizada para obter (3.14). Assai-n, a nlu!-

tiplicação de i(é?ü,0), a inversa de {(ú) e a matriz j(0) resulta na matriz (3.14), d

dimensão (p t 2) x (p + 2)

A quantidadel

e

l
í(ÕI., ,Ü

«-lnnõ.ü

O numerador de [7 (ver (3.12)) envolve as quantidades (3.13) e ZÀ;â(%). Para

obter ZÀ;a(ê?ü) é necessário descartar a primeira linha da matriz obtida em (3.14),

obtendo assim uma matriz de dimensão (p + 1) x (p + 2). Logo, a matriz resultante

(no numerador de Ü) teia a primeira linha com o resultado da expressão (3.13) de

dimensão l x (p + 2) e as demais linhas com a matriz de dimensão (p + 1) x (p + 2),

resultado de Ü.;â(É?@).

Finalmente, R* será como em (3.11) com R dado eln (2.11) e [7 dado em (3.12)

obtido a partir das expressões acima.
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3.3.4 Estatística da Razão de Verossimilhanças Sinalizada

),'codificada baseada em Covariâncias Empíricas (R*)

Vimos na seção anterior que a estatística R* foi calculada com base em aproxi-

mações para determinadas quantidades, em que essas aproximações eram baseadas

em covariãncias. Podemos substituir as covariâncias utilizadas anteriormente poi

covariâncias empíricas sem mudar a ordem de aproximação. A estatística R* bmeada

em covariãncias empíricas foi proposta por Severini(1999). Ela é dada por

l /Q l C\
U
R

l
logR

em que

/;ã(o) - z;â(o@)

z*;a( é?ü )

l.j(ólàlj«(%)l4 ' (3 16)

com

Z;a(0) - Z:a(0.p) [õ(ã,ó Q(é?.p, 0)l l{(0)1':.7 (0), (3 17)

z.:ã(o@) i(oo; o)lí(a)l 'J(o), (3 18)

')(0;Po) :ZW(0) ZSO(0o)',
t

'il0;é?o) :Zâ0(0) Zli0(0o)
2

!(0)
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A estatística baseada em covariâncias empíricas (R*) é uma aproximação para

R* pois, de Severini(2000, p.273), temos R* = R* + O.(n':), para @ da forma
@+ 0(n-'/').

27

Analogamente à estatística anterior, as quantidades em (3.17) e (3. 18) são aproxi-

mações para Z;a(0) --Z;a(ÕÜ) e Z*;a(%) que também não requerem o cálculo das derivadas

em relação ao espaço amostral. Aqui, as quantidades dadas em U são aproximadas

por covariâncias empíricas e, por isso, a estatística R* é chamada dessa forma.

C) termo Z''J(H) é o logaritmo da função de verossimilhança baseado apenas na

i-ésima observação. Nos modelos normais não lineares, o logaritmo da função de

verossimilhança baseado apenas na {-ésima observação é o logaritmo natural da den-

sidade de X dada em (2.2). Logo,

zw(o) lz/: - g:(«)l:

A quantidade Zâí)(f?) é a derivada de Z(i)(0) em relação a 0. Assim,

zÁO(o) -

em que

z11'M-&Ív: g:MJg:P,

zil'(q - 2.IW:
ag:(«)

e

zy'M - 3iw: - g,(«)I'
l.n.'n

Õ(õ', © '$(h, Õ') - >1: zw(ü /ÁO(õ'l" - >1: zw(h) íáo(Õ"
Z Z
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A quantidade í(a) fica dada por

'í(ê - '&Õ', Ü - >: záo(õ) zâo(Õ"

Assim, substituindo Q(01 a) -- Q(%,0), a inversa de á(0) e a matriz .j(0), que é a

informação observada dada em (2.8) avaliada em 0 = 0, obtemos a matriz (3.17) de

dimensão l x (p + 2). Finalmente, a quantidade

7(©,; õ) - >1: zâ:'(ã,) záo(Ó"

é utilizada para a obtenção da matriz em (3.18).

2

Z
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Portanto, basta multiplicar a matriz á(0ü , 0) , a inversa de {(0) e a matriz .j(0) para

chegar à matriz dada em(3.18), de dimensão(p + 2) x(P + 2)

O numerador de Ü (ver (3.16)) contém as quantidades (3.17) e ZÀ;ã(%). Para

obtermos ZÀ;a(0Ü) é necessário descartar a primeira linha da matriz obtida em (3.18)

assim teremos uma matriz de dimensão (p + 1) x (p + 2). Logo, a matriz resultante

(no numerador de U) terá a primeira linha com o resultado da expressão (3.17) de

dimensão l x (p + 2) e as demais linhas com a matriz ZÀ;a(%) de dimensão (p -+ 1) x
l l} --k '2 }

Portanto Ê* é dada como em (3.15), com U dado em (3.16), obtido das expressões

acima e R dado em (2.11).

3.3.5 Estatística da Razão de Verossimilhanças Sinalizada

Modificada baseada numa Estatística Aproximadamente

Ancilar (A*)

A estatística R*, baseada numa estatística aproximadamente ancilar, é a mais

recente aproximação para R* considerada nessa dissertação e foi proposta por Frases.



3.3 Aproximações para R* 29

Reid e Wu (1999). Ela é dada por

U
R (3.19)

em que

Z;ê(0) - /;â(0.P)

zÀ;a( oü )

l.j(Ülilj«(oül Í' (3.20)

com

ía(o) z;,(o) P lz«;,(Ü ÜI''.j(Ó, (3.21)

Za;ã(0ü ) Zp;,(0.P) V'' l/o;,(01 }''1 :J(Ó) (3 22)
e

Severini(2000, p.216) mostra que r'(yi; 0) é uma estatística aproximadamente

ancilar. pois PojF(x;ã) $ ÉI = t + O(n':). Além disso, R* é uma aproximação

para R* pois, de Seveiini(2000), tei:nos que R* - R* + O.(r!';/2), pala d' da foiiba

@ + O(ri'1/2). Sob a distribuição com parâmetro @, R* é assintoticcamente distribuída

como uma normal padrão com erro O(n ;/:).

Considere y; , y2, . - . , }'; variáveis aleatórias independentes, com distribuição nor-

mal com média g{(t'), variância constante o-2, função de distribuição actmiulada

F'(X;0) e função densidade ./(Z/í;0) (dada em (2.2)). Como as X's possuem cti

tiibuição N(gi(p), a:), então
S

'o'';; q - .« l$-;..gal
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em que 'bl.l é a função de distribuição acumulada normal padrão. Assim,

#(p) h(p)
I'm m ml

elli que z(-) e d( ) foram definidas logo após a equação (2.9) e '( ) é um vetor (n x l)
com o Z-ésimo elemento dado por lyí -- q.:(p)l/o-

%-(p) ã-(p)

:: =]

Logo, resta calcular Z;,(P) e Zo;v(0). O termo {;,(0) é a derivada de Z(é?) em relação

ao vedor 3/ = (yl, y2, - . , Z/.)v e é dado por

z;,(o)- l -$(y:-g:(")) '' -$(w« g»(«)) l

e assim, Z;,(é?) e Z;V(é?.ü) são obtidos avaliando a expressão acima em 0 e Õ.Ó

A quantidade Za;,(f?) é a derivada da função encore (Zo(f?)) em relação a Z/ e é dada

;(«)"

/.;,(a) a' .z(«)"

2'Y(«)"

Consequentemente,

;(D)"
d(P)'

2'y (F) '

!

Zo;,(0ü) aÜ
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As quantidades Z a(0) e !.a(%) são obtidas avaliando (3.21) em a e 0.É, respectiva.

mente. Assim, obtemos Z;a(0) -- 7a(%) de dimensão l x (p + 2).

O numerador de Ü (vei (3.20)) contém a quantidade (3.21) avaliada em 0 e %.

a(f?Ü). Para obtermos h;a(%) é necessário descartar a primeira linha da matriz

obtida em (3.22) e assim teremos uma matriz de dimensão (p + 1) x (P + 2). Logo, a

matriz resultante (no numerador de U) terá a primeira linha igual a matriz Z.Õ(0) --

Z;a(é?ü) de dimensão l x (p + 2) e as demais linhas com a matriz h:a(%) de dimensão
(P + 1) x (P + 21

31

Portanto, Ê* é dado como em(3.19), com t/ dado em(3.20) e R dado em(2.11l



CAPÍTULO 4

Estudos de Simulação

4.1 Introdução

Nesse capítulo avaliamos numericamente o comportamento da estatística da razão

de verossinlilhanças sinalizada e suas versões modificadas, apresentadas no capítulo

anterior, em amostras finita. O objetivo é comparar o teste baseado na estatística da

razão de verossimilhanças sinalizada com os testes baseados nas versões modificadas

em amostras nilitas, sob diversas condições. Serão levados ern conta a probabilidade

de erro do tipo 1, correspondente à rejeição de hipóteses nulas unilaterais definidas no

Capítulo l e, o poder dos testes. Os testes que apresentam-t t.axa de rejeição superior ao

nível de significância nominal são chamados de liberais. Esses testes levam à rejeição

da hipótese nula erroneamente com probabilidade mais alta que o desejado. O oposto

disso são os testes conservativos. A primeira vista, pode parecer uma característica

desejável o fato de um teste ser conservativo, uma vez que nessa situação o eno

tipo l ocorre com baixa probabilidade. No entanto, ern geral, testes conservativos

apresent.E\m uln baixo poder. Assirli, busca-se identificam testes que tenham tainanlios

empíricos razoavelmente próximos (ou menores) ao nível de significância noirJina! e.

ao inesrno tempo, tenham um alto poder.

32
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4.2 ])etalhes Metodológicos
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Os resultados numéricos apresentados a seguir referem-se aos testes baseados nas

estatísticas dadas no Capítulo 3 aplicadas ao modelo de regressão normal !inear

X = @ + /3izii + '+ Â,z{, + afi (4.1)

e nos modelos de regressão normais não lineares

E = /3i + exp(@zÍI) + Õ2z 2 + + /3pzÍp + o'cí (4 2)

e

h - ;iÍll!'c + 0:«:, + . . . + Ó.":. + ";:, (4.3)

com á = 1, 2, . . . , n, em que o parâmetro de interesse nos três modelos é @, ou se.ja,

no modelo (4.1) o interesse recai no intercepto e nos modelos normais não lineares

(4.2) e (4.3), no coeficiente da variável =z. i\cais precisamente, o interesse é t.estar

Ho : Ü $ 0 versus HI : @ > 0.

Os estudos de simulação foram desenvolvidos utilizando-se a linguagem de pro-

gramação matricial 0x (Doornik, 2001). Para as simulações em que as estatísticas

foram obtidas baseando-se nos modelos (4.1) e (4.21 tomou-se o valor l para os

parâmetros de perturbação (0i, . . ., Õp, a) e zero para o parâmetro de interesse (@).

Quando foi utilizado o modelo (4.3) tomou-se o mesmo valor para os parâmetros

o- (o - 1) e d' (#' = 0), mas, para o vetou 8 de dimensão p x 1, tomamos como

valor inicial (40, . . . , 40)T. No caso linear, a estilo-ração dos parâmetros foi baseada no

método de mínimos quadrados, enquanto que para o caso não linear, as maximizações

não-lineares necessárias pa-ra o cálculo elas estimativas de máxima verossimllhança

forais feitas utilizandose o algoritmo quase-Newton BFGS, apresentado no Capítulo

2 e disponível em uma fullção pré-definida da lilaguagern 0x. No modelo linear. a
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primeira coluna da matriz de covariáveis correspondente ao parâmetro @ é de uns.

As demais coltmas foram obtidas gerando valores independentemente da distribuição

Z/(0, 1) e depois foi aplicada a tranformação z i, para que a Boina de cada coluna

relacionada ao vedor de parâmetros 0 fosse 0 e assim obtermos @ e ,\ = (/3r, o-)v

ortogonais. Logo, poderemos verificar o desempenho dos testes baseados nâs seis

estatísticas (R, R*, R;, Ê*, R* e R*). Para os modelos não lineares a matriz de co-

variáveis foram obtidas a partir da distribuição Z#(0, 1) sem nenhum-na transformação

e as estatísticas que devem ser obtidas, nesse caso, são R, R*, R* e R*

Em uma primeira etapa, foram feitas simulações para a avaliação dos tamanhos

empíricos dos testes. Buscou-se variar os elementos que podem influenciar o tamanho

dos testes em amostras finitas. Tais elementos consistem no tamanho amostrar (n),

número de parâmetros de perturbação (p + 1) e distribuição das variáveis indepen-

dentes (covariáveis). Os testes foram realizados em 10000 amostras simuladas e basea-

dos nos níveis nolbinais de 10%, 5%, 1% e 0, 5%. Foram obtidas as percentagens dos

valores das estatísticas que focam maiores que os quantis da distribuição normal

padrão correspondentes aos níveis de significância adotados. A segunda etapa das

simulações consistiu no estudo do poder dos testes sob algumas situações. Todas a.s

entradas das tabelas apresentadas correspondem a percentagens.

4.3 Tamanho dos Testes

VáRIos considerar o caso do modelo normal linear (4. 1). Para esta situação, pode-

mos obter todas as seis estatísticas, mas como as estatística R* e R8 são equivalerltes.

apresentaremos somente os resultados referentes à estatística R*

Piirneiramente mostrarelllos os tan-Lanços dos testes para os tamanhos al-mostrais
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n = 10, 20 e 30, fixando a dimensão do vetou /3 em p = 4 e as covariáveis geradas

independentemente da distribuição 27(0, 1) e tal que a E:Z:: z{ = 0. Depois fixamos

o tamanho amostral (rz = 20), variamos a dimensão do vedor .8 em p = 2, 5 e

8 e as covariáveis geradas irldependentemente da distribuição Z,/(0, 1) e tal que a

>l,=;;. z{ = 0. Finalmente, fixamos o tamanho amostral (rz = 20), a dimensão de #

(p - 4) e gerimos valores para as colunas 2, . . . , (p + 1) de X das distribuições í-

Student com 3 graus de liberdade e t-Student com 10 graus de liberdade, que possuem

caudas pesadas e, qui-quadrado com 5 graus de liberdade, que é assimétrica.

A Tabela 4.1 contém os resultados dos tamanhos dos testes para as situações em

que n = 10, 20 e 30, p = 4 e as covariáveis são geradas da distribuição Z/(0, 1), ou

seja, esta tabela apresenta as porcentagerls em que R, R*, R*: R* e R* excederam

os quantis da distribuição normal padrão obtidos sob os níveis nominais de 10%,

5%, 1% e 0,5%o. Observando a Tabela 4.1, fica claro que os tamanhos empíricos

baseados nas estatísticas ajustadas tendem a ser mais próximos dos correspondentes

níveis nominais do que o tamanho empírico baseado na estatística R. Podemos notar

também que o teste baseado na estatística R, para os tamanhos amostrais considera-

dos, mostrou-se liberal no sent.ido de que as taxas de rejeição do teste baseado em R

estão sempre acima dos níveis nominais considerados. Como esperado, para tamanhos

amostrais pequenos, como rz = 10, os tamanhos empíricos baseados em R, estão

mais distantes dos níveis nominais considerados. Evidentemente, conforme cresce o

tamanl-to amostral, os tamanhos empíricos vão se aproximando dos respectivos níveis

nominais. Assim, as modificações para a estatística R se tornam mais necessária

para tamanhos amostlais pequenos. Por exemplo, pala n := 10 e um nível nominal

a = 5%, os tamanhos el-npíricos dos testes baseados nas estatística R, R*, R* R*

e R* são 13,2%, 8, 2%, 5, 5%, 8, 1% e 6, 1%, respectivamente. Claramente é notado

que a taxa de rejeição do teste baseado na estatística R é muito mais distante de 5%
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que as taxas de rejeição dos testes baseados nas estatísticas ajustadas. Comparando

os tamanhos empíricos dos testes baseados nas estatísticas ajustadas, o teste que

apresenta uma taxa de rejeição observada mais próxima do nível nominal é o que

utiliza a estatística .R*. Em geral, destacou-se, com melhor desempenho nas situações

apresentadas na Tabela 4.1, a estatística Ã'' proposta por Skovgaard (1996).

Tabela 4.1: Tarrzanhos empÍhcos dos íesZes rzo rnode/o rl07-reza/

/ rzear Ü.]J, para 7z = 10, 20 e 30, p = 4 e couarláueís uni/ormes.

A Tabela 4.2 apresenta os resultados dos tamanhos empíricos quando o tamanho

amostial é 20, as covariáveis são geradas da distribuição ur)iforme e a dimensão do

vetou /3 varia em p = 2, 5 e 8. Observando a Tabela 4.2, os tamanhos empíricos do

teste basecado na est.atística R, mostraram-se acima dos níveis nominais considerados,

ou seja, o teste baseado nesta estatística mostrou-se libera.l. Coi)forme se diminui a

dimensão do vedor ./3, os tamanllos empíricos vão se aproximando dos níveis nolniiiais

n Níveis Nominais R R* R* Ã* Ê*
10 10% 18,8 14,6 l0,9 12,9 11,4

  5% 13,2 8,2 5,5 8,] 6,1

  1% 5,6 2,2 1,0 3,5 1,4

  0,5% 4,1 1,3 0,5 2,4 0,8

20 10% 13,4 l0,4 l0,5 9,3 10,0

  5% 7,9 5,3 5,2 4,3 4.8

  L% 2,2 1,3 1,1 0,9 1,2

  0,5% 1,5 0,7 0,6 0,5 0,6

30 10% 12,3 l0,3 l0,5 9,9 10,1

  5% 7,1 5,3 5,5 4,9 5,1

  ]% 1,8 1, 1 1,1 0,9 1,0

  0,5% 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5
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adorados. Para uma dimensão maior do vedor Õ, a aproximação para a distribuição

normal padrão da estatística R é deteriorada.

Tabela 4.2: Taman/zos empa'ecos dos íesíes rzo made/o norma/

linear (4.i), para p :: 2, 5 e 8, n üriáueás ltnãlormes.

Ainda da Tabela 4.2, podemos notar que os testes baseados nas estatística a.lus-

íadas se tornam mais necessários para os casos em que o número de parâmetros de

perturbação (p + 1) é alto. Por exemplo, pala p - 8 e um nível nomir)al a = 5%, os

tamanhos empíricos dos testes que usam R, R*, Ê*, R* e R* são 11, 4%, 6, 5%, 5, 5%,

3, 2% e 5, 6%, respectivamente. Podemos notar facilmente o quão distante está a taxa

de rejeição do teste bmeado em R de 5%, enquanto que as taxas de rejeição dos testes

baseados nas estatísticas ajustadas estão bem mais próximas deste níve] nominal. O

teste baseado em R*, nas situações apresentadas nessa tabela, mosto ou-se conserva-

tivo, no sentido de que as taxas de rejeição de R* estão abaixo dos níveis nominais

P Níveis Nomirlais R R* R*    
2 10% 11,8 10,0 l0,2 9,5 9,6

  5% 6,4 4,8 5,1 4,5 4,7

  1% 1,6 1 ,1 1,1 1,0 1,0

  0,5% 1,0 0,7 0,7 0,6 0,7

5 10% 14,3 l0,9 l0,6 8,5 l0,2

  5% 8,5 5,3 5,0 3,9 4,7

  1% 2.7 1,2 1,1 0,7 1,1

  0,5% 1,6 0,6 0,6 0,3 0,6

8 10% 17,1 12,3 l l,l 7,2 11,0

  5% 11,4 6,5 5,5 3,2 5,6

  1% 4,3 1,5 1,2 0,6 1,2

  0,5% 2,9 1,0 0,7 0,3 0,8
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correspondentes, ou seja, o erro tipo l está ocorrendo com probabilidade menor do

que o esperado. Em geral, podemos observar que, nas situações apresentadas na

Tabela 4.2, as estatísticas que apresentaram melhor desempenho foram R*, R* e R*,

pois os testes que utilizaram essas estatísticas forneceram tamanhos empíricos mais

próximos ou inferiores aos níveis nominais considerados.

Fixando o tamanho amostrar n = 20 e a dimensão do vetou Õ em p = 4, temos

na Tabela 4.3 os tamanhos dos testes para covariáveis geradas das distribuições [-

Student com 3 graus de liberdade, É-Student com 10 graus de liberdade e X2 com 5
graus cle liberdade.

Tabela 4.3: Tarnarz/zos empa'!cos dos fesíes no modelo normal Z cear r4. /J,

para. p :: 4, n :: 20 c couaz'Íáueís corri dístr buãção t3, tlo e Xs.         
Dist. Níveis Nominais R R*  

f3 10% 13,4 l0,6 l0,5 9,5 10,1

  5% 7,9 5,4 5,3 4,5 5,0

  1% 2,3 1,3 1,2 0,9 1,2

  0,5% 1,5 0,7 0,7 0,5 0,7

  n% 13,2 l0,4 l0,5 8,7 10,0

  5% 7,6 5,2 5,1 4,3 4,8

  1% 2,2 1,3 l,l l,o l,o

  0,5% 1,3 0,6 0,6 0,5 0,5

  10% 13,3 l0,4 l0,4 8,9 9,9

  5% 7,7 5,3 5,1 4,4 4,8

  1% 2,1 1,2 1,1 0,9 1,1

  0,5% 1,4 0,8 0,7 0,5 0,7
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Podemos observar nessa tabela que o teste baseado na estatística R apresentou

taxas de rejeição acima dos níveis nominais correspondentes. Observamos ainda que,

independentemente das distribuições consideradas para as covariáveis, a distribuição

das estatísticas ajustadas está melhor representada pela distribuição normal padrão

do que a estatística R, pois os tamanhos empíricos dos testes baseados na.s estatísticas

ajustadas estão mais próximos dos níveis nominais. Por exemplo, pala covariáveis

geradas da distribuição í3 e um nível nominal a = 5%, os testes que usam as es-

tatísticas R, R*, R*, R* e Ê* apresentaram os tamanhos empíricos 7,9%, 5,4%,

5, 3%, 4, 5% e 5%, respectivamente. Enfim, quando m covariáveis são geradas das

distribuições consideradas na Tabela 4.3, os desempenhos dos testes baseados nas

estatísticas ajustadas são próximos.

Apresentall-Los na Tabela 4.4 os resultados da simulação de 100000 amostras de

Nlonte Cano, ou seja, 10 vezes mais réplicas do que as simulações anteriores. O uso

de um número maior de réplicas permitirá avaliar os tamanhos empíricos dos testes

para valores bem pequenos do nível nominal. Uma vez que as hipóteses estatísticas

consideradas são Ho : Ü $ 0 e Hi : @ > 0, os tamanhos empíricos dos testes foram

obtidos bcaseando-se na porcentagem de estatísticas que ficaran:t aci)na dos quantia da

distribuição normal padrão localizados na cauda à direita. Observa-se na Tabela 4.4

que lJO extremo da cauda à direita da distribuição (que corresponde a ton-tar níveis

nominais bem pequenos), o teste baseado na estatística R mosto-ou-se muito liberal.

Por exemplo, quando cv = 0, 1%, a taxa de rejeição empírica do teste baseado nessa

estatística é de 0, 43%, enquanto que os tamanhos empíricos dos testes baseados nas

demais estatísticas são mais próximos de 0, 1%,. principalmente a taxa de rejeição do

teste q\ie usa a estatística R*. Em t.idas as situações: com exceção do caso em que

a = 50%, llá uma discrepância maior do teste baseado na estat.ística R do que os
testes que usam as ouvias estatísticas consideradas.
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Tabela T.«-«-has empa«ecos dos t«tes no «odeio «»«««Ui«»e« (,1. 1),

A Figura 4.1 apresenta o gráfico das discrepâncias relativas entre os níveis des-

critivos ( "p-uaZues") dos testes e os respectivos níveis descritivos assintóticos. lvlais

precisamente, denotando por S a estatística do teste (R, R*, ã*, R* ou R*, conforme

o caso), a discrepância relativa acima mencionada, para um valor z observado da

estatística S, é definida por

P(S > z) F'(Z > z)
P(Z > z) '

çiu quç z-/ '' i'q l.u] l ,J .

P(i'r(i p u, 'íl = zu e cou(ITzal)ets u7tttorT7tes.

Níveis Nominais R R* ã* R* R*

50% 49,95 49,95 49,95 49,96 49,95

15% 18,76 15,80 15,89 14,59 15,25

10% 13,73 10,76 10,79 9,56 10,27

5% 8,03 5,61 5,52 4,73 5,25

3% 5,48 3,48 3,38 2,75 3,22

1% 2,38 1,22 1,11 0,89 1,09

0, 5% 1,39 0,61 0,56 0,41 0,55

0, 1% 0,43 0,15 0,11 0,07 0,12

0, 05% 0,26 0,07 0,05 0,05 0,07

0,01% 0,08 0,02 0,01 0,01 0,01
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Na Figura 4. 1 podemos observar claramente que, qua1ldo se caminha em direção ao

extremo da cauda à direita da distribuição normal padrão, a,s discrepâncias relativas

parca o teste baseado na estatística R tendem a ciescei rapidamente. A discrepância

é bem menor para os outros testes.

Agora vamos collsiderar resultados numéricos para os modelos de regressão nor-

mais não lineares (4.2) e (4.3). Conforme mencionado anteriormente, para o caso não

linear, podemos optei apenas as estatísticas R, R*, R* e n*. Os t.amanhos dos testes

foram obtidos para os tamanhos amostrais n = 10, 20 e 30, fixando a dimensão do

vet.oi # em p = 4 e as covaiiáveis geradas indepelldentemente a partir da distribuição

a(0, 1). Depois, inostraiemos os resultados da simulação quando fixamos o tamanllo

amostral em rz = 20, a dimensão do vetar .í3 em p = 2: 5 e 8 e as covariáveis geradas

da distribuição a(0, 1). Por fim, estarão os resultados da simulação qualldo é fixado
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o tamanho amostral (r! = 20), a dimensão de # (p = 4) e as covariáveis geradas de

diferentes distribuições. Nesta etapa, a primeira coluna da matriz X, de dimensão

n x (p + 1) é de uns e as demais colunas são geradas a partir das distribuições t3, tlo

e Xg, sele nenhuma transformação.

Inicialmente temos os resultados dos tamanhos dos testes para o modelo de

regressão laorrnal não lillear (4.2) nas Tabela 4.5, 4.6 e 4.7. Em seguida, apre-

sentamos na Tabela 4.8 os resultados de simulação de 100000 amostras de Nlonte

Carlo, ou seja, 10 vezes mais réplicas do que as simulações anteriores, conforme foi

realizado para o caso !inear.

Na Tabela 4.5 são apresentados os resultados de dez mil amostras geradas para

cada combinação dos tamanhos amostrais (n = 10, 20 e 30), a dimensão do vedor Õ

foi fixado em p = 4 e as covariáveis geradas da distribuição a(0, 1).

Tabela 4.5: Ta.reza.n/}os ernpíz'ico.s dos íesíes no modelo 7zorrna.Z não

/ínear r.Í.21, para n = 10, 20 e 30, p = 4 e couariáue s unz rrnes.

ri = !0 n ;; 20 ri = 30

Observa-se que o teste baseado na estatística R mostrou-se liberal para todos os

tamanhos amostrais considerados, no sentido de que tende a rejeitar a hipótese nula

com ulrJa frequência bem inaíor do que a indicada pelo correspondente nível nominal.

Nota-se uma necessidade maior de ajustes para a estatística R quando o tamanho

amostial é pequeno. Por exemplo, para n - 10 e um laível de 5%, os tamanllos

Nomi1lal R Fr }r R*    

 
19,2 11,3 11,1 11,9

13,4 5,3 6,5 6,2
5,4 1,0 2,1 1,5

3:8 0,5 1,6 0,9

13,8 10,8 10,2 10,4

8,2 5,8 5,0 5,5

2,5 1,2 0,8 1,2

1,3 0,5 0,4 0,5

11,8 10,4 9,7 9,9

6,6 5,5 4,9 5,!
1,6 0,9 0.8 0,8

0:8 0,5 0,4 0,4
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empíricos dos testes ba.meados em R, Ê*, R* e R* são 13, 4%, 5, 3%, 6, 5% e 6, 2%,

respectivamente. Entre as estatísticas ajustadas, destaca-se com melhor desempenho

a estatística R*, pois as taxas de rejeição observadas baseadas nessa estatística são

mais próximas dos níveis nominais considerados. Evidentemente, ajustes à estatística

R têm menor efeito quando o tamanho amostral é grande.

Considere agora o caso em que é fixado o tamanho amostrar, n = 20, variada a

dimensão do vedor /3 em p = 2, 5 e 8 e as covariáveis são geradas da distribuição

Z,.r(0, 1). Os resultados são apresentados na Tabela 4.6.

Tabela 4.6: Tamarzhos empa'r cos dos fesíes no rlzodelo normal

«,ão li,«e« (4 2), p«« p - '2, 5 e 8, «- - '20 ' co««{á«.is ««-ãfo«mes

p-2p-5P-8

Observando a Tabela 4.6, nota-se que os tamanhos empíricos dos testes baseados

nas estatísticas R*, R* e R* tendem a ser mais próximos dos correspondentes níveis

nominais do que os tamanhos empíricos dos testes usando R. O teste baseado ein

.R se mostrou libera,l, apresentando taxas de rejeição observadcas acima dos níveis

nominais correspondentes. Como esperado, a estatística R i-tão tel-n boa aproximação

pela distribuição normal padrão quando o número de parâmetros de perturbação

(p + 1) é alto relativamente ao tamanho da amostra considerado. Assim, os ajustes à

estatíst.ica R são mais necessários para valores altos de p (dimensão do vedor /3) . Por

exemplo, para p - 8 e um níç,el de 5%, os tamcanhos empíricos dos testes baseados e]]]

R, R*, R* e Ê* são 11: 3%, 5. 9%, 4.4% e 5, 9%, respectivamente. Para as situações

Nomina!     n, R+ R+ ]+

 
12,2 11,2 10,2 10,4

6,7 5,7 5,1 5.3

1,6 !,1 0,9 1,0

0,8 0,6 0,4 0,5

!4,9 11,2 9,8 10,8

9,1 6,0 4,6 5,8

2,7 1,1 0,8 1,1

1,7 0,5 0,4 0,5

17,0 11,4 9,0 11,3

11,3 5,9 4,4 5,9
4,3 1,4 1,1 1,6

3,0 0,8 0,7 0.9
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apresentadas nessa tabela, a estatística que se destacou com melhor desempenho foi

.R*, pois M taxas de rejeição observadas para o teste que usa essa estatística são mais

próximas (ou abaixo) dos níveis nominais considerados.

A Tabela 4.7 apresenta os resultados de dez mil amostras de tamanho n = 20, com

a dimensão do vetou /7 fixado em p = 4 e as covariáveis geradas segundo diferentes

distribuições.

Tabela 4.7: Tamarz/los cmpú-ices dos fesíes no modelo normal nâo

/ nea.r r..{.2,), para p := 4, m ;; 20 e couarááueis con7z dásírióuÍçâo ts, tio e Xg

É3ítoxg

Observa-se na Tabela 4.7 que o teste baseado na estatística R mostrou-se liberal,

apresentando taxas de rejeição acima dos correspondentes níveis nominais. Observa-

mos aii-ida que, para a grande maioria dos casos, as distribuições de R*, R* e R* estão

melhor representadas pela distribuição normal padrão do que a estatística n. Além

disso, o teste que usa a estatística R*, baseada em covariâncias empíricas, tende a sei

melhor, no sentido de que apresenta tamanhos empíricos mais próxin)os (ou abaixo)

dos níveis nominais. Por exemplo, para covariáveis geradas da distribuição i3 e um

nível de 5%, os tamanhos empíricos dos testes ba.meados em R, Ê*, R* e R* roíam

8, 7%, 6%, 5, 1% e 5, 6%, respectivamente.

Apresentamos na Tabela 4.8 os resultados de simulação de celll mil amostras de

Nlonte Gado, ou seja, 10 vezes mais réplicas do que as simulações anteriores, co111 0

objetivo de avaliar os tamarlhos empíricos dos testes pala valores bem pequenos do

Nominal      

 
14,5 }1,6 10,2 10,9

8,7 6,0 5,1 5,6

2,5 1,1 1,! 1,1

1,4 0.6 0.5 0,6

13,7 10,8 9,6 10,3

8,1 3,4 4,5 5,1

2,2 1,0 0,8 0,9
1,3 0,5 0,4 0,4

13,7 11,1 9,8 10,6

8,0 5,6 5,3 5,2
2,2 1,1 !,1 1,1

1,3 0,5 0,6 0,6
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nível nominal. Os resultados apresentados nessa tabela são referentes ao caso não

linear, utilizando o modelo (4.2), com amostras de tamanho n = 20, a dimensão do

vedor 0 fixado em p = 4 e covariáveis obtidas de uma distribuição Z/(0, 1).

Tabela 4.8: Tarna7zÀos cmpú'ecos dos lestes no modelo n07-maZ

Ttão li'cear (4.2), para p :: 4, n -- 20 e couarááueis unilorvn,es.

NTotan-tos que, para níveis nominais bem pequenos, as taxas de rejeição do teste

baseado i-la estatística R estão bem acima dos níveis nominais considerados. Por

exemplo, para a " 0, 1%, os tamanhos empíricos dos testes baseados em R, R*, R*

e R* são 0,42%, 0, 16% e 0, 13% e 0, 18%, respectivamente. Para todos os níveis

r)ominais, com exceção do cmo em que CE = 50%, há uma discrepância maior dos

testes quando se usa a estatística R do que quando se utilizam as demais estatísticas

consideradas. Em geral, os testes baseados nas estatísticas ajustadas apresentaram

desempenhos mais satisfatórios do que os testes que usam a estatística R.

A Figura 4.2 apresenta o gráfico das discrepâncias relativas entre os níveis des.

Níveis Nominais R R* Â* Ã*

$o% 49,93 51,69 51,77 51,77

15% 18,84 16,17 15,06 15,60

]o% 13,64 l0,85 9,85 l0,32

5% 7,91 5,59 4,80 5,30

3% 5,38 3,43 2,86 3,27

1% 2,31 1,17 0,91 1,15

0,5% 1,37 0,61 0,46 0,61

o,1% 0,42 0,16 0,13 0,18

0, 05% 0,27 0,09 0,07 0,10

o,Ol% 0,09 0,03 0,02 0,04
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critivos ("p-ua/ues") dos testes e os respectivos níveis assintóticos para o caso não

linear, utilizando o modelo (4.2).

g
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Figura 4.2: Gr(í/ico das d screpáncãas re/aííuas para o modelo rz07'TRAZ rzão

Zá««, Ü.PJ co« «, e c.««{á«{. g««d« d« dãsí,{b«{ção U(0, 1)

A Figura 4.2 !íiostra que quando se caminha em direção ao extremo dca cauda à

direita da distribuição normal padrão, a discrepância relativa de níveis descritivos clo

teste baseado na estatística R tende a crescer rapidamente e é bem i-nenoi para. os

testes baseados nas estatísticas ajustadas.

Finalmente, apresentaremos os resultados de simulação para o outro caso não

linear, utilizando o modelo (4.3). Nessa situação, também foram considerados os

resultados ntunéricos baseados nas estatística R, R*, R* e R*. Da mesma fornaa

que pala o caso linear e o não linear apresentados anteriormente, foram simuladas

dez mil amostras e obtidos os tamanhos empíricos dos testes nas seguintes sita!(ações:

(i) ta-inanhos ailtostrais n = 10, 20 e 30, dimensão do vetar .6 fixado em p = 4 e as
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covariáveis geradas independentemente a partir da distribuição Z./(0, 1); (ii) tamanho

arnostral, rz = 20, dimensão do vetou # fixado em p = 2, 5 e 8 e as covariáveis geradas

da distribuição U(0, 1) e (iii) tamanho amostrar n = 20, dimensão de # tomado como

p = 4 e as covariáveis geradas de diferentes distribuições (t3, tio e Xg), sem nenhuma

transformação.

Os casos (i)-(iii) avaliados numericamente serão apresentados através das Figuras

4.3, 4.4 e 4.5, respectivamente. Nessas figuras apresentam-se os gráficos de quantia

("q-q plot") para as estatísticas R, ã*, R* e R*. Os gráficos foram construídos

com os valores ordenados de cada estatística contra os quantia correspondentes da

distribuição normal padrão. Se a distribuição da estatística analisada apresenta uma

boa aproximação pela distribuição normal padrão, espera-se que este gráfico se.la

próximo de uma rega, foilnando um ângulo de 45o com o eixo horizontal. Para

facilitar esta avaliação, construímos uma rega considerada ideal, em que os pontos

deveriam estar, caso houvesse uma perfeita concordância entre os quantas amostrais

da distribuição da estatística do teste analisado e os quantia correspondentes da

distribuição normal padrão.

Podermos observar nas Figuras 4.3, 4.4 e 4.5 que os resultados baseados no mo-

delo (4.3) foram muito parecidos com os resultados baseados no modelo (4.2), no

sentido de que em todas as situações os testes baseados nas estatísticas ajustadas

apresentaram melhor desempenho do que o tesa.e baseado na estatística .R. Por

exemplo, na Figura 4.3, o caso extremo em que o tamanho alnostral é pequeno,

ou seja, quando rz = 10, os quantis das estatísticas modificadas estão bem mais

próximos dos quantas da distribuição normal padrão do que os quantia da estatística

R. Outro caso extremo, apresentado na Figura 4.4. ein que os quant.is das estar.ísticas

ajustadas são mais próximos dos quantis da normal padrão do que os quantas de R, é

quando o número de paiânietros de perturbação é alto, ou seja, quando a dimensão
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do vedor /3 foi fixada em p = 8. Por fim, na Figura 4.5, que apresenta os "q - qplots",

quando são geradas covariáveís de diferentes (distribuições, telbos também que os

quantia baseados nm estatística ajustadas mostraram-se mais próximos dos quantas

da distribuição normal padrão do que os quantis baseados em R.
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Figura 4.3: Gráficos q-q PIDE para as estatísticas R, R*, R* e R* ut'itizctTtdo o
modelo nol-lula! não linear (4.3) com Tt :: 1.0, 20 e 30, p :: 4 e couariáue s uni.forme
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4.4 Poder dos Testes

Nessa seção avaliamos o poder dos testes em estudo sob diversas situações. Para

tal, realizamos simulações sob a hipótese alternativa em que @ > 0. Conforme men-

cionado no Capítulo 3, para o caso linear, R* e Xfl são iguais e, por isso, mostraremos

apenas R*. Será desconsiderado o poder do teste baseado na estatística R, pois nas

simulações de tamanho dos testes, esse teste mostrou-se liberal, ou seja, apresentou,

sob /7o, taxas de rejeição superiores aos níveis de significância nominais. Apresentare-

mos os testes baseados na.s estatísticas que tiveram desempenhos semelhantes para

que seja possível compara-los em termos de poder. Sendo assim, mostraremos o

poder dos testes referentes às estatísticas R*, R*, R* e R* no caso linear e, no caso
não linear, R*, R* e R*

Em primeiro lugar, apresentamos os resultados relativos ao poder dos testes no

modelo de regressão nora-nal linear, tomando-se @ variando entre 0,2 e 1, com incie-

mentos iguais a 0,2. O podem dos testes será avaliado sob diversas situações, mas

sempre considerando Q = 5%. Primeiramente fixamos a dimensão do vetou /3 em

p :: 4, variados o tamarlho amostral em n = 10, 20 e 30 e gerimos covariáveis da

distribuição tmiforme. Depois, fixamos o tamanllo amostral em n = 20, variamos a

dimensão do vedor # em p = 2, 5 e 8 e gerimos covariáveis da dista-ibuição \filiforme.

Por fim, fixamos o tamanho amostrar em rl = 20, a dimensão do vetar 8 ein p = 4 e

gerimos covariáveis das distribuições t3, tlo e X5 Vale lembrar que a matriz X, neste

caso linear, foi transformada de tal forma que ::=:a z{ = 0.

A Tabela 4.9 apresenta os resultados referentes ao poder dos testes quando é fixada

a dimensão do vetar 0 em p = 4, variado o tamanho amostral ein n = 10, 20 e 30 e as

covariáveis são uniformes. ObservaiJdo a Tabela 4.9, os poderes dos testes baseados

em /?*, R* e R* mostraram-se ligeiramente maiores que aquele baseado em R*. O
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teste baseado na estatística R*, em geral, foi o que apresentou melhor desempenho,

pois mostrou-se com maior poder. Por outro lado, o teste que se destacou com Rodei

razoavelmente mais baixo que os demais foi o teste que usa R*, a estatística baseada

em covariâncias empíricas proposta por Severini(1999). Como esperado, observa-se

que à medida que o tamanho amostral aumenta, os podereres dos testes também

aumentam. Foram omitidos os poderes dos testes que usam as estatísticas R* e ã*,

quando o tamanho amostral é rz = 10, pois no estudo dos tamanhos dos testes, os

testes baseados nessas estatísticas mostraram-se liberais (ver Tabela 4.1).

Tabela 4.9: Poder dos íesíes no made/o normal linear r4.]J para

n :; 10, 20 e 30, p = 4 e cotar áueàs com d str bu çâo unz/orbe.

A Tabela 4.10 apresenta o poder dos testes quando o tamanho amostral é 20,

as dimensões do vedor ./3 são p = 2, 5 e 8 e as covariáveis são uniformes. Podemos

observar que, em geral, os t.estes apresentaram desempenllos próximos em termos

      @      
n Estatística 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

             
10 R* 15,33 33,34 55,45 76,85 90,62

             

  R* 16,35 33,62 54,94 75,07 88,84

20 R* 22,24 53,43 82,58 96,38 99,57

  R* 22,65 55,19 84,20 96,88 99,73
             

  R* 19,45 48,93 78,33 94,02 98,86
             

  R* 21,47 52,89 82,41 96,44 99,60

30 R* 28,84 68,79 94,17 99,64 99,99

  R* 29,65 70,31 94,74 99,75 99,99
             
  R* 27,79 67,34 93,39 99,55 99,99
             

  R* 28.49 68,70 94,18 99,68 99,99
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de poder, com exceção do teste baseado na estatística R*. O teste baseado nessa

estatística é menos poderoso, porque mostrou-se conservativo (ver Tabela 4.2) e, isto

implica, em geral, em teste com menos poder. O teste baseado na estatística R*,

para as situações apresentadas nessa tabela, é o que apresentou poder mais alto. Foi

omitido o poder do teste que usa a estatística .R*, quando a dimensão do vedor õ

é fixada em p = 8, pois no estudo dos tamanhos dos testes, o teste baseado nessa

estatística mostrou-se liberal (ver Tabela 4. 2).

Tabela 4.10: r'odor dos ícsfes 710 modelo normal /{ncar Ü. /2 para

rz = 20, p :: 2, 5 e 8 e couarááueÍs com dásír buíçâo lindorme.

A Tabela 4.11 apresenta o poder dos testes para a situação em que o tamanho

alnostral é n = 20, a dimensão do vet.or ./3 é p = 4 e as covariáveis são geradas

segundo as distribuições í3, íio e X:. Observa-se que o teste baseado na estatística

      @      
P Estatística 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

2 R* 21,45 52,97 82,34 96,39 99,53

  R* 22,64 55,75 84,55 96,99 99,71
             

  R* 20,86 52,37 82,14 96,18 99,56
             

  R* 21,20 52,88 82,48 96,45 99,57

5 R* 22,76 54,07 82,81 96,29 99,55
             

  R* 22,77 54,99 84,11 96,79 99,72
             
  R* 17,78 45,71 75,50 91,96 97,93
             

  R* 21,88 53,33 82,54 96,33 99,59
             

8 R* 23,30 54,96 84,03 96,80 99,72
             
  R* 12,87 32,56 57,72 79,72 92,81
             

  R* 23,07 54,26 83,22 96,44 99,60
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R* é ligeiramente mais poderoso do que os testes baseados nas demais estatísticas

ajustadas, independentemente das covariáveis consideradas. Por outro lado o teste

baseado na estatística R* é o menos poderoso. Note que os testes baseados nas

estatísticas R* e R* apresentaram poderes muito parecidos.

Tabela 4.11: r'odor dos íesícs no rrzodeZo normal Z rica.r r,Í. /,),

para rt = 20, p :: 4 e couarÍáueís com dísiráót& ção t3, tio e xg

R*

R*

R*

22,73 55,25 84,30 96,93 99,72

17,56 47,51 76,50 93,24 98,32

21,54 53,16 82,78 96,46 99,59

Agora, apresentaremos os resultados relativos aos poderes dos testes no modelo

normal não linear (4.2), pala variações do parâmetro @ adequadas e cv = 5%. Os

insultados se encontram nas Tabelas 4.12 - 4.16.

A Tabela '!. 12 apresenta o poder dos testes para os tamanhos amostrais rz = 10, 20

e 30, a. dii-Densa.o do vetou .8 fixado em p :: 4 e as covariáveis geradas segundo uma

      @      
Dist. Estatística 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

  R* 22,40 53,90 82,66 96,29 99,61
             

  R* 22,74 55,36 84,16 96,86 99,72
             
  R* 17,77 44,36 71,58 89,14 97,14
             
  R* 21,53 53,15 82,53 96,39 99,64

tio R* 22,11 53,91 82,79 96,19 99,59
             

  R* 22,48 55,46 84,33 96,88 99,72
             
  R* 17,06 48,20 77,46 93,21 98,44
             

  R* 21,30 53,30 82,72 96,26 99,62

  R* 22,20 53,66 82,88 96,47 99,55
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distribuição uniforme. Observando essa tabela, notamos que os testes baseados nas

estatística R* e Ã* são, em geral, mais poderosos que o teste baseado na estatística

R*

Tabela 4.12: Poder dos lestes mo Hoje/o normal não linear Íy.22,

para n = 10, 20 e 30, p = 4 e couarÍáueás com dástrÍZ)unção uml/ornze

A Tabela 4.13 apresenta os poderes dos testes quando o t.amanho amostral é

m :: 20, as dimensões do vedor 0 são p = 2, 5 e 8 e as covaiiáveis são geradas cla

distribuição uniforme. Observando essa tabela, nota-se que ineslno com a variação

do nún-leio de parâliJetios de perturbação (p + 1), o teste baseado na estatística Ã*

mostrou-se ligeiramente mais poderoso que os testes que usam as estatísticas R* e

R*. Podemos notei também que o teste baseado na estatística R* mostrou-se mais

poderoso que o teste baseado na estatística R*. As demais Tabelas 4.14, 4.15 e 4.16

apresentam os poderes dos testes para os casos em que o tamanho amostrar é rz :: 20,

a dimensão do \etoi .ü é p = 4 e as covariáveis são geradas segundo as distribuições

        Ü      
rb Estatística 0,2 0,6 1,0 1,4 1,8 2,2

               
10 R* 7,94 17,41 39,31 74,80 98,14 100,00

               
  R* l0,85 19,56 38,51 68,77 93,81 99,80
               

  R* 9,13 18,69 40,71 74,92 97,48 100,00
               

20 R* l0,04 30,37 73,22 98,89 100,00 100,00
               

  R* 8,39 26,41 67,53 97,56 99,99 100,00
               

  R* 9,87 30,31 72,17 98,60 100,00 100,00
               

30 R* l0,45 39,48 87,52 99,91 100,00 100,00
               

  R* 9,54 37,37 85,75 99,87 100,00 100,00
               

  R* l0,79 39,25 87,12 99,93 100,00 100,00
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t3, tio e X2, respectivamente. Observa-se que mesmo gerando as covariáveis de outras

distribuições os testes baseados nas estatísticas R* e R* são mais poderosos que o

teste baseado na estatística R*. Em geral, verificamos que os testes baseados nas

estatísticas ã* e R* apresentaram, em termos de poder, melhores desempenhos e,

além disso, seus resultados foram muito parecidos.

Tabela 4.13: r'odor dos Testes rzo modelo norma/ não /{neal r.Í.21

para p = 2, 5 e 8, rz = 20 e cofiar áueás com distribuição anil/orbe.

        @      
P Estatística 0,2 0,6 1,0 1,4 1,8 2,2

               
2 R* l0,32 34,77 81,93 99,60 100,00 !oo.oo

               
  R* 9,19 32,40 79,07 99,44 100.00 100.00
               

  R* l0,21 33,78 79,41 99,46 100.00 100.00
               

5 R* 8,81 23,04 58,69 94,97 100,00 100.00
               

  R* 6,66 17,23 46,03 87,06 99,70 100.00
               

  R* 8,96 23,85 57,50 94,78 100.00 100.00
               

8 R* 8,14 17,48 40,54 79,19 99,39 100*00
               

  R* 6,92 13,87 31.26 65,09 95,62 99,97
               

  R* 8,80 18,80 40.13 79,37 99,29 100.00
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Tabela 4.14: Poder dos lestes no made/o normal não /inear Ü.eP,

alara p = 4, n :: 20 e cavar áueÍs c07n dzsííÍbvz7.Frio ta

@

0,3

53,77

46,89

52,11

Dist Estatística 0,1 0,2

28,30

24,49

28,35

0,4 0,5 0,6

99,93

99,82

99,88

R*

R*

R*

13,06

11,12

13,03

82,24 97,54

75,77 95,37

80,08 96,75

Tabela 4.15: Podem dos íesÉcs 'no modelo rz07zr aZ dão Ztnear H.2?,

para p = 4, rz :: 20 e couarÍáueis com disí7'íbuíção tlo.

@

0,9

85,19

79,83

84,08

Dist Estatística 0,5

R* 43,90

R* 38,99

R* 43,11

0,7

66,17

59,74

65,15

1,1

95,91

92,85

95,32

1,3 1,3

99,28 99,96

98,07 99,63

99,18 99,94

Tabela 4.16: Poder dos testes no rnodeZo norma/ não /irzear r#.22,

para p = 4, rz = 20 e couarÍáueÍs com d sfríl)lição Xg

Finalmente, apresellt.cremos os poderes dos testes baseados nas estatísticas ajus

fadas R*, R* e R*, utilizando o modelo normal não linear (4.3).

        @      
Dist. Estatística 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

  R* 25,98 45,45 69,30 90.30 98.88 100,00
               
  R* 20,14 35,53 57,66 80,89 94,97 99,42
               

  R* 25,93 45,36 67,73 89:47 98,74 99,97
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Tabela 4.17: Poder dos testes no modelo norma/ não Zírzear H.J?J

para n = 10, p = 4 e couariáueís com dástriZ)unção und'orbe

Estatística 0,0002 0,0012 0,0022 0,0032 0,0042 0,0052

R* 9,56 43,56 82,65 97,50 99,82 99,99

R* l0,63 37,33 70,07 88,98 96,41 98,94

R* 11,02 43,91 80,99 96,50 99.59 99.98

@

Tabela 4.18: F'odor dos iesíes rzo modelo normal rzão / cear Ü.SJ

para ll = 2Q, p = 8 e couariáueãs com distübu ção ltnilorme.

Estatística 0,0004 0,0010 0,0016 0,0022 0,0028 0,0034

R* 16,76 44,85 74,18 91,76 98,62 99,79

R* 16,22 39,66 64,57 84,10 93,83 97,92

R* 17,33 45,43 73,61 91.30 98.38 99.72

@

Tabela 4.19: F'odc7- dos íesícs lt0 7nodc/o rzovmaZ 7 ão íímeaz r#.31

para rz = 20, r] = 4 e cofiar áueÍs com d str óuáção tS.

        @      
Dist. Estatística o,001 0,003 0,005 0,007 0,009 o,Oll

               
  R* 14,69 46,77 80,45 96,55 99,73 100*00
               
  R* 12,60 41,02 72,99 92,36 98,46 99,84
               
  R* 15,18 45,84 79,15 96,01 99,64 100,00
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Tabela 4.20: Poder dos testes rzo modelo norma/ não / cear r.Í.3P,

para rz = 20, p = 4 e couariáueÍs corri dásít'àb?lição tio

Dist. Estatística 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007

tlo R* 35,40 61,15 81,36 94,01 98,76 99,83

R* 28,25 51,33 71,64 87,45 95,54 98,73

R* 34,87 59,79 80,04 92,95 98,40 99,76

Ü

Tabela 4.21: Poder dos (esses no modelo rzormaZ não l rzear r,Í.31,

para rz = 20, p = 4 e couarÍáueis com distribuição X:

Dist. Estatística 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12

X2 .ã* 25,71 60,63 86,75 97,17 99,74 99,97

R* 21,29 50,81 76,50 92,19 97,91 99,51

R* 25,40 59,19 85,34 96,75 99,71 99.96

@

Os resultados apresentados nas Tabelas 4.17 - 4.21, como espetado, mostram que

os testes baseados nas estatísticas R* e R* são mais poderosos que o teste que usa a

estatística R*

Em linhas gerais, podemos concluir que a estatística da razão de veiossimilhanças

sil-balizada ajustada proposta por Skovgaard (1996) e baseada em covariâncias, ou

seja, R*, é a mais !ecomendável.



CAPÍTULO 5

.zà.plicação a Dados Reais

Nesse capítulo, apresentamos dois modelos de regressão normais não lirleares apli-

cados a dois conjuntos de dados reais. Nosso objetivo é testar hipóteses acerca de lm:L

parâmetro de cada um dos modelos utilizando as estatísticas R, R*, R* e R* dadas

no Clapítulo 3. Para a realização dos testes, utilizamos a linguagem de programação

0x (Doorllik, 2001). Os conjuntos de dados reais considerados referem-se a um es-

tudo de câncer de mama em mulheres e de crescimer)to de um certo tipo de feijoeiro,

respectivamente.

5.1 Câncer de Mama

Yi, Wu e Liu (2002) utilizaram um modelo de regressão normal não linear para

explicar a relação entre a quantidade de estrógenos não receptivos do câncer mamário

(z) e o resultado do tratamento endócrino (y). Aqui, y é a percentagem de estrógenos

receptivos positivos que ainda restaram após o tratamento. O lllodelo utilizado é

Z/. := - -:--=-- + o'e:- .
P2 + Zt ''

60
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com f{ «, N(0, 1) e ! = 1,2,. . . , 10, sendo fi,- ,cio variáveis aleatórias indepen-

dentes. A função não linear, média de yí, foi apresentada no Capítulo 2 (ver expressão

(2.4)). Além disso, os autores fizeram a implementação computacional da estatística

da razão de verossimilhanças sinalizada usual R e de sua versão ajustada baseada em

covariâncias (R*) proposta por Skovgaard (1996) e decreveram o algoritmo para a re-

alização dos testes de hipóteses baseados nessas estatísticas sobre o parâmetro @ :: p2

utilizando os dados da Tabela 5.1 e o se.Üware estatístico S-Plus. Na Tabela 5. 1 são

apresentados também os valores preditos Ü e os resíduos y -- Ü obtidos do modelo

ajustado com DI = 44,36 (1,02), D2 = 241,05 (18,84) e â = 1, 16 (0,60). Os valo-

res entre parênteses são os respectivos erros padrão e as estimativas dos parâmetros

são obtidas por máxima verossimilhança. A Figura 5.1 mostra o gráfico do modelo

ajustado e os pontos ainostrais observados.

Tabela 5.1: Dados resta.Zíantes da arzá/ se de u'rn

horntõnio receptor de carecer de mama em humanos

z Z/ Valores Preditos(É7) Z/--g

84,6 12,1 11,5 0,6

83,9 12,5 11,5 1,1

148,2 17,2 16,9 0,3

147,8 16,7 16,9 -0,2

463,9 28,3 29,2 -0,9

463,8 26,9 29,2 -z,ú

964,1 37,6 35,5 2,1

967,6 35,8 35,5 0,3

1925,0 38,5 39,4 -0,9

1900.0 39,9 39,4 0,5
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500

X

Figura 5.1: Gr(í/ico do modelo de regressão não /írzear alumiado para

os da,dos de câncer ãe ll\amü.

Nosso objetivo aqui é obter os valores das estatísticas R, ã*, R* e R* utilizando

o se./twaze de domínio público 0x (Doornik, 2001). No artigo de Yi, \Vu e Liu (2002)

foram implementados os testes baseados nas estatísticas R e R* e aqui, além desses

testes, obtivemos os testes baseados em R* e R*, sendo essas a estatística da razã.o de

verossimilhanças sinalizada modificada baseada em covariãncias empíricas proposta

por Severini(1999) e a estatística baseada em uma estatística aproximadamente

ancilal proposta por Fraser, Raid e Wu (1999), respect.ivamellt.e.

Testanaos a hipótese Ho @ 2 V'o contra H] @ < #-o. Yi, M/u e Liu (2002,
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p.783) construíram uma tabela com os níveis descritivos ("p - ua/ues") dos testes

para diferentes valores de 0o. A Tabela 5. 1.1 segue a mesma idéia.

Tabela 5.1.1: Ua/ares das esíaZüí cas dos íesÍes de ããpóíeses e

os níveis descritivos dos testes entre parênteses.

Considere o nível de significância de 5% e Úo = 260. Nesse caso, as estatísticas

R, R*, R* e R* conduzem aos níveis descritivos 0,177, 0,170, 0,205 e 0,208, respec-

tivamente, levando à não rejeição de Ho. Agora, suponha que desejamos testar as

llipóteses considerando Üo = 280. A hipótese nula é rejeitada apenas quando o teste

é baseado na estatística da razão de verossimilhanças sinalizada usual ou quando

se utiliza a estatística baseada em covariâncias (Ê*). Nuas se o interesse for testam

as hipóteses quando Üo = 300 a hipótese nula é rejeitada independentemente da

estatística utilizada para realizar o teste.

O Capítulo 4 mostrou que o teste baseado na estatística R* apresenta tamanhos

empíricos próximos aos níveis nominais considerados e, além disso, é, em geral, o

mais poderoso. Logo, os resultados baseados nessa estatística são os mais coníiáveis.

-/'0 260 280 300

R -0,929 (0,177) 1,737 (0,041) -2,366 (0,009)
       
R* -0,954 (0,170) -1,732 (0,042) -2,303 (0,011)

       
R* -0,825 (0,205) -1,528 (0,063) -2,074 (0,019)

       
R* -0,812 (0,208) -1,521 (0,064) -2,072 (0,019)
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5.2 Crescimento de Feijoeiros

A Tabela 5.2 fornece o comprimento de feijoeiros (Z/) e a quantidade de água na

raiz (z), para uma amostra de 15 feijoeiros (Cordeiro e Pauta, 1989). Além disso,

acrescentamos os valores preditos (g) e os resíduos (Z/ 0).

Tabela Dados referentes ao crescimento de um certo tipo de Jeijoeiro

Z y

1,3

1,3

1,9

3,4

5,3

7,1

l0,6

16,0

16,4

18,3

20,9

20,5

21,3

21,2

20,9

Valores Preditos (Í)

0,03

0,23

1,00

2,72

5,37

8,51

11,64

14,39

16,62

18,32

19,57

20,47

21,11

21,55

21,85

B- y
1,27

1,07

0,90

0,68

-0,07

-1,41

1,04

1,61

0,22

.0,02

1,33

0,03

0,19

-0.35

-0,95

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

8,5

9,5

l0,5

11,5

12,5

13,5

14,5

Cordeiro e Pauta (1989, p.189) utilizaram o modelo

yl - pl exp{ exp(u2 -- pszi)} + act,
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com e.í '- N(0, 1), para { - 1, , 15 e ci, . . . , fiõ sendo variáveis aleat(árias indepen-

dentes, para explicar a relação entre Z/ e :. A função não linear, média de Z/í, foi

apresentada no Capítulo 2 (ver expressão (2.5)). As estimativas de máxima verossi-

milhança dos parâmetros são D] = 22, 51 (0,75), D2 = 2, ll (0,21), D3 = 0,39 (0,04)

e 8 = 0,92 (0,31). Os valores entre parênteses são os respectivos ermos padrão. A

Figura 5.2 mostra o gráfico do modelo ajustado e os pontos amostrais observados.

0 2 4 6 8
X

ia ]2 14

Figura 5.2: Gr({/ico do modelo de regressão não /{rzear dtzstado para

os dados de cresciTlteltto de feijociros

Os autores apieseí)tiram o processo iterativo para estimar os parâmetros ctesse
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modelo e o gráfico dos valores ajustados e observados contra a quantidade de água

na raiz da planta, para mostrar que esse modelo é adequado para esse conjunto de

dados. Aqui, realizamos os testes baseados nas estatísticas R, R*, R* e R* sobre o

parâmetro @ :: p3, utilizando a linguagem de programação 0x. Testamos a hipótese

Ho : @ $ Úo contra Hi : @ > Üo com um nível de significância de 10%. De maneira

análoga à aplicação anterior, contruírnos a Tabela 5.2.1.

'Fabe]a 5.2.]. Velo'res das e.statísticas dos testes de hipóteses e

Pala o nível de significância de 10% e supondo Üo = 1/4, temos que n, R*, R* e

R* coilduzein aos respectivos níveis descritivos 0,001, 0,002, 0,004 e 0,003, levando à

rejeição de /:ío. Apoia, considerando Üo = 1/3, temos que R, Ê*, R* e R* conduzem

aos níveis descritivos 0,098, 0,121, 0,110 e 0,132, respectivamente, ou seja, a hipót.ese

nula é rejeitada quando o teste é baseado na estatística da razão de verossilnilhanças

sinalizada usual (R) ao contrário do que ocorre quando o teste usa qualquer x.lma das

estatísticas ajustadas. lulas se o interesse for testar as hipóteses quando 0o = 1/2 a

hipótese nula não é rejeitada, independentement.e da estatística utilizada para iealizai

o teste.

)s vlÍueis descritivos dos testes entre l)arênteses.

Üo 1/4 1/3 1/2

R 3,150(0,001) 1,295(0,098) -2,053(0,980)
 

R* 2,834(0,002) 1,169(0,121) -1,907(0,972)
 

R* 2,684(0,004) 1,226(0,110) -1,524(0.936)
 

R* 2,744(0,003) 1,115(0,132) -1,832(0,966)
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Conclusões

As simulações realizadas conduziram a diversas conclusões importantes a respeito

do comportamento, em pequenas ainostrm, das estatísticas em estudo.

O estudo dos tamanhos dos testes indicou que o teste baseado na estatística dca

lazão de verossiini]hanças sinalizada (R) é, em geral, liberal, conduzindo a taxas de

rejeição da hipótese nula eironeainente com uma probabilidade maior blue os níveis

nominais considerados. Os testes baseados nas estatísticas da razão de verossimi-

lllanças sinalizada modificadas fornecem taxas cle rejeição observadas mais próximas
dos níveis nominais considerados.

Com o intuito de verificar o impacto que o tamanho an-tostial ponte causar na

aproximação assintótica da distribuição das estatísticas para a distribuição normal

padrão, foi realizado o estudo de simulação eln que foi fixada a dimensão do vetou

Õ em p = 4, as covariáveis geradas da distribuição uniforme e variado o tamanho

amostral en] n = 10, 20 e 30. Notamos que conforme cresce o tamarJho amostral, os

tamanhos empíricos dos testes baseados na estatística original e nas a.justadas vão se

aproximando dos níveis nominais considerados. Assim, os ajustes à estatíst.ica R são

mais necessários para tamanhos amostrais pequenos, como era espetado.
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Outro interesse foi verificar o impacto que o número de parâmetros de perturbação

pode causar na aproximação assintótica das distribuições das estatísticas pela dis-

tribuição normal padrão. Neste caso, fixamos o tamanho amostrar em n = 20, as

covariáveis foram geradas da distribuição uniforme e a dimensão do vetar # variada

em p = 2, 5 e 8. Observamos que conforme se diminui a dimensão do vedor /3, os

tamanhos empíricos vão se aproximando dos níveis nominais considerados. Para uma

dimensão maior do vetor # a aproximação para a distribuição normal padrão da es-

tatística R é deteriorada. Logo, os testes baseados rias estatísticas ajustadas são mais

necessários para os casos em que o número de parâmetros de perturbação for alto.

Finalmente, veriãcamos também o impacto que outros tipos de distribuições para

m covariáveis podem causar nos desempenhos dos testes considerados. Para tanto,

fixamos o tamanho amostrar em n = 20, a dimensão do vedor /3 em p = 4 e gerimos

covariáveis de distribuições que possuem caudas pesadas ou são assimétricas (t3, tlo e

Xg). Novamente os t.estes que usavam estatísticas ajustadas apresentaram melhores

desempenhos que o teste baseado na estatística R.

Nas simulações sobre o poder dos testes, o teste baseado na estatística R* most.hou-

se mais poderoso. O teste baseado na estatística R* também apresentou um alto

poder, mas em alguns casos perdeu, em termos de podem, para o teste baseado eln

R*. No entanto, o teste baseado na estatística R* apresentou menor poder.

Em geral, nos estudos de simulação, destacou-se com melhor desempenho a es-

tatística baseada em covariâncias (ã*), proposta por Skovgaard (1996), por fornecem

testes com tamanhos empíricos próximos dos níveis nominais considerados e com

maior poder do que os demais testes. Corlsequentemente, para lm aplicações co1lsi-

deradas no Capítulo 5, consideram-se "mais confiáveis"as conclusões dos testes de

hipóteses baseados ]-lesse estatística.



APÊNDICE A

Programas

Apresentamos nesse apêndice um programa desenvolvido na linguagem de pro.

gramação 0x e sua saída. O programa foi utilizado para a realização de testes
de hipóteses na aplicação referente ao estudo de câncer de mail-La em mulheres no

Capítulo 5

Os programas de simulação encontram-se em http : //www . ime . usp . br/-adaniest

+ PROGRAMA: nicbaelis.ox
+ US0: Este progi=áãã réãliza testes da :hipótese: :Ho: psi >* lpsi-o contra Hí: psi < psz

no modelo de regressão normal não linear: Yi = betal+XI/(psi + Xi) + sigla;ei,
onde ei ' N(O,l) e betal'kXI/(psi + Xi) é conhecida como função de Micbaãlis Mentiu,
coar beta[!psi>-O Os testes são rea].i.zados ca]cu].ando os valores e os p-valoresdas estatísticas R, Rbarra. Rbat e Rti.l. onde
R é a estatística da razão de verossíniihanças sinalizada;
Rbarra é a estatística da razão de verossiuilbanças sin.alizada codificada, baseada

en covariâncias - Proposta por Skavgaard (1996) ;
REAL é a estatística da lapão de vérossiuilhan.ças sin.alizada codificada, bbaseada

eu covariâncias empíricas - Proposta por Severiní (1999);
RELI é a estatística da :razão ã:e verbssinilhanças sinalizada modificada, bbaseada

+ numa estatística aproximadamente an,alar - Proposta por Fraiser, Raid e Wu (1999) .
+ Todas essas estatísticas possuem distri.buição n.orual padrão assiatoticalüen.te se psi

* ,ÀSÍR &rBmi.:'2guae M,'ço ãe;eo04.
+ VERSACl: !.O
+ úLTiMA ATUALIZAÇÃO: 10 de Setembro de 2004.

// Inclusão de alguns pacotes
#iaclude <oxstd.b>

0

psi.o

#ínport <maxinize>
#in.c].ude <oxprob.h>
#i.ac]ude <oxf].oat.h>
#include <oxdraw.b>
//' Variáveis globais
static deck g.vY;
stati.c deck s.mX;

// Amostra aleatória (vetar colll!!a)
// :Matriz X

static deck g.izi;
const deck psi = 280

// tamalü,o da amostra
// IHipótese aula
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// Flmção de !og-verossiniJ-dança sem restrição
ílog].j.k(canse vP
{

canse adFlmc , canse av$core, canse anHess)

deck p = rows (vP) -l;
deçl psil = vP[Ol;
deck beta = vPEíl;
deck g = (beta + s.mX)
dec! z.nu = -(beta + s.nX)
deck d.nu = s.uX ./ (psií
adFuncEO] = -(g.in/2.0) +
if(avScare)
(avScareE0]) [O]
(avScoreEO])[!:p]

/
/

{

(p$il + s.n)[) ;
sqr(psil + s-mX) ;

+ s.mX);
log(meanc(sqr(g.vY - g)))

= g.in /((g.vY
= g.in /((g.vY

- g)'+(g.vY
- g)'+(g.vY

g)
g)

) # (g.vY
) + (g.vY

g)'+z.nu
g)'+d.nu

if( isnan(adFunçtO]) ]] isdotiní(adFuncEO] )
return O: // O inda.ca fracasso
esse
return !; // í indica sucesso

}

)

// Função de log-velossinilban.ça coa restri.ção
floglikrest(const vP, coast adFunc, const avScore
{

canse amHess)

decl p
decl beta
decl g =
decl d.nu H s.lüX
adFuncEO] = -(g.in/2.0) +
i.f(avScore)

(avScQre [O] ) [0 : (p-])]

if( isnan(adFunc [O]) [i isdotinf(adFuncEO])
return. O: // O i.adira fracasso

e].se
return í; // í indica sucesso

+
/ (Dsi + s mX)

{

= rovs(vP):

(beta + s.mX) ./ (psi

!og(meanc(sqr(g.vY - g) )) ;

s.mX) ;

g.in /((g.vY - g)'+(g.vY - g) ) + (g.vY g) d.nu

Função principal//

{

}

Daiuo
// Declaração das variáveis:

deck. extiüle , CRER.R, CRER.Rbarra,
n.significância, vsig, sprint ,

cRlÍN.Rbat,
vquantil,

deck p, beta, :nu, signo, g, nu.hat, :nuhat.psi,
R, aun.U, num.UI, aura.U2, nun.U3, nun.U4,
v.star , k, lbaz'.treta, nun.Ubarra;

ci,
sigla.bat,U, Rstar,

cq;
signa2bat.psi

Uo. Ra,

deck j .bat , j lalnbda.tbetaliatpsi, i-hat , i.tbetabatpsithetahatlbar.lanbda, díferl , dizer , Ubalra , Rbarra;
deck dizer.bat, j , difere.bati, difere.bat2, difere.bat.i.bbatb.at ,

ibat.tbetabatpsitb.etabat , lbat.treta, nlm.Ubat . tlbat, }ü.at ;

deck [.ytbetablt , .].:ytb.etabatps} , V-bat , ]theta.ybat , ].treta.ybatpsi, dizer.tilí
di.fer.ti12, di.fer.ti.], ]ti].treta, ntm.Uti]., Uti], Rti].,' vPO, vPÍ;

deck. afIncO, dfuncí, converge, con.verger, psi-hat , betaha.t, betahat.psi, signahat.psi
ghat.psi , z-nuhat , d.aubat , znubat.psi, dnuhat.psí ,de].tab.at.psi, data;

// Inicializaçãa do temer
extiüie = timero;

g.hat

P : l
k : 4

// Dimensão do vetar beta n,o node].o// Núnera de estatísticas do teste
// Valores iniciais dos parâmetros para o processo iterativo
beta = 4a; // Valor verdadeira da beta
sigla = 1.0; // Vazar verdadeiro da desvia padrão
vPO = 250ibeta; // Valor inicial para psi:250
vP! = beta;

// ILeudo os dados
data = loadmat ( "lüi.cbaeli.s . dat
s.mX = dataE] [1] ; //vetar co]una da variáve! independente X
g.vY = dataE] [O] ; //vetou ço].una da variável dependente Y
g.in M rows(data) ; // Taman]lo Mostra].
//se preferir caldear as dados, então, faça assim:

= <84.6, 83.9* :Í48.2, 147.8, 463.9, 463.8. 964.1.. 967.6.
= <12.!, 12.6, Í7.2, 16.7. :28.3, 26.9, 37.6. 35.8, 38.5.

)

= zeros(k,l); ].nicialização do vetar das estatísticas//

Ifs-uX

JJ%.\x 10.;
35.8.

1925.0
39.9>

1900.0>

// Estimativa de máxima verossinil-pança
converge = MaxBFGS(floglik . &vPO, &dfunc0 , V) FALSO);
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// Verificando a convergência
if(converge t= MAX.C01iV && converge 1= MAX.WEAK.CONV)
{priatln( " Falhou") ; }
// Estimativa de máxima verossi.milbança com restrição
canverger = HaxBFGS(floglikrest, &vPI , &dfuncl, 0, FALHE) ;

// Verificando a convergência
if(converter f= MAX.CONV && canverger ! = MAX.WEAK.CONV)
{println( "FaJ-hou na restrição" ) ;}
psi-hat = vPOE0] ; // Valor estinado de psi sem restrição
beta.hat = vP0[1] ; // Valor estimado de beta sem restrição
nu.hat = vP0[0:í] ; // Valor estimado de nu $em restrição
betahat.psi ; vP]tO] ; // Velar estimado de beta com restrição
nuhat.psi - psilbetahat.psi; // Valor estimado de nu con restrição
// IFunção não linear de Nichaelis Mentem.
g.hat = (beta.hat 'k s.nX) ./ (psi.hat + s.lnX) ;
ghat.psi : (betahat.psi .+ s-nX) ./ (psi + s.mX);
// Valor estiiüado de signo sem restrição
sigla.hat = sqrt(sumo(sqr(g.vY - g.bat))/g.in) ;

// Valor esticado de signo com restrição
sigmahat.psi : sqrt(suam(sqr(g.vY - ghat.psi))/g.in) ;

/+######################################################################################+/
}lJf/fillff// ffff/ Es\xXS.shà.ca. àx RBzãa àe Ne as. SI.naXà.za&a 8. ff/fflffff/flfff//ff/ffff

//val-or estimado sen restrição
//valor estimado com restrição

// Lo8 Verossiailbança avaliada en \hat\treta
deck lagver.hat = - g.in + ( 1 + 0.5 + 1og(sqr(sigla.hat)) );

//Log Verassimilhança avaliada em \hat\treta.\psi
dec! logverhat.psi : - g.in + ( 1 + 0.5 + 1og(sqr(signahat.psi)) );

R = ((psi-hat ' psi)/fabs(psi-hat - psi)) 'k sqrt(2.0 + (1ogver.hat - logverhat.psi) );

e].se {S

psi)) 'k sqrt(2.0 + (1ogver.hat - logverhat.psi) );
if(-0 . 1 <R && R<O . í){Rbarra=Rbat=Rtil=R;}

/ +: ##################################### ################################ ## ################+ /
// :Passos intermediários para a obtenção das estatísticas ajustadas:
//z(nuhat) que é a derivada de g(F\ração de Michaelis Mentem) com relação a psi avaliada em nu.hatz.nuhat = - (beta.hat + s.mX) ./ sqr(psi.hat + s.nX);
//d(nuhat) que é a derivada de g(Função de Michaelis Manter) çon relação a beta avaliada en nu.hatd.nlüat = s.mX ./ (psi.hat + s.mX);
//z(nuhat.psi) que é a derivada de g(Função de Michaelis MenEaR) com relação a psi avaliada//en nuhat.psí
znuhat.psi : - (betahat.psi + s-nX) ./ sqr(psi + s.mX);
//d(nlüat.psi) que é a derivada de g(Fiação de Michaelis Mentem) com relação a beta avaliada
//en nuhat.psi
dnuhat.psi : s-mX

deltabat.psi. = g.bat - gbat.psi;
/ (psi + s.nX) ;

//zz(nuhat) que é a segunda derivada de g(Função de Michael-is Manter) coa rel-ação a psi'2
//avaliada en a\ü.at
deck zz.hat = (2.0 + beta.hat + s.tüX) ./ (psi.hat + s.mX).'(3.0);
//zd(nuhat) que é a segunda derivada de g(F\ração de Michaelis Mentem) com relação a p$i e
//a beta avaliada en nuhat
deck zd.hat = -1.0 + (s.nX) ./ sqr(psi.hat + s.mX);
// Denominador das U)s:
// j.hat : matriz (p+2)x(p+2)
j.bat n (l/sigla.hat'2) + (z.nuliat' + z.nuhat - (g.vY - g.hat)' + zz.hat)

(í/sigla.hat'2) + ((z.nuhat' + d.nuhat) - (g.vY - g.Úat)' + zd.hat)
(2/sigla.hat'3) + (g.vY - g.hat) ' + z.nubbat l

(í/signo.bat'2) + ( (z.nuhat' 'F d.nuhat) - (g.vY - g.hat)' + zd.hat)'
(! .O/sigla.bat'2) + (d.nubat' + d.nubat)
(2/sigam.hat'3) + ((g.vY - g.hat)' + d.nuhat)' i
(2/signo.hat'3) + (g.vY - g.bat) ' + z.nullat '
(2/signo.hat'3) + (g.vY - g.hat) ' + d.nubat '
(3/sigla.hat'4) + (g.vY - g.hat) ' 'k (g.vY - g.hat) - g.in/<signa.hat'2) ;

// jlambda.thetajlatpsi: matriz (p+l) x(p+!)
jlambda.thetahatpsi : (! .O/sigmahat.psi'2) + (dnlüat.psi ' + dnuhat.psi)

(2/signahat.psi'3) + ((g.vY - ghat.psi) ' + dntüat.psi) ' }
(2/sigaabat.$sí'3) + (g.vY - gÊat.pii) ' + dnuhat.psi
(3/situa!!at.psi'4) + (g.vY - gbat.psi) ' -k (g.vY - ghat.psí)
g.in/ (s igmahat.psi' 2) ;

/+####################################################################################+/
// Passas intermediários para a obtenção de Rbarra+: (ver p. 23-25)
// Passos intermediários para a obtenção do dizer (equação'3.13, p.24)
//difere: diferença entre os Q)s (equação 3.í3, p.24), matriz ]x(p+2)
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difere

l +

=(((1.0/sigmabat.psi'2) + deltabat.psi'
((1. 0/sigmaiiat.psi'2) + deltallat. psí

'((g.in + signo.bat)/(sigmahat.psi'2)
//i.hat : matriz (p+2)x(p+2)

.hat = (1.0/signo.bat'2)+ (

+ z.aubat)
+ d.uubat)

(p+2)x(p+2)
(1. 0/signo.bat'2)+( (z.n\lhat

( (d.nubat) ' + (z.n\lliat) '

(O ' zeros(í,p)
//dizer: aatziz íx(p+2)
dizer M diferl + invertsym(i.hat)

g.in / sigla.bat)
z.ntlhat

(d.nuhat)' + (d.nuhat)
g.in/(2.0+(sigla.hat'2) ) ) )

(z.nuhat)' + (d.nuhat)
zeros(p,l) )l

0)1

) ;

+ j.hat;

//i.thetahatpsithetahat : matriz(p+2) x(p+2)
i.thetahatpsithetahat = (1. 0/sigmahat.pêi'2) 'k((znuhat.psi ' + z.nuhat

(znuhat.psi' + d.nuhat) ' O) l( (dnubat.psi' + z.nubat) '
(dnuhat.psi' + d.n\üat) ' zeros(p,l)) l (((í/siguabat.psi)
+z.nuhat ) ' ( (!/signahat.psi) + deltahat.psi' -k d.nubat
( g.in / (2 + siguahat.psi + sigla.hat) ) ) )

Passos internediáli.os para a obtenção do lbaz.treta (equação 3.14, P.24)

+ deltabat.psi
)

//lbar.treta : matriz(p+2)x(p+2)
].bar.treta = i.tbetahatpsitbetab.at 'k invertsyn(í.bbat)
// Numerador de Ubarra
nun.Ubarra = determiaant(dizer

'p j.hat;

//Ubarra : escalar (lxl)
(Jbarra = num.\lbarra/ (sqrt (determinant (j .hat) ) +sqrt (determinant (jlant)da.tbetaliatpsi) ))

!bar.thetatí : ] [0 : ] ) ;

//// Estatística da Razão de Varas. Sinalizada baseada eni Cavariâncias Rbarra+
Rbarra = R + ((l.O / R) + log(fabs(Ubarra/R)));
if (Rbarra =n +.Inf l t Rbarra nB -.Inf){println("Rbarra deu infinito") ;}

/+########################################################################################+/
// Passos intermediários para a obtenção de Rhat+i(ver p. 26=28) """""""""""""""-"""""""" '
// Passos intermediários para a obtenção do dizer.hat (equação 3.17, p.26)
// LogVerosliat: matriz íxn
deck- LogVErosHat = -(0.5/sqr(signo.hat)) + (sqr(g.vY - g.hat)) ' - 0.5+1og(sqr(sigla.bat));
//EscoreHat:matriznl((p+2) ' ' ' ' ' ' - '-'
decl EscoreHat H (!.a/sqr(sigla.bat)) + ((g.vY - g.hat) .+ z.nubat)

(l.O/sqr(sigla.bat))+ ((g.vY - g.bat) .+ d.nubat)
' ((l.O/(situa.hat'3.0)) + (sqr(g.vY - g.hat))'-(1.0/digna.bat) )';

//dií?r.l.bati:.matriz lx(p+2) , Qhat(treta.hat, treta.hat) (equação 3.17, p.26)
diferl.bati n LogVerosliat 'b EscoreHat; ' ' ' '
//LogVerosHatpsi: natri.z íxn
dec! LagVerosHatpsi ; -(0.5/sqr(signiahat.psi))+(sqr(g.vY - ghat.psi)y -

0.5+1og(sqr(signahat.psi));
//difere.hat2: matriz lx(p+2) , Qhat(tbetahat.psi, treta.hat) (equação 3. 17, p.26)
difere.bat2 = LogVerosHatbsi EscoreHat; ' '
//dizer!.bat :matriz lx(p+ã) (equação 3. i7, p.26)difere.bbat difere.bati - ditar!.bat2:
//í.hatbat: matei! (p+2)x(p+2) (equação 3.17, p.26)i.bathat = EscoreHat} EsêoreHat;
//dizer.bat: matriz lx(p+2) (equação 3.17, p.26)
dizer.hat = difere.bat + invertsyn(i.hatbat) '- j.hat ;

// Passos intermediários para a obtenção da Ihat.treta
//EscoreHatpsi: matriz(p+2)x(p+2)
deck EscoreHatpsi : (í .O /sqr(signahat.psi)) +((g.vY

(l.O/sqr(si@iabat.pii)) +((g.vY
((1. 0/(sigmahat.psi'3.0)) +(

ihat.tbetahatpsitbbetaiiat = EicoreHatpsi'
//lEaL.treta : matriz (p+2)x(p+2)
lbat.treta = ibat.tbetabatpsitbetahat + invertsyu(i.batbat)
// Numerador de Ubat
num.Uhat = deterninant(dizer.hat i ]hat.thetaE] : ] [O:]);
//Uhat : escalar (lxí)
UtLat = num.Uhat / (sqrt(deteminant(j .bat))

(equação 3.17, P.26)

- ghat.psi) .'k znuhat.psi)
- gbat.psi) . dn\lEaL.psi)

i(sqr(g.vY-ghat.psi)) ' -(l. O/sigmahat.psi) ) ' ;

+ j.hat;

Estatística da Razão de Veios. Sinal.içada baseada ea Covariân.clãs Empíricas Rbat'p//
Rhat = R + ((!.O / R) + log(fabs({hat/R)));
if (Rhat == +.In.:f l ! :Rhat == -. laf)(println("Rbat deu i.afi.alto

//
'k sqrt (deterüaí.nana(jlanbda.tbetahatpsi)));

//l.ytbetahat : escalar
deck l.ythetahat = (-í.O/ sqr(signo.bat)) +
//l.ythetahatpsi: escalam
deck l.ythetahatpsi : (-1 .0/ sqr(sigmahat.psi))
//V.hat; matris nx(p+2)
deck V.hat = z.nuh.at ' d.n.uhat - (!.O/
//ltheta.yhat: matriz (p+2)xn
deck ltheta.ybat = (1,0/ sqr(sigla.bat)) +

// Passos in.ternedíários para a obtenção de Rtil'k (ver p. 28-30)
);}

(g.vY - g.bat)';
(g.vY gbat.psi)';

sigla.hat) + (g.vY - g.hat);

(z.nubat' d.n,ubat
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sigla.bat) + (g.vY
//lthetayhatpsi: matriz(p4-2) xn

deck- ]-treta.ybatpsi ; (].O/ sqr(signahat.psi)) 'b (znuhat.psi' l dnuhat.psi
(2.0/ sigmahat.psi) k (g.vY - ghat.psi) ');

//dizer.tilí: matriz lx(p+2)
deçJ- dizer.ti]í = 1.ythetahat 'p V.hat + ((]-treta.yhat + V.hat)'(-í.O))
//dizer.ti12: matriz lx(p+2)
deçl dizer.ti1-2 n l.ytbetahatpsi+V-hat+( (ltheta.yhat+V.hat) ' (-l . O) ) +j .bat ;
//dizer.til: matriz íx(p+2) '
dec]. dizer.tíl = dizer.ti.ll - dífer.ti.12:
//ltil.treta; natriz(p+2)x(p+2)
deck ]-til.treta = ltheta.yhatpsi+V-hat+ ( (ltheta.yhat+V.bat) ' (-l . O) ) +j .hat ;

+

(2.0/ - g.hat)')

j.bat;

// N\Dlnerado!' de IJtil
num.útil = determinant(dizer.ti] ] ]ti].theta]1 : ] [0:]);
(Jtil = num.útil / (sqrt(deterninant(j.hat)) + sqrt(determinant(jlambda.thetahatpsi)))
// Estatística da Razão de Velas. $i.aa].içada baseada numa estatística //// aproximadamente ancilar
RELI = R + ((l.O / R) + log(fabs(útil/R)));
if (Rtil B= +.Iní 1 1 Rti! == -.Inf i l RELI n=
(print].n("RELI deu infinito ou .NaN") ;}
} //Fecha a condição -0.1<R<0.1
/+#############################################################################+/// vetar das Estatísticas
v.stat = R l Rbarra l Rhat IRtii;

(útil.k)//
NM)

// Impressão dos resultados:
print("\nPROGRAMA 0X: " . oxfílea,ane(O) );
print("\nVERSÃü 0X: ", oxversiono >;
print("\iModelo: Yi = betal+XI/(psi + Xi) + sigma+ei");
priut("\ateste se Psi >= ", p$í, "\t con.tra :Psi < ", psi

\t cou un nível de significância de 4%. )

println("\nR = ", "%8,3f" , R,
println("Rbarra = ", "%8.3f"

probn(Rbalra));
println("REAL = ", "%8.3f"
print[n("Rti]. = ", "Z8.3í"

// Ca].cu].ando o P-va].or das estatísti.cas

Rbalra,
do teste baseado en R =
iP-v&].OI do teste baseado en Rbarra:

}8.3f" probn(R))
)8.3f"

Rbat.
RELI,

%8.3Í
}8.3f

probn(Rhat))
probn(RELI))

prínt("\nDATA:
print("\nHQRA:

dateotineo ) ;
) ;

// Tempo de Execução
print( "\n\n\t\tTEMPO DE EXECUÇÃO :
print( "\n'

// Fin do programa

)
ti.nespan(extine) ) ;

}

Saída

PROGRAMA OX:
VERSÃO OX:
Modem.o : Yi.
Teste se Psi

R ':
>

330
n beta!+XI/(psi

280

C : \Tese\Dissertação\Capitulo5\Aplicacaes\michaelis . ox

xj.) + sigla 'p ei
< 280

1.737
P-va].ot do teste baseado em R =0.041
Rbarra =

1.732
valor2do teste baseado em Rbâlt&n

Rbat =
1.528

P-valor do teste baseado em REAL =
0.063Rtil

con.tra Psí com un nível de signiíicân.cia de 4%

1.52Í
P-valor do teste baseado ea RELI =

0.064
DATA: :20-09-2004RARA: í4:54:38

TEMPO l)E EXECUCAO: 0.00
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