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Epígrafe

Rii é correr o fisco de padecer tolo
Chorar é correr o risco de parecer sentimental.
Estendem a l:não é correr o i-isco de se envolver.
Expor seus sentimentos é correr o risco de mostrei seu verdadeiro eu
Defender seus sonhos e idéias diante da multidão é correr o risco de
perder as pessoas.
Amar é correr o risco de não ser correspondido.
Viver é correr o risco de morrer.
Confiar é coiier o fisco de se decepcionar.
Tentar é cora-er o risco de fracassar.
Mas devemos correr os riscos, porque o maior perigo é não arriscar
nada.
Há pessoas que não coireln nenhum risco, não faz nada, não têm nada e
não são nada.
Elas podem até evitar sofrimentos e desilusões, mas não conseguem
nada, não sentem rlcada, não mudam, não descem, não amam, não vivem
Acorrentadas por suas atitudes, elas viram escravas, privam-se de sua
liberdade.
Somente a pessoa que coiro riscos é livrei

"Seneca (orador romano que viveu entre 55aC e 39dC)"
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RESUMO

O principal objetivo deste t.rabalho é aplicam métodos de Monte Carão via Cadeias de

Nlarkov pala obter os sumários a posteriori do parâmetros de interesse de alguns modelos

especiais considerados na Teoria de Confiabilidade.

Uma metodologia Bayesiana é desenvolvida para a superposição de dois processos de

Poisson não-homogêneos depedentes na presença ou não de covariáveis. Usamos métodos

Bayesianos pa-ra discrimiar os modelos propostos para os dados de coníiabilidade de soft

ware

Uma. análise Bayesiana. é desenvolvida. para processos de Poisson náo-homogéneos na

presença. de um ponto de mudança na função intensidade usalldo os ilaétodos de Àlont.e

Ca.rlo via Cadeias cle Nlaikov (NICXIC). Nesta situação, t.erros interesse obter inferência.

deste ponto de mudança onde processo de Poisson não-liomegêneo muda. Uma ilustração

núillerica é apresentada c'om conjunto de dados simulados e leais.



ABSTRACT

This study aims to apply Markov Chain h/lonte Carlo Method in order to obtain

posterior summaries of inteiest for parameters of some special models mentioned in the

Reliability Theory.

The Bayesian methodology in this study was developed foi the superposition of two

ctependent non-homogeneous Poisson processes in the piesence or not of covariates. Also,

It was used Bayesion h/lethods to discriminate the proposed models for software reliability

data.

A Bayesian analysis for the nonhomogeneous Poisson processes in the presence of a

chance-poínt for the intensity function is developed using Maikov Chain A/longe Carlo

methods. In this situation, we have interest to get infeience on this change-point wheie

nonhoinogeneous Poisson process changes. A numerical illustlation is piesented with

simulated data and real data sets



Sumário

l Preliminares

1.1 111trodução aos Processos de Contagem

1.1.1 0 Processo de Poisson

1.2 Modelos Utilizados na Modelagem de Confiabilidade de Software

1.2.1 Superposição de PPNH

1.2.2 Construção da Função de Veiossimilhança

1.3 Abordagem Bayesiana

1.3.1 Método de Nlonte Carlo eln Cadeias de Markov (MCMC)

1.3.2 Processo de Seleção de Modelos

1.4 0bjetivos do ll'rabalho

l
2

3

5

8

10

13

14

16

21

2 Superposição de um Processo Musa e Okumoto com um Processo de
Weibull na Presença de Covariáveis

2.1 Descrição do Modelo Genérico

2.2 Uma análise Bayesiana pala a superposição de um processo Musa...

2.2.1 Análise Bayesiana para o Modelo À/ll (supeiposição de processos

independentes sem a presença de covariáveis)

2.2.2 Análise Bayesiana pala o Nlodelo À'12 (supeiposição cle processos

dependentes na preseitça de lun cova.fiável)

2.2.3 Análise Bayesiana para o À'lodelo N13 (superposição de processos

dependentes na presença de unia covaiiável)

2.2.4 Análise Ba},esiaiia pala o Xlodelo À14 (supeiposição de processos

indepeiLdentes na presença de lulla covariável)

2.3 Exemplo l (dados simulados com unia covaiiável)

24

24

29

31

32

35

36

38

i



11

iWOQelo mi (superposi

vença de covaiiáveis)

2.3.2 Modelo h12 (supeiposição de processos dependentes na presença de

uma covariável)

2.3.3 Modelo M3 (superposição de processos dependentes na presença de

uma covariável)

2.3.4 Modelo M4 (superposição de processos dependentes na presença de

uma covariável)

Exemplo 2 (dados simulados com duas covariáveis)

2.4.1 Modelo M5 (superposição de processos dependentes na presença de

covariãveis )

2.4.2 Modelo M6 (superposição de processos dependentes na presença de

covariá,veis )

2.4.3 Modelo b'17 (superposição de processos independentes na presença

de covariáveis)
qplpp:in H" lvÍnHDlnQ

2.3.1 ção de processos independentes sem a prea ]

39

39

41

43

45

45

47

2.4

47

492.5

3 Superposição de Processos de Poisson Nã(»homogêneos Polinomiais De.

pendentes

3.1 Descrição do modelo genérico

3.2 A Supeiposição de dois PPNH Polinomiais de Primeiro Grau

3.3 A Superposição de dois PPNH Polinomiais de Segundo Grau

3.4 A Superposição de dois PPNH Polinomiais do Terceiro Grau

3.5 Análise Bayesiana pala a Supeiposição cle (tons PPNH Polinomiais. ..

3.5. 1 X'modelo À'12 (superposição de processos dependentes sele a presença

de covariáveis)

3.5.2 Xlodelo X'13 (sttpeiposição de processos dependentes na presença de

uma covaiiável)

3.5.3 N,modelo À14 (superposição cle processos depei-Ldentes na presença de

tuna covas-iável)

3.6 Aplicações Numéricas

55

55

55

57

59

61

61

62

64

66



111

3.6.1 Exemplo l
3.6.2 Exemplo 2
3.6.3 Exemplo 3

R 7 qplprãn rlp mndplnc

66

70

75

80

4 Superposição de Processos de Poisson Não-homogeneos de Lei de Potências 85

4.11ntrodução. .. .. ....... ... . .. .. .. . .85
4.2 FoimulaçãodaSupeiposiçãodedoisPLP . . . . . . . . . . . . . 86

4.2.1 A/modelo MI (superposição de processos independentes sem a pre-

sença de covariáveis)

4.2.2 Modelo M2 (superposição de processos dependentes sem a presença

de covariáveis)

4.3 Superposição de dois PLP Dependentes na Presença de uma Covariável

4.3. 1 Modelo M3 (superposição de processos dependentes na presença de

uma covariável)

4.3.2 Modelo M4 (superposição de processos independentes na presença

de uma covaiiável)

4.4 Análise Bayesiana

4.4.1 Modelo MI (supeiposição de processos independentes sem a pre-

sença de covariáveis)

4.4.2 Modelo N12 (superposição de processos dependentes sem a presença

de covariáveis)

4.5 Aplicação Numérica

4.5.1 Nlodelo N,ll (superposição de processos independentes sem a pre-

sença de uma covaiiável)

4.5.2 Xlodelo À12 (superposição de processos dependentes sem a presença

cle covariáveis)

4.5.3 Nlodelo X13 (superposição de processos dependentes na presença cle

uma covaiiável

.1.5.4 ).1oclelo X14 (supeiposição de processos independentes na presença

de tuna covaiiãvell

86

87

87

87

88

88

88

90

92

92

93

94

96



lv

z1 6 qplppãn 'ln «lnHnl.. 97

5 Uma Abordagem Bayesiana para um Ponto de Mudança em PPNH
5.1 Ponto de Mudança nos Processos de Lei de Potência

5.2 Ponto de h/mudança do Processo de Musa - Okumoto

5.3 Aplicações Numéricas

5.3.1 Uma Ilustração Numérica com Dados Simulados a partir do Pro

cesso Lei de Potência

5.3.2 Uma Ilustração Numérica com Conjunto de Dados Reais

99

99

102

103

104

106

6 Conclusões e Pesquisas Futuras 111

A Diagnósticos de Clonvergência

A.l Diagnóstico de Geweke

A.2 Diagnóstico de Gelman & Rubin

A.3 Diagnóstico de Raftery & Lewis

A.4 Diagnóstico de Heidelberger & Welch

112

112

113

113

114

B A Distribuição de Poisson Bivariada 115

C Alguns programas 116

123Referências Bibliográficas



Capítulo l

Preliminares

Parca a modelagem estatística de dados de confiabilidade de software a literatura

apresenta muitos modelos probabilísticos e várias abordagens: as mais utilizadas são

estratégias de modelagem paiamétrica para tempos de falhas e as estratégias de contagem

de falhas num período de tempo por um processo de Poisson não-homogéneo. O processo

de Poisson nãc-homogêneo (PPNH) é muito usado na modelagem do número de falhas

em um intervalo 10, tl em sistemas de reparo e na confiabilidade de software.

Na literatura, observamos que vá.rios autores tem trabalhado no sentido de tmificar os

vários modelos propostos por especialistas em software. Uma unificação de muitos dos

modelos existentes para modelar dados de coi)fiabilidade de software, é dada por lrang

(1994). Ele classifica os modelos de tempos de falha em duas classes:

i) Modelos GOS ou modelos de estatísticas de ordem generalizados;

ii) Nlodelos RVS ou modelos de estatísticas de valores observados

l<uo e gang (1996), intioduzirain uma análise Bayesiana para modelos de PPNH,

considerando o ainostradoi de Gibbs (ver, por exemplo, Gelfand e Slnith, 1990), para

obter estimativas para os parâmetros de interesse. Eles consideram diferentes ii)odelos

sob processos de Poisson não-honiogeneos (PPNHs) assuniinclo processos GOS ou RVS.

Acllcar, Dey e Niveithi(1998), consideialn o uso de uin supeimodelo, a distribuição gama

generalizada para modelar a função cle valor médio o que generalizou vários resultados

obtidos por, l<uo e Yang (1996).

O uso de supeiposição (le PPNHs perlnit.e unia grande flexibilidade na ino(telagein

cla função de valor médio rrl (t) incluindo folhas crescentes, decrescentes ou em forma

l
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de banheira (óatÀtuó), (Cid et aZ.,1999), apresentam uma abordagem Bayesiana pala

superposição de PPNHs em confiabilidade de software.

Uma das vantagens da superposição de processos PPNH é que podemos ter diferentes

formas de função intensidade: funções do tipo banheira, polinõmios com picos e vales e

funções monótonas simples.

Neste capítulo, na Seção 1.1, apresentamos uma breve introdução aos processos de

contagem; na Seção 1.2 introduzimos modelos baseados em PPNHs; na Seção 1.3 apre-

sentamos uma introdução à análise Bayesiana e na Seção 1.4 os objetivos desta tese.

1.1 Introdução aos Processos de Contagem

Existe uma extensa literatura sobre modelos de processo de contagem. Esta abordagem

nos proporciona ferramentas bastante poderosas capazes de generalizar diversas situações.

Alguns conceitos de processos de contagem são introduzidos nesta seção; aspectos mais

teóricos são encontrados por exemplo, em Andersen et al. (1993) e Fleming e Hanington

(1991).

Um processo de contagem pode sei entendido como um conjunto de variáveis aleatória

{N (t) : t ? 0} em que

(i) .M(0) - 0;

(Ü) N'(t) < .n;

(iii) O processo é contínuo à direita;

(iv) JV(t) tem apenas descontinuidade de tamanho unitário.

Seja dN(t) = iV(t) JV(t -- (Zt) o increlhento do processo N(t) num intervalo de

comprimento dt. Observe que iV(t) e iV(t -- (/t) só serão (tifeientes quando houver falha

ein t, ou seja:

Sejam Tt , 72, . . . , 7;. variáveis aleatórias contínuas (lue representam tempos de falllas

distintos de rz unidades independentes comi f.d.p /(.) conhecida e de suporte 3. O núilleio

(le ocoiiências do eventos de interesse até o instante t, t C 3, iia rz tuüdades é uni processo

cle contagem definido poi

.z.v(t)
l se ocorreu falha ein t
0 se não ocorreu falha em t.

.V(t) - >1' /{T.$1,dA'(t)
1-1
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Assim, é definido a variável y(t) = }. /{r,St}, que indica o número de unidades de falllas
no instante t.

Na teoria cle processos de contagem, o desenvolvimento no tempo de um processo iV(t)

é controlado pelo seu processo de intensidade, À(t). Dada a história anterior, o processo

À(t)dt é definido pela probabilidade condicional de que N(t) "salte" em um pequeno

intervalo de tempo de comprimento dt, isto é,

l

À(t)dt = P(dN'(t) - l F''), (1.1)

onde f''' é chamada de ./iZtragem, isto é, uma família crescente de sub-o-álgebrm definida

no espaço amostral. Neste trabalho, é referido à filtragem para denotar apenas a história

anterior ao processo, ou seja, tudo o que aconteceu até o instante imediatamente anterior

Na expressão acima, substituindo a probabilidade à esquerda pelo valor esperado de

um incremento do pioceso dJV(t) = .V(t) N(t -- dt), obtemos

a t

E(d.V(t) l /:''') - Ào(t)}'' (t) dt. (1.2)

Assim a intensidade do processo N(t) é dada por

À (t) (t)}''' (t) , (1.3)

que é conhecida como o modelo de intensidade multiplicativo de Aalen (Aalen, 1978)

l.l.l O Processo de Poisson

Um dos mais importantes tipos de processo de contagelb é o processo cle Poisson, que é

tratado em detalhes na maioria dos livros de processos estocásticos (ver Karlin & Taylor,

1975). Diz-se que o processo de contagem {JV (t) : t 2 0} é 11111 processo cle Poisson tendo

taxa À. À > 0. Se

(i) v(o)

(ii) O processo tem inciementos independentesl

(iiil O nomeio de eventos eni algum intervalo cle coinpiiinento t tem distribuição de

Poisson com mé(lia Àf. Isto é, pala todo s, t ? 0,

.-*' (.xt)"
P{.v(f+') jv(')-"l-=---;;í--, ,., l,... (1.4)
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Note que a condição (iii) inostia que o processo tem incrementos estacionários e

também que

E lx (t)l

o que explica porque À é chamado taxa do processo.

Um processo de contagem é dito ter increnientos independentes se os eventos que

ocorrem em intervalos de tempos disjuntos são independentes. Por exemplo, o número

de eventos que ocorrem no te[npo t (isto é, ]V (t)) deve ser independente do número de

eventos que ocorrem entre os tempos É e t + s (isto é, .V(t + s) -- JV(t)).
Um processo de contagem é um processo de incrementou estacionários se a distribuição

do número de eventos que ocorrem em qualquer intervalo de tempo depende somente do

comprimento do intervalo. Em outras palavras, o processo tem incrementos estacionários

se o número cle eventos no intervalo (tl + s, t2 + sl (isto é, .V(t2 + s) -- N(tl + s) tem a

mesma distribuição que o número de eventos no intervalo (tl, t21 (isto é, N (t2) -- N(ti))

para todo ti < t2, e s > 0.

Assim, para determinar se um processo de contagem arbitrário é realmente um pro-

cesso de Poisson, deve ser mostrado que as condições (i), (ii) e (iii) estão satisfeitas. As

condições (i) e (ii) são facilmente mostradas, mas não fica muito claro mostrar que a

condição (iii) é satisfeita, assim uma definição equivalente de um processo de Poisson

pode sei útil (ver Rosé, 1996).

Assim, colho uin prefácio para uma segunda definição de um processo de Poisson, deve

ser definido o conceito de unia função / sendo o(h) (ordem h).

A fruição / é dita ser o(/z) se

(1.5)

IH ZP - o. o.q

Um processo de contagem {iV (t) : t 2 0} é dito ser um processo de Poisson com taxa

À > 0, se:

(i) v(o)

(ii) O processo tem incienientos independentes e estaciona.nos;

(Üi) P {jV(A) 1} À + o(h)
(iv) P {N'(A) ? 2}

À
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Uin processo de Poisson definido acima onde a taxa À não depende do tempo é chamado

processo de Poisson hoinogêneo.

Diz-se que o processo de contagem {/V (t) : t 2 0} é uin processo de Poisson não-
honiogêneo (PPNH) com função de intensidade À (t), t 2 0, se:

(i) -N(0) - 0;

(ii) o processo tem incrementos independentes;

(Üi) P{JN(t + h) - N(t) - 1} - À(t) h + o(h);

(i«) P {N'(t + h) ]V (t) 2 2}
A importância do processo de Poisson não-homogêneo (PPNH) reside no fato de não

requerer a condição de increinentos estacionários.

Definição: A função de valor médio, m (t) é definida por

m(t) Çs)ds.

Para indicar que {N (t) , t 2 0} é um processo PPNH com função intensidade À (t) >

0, escreveremos:

f

0

(1.7)

]V(t) «' Poá.««(m(t)),

onde m(t) é dada por (4.5).

Assim podemos mostrar que

Pl-v(t+') -N (t) -"} - WI'l-«(n-' --"(t)} "(n')-"''(t)l, .? 0, isto

é, JV(t + s) -- .V (t) tem distribuição de Poisson com IBédia m (t + s) -- m(t) (ver por

exemplo, Ross, 1996).

A flexibilidade do modelo está relacionada comi m (diferentes fainas que a função de

intensidade pode assumir. Se a função de intensidade é constante, então o PPNH se reduz

ao caso de processo de Poisson liomogêneo (PPH), isto é, À (p) = À pala todo p. Assim

rrl (f) = Àt

1.2 Modelos Utilizados na Modelagem de Confiabili-
dade de Software

Na literatlua, obseivanios (lue vários autores t.ein tiaballlado lio sentido de unificam os

vái-ios modelos propostos poi especialistas ein software.
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Langbeig e Singpuiwalla (1985), consideiain os modelos G.O. (Goel e Okulnoto,

1979) e L.V. (Littlen,ood e Veral1, 1973), como generalização do modelo J.M (Jelinsky

e Morando, 1972). Outra generalização é proposta por À4iller (1986), considerando os

tempos entre falhas colho variáveis aleatórias com distribuições exponenciais, mas não

idênticas.

Uma unificação da maioria dos modelos existentes para modelar dados de confiabi-

lidade de software, é dada poi Yang (1994), onde ele classifica os modelos de tempos de

falhas em dum classes: Modelos GOS ou modelos de estatísticas de ordem generalizados

e Nlodelos llVS ou modelos de estatísticas de valores observados.

Os modelos GOS assumem que existe uln número desconhecido de falhas JV no começo

do processo de debuggãng ou teste e modela as épocas observadas de falha como as

primeiras n estatísticas de ordem tomadas das -N observações i.i.d. com f.d.p. com suporte

em R+. Assumimos que neste modelo ao repararmos alguma falha não são introduzidas

novas falhas.

Os modelos RVS permitem a introdução de novas falhas após o reparo de mina falha.

Os modelos RVS assumem que os tempos de falhas são estatísticas observadas i.i.d. com

suporte R+

Sob o ponto de vista dos processos de contagem, a teoria unificada proposta por gang

(1994) considera a classificação dos modelos de acordo com o número de falhas: finito ou

infinito. Tanto para os modelos GOS quanto para os modelos RVS, JV (t) , está relacionado

com um PPNH. No caso GOS estamos supondo que iN tem distribuição de Poisson comi

média 0. Assim, temos que iV (t) é um PPNH com função de valor médio

m (t) (t) , (1.8)

onde r' é a função de distribuição acumulada (F.D.A.) con-l f.d.p., /. Obviamente, neste

caso,

linim (f) < mt ,oo

gang (1994) challia este tipo de modelos de Processos PPNH-l

Os nloclelos pala os quais ocoiie (lue
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lim m (t) = oo,

são chamados de processos PPNH-ll.

Dado um modelo lias derivado a partir de amostras i.i.d. de f, podemos provar que

o processo correspondente ]V (t) é do tipo PPNH-ll com função de valor médio

«", (t) - - log(l - F'(t)). (1.9)

A implicação inversa pode ser estabelecida cla seguinte forma: tempos de falha de

um PPNH-ll com função intensidade À (t) correspondem a urn modelo lias derivado de

observações i.i.d. com f.d.p. comum dada por:

/ .x («) d«}./ (t) = À (t) exp{

Na literatura existem vários modelos que envolvem processo PPNH para modelar

sistema de reparos ou confiabilidade de software; os mais importantes que serão utilizados

neste trabalho são os seguintes:

Modelo de Weibull (Duane e Crow, 1966)

À (t) = apto':, t ? 0, a > 0, P > 0.

Modelo de Goel e Okumoto (1979).

À (t) tP', t 2 0, a > 0, /3> 0.

Modelo de Musa e Okumoto (1984).

À(t)-útil, t?o, a>o, P>o.
Modelo de Kuo e Yang (1996) (Modelo Polinomial).

À(t)=/3o+/3it+...+.dJ-it;'', t?0, .gi>0, á=1,...,J--l.
Modelo de Dharmadhikari,Naik-Nimbalkar e Bhyri(1989), (Modelo de lei

de potência).

À(t)- Í(ár'':, t20, .J>o, o>o.
NoteiTios que este último inoclelo é caso paiticulai do lno(leio de \Veibull com uma

simples iepatalnetiização

0

(l.lO)
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1.2.1 Superposição de PPNH

Consideramos a modelagem do número de falhas de um software usando uin processo

pontual pala contei o número de falhas (vei por exemplo, blusa, latino e Okumoto, 1987) .

Seja M(t) o número acumulado de falhas que são observadas durante o tempo (0, tl.

Suponhamos que iM(t) é modelado por uin PPNH com função intensidade

.z-E lw(t)l

a qual assumimos uma função monótona de t (ver Musa e Okunioto, 1984 ou Cox e

Lewis, 1966).

Uma alternativa ao uso de funções monótonas é considerar a superposição de vários

PPNHs independentes.

Definição: Seja .A4i(t) e M2(t) dois processos independentes, cada um tendo a taxa

À e p respectivamente. O conjunto de pontos de falhas de um processo de superposição é

deânido como a união dos dois processos Mi(t) e .A42(t) e é dado por:

M(t) (t) + M2(t),

então o processo M(t) é chamado de superposição dos processos iMi (t) e M2(t) (ver Figura

l.l).

Figura 1 .1 : Representação do conjunto de
pontos de falha da superposição de dois
processos

Assim i4/(t) é um processo de Poisson com taxa p = À + p.

Seja i\4(t) o PPNH (lue iepiesenta o iiúnieio acumulado de falhas em (0, tl pala o .J-

ésimo piocesso componente com função de intensidade À.j (t 1 .4) , cuja foinia assumimos

conhecida, Dias que incltü o x.etoi de paiânietios .(31 desconhecido.
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Assumimos também que os À6(t), J = 1, ..., J são mutuamente independentes. Dai

podemos provar que o processo,

w(t) - >1: j%(t), (i.ii)

o qual conta o número total de falhas ]lo intervalo (0, tl é um PPNH com função intensi-

dade,

J

lJ

À (t l P) - > .1 .xj (t 1 4) ,

onde P = {Pi, /32, -.-,/3J} (ver Çinlar, 1975, pp.87-88).

Seja À6(t) o J-ésimo processo componente com função intensidade Àj (t l aj) assu-

mindo uma superposição de J PPNHs, cuja forma assumimos conhecida, a função inten-

sidade de M(t) é dada por:

J

lJ
(1.12)

À(t l P) - y!!y;i(0 - x:(t 1 0:)+ ... + À.(t l /3.) --(i.i3)

Um caso considerado na literatura (ver, por exetnplo, Kuo e l/ang, 1996) é dado quando

os PPNHs Mj(t) .j = 1, ..., J são mutualmente independentes.

Seja .A6(t) .j = 1,2 o número de falhas em(0,t) em(1.11), se iMi(t) e Àb(t) são PPNHs

então M(t) é tal-nbém uin PPNH com função intensidade À (t) = XI (t l ai) + X2 (t P2)

onde B = {/3i,P2} (ver poi exemplo, Yang e Kuo, 1999). Neste caso assumimos que os

subsistemas são independentes. Alguns casos especiais de modelos de superposição são

dados por:

(i)

(Í{)

(ÜÍ)

(Í'«)

('-)

(«i)

À(t)

À(t)

À(t)

À(t)

À(t)

À(t)

ai©it'''i + a2.02t': l , (duas funções intei)cidades de Weibull)

-gt- + .[3t/32t, (À,]usa-Okulnoto: 1984)
z: -'t'- a9

--1111t-- + ívit + ct3, (Ga-,'ei and Acar, 1979)
t + (v2

--e!-- + .it, (njoith, 1980)f+ a2
,3n + ..3it (fruição polinoniial primeiro grau)

:( t)'''':+ g.( t)'j'''(lei (te potência). (1.14)
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Observe que ein (iv), Ài(t) é a função intensidade para o processo de Musa-Okumoto, e

À2(t) é um caso especial de intensidade do processo de \Veibull que é usado na deterioração

da contabilidade.

1.2.2 Construção da ]i'unção de Verossimilhança

.Nesta subseçao, apresentamos a constiuçao da função de verossimilhança para um

PPNH.

Suponha que m (t) é indexada por parâmetros desconhecidos 0 e P, onde 0 é um número

real não-negativo e P pode ser um vetor de parâmetros desconhecidos. Por simplicidade

"""'-bos m (t 1 0, P) .

Dado o modelo de tempos truncado, o número de falhas observadas em 10, tl , as épocas

ordenadas dos n tempos de falhas são denotados por:

ZI ) Z2) . . . ) J;n

O conjunto de dados Z)t pode ser escrito na forma

Z)t = 'ln, zl, a;2) ...) zri) t}

Na sua tese, Yang(1994), apresenta duas opções para obter a verossimilhança:

Método l

Dado o modelo de tempo truncado, o número de falhas observadas em (0,t) é uma

variável aleatória denotado poi n

Dado iA4(t) = rz, os tempos

rl < z2 < ' ' ' < z,: <t

Tem a niesnia clistiibuição das estatísticas cle ordem (te v.a.i.i.d com F.D.A. comum

da(la poi

r'('w) ,«('«)
m(t)

0 < to < f. (1.15)
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Assim, a função de verossiinilhança é dada por

L(0, P l :0t) pln. l w(t) - «IRIA/(t)
.-«'(t) jm(t)I"

ill ,x(:,:)I''"'u
{-1

(1.16)

onde P é o vedor de paiâinetios

Método 2

A sequência de tempos

ZI < Z2 <

é um PPNH, e a sequência

m(«:) < m(:«,) <

é um PPNH com taxa l, logo os tempos entre as chegadas são distribuídos exponencial

mente com taxa l.

Assim,

Pjm(Xà? m(X.-: + t)j PIX. - X.-i > tl

Logo,

PJX« X.-i>t Xi, pl'«"'(x«) $ «.(x«-: + t) l x:,

exp{ -(«.(X.-: + t) m(X«))}

PJX. X«-i > t l X« il.

Além disso

/.v. (:«- )

.«. .(:,,, l ;c',:-:)

À(:«-) e*p{ ,«(«:)}

À(:«.) exp{(m(:«,.) ,«(=«-:)}

Portanto, a função de veiossintilhança pala o modelo (te ten-tpo tinllcado é dado poi
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/(z:,z,,...,z. l t)

/.x.(z:)/x, l x:(z, l z:) - /x. l x. .(z. l z,,-:)PJX«--: > t l «.l,

e daí obtemos a mesma expressão (1.16)

No caso do modelo de falhas truncado obtemos uma expressão (1.16) análoga , que é

dada por:

L(0, P l :0t)

z;(o, P l n.) .-":m ll ,x(«:), (1.17)

onde m(t) = / À(u)du é a função do valor médio.

Essa teoria é desenvolvida em muito livros textos, por exemplo, Basawa e Prakasa Rao

(1980), Cox e Lewis (1966) e Crowder, Kimber, Smith, e Sweeting (1991). Expressões

similares podem ser obtidas para o ntodelo de falha truncado (observado até a n-ésima

falha).

Assumindo o modelo de falha truncado e a superposição de dois processos de Poisson

não-hoinogêneos à/i(t) e ]M2(t) com uma distribuição de Poisson bivariada (vei Rodrigues,

et aZ., 2002), a função de verossimilhança para ê e p ( o parâmetro de correlação) é dada

por

t(ê,p) - lliÀ:(tJ + À,(t:)l.li - eylyl
x e«pl-l«",:(t) + m,(t) p(m:(t)m,(t)):/'l}, (1.18)

onde ÀI(tí) = Ài(ti l DI), À2(t{) = À2(ti l Õ2) são as respectivas intensidades componentes,

"'*:, - +qmqi:=:=::Fup, '-:,,:...,« ':.:',
rz é o número de observações na alnostia e ml(f) e m2(t) são as fruições de valor inéclio

coiiespondeiites («z.j = / À.i(t)dt). O paiânietio p (0 $ p $ !) é o paiâinetio de coi-

ielação entre os dois PPNHs. Observe que se p = 0, t.enios a superposição cle dois PPNHs

independentes.

Pala obter inferências sobre J = (.81 , P2) e p vamos usar métodos Bayesiatios.
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1.3 Abordagem Bayesiana

Nesta seção apresentamos alguns conceitos básicos para que os ntodelos possam ser

abordados numa perspectiva Bayesiana. A abordagem Bayesiana é adequada quando

ocorrem situações onde os dados avaliados são incompatíveis com modelos simples e outros

modelos mais realísticos e, consequentemente inoclelos mais complexos são necessários.

A implementação de técnicas Bayesianas pERra tais modelos complexos pode resul-

tar eln distribuições a posteriori de difícil tratamento allalítico, como por exemplo, o

grande número de parâmetros a serem estimados, a dificuldade na obtenção das densidades

inaiginais de forma analítica, ou também quando as distribuições a priori e a posteriori

não são conjugadas. Nesses casos, os métodos analíticos de aproximação não são indica-

dos, e métodos de aproximação numérica são necessários para estimação dos parâmetros

de interesse. Os métodos tuialíticos de aproximação são eficientes computacionalmente;

porém são baseados em insultados assintóticos e na suposição de normalidade; também

são mais difíceis para programar à medida que o ilúinero de parâmetros aumenta. Até

recentemente, duas abordagells têm sido dadas a esse piobleina, a aproximação de Laplace

(Tierney, Kass & Kadane, 1989) e a integração cle Monte Carão via Importance Sampler

(ver por exemplo Ripley, 1987).

Assim como na inferência clássica, a inferência Bayesiana é feita na presença de ob-

servações x descritas através de uma distribuição de probabilidades /(z le). A quantidade

0 serve como indexador da família de distribuições das observações representando carac-

terísticcas de interesse que se deseja conhecer para po(ter ter uma descrição completa clo

processo.

Dado o conjunto dos tentpos de falhas x = (zl, . .,zx:) obtidos sobre um modelo

paiainétiico /(= 1 el, e = (01, . . . , 0k), o piocec]imento (]e inferência Bayesiana é bcaseado

na forma faniiliai do t.eoieilia de Bayes, isto é,

p@l'o - .rllgHl:l:lgl;a' o.2Q

(lue descreve a clistiibuição a posteiioii p(@ 1 .[), con]binaiido-se a ftu]ção de verossi-

inilhança Z(ê; =) com a priori a-(0). Se o interesse é centrado em algtun componente de

e, digamos Of(i = 1: . . . , k): a coiiespondente (listiibuição tiiarginal pode ser facilmente
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obtida integrando-se a distribuição conjLmta p(ê l x) , isto é,

P(0: l z) c l t(Q.;«)'«(©a0.., (1.21)

onde o subscrito --í implica a integração de todos os componentes exceto 0{. Se inferências

sumárias na forma de esperanças a posteriori são requeridas, elas são obtidas por

.e('@(g) l z) '@(ê)p(ê l z)dO, (1.22)

para uma escolha de @(0) de interesse.

Nas últimas décadas, alguns métodos numéricos têm sido desenvolvidos para resolver

as questões mencionadas acima. Os métodos numéricos baseados em amostragem en-

globam os métodos de integração simples de Monte Carlo, os métodos de reamostragem

por importância e os métodos de À'fonte Cano via Cadeias de Markov (MCA/IC). Estes

são mais simples pala implementação e não apresentam restrições quanto ao número de

para,metros a serem estimados

1.3.1 Método de Monte Carlo em Cadeias de Markov (MCMC)

O ]nétodo NICMC é uma fauna de integração À/lonte Cano. A idéia é simular uma

cadeia de Maikov irredutível aperiódica cuja distribuição estacionária é a distribuição de

interesse p(ê). Para os Bayesianos, isso é a densidade a post-priori p(@ l z). Existem

dois métodos de geral cadeia de À'laikov comi distribuição estacionária especificada. Um

deles que tem sido usado poi muitos anos ein estatística física: é o algoritlno de À'letiopo-

lis (À-letiopolis et aZ., 1953). Hastings (1970) tliostia uma generalização do algoritnlo

Xletiopolis. O outro ntét.odo é o Gibbs Santplei (Genlan & Geman, 1984), que foi in-

tiozido iia liteiat.lira estatíst.ica poi Gelfand & Slnith (1990). E illiportante observei que

o uso desses algoiitnios, ein geral, é ilecessáiio pala casos onde a geração não-iteiativa

da clistiibuição da qual se (deseja obter uma aniosti-a for muito complicada ou custosa.

Na subseção seguinte, é descrito alguns algoiitnlos coinuntente utilizados nos diversos

tiaballtos publicados até apoia.
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Amostrador de Gibbs (Gibbs Sampling)

O Amostrador de Gibbs é uin método MCMC. Esta técnica é usada para gerar variáveis

aleatórias de uma distribuição sela utilizar diretamente sua densidade de probabilidade.

Ele foi desenvolvido por Gentan & Gemas (1984), colho ferramenta para modelos de

processamento de imagens. Gelfand & Smith (1990) apiesentaiam aplicações interessantes

em uma grande variedade de problemas estatísticos. Casella & George (1992) ilustravam

a teoria com dois casos: um bivariado e outro com dimensão maior do que 2. Este

método é essencialmente um processo iterativo de amostragem de uma cadeia de h/larkov

cujo núcleo de transição é formado pelas condicionais completas. Para descrever de forma

geral, considere o vedor aleatório e = (01, . . , Ox;) com distribuições condicionais completas

para que os k parâmetros estejam disponíveis. Essas distribuições são denominadas por

«-(01 l 02,03,...,Ot),«(02 l 0i,03,. .,0k),...,«(0k l 0:,02,...,0L :). Oalgoritmo seg"eos

seguintes passos:

Passo O: Arbitre um valor inicial 0o = (01), . . . , 0E) e inicialize o contador de iteração

Passo l: Obtenha um novo valor 0(i)

sucessivas gerações de valores:

ge-a- 0Í0 - «(0: l oá:-n,. ,0t O)
gerar Of) ,- r(02 l Ol{), Oã-i, . . . ,0(i i))

1;Z

) 0*)) a partir de 0(i-i) através de

gerar Of) ,- 7r(0» l Ol:), Ol!, . . . , 0P:)
Passo 2: Increinente { e volte para o penso l até atingia a convergência.

A medida que o número de iterações aumenta, a cadeia se aproxima de sua condição

de equilíbrio. Assim, assume-se que a convergência é atingida ein uma iteração cuja

distribuição esteja arbitiarian-tente ptóxilna (ta distribuição de equilíbrio. Replicações

paralelas independentes cle todo o algoritmo acima N vezes produz N conjuntos de vetores

dos paiâinetros e, então, pala cada elemento de 0, obtemos uma ainostia simulada de

t,amanho N da distribuição a posteriori coiljtuita.
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Algoritmo de Metropolis-Hastings

Quando as distribuições condicionais a posteriori não são facilmente identificadas como

possuidoras de unha forma padrão (normal, gama etc.), que impossibilita a geração direta

a partir destas distribuições, usa-se o algoiitino À'letropolis (À'letropolis et aZ., 1953). Uma

generalização do algoritmo dado por Hastings (1970) é descrito aqui. Esta técnica requer

uma densidade de transição q(0, 0*), que, não necessariamente, tem probabilidade de

equilíbrio n, mas que represente uma regra de passagem que defina uma cadeia. Considei-e,

também, a probabilidade de aceitação p(0(' i), 0*) definida abaixo. O algoritmo segue os

seguintes passos:

Passo O: arbitre um valor inicial é? = 0(o); inicialize o contador de iteração r = 1;

Passo 1: mova a cadeia para um novo valor de 0* gerado da densidade q(0(' i), 0*);

Passo 2: gere u da uniforme (0, 1);

Passo 3: aceite o valor 0* gerado se

Caso contrário, fique com 0(') :: 0(' i);

Passo 4: inclemente r e volte para o passo l.

Para r suficientemente grande, 0(') é uma amostra da distribuição a posteriori a(0) .

Para o caso vetorial é? = (01, 02, . . . , 0.), teremos a densidade de transição dada por

q(0, 0*) e uma probabilidade cle aceitação dada pot p(0(' i), 0*). Depois, deve-se proceder

como na forma acima

u = p(0(' :), 0*) = min
. a'(0*)q(0*,a(' 0

«'(0' :)q(0k D,Ú*)

1.3.2 Processo de Seleção de Modelos

O processo de seleção de uin inoclelo adequado se tolda um piobleina importante na

estatística. Sob o enfo(lue Bayesiano, a liteiatuia sobre a adequação ou processo de seleção

clo modelo apresenta muitas abordagens, dentre os quais o uso do fatos de Bayes. Várias

illodificações do fatos de Bates são apresentadas iia literatura (ver por exemplo, Aitkin,

1981i Beijei e Peiichi, 1992 ou Spiegelllaltei e Smith, 1982) pala a situação onde pisamos
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distribuições a priori não-informativa impróprias. Geisser e Eddy (1979) sugerem uma

abordagem preditiva baseada elh métodos de validação cruzada para obter o pseudo-fator

de Bayes.

Critério de Informação Bayesiana

O fatos de Bayes é muito usado para a comparação de modelos (ver por exemplo,

Kass e Raftery, 1995). Dey et aZ., (1999) apresentam a relação entre o fator de Bayes e

outros critérios de escolha de modelos conhecidos, por exemplo, o critério de informação

Akaike (AIC) e o critério de infonnação Bayesiano(BIC)(Schwartz, 1978) . Spiegelhalter

et aZ., (2002) generaliza o critério AIC e definem como critério DIC (Deviance Information

Criterion). A seguir, vamos desctevei estes métodos de seleção de modelos.

Critério de Informação Akaike

Este critério é baseado em considerações frequentistas de eficiência assintótica. A

função genérica que calcula o critério de informação Akaike para um ou mais ajuste do

modelo é dada por

2 in(max(Él01)) + 2k, (1.23)

onde OÊ é o espaço de parâl-Retro correspondente a k parâmetros. Valores menores do

AIC indicam o melhor ajuste do modelo. Quando a informação contida na distribuição

a priori aumentar na mesma razão que a infoiinação contida na verosimilhança, isto é,

esta situação não é lealista do ponto de vista cla metodologia Bayesiana e, como tal, não

é razoável a sua utilização (ver, Paulino et aZ., 2003, pp. 352-353)

A

Critério de Informação IBayesiana

O critério de inforntação Bayesiano é dado poi,

B.rC' - -2 1«(-:PX(Ll01))+ kl«(n.b.)
x-

li.24)
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onde OÉ é o espaço de paiâmetio correspondente a k parâmetros e nobs é o número de

observações. Maiores valores do BIC indicam o melhor ajuste do modelo.

Kass e Wassernian (1995) afirmam que o número de observações que aparece no termo

que penaliza a verossiniilhança em (1.24) deve ser escolhido cuidadosamente, sem sacrificar

as propriedades assintoticas.

Critério do ])IC

Spiegelhalter ef aZ., (2002) generalizam o critério AIC baseada na distribuição a pos-

teriori dada por

--21n(:11<g;L;e!:ya), á=1,2h(z)

onde h(Z) é uma função só dos dados e não tem impacto na escolha do modelo

A função genérica que calcula está informação é dada por

o:(o) (1.25)

DICA -- Di -F T)n. (1.26)

onde .D{ = .Êib: l z:,m.IZ)i l ê:l é a média a posteriori da função deviance e po. é o número

efetivo de parâmetros do modelo { ein estudo, calculado da seguinte coima

E@: l ,,maio:(0:)l nil-Ep l ,,A/Jloi(o)ll (1.27)

Nlenores valores do DIC indicam o melhor ajuste do modelo

Critério da Densidade Preditiva

Sob o critério clãs densidades preditivas , escolller ulli entre dois l-Rodeios paralnétiicos

cada ulli dellota(to por sua densidade preditiva .f(! l/3, ,1/i) ou poi sua função cle verossim-

illlança L(Pi l !&, i\á), i= 1: 2, baseado iia densidade pieclitiva sob uill dos dois modelos.

Supor que toí é a piobabi]idade de se]ecionai o niode]o ib/í,i = 1, 2 e J'(& l .]./i) é a dis-

tribuição prectitiva (veiossinlilhança pieditiva) clo modelo ll./i, definida por:

./'(É l ]/i) /(! l .8:, Â.r:)z(P: l Ã./:).Z.0:. (1.28)
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onde a(Pi l À4.) é a densidade a priori sobre o modelo il/i. Se !o denota os dados observados

então escolhemos o modelo que tem maior valor toi/(b l À/i).

Frequentemente considera-se wi = 0.5, á = 1, 2 é o fatos de Bayes de iMt com respeito a

À42 é definido por:

. /(É., l &/:)
/(h l A )

A verossimilhança preditiva (1.28) pode sei aproximada por um estimados de

Monte Carlo usando S amostras geradas a partir da densidade a priori r(Pi l Àã), isto é,

12 (1.29)

/(& l Mi) Plq , ]% ) , (1.30)

onde Pls) é a s-ésima amostra gerada do vedor Pi.

Podemos notar que,caso a distribuição a priori n(/3i l M{) seja imprópria, o que

pode acontecer quando consideramos densidades a priori não informativas, /(Z) l À&)

também será impropria e consequentemente (1.28) não pode ser usada como critério de

comparação, uma vez que não se tela uma razão de probabilidades. Esse fato pode

restringir o uso do favor de Bayes à classe das distribuições a priori próprias, ou ainda

a modelos razoalvemente simples, o que em geral não ocorre na prática, principalmente

com relação a modelos sobrevivência ou de confiabilidade.

No sentido de superar restrições associadas ao fator de Bares, muitos trabalhos re-

centen-tente publicados sugerem mudanças eln (1.28) (ver poi exemplo, Gelfai-td e Dey,

1994). O uso das distribuições preditivas em alguma forma tem sido reconhecida como

a coireta abordagem Bayesiana pala a seleção de modelos. Particularmente, Box (1980)

aigulnenta que densidades a posteriori devem ser usadas pala a estimação dos parâmetros

condicional à a(tequabilidade do modelo, enquanto que densidades preditivas devem ser

usadas para a análise da ade(iuabilidade (tos ntodelos na presença dos dados. Na avaliação

cle dois modelos quais(quer, as densidades pie(titivas pocleni sei cornpaiadas enquanto que

as densidades a posteriori nem senipie, confoiine visto acima.

Outra alternativa pala (tisciilninação de ntodelos (Gelfrnnd e Dey (1994) e Gelfand,

Dey e Chang(1992)) é o uso da densidade pie(tit.iva com validação cruzada dada poi,

/(t, l o.)(t, l .a,om)«(.a l om)aO,(i.31)
r i i/í,.\ i



1.3 Abordagem Bayesiana 20

onde Z)(,) = (tl, . . . , t,-i, t,+i, . . . , t.) e a(P l D(,)) é a correspondente densidade a posteri-

ori baseada em -D(.) . Essa densidade pode ser chamada de densidade preditiva condicional

ordenada (CPO).
Este procedimento é rotineiramene usado em análise de regressão clássica e muitas

técnicas de diagnósticos adoram esse ponto de vista. Isto também é estabelecido na

literatura Bayesiana por Stone (1974).

Para obter uma estimativa da dellsidade preditiva de validação cruzada observe que

J' :lêg?lglfg«'(o l o)'zp
.f '':ã'l Ll?H'«W l o)dP

J' .ÍG;-lIDa«'(P l 0)dP'
Daí, por aproximação de Monte Carão em (1.32) obtem-se a estimativa

"( ;l ãç-Í&=:m) ': ,
onde .B é o tamanho da amostra gerada da posteriori de P

Se t.,, r = 1, . . . , n, são condicionalmente independentes dado /3, /(t, l Z)(,), Pi) pode

ser simplificada para ./'(t, l Pi). Observe que esta quantidade pode ser considerada como

a r-ésima componente da htnção de verossimilhança ou como a densidade condicional de

t, dado 0i. Logo, (1.33) é a média harmónica das componentes da função verossimilhança

ou média harmónica da densidade condicional avaliada na amostra a posteriori.

Podemos utilizar as estimativas c,(Z) = /(t., l Z)(,)) na seleção dos modelos, con-

siderando un[ gráfico dos valores c,(Z) versus o ]-número de observações r (r = 1, . . . , n)

pata diferentes lnodelosl valores maiores (em média) indica o melhor modelo. Também

pode-se considerar pala escolha do inellioi modelo, escolhem o modelo que inaxiiniza

c(Z) = ll c,(Z), onde Z é o indexados d!) modelo.

Alternativamente, podemos collsideiar o gráfico cla razão dos CPO's (ou log da lazão

dos CPO's) dos diferentes nioclelos contra o nomeio de observações pala selecionar o

inellloi modelo; valores da lazão maiores que um (ou positivos) indicam a preferência do

piinleii-o modelo.

Geissei' e Eddy (1979) sttgei'elli que o pi'oduto das densidades pi'eclitivas ll ./(t, l Z)(r) , .I'/l)

pode ser usada. colllo um indicac]oi' na se]eção de mode]os. Sc t.finos dois lllode]os i].J'i e

l

B

l

l

.f(t, l o,)

(1.32)

.f(t, l nm) (1.33)
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À%, temos a razão,

ll/(t, l o(,), w.)
r=L , (1.34)

ll.f(t, l o(,), w,)

que pode ser usada como uma aproximação do fatos de Bayes, a qual dellota-se por

PS-Fl?i2 (pseudo-favor de Bayes) escolhendo-se o modelo À4i se PSFB12 > 1.

l

1.4 Objetivos do Tlrabalho

O processo de Poisson não-.homogêneo é muito usado na modelagem do número de

falhas em um sistemas de reparo e na confiabilidade de Software. Em geral, o uso de

processos de Poisson não-hoinogêneos apresenta diferentes coimas pala a função inten-

sidade que podem ser de folhas crescentes ou decrescentes. Na prática, podemos ter

superposição de dois ou mais processos de Poisson não-homogêneos e que leva à formas

mais lealistas da função intensidade. Podemos notar que a superposição de dois ou mais

processos de Poisson não-homogêneos também é um processo de Poisson nãchhomogêneo

(K«o . Yang, 1996).

Em geral, é suposto que esses processos de Poisson não-homogêneos são independentes,

uma suposição nem sempre veiificada pata os dados. Assim, vamos considerei neste tra-

balho a suposição de dependência dos PPNHs. Inferências sobre a superposição de dois

processos de Poisson dependentes foram introduzido por Rodrigues, Remires Cid e Achcar

(2002). A llipótese de independência é conveniente sob o ponto de vista matemático,

poiétn não é uma suposição que seja muito sustentável no mundo leal. Daí a necessidade

de considerei o pioblelna da supetposição no caso ein (lue os processos componentes não

são necessaiiaineilte independentes entre sí. Um exemplo leal, na área médica, é dado

elli .Aslanidou H. ef aZ., (1998). Na área (te nioclelageili de software, quando existe cor-

relação entre (tons processos (te Poisson não-lloniogêneos para modelam dados de softu,are,

intio(tuzimos a supeiposição de PPNHs bivat-fada, e introcluzinios aspectos de inferência

Bayesiaiia para estudar a supeiposição de dois PPNHs dependentes, usando métodos
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computacionais decentes para encontrar os sumários a posteriori de interesse (ver, por

exemplo, Gelfand e Sinith, 1990).

Uma outra questão importante discutida por pesquisadores na área médica diz res-

peito a inferência pala mudança ila taxa de falha para pacientes que recebem uin dado

tratamento. Aplicações em modelos com ponto de mudança são dados em muitas área de

interesse. Por exemplo, pesquisadores médicos usualmente tem interesse em sabei se um

nova terapia de leucemia produz um distanciamento da experiência usual de uma taxa

decorrida constante depois da indução de uma remissão (ver, por exemplo, Mathews e

Farewel1 (1985)).

Dependendo do modelo paramétrico especificado para a variável aleatória T, deno-

tando o tempo de vida do paciente, problemas de inferência podem ser de difícil solução

considerando a abordagem clássica padrão. Diversos autores tem abordado problemas de

ponto de mudança sob o ponto de vista Bayesiano (ver por exemplo Achcar e Bolfarine,

1989). Uma análise Bayesiana de um processo Poisson com um ponto de mudança é

introduzido por Raftery e Akman (1986).

Rafteiy e Akman (1986) introduziram testes para existência de um ponto de mudança

em processos de Poisson homogêneos (HPP) usando prioris informativas próprias para os

parâmetros do modelo. Leonard (1978) propôs a estimação dos parâmetros do processo

de Poisson com ponto de mudança minimizando a integral da diferença quadrática sob

ligação parainétrica e não paralnétiica. Problema similar foi discutido dentro de uma

estrutura Bayesiana por Smith (1975), Kutoyants (1984), Kalbíieisch e Struthers (1982),

Mathews and Farewel1 (1982) e Nguyen et aZ., (1984). Outros resultados inferenciais são

obtidos por blttralidharan(1999,2002).

À,létodos Bayesianos tem sido usados poi muitos autores pala obter inferêl-toa para

modelos com ponto de mudança (ver, por exemplo, Rafteiy e Akuian 1986; Achcai e

Bolfaiine, 1989; Aclicai e Loibel, 1998). Neste trabalho o piobleina de ponto de mudança

é tratado sob a abordagem de processos cle Poisson não-honiogêi-teor usando o algoiitmo

X'lCNIC

Sob o euro(lue Bayesiano, nas aplicações leais a escolha das (listiibuicões a piioii pe-

los pesquisadores, geialiliente incoipoiain conhecimentos de especialistas e informações

técnicas dos engenheiros de software. Sob esse aspecto, Coinpodonico e Sinnpurwalla
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(1995) , consideram a escolha das distribuições a priori para modelos baseados eni PPNHs,

sustentada nas informações de um especialista, por exemplo, relativas ao número de

módulos, ao perfil operacional, etc. A partir desta informação consideram tuna dis-

tribuição a priori conjunta para a função de valor médio, m(t), para diferentes valores

de t, e daí é possível tirar infonnações sobre os hiperparâmetios de interesse. Para dis-

criminar os vários modelos propostos na análise de dados de confiabilidade de software,

consideramos vários procedimentos Bayesianos entre os quais os critérios AIC, BIC e DIC

(ver, por exemplo, Kass e Rafteiy (1995); Dey et aZ., (1999); Spiegelhalter et aZ., (2002)).

A seguir vamos descrever a forma que este trabalho de tese está organizado.

No Capítulo 2, consideramos superposição de um processo de Musa-Okumoto com um

processo de Weibull independentes e dependentes na presença ou não de covariáveis.

No Capítulo 3 consideramos um processo de Poisson não-llomogêneo (PPNH) com

o modelo de uma função de intensidade polinomial, considerando a superposição de um

processo de Poisson Homogêno e J -- l (J ? 2) processos Weibull com parâmetro de forma

conhecido.

No Capítulo 4 considerailios uma superposição de dois processo de lei de potência de-

pendentes, que é um caso especial de um processo cle Weibull comi uma simples repaiametrização

ou conhecido como um modelo de crescimento em confiabilidade.

No capítulo 5 consideramos a existência de uin ponto de mudança no PPNH; neste

caso vamos obter inferências para o ponto de mudança no caso discreto e contínuo.

No capítulo 6 apresenta-se as conclusões e algumas propostas de continuidade deste

trabalho de tese de doutorado. Um Apêndice foi introduzido com o objetivo de apresentar

os métodos de diagnóstico de convergência pala as cadeias geradas pelo método BICA,IC

(Apêndice A) e a distribuição de Poisson Bivariacla (Apêndice B).

Tantbéin apiesentainos a geração de processos de Poisson e alguns piogianias desen-

volvidos na implementação contputacional pala os exemplos de aplicação dos modelos

propostos (vei Apêndice C e D)



Capítulo 2

Superposição de um Processo Musa
e Okumoto com um Processo de
NVeibull na Presença de Covariáveis

Apresentamos neste capítulo alguns modelos de superposição de um processo À'lusa e

Okumoto com uin processo de Wéibull na presença de covariáveis. Damos alguns exemplos

de aplicações dos conjuntos de dados simulados a partir do PPNH.

Nossa contribuição neste capítulo é a de introduzir uma análise Bayesiana para PPNH

dependentes assumindo uma distribuição de Poisson bivariada (ver por exemplo, Ahmed

1981) que incorpora a dependência de subsistemas na presença de uma ou mais covariáveis.

Inicialmente introduzimos um modelo genérico pala a superposição de um processo de

Musa e Okumoto com um processo de Weibull na presença de covariáveis.

2.1 Descrição do Modelo Genérico

O modelo definido aqui é uin i:modelo de tempo de falha conforme (i{) dado em (1.14).

Consideramos as funções intensidades compollentes deste modelo assumindo uln efeito

iTultiplicativo de p covatiáçeis, ;ii, z2;, . . . , zpi' l ' 1, . . . : n dadas por

IÍ:-ii:-- exp'[ --CI l iu il i2=Z;n

.iti exp{ (l2i=rti él22 z;2i

e:,«,.}

e,,:«,:}. (2.1)

Vamos assuitlii que além dos efeitos (ta co\;atiávies lias funções intensidades Ài(ti) e

Àe(ti) existe um efeito no paiàlnetlo de coiielação p dado na foinia aditivo

24
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P := "yo + 'Yizi{ + ' ' ' + "ypz» (2.2)

Modelo MI (superposição de processos independentes sem a presença de
covariãveis )

Considere o modelo de superposição do processo Musa e Okumoto com o processo

de Weibull em (2.1) assumindo p = 0, isto é, sem covaiiável as funções intensidades

componentes deste modelo são dadas por,

x:(t:)-i;lh ' À,(t.)-pt:

A função do valor médio deste processo de superposição é dada por,

t. ~ . Õtli7'nlZ:.l:: 'rR,l(Z;..lt'rRI(t.):= (lll&H(it )tF / - r\c12' 2

Considerando as funções de intensidades (2.3) e a função de verossimilhança (1.18)

com p = 0 é dada por

(2.3)

(2.4)

L(# l :0t) .*- { - l«: :«n -- :) -- #l } 1l lt-l:L -- o*.l p.n
Denotamos o vedor de parâmetros deste modelo por /3 = (cvl, a2, /3).

Uma análise Bayesiana deste modelo foi introduzida por Rainirez Cid et a1. (1999)

Modelo M2 (superposição de processos dependentes na presença de uma
covariável)

Considere o modelo de supeiposição clo processo blusa e Okumoto com o processo de

\Veibull em (2.1) assumindo p = 1, isto é, com a presença cle unia covariável e as funções

intensa(jades componentes deste modelo são dadas por,

Ài(ti)= "' e'a'"'' e À2(ti)=Jtje'Q''''
fi + a2

as ftulções de valor tnéclio componentes nLI(t«) e m2(t«) são dadas pot

ml(t.) = aie a'":"Z,.(1 + -=) e«,2(f«)a2

(2.6)

Neste caso

(2.7)
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A função intensidade correspondente é dada poi

À(t:) À:(t:) + À2(t:) - !!S-- + #t:e'b:'' ,
t{ + a2

Na Figura 2.1 temos o gráficos da função intensidade da superposição dos PPNH (2.8)

com dados simulados, assumindo

dadosl: cvi = 20, a2 = 100, .8 :; 0.0005, ei :: 0,01 e C2 :: 65

dados2: cvi = 15, a2 = 95, .6 :: 0.0045, ei :;: 0,03 e C2 = 75

dados3: ai:: 20, c12:: 120, 0::0.05, {i ;; 0,07e€2:;85

dados4: ai :: 18, a2 = 150, # :: 0.00035, Ci :: 0, 5e(2 :: 100

dados5: ai := 30, a2 :: 200, /3 :: 0.00035, ei :: 0, 03 e C2 :: 110 com zi = 0 e 1. Nessas

situações, observamos que as taxas de falhas do modelo diminuem com o tempo

(2.8)

0.2

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0
0

Figura 2.1: Função Intensidade

VaDIos assumir que além do efeito da covaiiável zii nas funções inteilsiclades Ài(ti) e

À2(ti) existe uln efeito da covaiiável zií no parâmetro de conelação p, assumindo p = l

eili (2.2). Assim, de (1.18) a função de veiossimilllança é dada por

z(o l=o.) ll l,x «J + À:@oj it n' -* "'':«.oÇ''wl

x .*p {(t«)+ "',(t.) -('y. + 'y-":.)("':(t.)m,(t.)y/'l },(2.0)
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onde W(ti), é definido em (1.19), ml(t«) e m2(t.) eln (2.7), respectivamente. O vetou de

parâmetros deste modelo é (lado por /3 = (ai, cv2, /3, eii, C2i, 'o, 'yi)

Modelo M3 (superposição de processos dependentes na presença de uma co-
variável)

Neste modelo vamos considerar o caso onde a covaliável zM não afeta o parâmetro de

conelação p, isto é, consideramos p constante.

Assumindo p = 1 em (2.1) temos (2.6) as funções intensidades dos componentes, a

função de verossimilhança (1.18) com p constante é reescrita por,

x '"p { ' l":(t.) + «.,«.) - p(m:(t«)m,(t«»:/'l } P.iQ
onde W(t{) é definido em (1.19) e ml(t«) e mz2(t«) em (2.7), respectivamente. Denotamos

o vetou de parâmetros deste modelo por g = (ai, a2, P, (l11, {21, p).

Modelo M4 (superposição de processos independentes na presença de uma
covariável)

11 11 ai e-e''':'+ÕtÍe'(''=:' ..eg(y
' 2

n

l
z,(D l :o.)

Considere o modelo de superposição do processo IVlusa e Ukumoto com o processo

de Weibull em (2.1), assumindo p = 1 e p = 0 temos a superposição de dois PPNH

independentes. A função de veiossimilhaça em (1.18) com p = 0 é reescrita por,

Denotalnos o vetor de parâmetros deste modelo por g = (ai, a2, .a, Cii, C2i).

Uma análise Bayesiana deste modelo foi introduzida (ver Rainirez, Cid et aZ., 2001)

(g l ) - ll It--:!i;'-'::'" +.'3t:.-;,:'"l e*p{ l":('«) +'m,(t.) }.P.tU
&

Modelo ]\'15 (superposição de dois processos dependentes na presença de duas
covariâveis)

Considere o modelo cle superposição do processo de X'lusa e OkLuuoto com o processo

(le \Veibull eni (2.1), assumindo p = 2, isto é, ila presença de (luas covaiiáveis as fullções

intensidades componentes deste modelo são dadas por,

Ài(tl) 'a'''. ',:"' e À2(ti) =.Otie'Q'''. '".':'
tí + (l2
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Neste caso, as funções de valor médio ml(t.) e m2(t.) são dadas por

m(t«) «,l(t.) + m2(t.) '''« ':'':"ln(l + -U) + =be ("''" ("''" (2.12)
2

Assim, a função intensidade é dada poi

À(t:) - À:(t:) + .X2(t:) - i--gL-e'Ú''"-'"':' + .8t:e'Q'':. '"':'t.í + a2

Vamos assumir que além dos efeitos das covariáveis ];ií e z2{ nas funções intensidades

Ài(ti) e À2(t.i) existe um efeito no parâmetro de correlação p, asssumindo p = 2 em (2.2)

o parâmetro de correlação p é dado por:

(2.13)

P := 'o + 'izi.í + 'Y2z2{ (2.14)

Assim, de (1.18) a função de verossimilhança é dada por

ll l.x:«J -- À,«JI 1: h' -- ,:«« ,,:««)w'«JI .,.. {
«,,(t«) - (70 + ':":« + ',«,,)(m:(t«)m,(t.)):''j },

onde }t'(ti) é definido em (1.19) e rnl(t«) e m2(t«) em (2.12) e o vetou de parâmetros deste

modelo é dado por: P - (ai, a2, /3, {lii, Ci2, Ce1, {22, 'o, 'Y1, '2)

&
Z.(P l Dt)

(2.15)

Modelo M6 (superposição de dois processos dependentes)

Neste modelo vamos considerar o caso onde as covariáveis zií e z2i não afetain o

parâmetro de correlação p dado em (2.2), isto é, com p constante.

Assumindo p = 2 ünl (2.1) temos a função intensidade deste modelo dado ein (2.13),

a fui-tção de verossimilhança (1.18) com p constante é reescrita. por:

É(g [ no - ll]er?l:l;i;-- + .J*..-':'-'-"':'].[i
x e-;p{ jm-(t.)+ «':(t«) p(m-(t.)m,(t«)):/'l}, (2.16)

onde T-T''(tf) é definido ein (1.19) e lnl(t.) e r)}2(t.) enl (2.12). Denotanios o \-etoi de

paiâmetios deste n:modelo poi ü - (ol, a2, .O, €11: (12, {21, qc22, p).
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Modelo M7 (superposição de dois processos independentes na presença de
duas covariãveis)

Neste modelo assumimos a superposição do processo de À/lusa Okumoto com o processo

de \Veibull independentes, isto é, consideramos p = 0 e a presença das covariáveis zn e

a;ui afetando a função intensidade dada (2.13). A função de verossimilhança (1.18) com

p = 0 é reescrita por:

n ll CEi e-(tizii--(i2=2' + Dtie-(2iacii--e22=2il

* '"pt' l":«.)+m,0«)l}.

Denotamos o vedor de parâmetros deste modelo por ê = (ai, a2, /3, (ii, en, C2i, C22).

z,(P l n.)

(2.17)

2.2 Uma Análise Bayesiana para a Superposição de
um Processo Musa Okumoto com um Processo
Weibull

Seguindo o procedimento padrão de inferência Bayesiana dada na seção (1.3) e con-

siderando a sxtperposição de dois processo PPNH dependentes (.j = 1, 2) e assumindo

independência a priori entre 0 e p, temos uma distribuição a priori conjunta para P e p

dada por:

«'(ê, p) «'(g) (2.i8)

De (1.18)-(2.18) e do teoieina de Bayes podemos niostrai que a densidade a posteriori

conjunta para.8 e p é dada por:

«ü,al,o .- Ül*: --*,«ol(:-'l1lP)«-{ -««)-*«,««)

«(,« ««)«:««)):''l} «-M «,@

onde 0 $ p $ 1 e a)t denota o conjunto de observações.

Notados que a densidade a post.eiioii conjunta (2.19) não é unia densidade padrão

conhecida, portanto só podeilios obter suniáiios a posteiioti de interesse poi meio (te

inétoclos (le apioxiinação, tais como o niét.odo de Laplace (Tieiney, l<ass e lÇaclane,1986)

l

(2.19)
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ou usando métodos de simulação de N'fonte Carão via Cadeias de Markov, tais como Gibbs

Sampling (Casela e George, 1992) e Metiopolis-Hastings (Chib e Gieenberg, 1995).

Para simplificar as distribuições condicionais necessárias para o algoritmo Gibbs Sam-

plíng aplicamos a técnica de Data augmentation (veja Tannei e Wong, 1987), mediante

a inclusão de variáveis latentes. Procedendo desta forma, a densidade conjunta dos dados

e das variáveis latentes tem componentes independentes e identicamente distribuídas (ver

por exemplo, Kuo e Peng, 1999).

De forma mais especifica, vamos gerar uma variável latente pi = (uii, u{2), oü + t;{2 =

1, { = 1, . . . , n onde t;ii «., -BernouZZ (hÍI), e a probabilidade de sucesso hn (para uÍI = 1)

é dada por:

*:«Jl: ( tlg):''l
*:«Jl: ( ?lg):''l '*, 1: e(=:1g):''l'

Portanto, a distribuição a posteriori conjunta para # e p considerando a introdução da

variávellatente g é dada por:

«:(p)r,(ê) x e«p{ l«.:(t«) + m,(t«) - p(«.:(t«)m,(t«)):/'l }(2.21)

«(ê,p l :o.,#) « llxT"(t.)
{-1 : :''l '" * *;" @J l: (=:lg):''l "' *

'n

hii (2.20)

Para obter amostras da distribuição a posteriori conjunta (2.21), seguimos o seguinte

algoritmo:

Dado /3(o) um valor inicial,

(i) ge-a- U.,

(2.20)

, %. distribuição de BernoziZZÍ(AÍI), li 1, . . . , -rz; onde hfi é dado em

(ii) gerar 81 das distribuições condicionais n(/% l 0(a,), Z' &) onde e(.0,) denota o vetou de

todos os paiâmetios exceto .dj.

4. seguir intioduziillos unia análise Ba},esiana para os modelos descritos anterionnente
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2.2.1 Análise IBayesiana para o Modelo Mll (superposição de
processos independentes sem a presença de covariáveis)

Para uma análise Bayesiana desse modelo, collsideramos as seguintes distribuições a

priori para cvi, a2 e /3:

cl: «, I'(ai,bi); com ai, bi conhecidas

a2 ' I'(a2,b2); com a2, ba conhecidas

0 «., I'(as,ba); comi a3, ba conhecidas (2.22)

onde, I'(a, b) denota uma distribuição gama com média a/b e variância a/b2- Também

assumimos independência a priori entre os parâmetros cvl, a2 e /3-

Existem muitas possibilidades para a escolha de distribuição priori. A escolha da dis-

tribuição foi feita de acordo com o domínio do espaço paramétrico, isto é, gama para os

parâmetros positivos (aí, a2, /3). Uma pequena análise de sensitividade foi feita para es-

colher os diferentes valores dos hiperparâmetros, os resultados estão mostrado nas tabelas

dos resumos a posteriori para os modelos, onde observamos que as diferentes escolhas não

modificam substancialmente os resultados apresentados ( aplicações dadas na seção 2.3

exemplo l).

Neste caso, da distribuição a posteriori conjunta dada em (2.21) observamos que as

densidades a posteriori condicionais para a aplicação do algoritino de Gibbs são dadas

por

(a) «-(ai l e(..),Z,g)t) " c-fi'':e ''"'@i(g)

onde:

E
í-l

(b) -'(a: l eü.ü, g, D.) ': '-;:':.-''"'Ü:(g)
oi.tule :

exp { ( ,,«)Z«(a:) - a:Z«(1 + -2)}
cv2

Ó:(.J)

Ç,:(J) «P{
l

E
i-l

,,;:Zn(«: + t;) «-/«n --E)}
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(c) «(P l eW),z,Dt) '- ©" :e b,a@a(g)

onde:

'ú':(g) - '"p {(}1: ''',)z'"(p) - eF'} (2.23)

As distribuições colldicionais a posteriori dadas ein (2.23) não possuem uma dis-

tribuição padrão conhecida, de modo que falemos uso do algoritmo de Metropolis-Hastings

(ver, Chib e Greenberg, 1995) para gerar amostras a posteriori de cvi, a2 e .a.

lz.

2.2.2 Análise Bayesiana para o Modelo M2 (superposição de
processos dependentes na presença de um covariável)

Assumimos as seguintes distribuições a priori para ai, a2, P, {lli, C2i, "yo e "h:

al

a2

P

(n

'70

I'(al, bl); com ai, bi conhecidas

I'(a2, Z)2); com a2, b2 conhecidas

I'(a3, b3); com a3, b3 conhecidas

N(cl, dl); com ci, di conhecidas

JV(c2, d2); com c2, d2 conhecidas

B(ei,/i); com ei, /i conhecidas

Z?(ee, /2); com e2, /2 conhecidas (2.24)

onde, distribuição gama pala os parâmetros positivos (ai, a2, P), iV(p, a2) denota uma

distribuição noinial com média p e variância o2 e B(e, /) dellota uma distribuição Beta

com média =-t.i e variância il;:i-.fjlfÍ:i-7:i}.. 1) Também assumimos independência a
priori entre os paiâmetios cti, a2, .8, ei1, (2i, lo e 'i.

Observamos que a correlação p (p(/i) = 7o+'yizi , i= 1, - . . rz) é clefiiiida no intervalo

(0. 1), isto é, 0 $ /9 $ 1. A escolha das distribuições a piioii Beta para 'n e 'l devem

levei em consideração essa iestiição existente, isto é, 0 $ "yn + '/izl $ 1

Existem iTiuitas possibilidades pala a escolha de distribuição piioii. Neste trabalho a

escolha. da distribuição foi feita de acordo com o domínio do espaço paianiétiico, isto é,
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distribuição gama para os parâmetros positivos, normal pala os parâmetros definidos na

neta (Cii, C2i) e distribuição beta para os parâmetros ("y0, 'i) que estão variando entre 0 e

1. Uma pequena análise de sensitividade foi feita pala escolher os diferentes valores dos

llipeipaiâmetrosl os resultados são dados nas Tabelas dos resumos a posteriori para os

modelos, onde observamos que as diferentes escolhas não modificam substancialmente os

resultados apresentados ( aplicações dadas i-la seção 2.3, exeiliplo l).

Neste caso, as densidades a posteriori condicionais necessárias para o algoritmo Gibbs

Sampling são dadas por:

(a) «-(a: l eÜ.n,z,S).) '- aÍ'':e ''''@i(g)

onde:

'@-(ê) { (>1: «.Oz'«(«0 + }: ««z«0 - eq20;!Í©) + >1: «:,/«0
í-l .i-l .í-l

«:.-'-:':"z'«(i+ b) + p(««) lerá:.-K---'-',-'':"z«(i + â)i:/:}
Para simplificar denotamos

P(z:;).A« (ê) ~
2 '

.4u(al, a2, P, e:i, e2i) e .A2.(al, a2, a, Cii, C2:)

por Áii(P) e .42i(#), onde,

(i)
.(3 i/2t.e

'2.«:.-a:' -Zn(l + t

oo .'l«(g) - i=1:1gi :'' -
v''áili-i;;;;:ini -;B

lb) «(a: l eÜ.Ü,e,n.) '- a;' :e '':''@2(g)

onde

ü2 (J) .*p { '';-/«(«, -- *J -- E «;:l«o + E «;:*
i-l ;-l i-l

i/7.(1/)(:t;i1) ' 2(-j)) e'Ü''"-"zrl.(l+ t") + p(/Ifjjgfllt2ne'K''+e,:)..-.

z«(i + -a)l:/'}
(Y2 '

X
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(c) r(P l êw),z,n.) '- Õ"':e ''a.@3(g)

onde:

'@:(ê) {(E«.dz«M+ E«.:z'«0 eg2#!W)+ E«,z«0i-l .i-l {-l

;t:.-'''''" + p(««)lerá:.-K---'.(«'''"z'«(t + L)i:/: }
(d) r(C: l eaO,z,n.) '- 'xpl-ã8(e: - ':):1V',(g)

onde:

@4(#) .*p { ' (E ""««)e« + E ««z«0 «:,z«G - eglylÉa)
í-l {-l ' .i-l

~:.-:::':"z«(i + :) + p(««)lerá:.-«-:-'-',-'''"z'«(i + !)l:/'}
(e) I''(C2i l ê((«), z' 5)') « expl--iã(€2i -- c2)'l@s(ê)

onde:

@;(P) .*p {E ":'"o «)e« --E «:'«o
-í-l {-l i-l

q'.-'''''" + p(":;)lega:'-K-:-'-'«'''" z'«(i+ :)i:''}
If) «'(70 l ê(,.),z,Dt) '- 78'':(l 7o)''':'@6(ê)

onde:

.*- { E «.-'«o 'c'" '"w , -- E «:,'«o

+ P("«)l f :'-K----c,-'':"z«(i + L)i:/'}
Ig) a'('yl l ê(,.),g,l)t) " 'Yí' :(l riy:':@7(g)

onde:

ü.(g)

.*p { E ""'"0 "G'" ""W, -- E «;,'«0

+ p("-;)lgFt:'-K---:e-'""/«(i+ :)I''':}(2.2s)
As distribuições condicionais a posteiioii (lapas em (2.25) não apresentam tuna dis-

tribuição padrão coi)heci(ta, de modo (lue faientos uso (!o algoiitino de Nletiopolis-Hastings

('breu. Cliib e Cieenbeig, 1995) pala geral t\tHOsttâs e\ posteiioli(los paiânietios ai , a2, 3

é;ti, é;2t, '/'o e '7i

l ll

Ó.(.8)
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2.2.3 Análise Bayesiana para o Modelo M3 (superposição de
processos dependentes na presença de uma covariável)

Assumimos as seguintes distribuições a priori pala ai, a2, Õ, (ii, C2i e p

al

a2

#

P

I'(al, bl); com ai, bt collhecidas

I'(a2, b2); com cz2, b2 conhecidas

I'(as, b3); com a3, b3 conhecidas

iV(ci, dl); com ci, di conhecidas

JV(c2, d2); com c2, d2 conhecidas

B(el, /i); com ei, .fi conhecidas (2.26)

Da distribuição a posteriori conjunta (2.21) pode-se mostrar que as densidades a pos

teriori condicionais para a aplicação do algoritmo de Gibbs são dados poi:

(a) «(a: l e(.O,z,n.) " a:'':e ''"'@:(ê)

onde

@:(#) {(E ««)z«(«0+ E K:z«0+ E «:,/«G - eagW)
í-l á-l ' {-l '

«:.-'-:''"z'«(i + i) + plgrt:.-«:--'-',-'"'"/«(i + !)i:''}
ê(«,),z,n') 'c a;' :e ':"'@2(g)(b) «'(a,

onde

@,(P) .*p{ ";:'«'«, --*:, --E«.:'«0 """m) -- E«;,''«0
í-l ;-l f-l

.:.-':-':"z«(i + :) + plgrtl:.''':-'',:'''"z«(1+ :)l:/'}
eU), e, Dt) ct 8" 'e ''''3ç)3(g)(c) ,-(g

onde

.,'3 ( .J ) {(E «;al, GD -- E,,.-z«o «;:z«o e4 @)
i-l i-l í-l

[;.:.-'':''"+ p]eF':.'''-:-',-'''"/«0+ h)]'':}
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(d) r((:: l eK.O,Z,O.) " «pl-5@((« - ':)'ly'.(ê)
onde:

@.(P) .*p { "'':««)e:: -- E ««z'«0 -- E «;,z«0
{-l .i-l ' {-l

a:.-::-''" z'«(i + i) + P(":«)lerá:'-K----a-'':'z'«(i + 2)i:/'}
(e) m(C2i l e(Q.)'z'g)t) 'x exp{ 1 -- c2):l@s(g)

r\n r l p '

@.(P) { E «::z«0 - (E «::««)e« -- (E «:DZ«0
{-l {-l í-l

g.-'«,:" + P(i«)[eft:.-K:---'«'''"z«0 + b)i:/' }
(f) «'(p l êw,z,n.) '' p"':(l p)'r:':@õ(g)

onde:

{E :z«0 +E«:,z'«0
z :: l .Í:: l

+ pje:êt:e'«''''eD'"Zn(1 + :)1 :/'} (2 27)

As distribuições colldicionais a posteriori dadas em (2.27) não possuem uma dis-

tribuição padrão conhecida, de modo que faremos uso do algoritmo de Metropolis-Hastings

(Veja, Chib e Greenberg, 1995) para gerar amostras a posteriori de ai, cv2, #, Cii, e2i e

P

@.(P)

2.2.4 Análise Bayesiana para o Modelo M4 (superposição de
processos independentes na presença de uma covariável)

Para o modelo À14, considerando a superposição (te dois processos PPNH indepen-

dent.es: assulniinos as seguintes distribuições a piioií pala oi, a2, (3, {ii e (21

I'(ai, bl); coi-n ai, bi coiiliecidas

I'(«2, Z,2); com «2, r,2 conhecidas

I'(a3: Z)3); covil üa, b; conhecidas

.V(cl, (/i); com ci, (/i conhecidas

.V(c2, (/2); com c2, (/2 coiiliecidas

al

€21 (2.28)
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Da distribuição a posteriori conjunta (2.21) pode-se inostrai que as densidades a pos-

teriori condicionais para a aplicação do algoritn-to de Gibbs são dados por:

(.) «-(a: l e(.O,z,n.) « aÍ'':e ':':@:(g)

onde:

exp {(}- "íi)Z"('-i) a:e'a'':"Zn(1 + '" )}
i-l

(b) «(a, l e«.D,z,Dt) " a;' :e'''''@,(ê)

onde:

@: (g)

.*P{ ""Z'«(a,+t:) :'''Zn(1+=)}á-l

(c) «(P l êW),e,n.) '- õ" 'e '''3@a(ê)

onde:

'n

'@2(#)

{(E«:Dz'«M 4'.''''':«}i-l

(d) a'(Cii le(e::)'z'D')c(exp{ l }V'4(ê)

onde:

@3(/3)

exp { ' (}: "«":)e:: - '--.-'--"'"Zn(1 + :)}í-l

(e) n(C2i le(e«),z'S)')"exp{ l }'Üõ(g)

onde:

n

'ü.(P)

exp { i'j2:ril)e2i -Te'C''''«}

As distribuições condicionais a posteriori dadas eni (2.29) não possueili unia dis-

tribuição padrão conllecida, (le ino(lo (lue faienios uso do algoiitnio de Xletropolis-Hastings

(Veja, Chib e Greenbelg, 1995) pala geral amostras a postelioii de ai, a2, .8, eii e C2i

De folha similar os cálculos das (listiibuições condicionais a posteriori foram feitos

para a ?\iiálise dos modelos ila presença (le duas covai-dáveis, assumindo distribuições a

priori convenientes para cada censo (mo(belos X15. X[6 e X,17).

2

l

@.(Õ) (2.29)
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2.3 Exemplo l (dados simulados com uma covariável)

Pala ilustrar a metodologia apresentada nas seções anteriores consideramos os dados

simulados dados na Tabela 2.1 a partir de uln PPNH com função intensidade

À(t) ' opte e''

para os valores fixados al := 20, cv2 :: 100, # = 0.0005, (i :; 0.01 e C2 :; 65 ; 50 observações

foram geradas considerando uma covariável com valores 2 e 3. Observar que na geração

desses dados assumimos p = 0, 22.

Os resultados da análise dos modelos MI, À'12, X43 e h/14 foram obtidos atráves de

métodos MCMC implementado no software WINBUGS (Spiegelhaltei ef aZ., 1999) após

descartar as 1000 primeiras observações (bum-in); descartamos as 4000 primeiras obser-

vações (bum-in) dos modelos M5, M6 e M7. As séries de valores simulados foram avaliados

usando os métodos de convergência de Geweke (1992), Raftery & Lewis (1992) e Gelman &

Rubin (1992), respectivamente, implementados no software BODA (Best et aZ., 1996). Os

resultados pala as cadeias geradas foram satisfatórias, e isso pode ser visto graficamente

na Figuras 2.2 a 2.8 onde apresentamos o traço e a (densidade dos parâmetros de interesse.

Os sumários a posteriori para os parâmetros de interesse estão apresentados na Tabela

2.2 a 2.8 e uma pequena análise de sensitividade foi feita para escolher outros valores de

hiperparâmetros, mas estas escolhas não modificaram substancialmente os resultados

Z

a2

      zl{ ti      
4,0205
6.5164
7.8216
13.4633
14.1814
20.3605
34,6135
35.9622
39.0255
12.3482  

44,9477
46,9711
58,4492
59,8977
59.9392
63.8705
74.2425
75,0003
79.2846
94.2169 

107.9261
115.1079
127.2589
137.9432
140.1109
141.2993
144.5396
155.9962
157.4444
195.7686 

242.8235
262,3183
268.7236
277.9392
294.4841
386.1094
386.7154
149.3423
153,4558
505.2807 

506.8166
569,1532
608.3752
631.3119
638.8890
696,6598
703.7359
728.8963
745.3901
779.5163 
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2.3.1 Modelo MI (superposição de processos independentes sem
a presença de covariáveis)

Considerando as distribuições a priori dadas pala o modelo À/11 (2.22), fixamos dife-

rentes valores para os hipeipaiâmetios (Vrs Hip), onde os resultados a posteriori estão

sunlarizados na Tabela 2.2, onde estão apresentadas características tais con-lo média a

posteriori, desvio-padrão (DP) e intervalos de credibilidade de 95 % para os parâmetros de

interesse. Taillbéin apresentamos o fator de escala de redução R (Gelman e Rubin, 1992)

pala os parâinetios ai , a2 e .8 do modelo MI. Com valores diferentes dos hipeiparâlnetros

as médias a posteriori são próximas para cada parâmetros do modelo, variando apenas os

erros-padrão e os insultados para as cadeias geradas foram satisfatórios, e isso pode ser

visto graficamente na Figura 2.2 que apresenta o traço e a densidade dos parâmetros de

interesse.

Também observamos convergência do algoritmo a partir dos fatoies de escala de

redução R introduzidos por Gelman e Rubin (1992). As estimativas Bayesianas pala

os parâmetros ai, a2 e # estão próximos dos valores usados para simulação dos dados

Tabela 2.2: Resumos a posteriori para o modelo MI.
Parâmetro Vrs. Hip Média D.P Interv. deCredibilidade Ê

2.3.2 Modelo M2 (superposição de processos dependentes na
presença de uma covariável)

Considerando as distribuições a piioii clo nio(leio X12 (2.24), na Tabela 2.3, apiesen-

tanlos lesulnos a posteiioii coiiespondentes aos paiânietros ai, a2, .J, eli, e2i, '/n e li,

onde hxranios diferentes valores para os liipeipaiámet.ios. Nesta Tabela estão apresentadas

características tais como média a post.eiioii, desvio-padrão (DP) e intervalos de ciedibil

idade de 95% para os paiànietros de interesse. Tanibéni é mostrado o fatos de escala (le

  1'(600;30) 19,45 0,7789 (17,94;21,00) 1,006
1'(800,40) 19,56 0.6836 (18,25;20,93) 1,008
1'(700;35) 19,49 0,7253 (18,10;20,95) 1,002

a2 1'(8500;85) 100,00 1,073 l97,92;102,1) l,001
1'(10000,100) 100,00 0,9939 (98,09;102,0) 1,002
1'(7500;75) 100,00 1, 155 (97,78;102,3) 1,004

g 1'(130;25500) 0,000468 0,00003863 (0,0003956;0,0005471) 1,006
r(150, 30000) 0,0005239 0.0000403 (0,0004479;0,0006058) 1,005
F(250; 200000) 0,0005462 0,0000333 (0,000482;0,000613) 1,003
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Figura 2.2: O traço e a Densidade a posteriori de ai, a2 e B

redução R para os parâmetros ai, c12, J, Cii, e2i, 'yo,'yi do modelo M2. Com valores

diferentes dos hiperparâmetros as médias a posteriori são próximas para cada parâmetros

do modelo, variando apenas os erros-padrão e os resultados para as cadeias geradas foram

satisfatórios, e isso pode ser visto graficamente na Figura 2.3 que apresenta o traço e a

densidade dos parâmetros de interesse. Também temos R menores do que 1,1 para todos

os casos, o que indica convergência do algoritmo.

Apesar da convergência do algoritino, observamos que o parâmetro de regressão Cii

leva à estimativas bem diferentes do valor lixado para simulação dos dados (a escolha dos

hiperpaiâmetros da priori pode levar a clifeientes estimadoies Bayesianos para (ii e C2i).

As estitnativas do parâmetros cvi , a2 e ,8 apresentam resultados bem pióxiinos dos valores

fixados pala simulação dos dados mesmo com valores belo diferentes dos hiperparâmetros

clãs distribuição a priori. Esse problema deve sei consequência (ta falta de identificabili-

dade do modelo para os paiâmetios de iegiessão e a. ])iesença dos parâmetros de iegiessão

lo e '7i pala a coiielação dos PPNHs. Talvez unia iepaiametiização pode melhorar os

resultados obti(tos. E importante salientam blue unia disciiniiiiação Bayesiana deve sei

feita paira a escolha clo inelhoi modelo. Outra possit)ilidade é usam oDEias distribuições a

piioii peia os paiânietios.
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Tabela 2.3: Resumos a posteriori para o modelo M2.
Parâmetro Vrs. Hip Média D.P Interv. deCredibilidade Ê

2.3.3 Modelo M3 (superposição de processos dependentes na
presença de uma covariável)

Considerando as distribuições a priori do modelo h'13 (2.26), iia Tabela 2.4, apresenta-

]nos resumos a posteriori correspondentes aos parâmetros al, cv2, P, (ii, (2i e , p, onde

fixamos diferentes valores pala os lliperparânietros. Nesta Tabela estão apresentadas

características tais colho média a posteriori, desvio-padrão (DP) e intervalos de cteclibi-

lidade de 95%o para os paiâlnetros de interesse e o fatos de redução de escala R pala cada

un-l dos parâmetros. Com valores diferentes dos liiperparâmetios as iliédias a posteriori

são pióxinias para cada parâmetros do modelo, variando apenas os eixos-pedi-ão e os ie

multados pala as cadeias geladas foianl satisfatórios, e isso pode ser visto graficamente iia

Figura 2.4 (lue apresenta o t.laço e a densidade dos paiâmetios de interesse. Os valores
de R tanibéni são satisfatórios.

Novamente obseivanios estimativas Bayesianas pala cli : a2 e ..i pióxinios dos valores de

geração dos dados. Os paiânietios eii e e2i tem estimativas Balesianas sensíveis à escolha

al r(600;30) 20,15 0,8173 (18,58;21,78) l,001
F(680,34) 20,11 0,7653 l18,63;21,64) 1,023
1'(800;40) 20,31 0,714 (18,93;21,73) 1,003

a2 1'(7500;75) 99,95 1, 155 (97,7;102,2) 1,009
F(8500; 85) 99,96 1,077 l97,87;102,1) 1,005

1'(10000,100) 99,93 0,9926 (97,99;101,90) 1.004
8 1'(112;225000) 0,0004979 0,00004729 (0,00041;0,0005944) 1,007

1'(128;255000) 0,0005689 0,0000502 (0,000475;0,000672) 1,021
F(150,30000) 0,0005002 0,0004092 lo,oo0423;0,0005837) 1,013

  N(2; 0, 066) 0,0235 0,0724 (-0, 1624; 0, 1222) 1,009
N'(2; 0, 04) 0,08552 0,07775 (-0, 06174; 0, 2444) 1,044

N'(2; 0, 0625) 0,01189 0,07775 (-0, 153; 0, 1373) 1,012

  N(65; 10) 64,98 3,194 (58,74;71,23) 1,039
]V(65; 100) 65,08 9,985 (45,63;84,72) 1,026
N'(65; 1) 65.0 1,012 (63,0;66,98) 1,014

'yo B(20; 100) 0,1665 0.03386 (0,1058;0,2384) 1,006
B(17; 83) 0,1702 0,03749 (0,1034;0,2503) l,001
B(3; 15) 0,167 0,08613 (0,03783;0,3662) l,001

'yl B(5; 230) 0,02133 0,009441 (0,006926;0,04326) 1,021
B(4, 5; 225) 0,0196 0,009117 (0,005981;0,04104) 1,003
B(6; 300) 0,01956 0,007892 (0,007285;0,03771) 1,002
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Figura 2.3: O ti-aço e a Densidades a posteiioii de al, a2, /3 , Cii ,e2i, 'o e 7t

dos l,aloies (los llipeipaiâniet.ios da priori. Ousei vamos que o paiâlnetro de l egiessão (ii

leva à estimativa bem diferentes do xaloi fixado pala a simulação dos (lados. Com as

distiibttições a priori ]V(2; 0: 058) e iV(65; 1) para Cii e e21 tespectivaniente, as médias a

posteiioii foiant dadas poi Cii = 0, 01303 e C2i :: 65, 02. Com variância muito grande, pala
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Tabela 2.4: Resumos a posteriori para o modelo M3.
Parâmetro Vrs. Hip Média D.P jlnterv. deCiedibilidade Ê

a priori de C2i , não obtemos convergência do algoritmo Gibbs Sampling. Possivelmente

uma reparametrização pode melhorar a convergência do algoritmo.

2.3.4 Mlodelo M4 (superposição de processos dependentes na
presença de uma covariável)

Considerando as distribuições a priori do modelo M4 (2.28), na Tabela 2.5 apresen-

tamos resumos a posteriori correspondentes aos parâmetros cri, a2, #, C]i e e2] onde

fixamos diferentes valores pala os hiperparâmetros. Nesta Tabela estão apresentadas

caiacteiísticas tais colho média a posteriori, desvic-padrão (DP) e intervalos de credi-

bilidade de 95% pala os paiâinetros de interesse e o fatos de dedução de escala .R pala

os pa-râmetros. Com valores diferentes dos hipelpaiânietros as médias a posteiioii são

pióxill:tas pala cada parânletio clo modelo, vadiando apenas os ermos-padrão e os insul-

tados pala as cadeias gela(las focam satisfatórios, e isso pode sei visto graficamente lia

Figura 2.5 (lue apresenta o baço e a densidade (los parei-netios (le interesse.

Novamente, veiiõcamos estiil-cativas Bayesianas insensíveis à escolha dos hipeipaiâinetios

das distribuições a piioii especialmente pala os pcarâ.metros ai, au e J. Com os valores

dos hipeipaiâinetros escolliiclos pala as distiibttições a priori pala (ii e (2i , observamos

al 1'(400;20) 20,32 1,004 (18,4;22,34) 1,003
F(800,40) 20,14 0,7076 l18,77;21,54) 1,006
F(600;30) 20, 16 0,8168 l18,59;21,79) l,001

a2 F(5000;50) 99,91 1,412 (97,18;102,7) 1,002
1'(10000;100) 99,96 0,9987 (98,01;101,9) 1,003
F(7500,75) 99,95 1,146 (97,74;102,2) 1,003

8 1'(150;300000) 0,0005001 0,0000409 (0,0004231;0,0005835) 1,010
F(42;85000) 0,0004925 0,00007608 (0,003544;0,004893) 1,006

1'(112,225000) 0,0004977 0,00004683 (0,00041;0,000593) 1,002

  N'(2; 0, 055) 0,01303 0,07609 (-0, 1316; 0, 165) 1,008
/V(2; 0, 058) 0,0033] 0,07357 ( 0,1432;0,1444) 1,002
N'(2; 1000) 0,1771 0,0672 (-0, 3055;0, 0, 1797) 1,009

€2 N'(65; 100) 64,88 l0,01 (45,35;84,33) 1,015
]V(65;10) 65,02 9,953 (45,52;84,35) 1,017
N'(65, 1) 65,02 0,992] (63,07;66,98) 1,039

P B(33, 117) 0,22 0,03378 (0,1575;0,2894) 1,005
.B(11, 39) 0,2199 0,05802 (0,118;0,3428) 1,005
B(22, 88) 0,1999 0,03776 (0,1313;0,2787) 1,004
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Figura 2.4: O traço e a Densidades a posteriori de ai,a2,/3,{li,(2 e p

convergência do algoritmo Gibbs Sainpling, mas um dos parâmetros de regressão ((ii) tem

estimativa Bayesiana diferente do valor de geração dos dados. Assutnindo diferentes val-

ores dos hiperpaiâmetros da priori pata {ii Oln a priori Ar(2i 0, 05) para Cii, encontramos

a estimativa Bayesiana C2i = 0, 001117(assumindo valia.ncia maiores que 1, tem prob-

lema de convergência pala algoiitino não foi verificada). Possivelmente é necessái-io uin

número l)ein maior de iterações para se conseguia a convergência do algoritmol alguii)as

alternativas possíveis: ouvias distribuições a priori ou unia iepaiametrização adequada.
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Tabela 2.5: Resumos a posteriori para o modelo M4.
Paiâinetro Vrs. Hip A/média D.P Inteiv. deCredibilidade Ê

2.4 Exemplo 2 (dados simulados com duas covariáveis)
2.4.1 Modelo M5 (superposição de processos dependentes na

presença de covariáveis)

Neste caso, vamos considerar a superposição de um processo Musa e Okumoto com

lun processo Weibull, dependentes com a presença de duas covariáveis afetando a função

intensidade e a correlação p dado na forma aditivo p(2{) = 'o + 'izi{ + '2z2i, ã = 1, . . . , n.

Na Tabela 2.6 ,apresentamos os dados simulados a partir de um processo PPNH com

função intensidade dado por:

À(ti) :; :--=-- expl--eiiziÍ -- Ci2z2 } + .(3t{ expt--€2izi{ -- (22z2{}t{ + a2

pala os valores ai :: 20, a2 :: 100, .8 :: 0.0005, €1il :: 0.01, e2i ;: 65, e2i :: 0.80 e

(22 :: 0.01; 50 observações foiant geiadas considerando as covariadas .ti{ e z2i com valores

2 e 3. Observar (lue na geração desses dados assuiniinos p = 0, 7

Na Tabela 2.7, apresentamos resumos a posteiioii coiiesponclentes aos paiânietios

ai: n2, .J, 0, e21) C]2, e22, 'J'o, "h e -72 onde Hxalnos difeieiites valores para os hipei-

pai'àineti'os. Obsei'var que usamos a i'eparameti'ização 0 = c(I' pai'a conseguia'mos con-

vergência do algoiitino.

Nesta Tabela estão apiesentaclas caiacteiísticas tais coiiio tnédia a posteiioii. desvio-

al 1'(600;30) 20,15 0,8185 (18,58;21,79) 1,006
1'(400,20) 20,32 1,002 (18,4;22,34) 1,004
1'(500;25) 20,26 0,8978 (18,54;22,05) 1.010

a2 F(7500;75) 99,96 1,146 (97,72;102,2) l.001
F(5000;50) 99,92 1,414 (97,17;102,7) 1,015

1'(10500, 105) 99,96 0.9734 (98,07;101,9) 1,012
8 1'(112;225000) 0,0004977 0,000047 (0,00041;0,0005942) 1,005

1'(150;300000) 0,0004998 0,0000406 (0,000424;0,0005828) l,Oll
r(105, 210000) 0,0005001 0.000049 lo,oo04092;0,0006006) 1,003

€ll JV(2; 0, 0625) 0,0128 0,07346 l o,is42;0,i34õ) 1,003
N(2; 0, 0556) 0,01117 0,07533 l o,i324;0,i628) 1,008

  JV(65; 100) 65,0 l0,01 (45,19;84,67) 1,016
N(65; 10) 64,99 3,176 (58,77;71,23) 1,010
N'(65; 1) 65,01 0,9932 (63,06;66,96) 1,006
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Figura 2.5: O traço e a Densidades a posteriori de ai, a2, 0, ei,C2 e p

padrão (DP) e intervalos de credibilidade de 95 % pala os parâmetros de interesse e o fator

de escala de dedução R para cada parâmetro. Com valores diferentes dos hipeiparâmetros

as médias a posteriori são próximas pala cada pa.iãinetios do modelo, variando apenas os

erros-padrão e os resultados para as cadeias geradas falam satisfatórios, e isso pode sel

visto giaficalnente na Figui-a 2.6 (lue apresenta o baço e a densidade dos paiâinetros de
interesse
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Tabela 2.6: Dados gerados a partir de um processo PPNH

2.4.2 Modelo M6 (superposição de processos dependentes na
presença de covariáveis)

Neste caso, vamos considerar a superposição de um processo Musa e Okumoto com

um processo Weibull, dependentes com a presença de duas covariáveis afetando a função

intensidade mas não afetando a correlação p.

Na Tabela 2.8, apresentamos resumos a posteriori correspondentes aos parâmetros

ai, cv2, #) Cii, (2i} Ci2, (22 e p onde fixamos os diferentes valores para os hiperparâmetros.

Nesta Tabela estão apresentadas características tais como média a posteriori, desvich

padrão (DP) e intervalos de credibilidade de 95% pala os parâmetros de interesse o favor

estimado da escala de redução R para cada parâmetro. Com valores diferentes dos hiper-

parânietros as médias a posteriori são pr(5ximas para cada paiâinetro do modelo, variando

apenas os erros-padrão e os resultados para as cadeias foram satisfatórios, e isso pode ser

visto graficamente na Figura 2.7 que apresenta o t.laço e a densidade dos paiâmetios de

interesse.

2.4.3 Modelo M7 (superposição de processos independentes na
presença de covariáveis)

Neste caso, vamos coiisideiar a supeiposição de um processo X'lusa e Okumoto com

uin processo \Veibull, independentes com a pieseiiça de duas covaiiáveis afetando a função

intensidade

  zli Z2{   rl{ Z2ã   cl{ r2{   zli Z2i

l0,0197
l0,8673
11,4643
14,1814
39,5923
51,1010
106,0083
108,0043
116,8531
141,7317
200,0150
201,7217
220,0207  

223,7149
237.9540
240,0058
240,4557
253,4639
259.5539
267,5883
294,0067
297,5687
300,6063
300,8858
310,4171
331,2670  

342,3549
346,3754
346,9325
352,7931
379,5120
137,2763
475,4150
476,2711
489,7753
505,4996
522,4391
539,2541
542,5820  

548,6938
551,5108
559,7294
647,9876
658,4159
663,2581
682,6548
689,5649
696,4884
717,1420
730,6319  
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Tabela 2.7: Resumo! a posteriori para o modelo M5.
Vrs. Hip Média l D.P Interv. deCredibilidadeParâmetro Ê

Na Tabela 2.9, apiesentatnos resumos a posteiioii coi-respondentes aos parâmetros

cvi, a2, .8, eii, C2i, Ci2 e e22 onde fixamos os (tifeientes valores para os hipeipaiâinetios.

Nesta Tabela estão apresentadas características tais como média a postetioi-i, desvio-

padião (DP) e intervalos cle ciedibilidacle de 95% pala os parântetros de interesse e a

hipótese estimada da escala de i-edução R pala cada paiânietio. Com valores diferentes

caos hipeipaiânletios as inéclias a posteriori são pióxinlas pala cada paiâineti os do modelo,

variando apenas os eiras-padrão e os ieslütados pala as cadeias foiain satisfatórios, e

isso ])ode ser visto graficamente na Figura 2.8 (lue apiesent.a o traço e a densidade (tos
paiâlnetios de lutei-esse.

al 1'(800;40) 20,12 0,7048 (18,76;21,52) 1,009
1'(400,20) 20,28 1,008 (18,34;22,29) 1,063

1.002F(1600;80) 20,06 0.503 (t9,09;2ilÕil}
a2 1'(5000;50) 100,1 1,417 (97,3;102,8) 1,008

1'(4000;40) 100,1 1,589 (96,95;103,2) 1,013
[.oo]F(10000;100) 99.96 0.9992 (98,0i;ioilg)

P F(2;4000) 0.0004999 0.0003526 (0,00006183;0,001385) 1,004
F(150;300000) 0,0005002 0.00004075 lo, oo04232; o, ÕÕÕ592©) 1,004
F(50;100000) 0,0005 0.00007083 (0,000371;0,0006477) l.001

0 N'(2; 5) -0,9682 0.2255 (-1,432; 0, 5508) 1,012
N(0; 100) -0.2756 0.08906 (-0, 4512; -oíõõ5) 1,054
.V(0; 50) -0,4611 0,118 ( 0,6939; -0,22'7) 1.025

  N(65; 1) 64,99 0,994 (63,05;66,94) 1,019
7V(60;10) 60,0 03209 (59,37;60,63) 1,024
JV(70; 20) 70,0 0,2211 (69,57;70,45) 1.051

€12 N(0.01; 10) 0,2571 0,07762 (-o, 4i43; -o, ii071 1,042
N'(0, Ol; l) -0,5114 0,06756 (-0, 6438; -0, 377g) 1,053
]v(o;0,01) 1,197 0,07125 (-1, 34ii -il Õ6) 1.037

€22 B(10; 990) 0.01002 0.003172 (0,004778;0,01711 1,007
B(1; 99) 0.009969 0.009904 (o, 0002545jÕI ÕSÕSg 1,004

1.008B(2; 198) 0.01004 0.007008 (o,oot24;0.027'73)
'yo B(4, 1; 21, 9) 0,1581 0.07039 (0,04737;0,3173) 1,012

B(6; 34) 0,1501 0.05578 (0,05861;0,2731) 1,035
B(18; 102) 0,1498 0.03221 (o,09U84;0j2i96) 1,002

'yl B(8, 3; 41, 7) 0.1658 0.0520] (0,07715;0,2789) l,001
B(11; 59) 0.1572 0.04288 (0,08288;0,2504) 1,007
B(14; 76) 0.1556 0.03794 (o, 089igi Õ1 2137g 1.006

  B(16, 7; 83, 3) 0,1667 0.03723 (0,1005;0,2462) 1,006
B(20; 100) 0.1665 0,03379 (o,1055;0lil392) 1,035
B(5; 25) 0,1667 0.06697 (0,05845;0.318) 1.022
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Figura 2.6: O traço e a Densidades a posteriori de ai J, 0, €21 ! ro, '/i , '72, {i2 e e22

2.5 Seleção de Modelos

.Apresentamos nas Tabelas 2.10 e 2.11 os resultados obtidos dos n-modelos analisados

pelos critérios .AIC, BIC , DIC para o produto das preditivas apieseiit.a(lo na seção (1.3)
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Figura 2.7 O traço e a Densidades a posteiioi.i de ai, au, .J, 0, e2i , '70, '.yl, 'y2, l/i e z/2

Da Tal)ela 2.10: obseivanios para os modelos X12, X13 e X14 na presença de unia

covariável, que os nioclelos X13 e X14 apresentam ajust.es nielhoi-es pelo ciitéiio DIC da

supeiposição de um processo de blusa e Okumoto com o processo cle \Veibull. Enquanto o

modelo N'12 tem uin ajuste melhor pelo critérios BIC, observamos nienoi x;alar o AIC pala
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Tabela 2.8: Resumos a posteriori para o modelo M6.
Parâmetro Vrs. Hip À/lédia D.P l Interv. deCredibilidade R

os modelos N13 e M4. Em relação às preditivas ordenadas (ver Tabela 2.11) observarmos

que o modelo M3 é o melhor modelo ajustado pcara os dados. Pcara os modelos M5, M6 e

N17 na presença de duas covariáveis,a seleção pelo critério AIC indica que o modelo h16

tem um ajuste melhor, o modelo A/17 é melhor pelo BIC e os modelos N15 e N16 apresentam

os inell-toros ajustes pelo DIC. Eln relação às pieditivas Ordenadas (vei Tabela 2.11), o

inellior modelo é dado pelo modelo i\17.

al F(800;40) 20,12 0,7045 (18,76;21,52) 1,006
F(400,20) 20,27 1,004 (18,36;22,28) 1,018
F(1600;80) 20,06 0,4974 (19,10;21,06) 1,016

a2 F(5000;50) 100,1 1,412 (97,32;102,8) 1,003
F(4000; 40) 100,1 1,587 (96,96;103,20) 1,005

F(10000; 100) 100,0 0.9993 (98,09;102,0) 1,009
6 F(50;100000) 0.0005 0.0000703 lo,oo03718;0,0006477) 1,008

F(150;30000) 0.000499 0.00004065 (0,0004232;0,0005821) l,Oll
1'(2,4000) 0.0005025 0.0003556 lo,ooo05945;0,001408) 1,005

0 N'(0; 50) 0,4575 0,1173 (-0, 6919; -0, 2337) 1,007
N(1; 60) 0,2765 0.08798 ( 0, 4479; -0, 1036) 1,017
JV(0; 10) 1,183 0,2123 (-1,605;-0,7731) 1,027

  N'(65; 1) 65,0 1,008 (63,02;66,99) 1,018

N'(60; 10) 60 0,3175 (59,38;6061) 1,021
N'(60; 10) 60,0 0,3133 (59,39;60,63) 1,005

  N(0, Ol; lO) 0,5132 0.06756 ( 0, 6482; -0, 3784) 1,049
N'(0; 10) 0.8485 0,09791 ( 1,051; 0,6654) 1,036

N(0; 0, 01) 1,2 0.07084 l-i, 338; i, 06i) 1,088

  B(10; 990) 0.006037 0.006009 (0,0001552;0,02223) 1,015
B(1; 99) 0.009997 0.009939 (0,0002493;0,03672) 1,017
B(2; 198) 0.009904 0.00697 (0,001212;0,02735) 1,013

P B(4, 1; 21, 9) 0,1576 0.07016 (0,04779;0,3172) 1,004

B(6; 34) 0,1501 0.05598 lo,05897;0,2744) 1,007
B(18; 102) 0,15 0.003266 (0,09133;0,2186) 1,006
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Figura baço e a Densidades a posteiioi-i de cvi, a2, ..i, 0, él2i,ei2,€22 e p
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Tabela 2.9: Resumos a posteriori para o modelo M7.
Vrs. Hip l Média D.P l Interv. deCredibilidadeParâmetro Â

Tabela 2.10: Resultados obtidos para os Critérios AIC IBlq DIC
ModelojN'Qbs.l ÃiC l BIC DIC IN.'Parâmetros

Tabela 2.11: Resultados obt.idos pala Preditivas
Xlodelo l N' Obs. l Pieditivas

;1'« MI 50 19.01774 32.4019 L000530.00 4

LiiTia

covana-
vel

M2 50 21.12132 34.50549 1000360.00 7

M3 50 16.25305 25.81316 1000350.00 6

M4 50 16.25305 24.59192 1000350.00 5

Duas
covaria-

veia

M5 50 24.33611 43.45634 1000390.00 10

À,16 50 20,98048 36.27667 1000390.00 8

N.{7 50 108.8466 122.2308 1006440.00 7

\jCON Xll 50 4.6458e '

.Ç-
\12 50 8.83066e :"
\13 30 1..1105e ó
X14 50 1.2308e ''

.B-
X15 50 3.6378e'':
X16 50 9,37238e ':
\,17 50 1.1714e '"

al r(400;20) 20,12 1,006 (18,19;22,14) l,001
F(800,40) 20,06 0,7117 (18,69;21,47) 1,003

F(1600;80) 20,07 0,8151 (18,48;21,69) 1,016

a2 F(4000;40) 99,96 1,582 (96,9;103,10) 1,025
í(5000;50) 99,97 1,422 l97,2;i02,8) 1,008

í(1000;100) 99,98 0.9949 (98,03;101,9) l,Oll
6 F(150; 300000) 0.0005833 0.00004464 (0,0004994;0,0006741) 1,0U8

F(50;100000) 0.0007503 0.00008571 (0,0005928;0,000928) 1,016

r(2;4000) 0.0006748 0,001297 (0,00445;0,009524) l,001
0 JV(0; 50) 0,276 0,1238 ( 0,5229; 0,03612) l,U05

N(0; 100) -0,1593 0,09266 (-0, 3427; -0, 02105) 1,025

N'(0; 80) 0.1902 0,1033 ( 0, 3953; -0,01359) 1,034

  N'(60; 10) 53,65 0,319 (53,03;54,28) l,U21
N'(70; 10) 63,65 0,3177 (63,02;64,27) 1,026

N'(70; 20) 66,82 0.2242 (66,38;67,26) 1,014

€12 N(0; 0, 01) 0,2931 0.09649 ( 0,4798; 0,1043) l,UU4

N'(0; 0, 1) -0.2916 0.09534 (-0, 4763; 0, 1022) 1,056

;v(o, Ol; l) 0,3521 0.08946 ( 0, 525; -0, 176) 1,008

  B(1; 99) 0.005995 0.006029 (0,0001504;0,02232) 1,015
B(10; 990) 0.009362 0.002943 (0,004522;0,01598) 1,004

B(2; 198) 0.007485 0.005266
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Figura O baço e a Densidades a posteiioii de ai. a2, .J. Cii, ',2i (i2 e él22



Capítulo 3

Superposição de Processos de
Poisson ]Não-homogêneos
Polinomiais Dependentes

Apresentamos neste capítulo alguns modelos superposição de PPNH polinomiais de-

pendentes sob o ponto de vista Bayesiano. Damos alguns exemplos de aplicações dos

conjuntos de dados simulados a partir de PPNH.

Nossa contribuição neste capítulo é a incorporação da dependência de superposição

de PPNH na presença de uma ou mais covariáveis. Iniciamente introduzimos um modelo

genérico para a superposição de PPNH polinomiais dependentes.

3.1 Descrição do modelo genérico

Consideramos um PPNH polinomial com fullção intensidade dada por

À(t) +#:t + . . +.6, :t'- , (3.1)

com J = 2, 3,

Seja -Dt o conjunto cle dados observados até o tempo t e rz épocas observadas

0 < ti < t2 < . . . < t. < t,( modelo de ten-tpo trLuicado).

.X seguir vamos descievei o caso onde assuniinios J = 2.

3.2 A Superposição de dois PPNl{ Polinomiais de
Primeiro Grau

Neste caso vamos apresentar alguns casos especiais de modelos (le PPNHs na presença

ou não de unia covariável.

55
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Modelo MI (superposição de processos independentes sem a presença de co-
variãveis)

Este modelo é um caso especial, onde assumimos a superposição de

polinomiais independentes e a função intensidade deste processo é dada por

À(t{) À:(t:) + À2(t.)

Neste caso temos unia intensidade linear.

A função de valor médio deste processo de superposição é dada por

«".(t«) - '"'':(t.) + m,(t«)

Assim, de (1.18) a função de verossimilhança com p = 0 é dada por:

Denotamos o vetor de parâmetros deste modelo por P = (Po, PI), e a

considerar PPNHs polinomiais dependentes

L(gln) - ll Po+ #ltí exp

2

}.l!

dois PPNHs

(3.2)

(3.3)

(3.4)

seguir vamos

Modelo M2 (superposição de processos dependentes sem a presença de co-
variãveis)

Neste modelo vamos considerar o caso onde a covariavél z{ não afeta a função de

intensidade e o parâmetro de correlação p, isto é, consideramos p constante.

Considerando a mesma função intensidade do modelo MI (3.2) a função de verossi-

milhança (1.18) com p constante é reescrita colho,

rll»:@i--*,«il l: l

* '"p { - 1":«.) + m,«.) - p(m:U.)«.:«.»:/'l },

onde i$''(tí) é definido em (1.19), rnl(t«) e m2(t.) ein (3.3) iespectivainente.

o vetou de parâmetros deste modelo por .J - (.Jo, 8i, /a).

z.(P, p)

(3.5)

Denota.mos

Nlodelo N13 (superposição de processos dependentes na presença de uma
covariável)

Assumir apoia que as funções intensidades correspondentes assuinein uni efeito niul

tiplicativo da covariável :z;í, í = 1, . . . , /z, dadas poi:

ÀI(tí) '' e .X2(ti) t:e Q''
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Neste caso, as funções de valor médio componentes rnl(t«) e m2(t«) são dadas por

'm:(t«) - Po'''""t. e m,(t«) - t:?'''-''
2

(3.6)

Vamos assumir que além do efeito da covariável zi ricas funções intensidades Àt(t{) e

À2(tí) não existe algum efeito da covaiiável z.í no parâmetro de correlação p, á = 1, 2, . . . , n.

Assim, de (1.18) a função de verossimilhança é dada por

ll l*:«J -- *,«JI 1: - oa:wl
* "p { ««) +'«'.,«.) - p(m:««)'m,«.»:/'l},

onde W(t{), é definido em (1.19), ml(t«) e m2(t«) em (3.6),respectivamente e o vedor de

parâmetros deste modelo é dado por g = (Po, ai, (o, Ci, p).

l}
z.(P l z. :o.)

(3.7)

Modelo M4 (superposição de processos dependentes na presença de uma
covariãvel)

A característica deste modelo é apresentar a ]nesma função intensidade do modelo

anterior e um efeito linear ]la covariável zi no parâmetro de correlação p dado na forma

aditivo p(zi) = 'ro + 'hzi, i= 1,2, . . ,n. De (1.18), a função de verossimilhança é dada

por

ll IÀ:«o -- À,«JI l:

x '"p { ' l":(t«) + m,(t«) - ("y0 + 'y:".)("':(t.)m,(t.)):/'l }, (3.8)

onde I't'(t{), é definido em (1.19), ml(t«) e m2(t«) elB (3.6), respectivamente e o vetor de

parâmetros deste modelo é dado por g ' (PO, .3i, eo, {i, '70, "yl).

lz,

L(P l z: n.)

3.3 A Superposição de dois PPNH Polinomiais de
Segundo Grau

Consideramos apoia um modelo PPNH na presença ou não de covaiiáveis, com J = 3

assim (3.1); assim a função intensidade deste nioclelo é dada por:

À(tí) Ài(t.) + À2(t:) (J. + j-f:) + J,tf. (3.9)
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Modelo MI (superposição de processos independentes sem a presença de co-
variãveis)

Este modelo é um caso especial onde assumimos a superposição de dois PPNHs poli-

nomiais indepei)dentes e a função intensidade deste processo é dada por (3.9); a função

de valor médio deste processo de superposição é dada por:

«,(t.) - -.:(t.) + 'm,«.) - (P.t. + gl$) + eg.
Assim, assumindo a supeiposição de dois PPNHs polinomiais independentes, temos

p = 0 e a função de veiossimilhança (1.18) é reescrita por:

Denotamos o vedor de parâmetros deste modelo por a = (/3o, /3i, /32).

H (PO + P:t:) + P,t? exp w.*« -'" ef, -.- }.l

(3.10)

z.(P, p) (3.11)

Modelo M2 (superposição de processos dependentes sem a presença de co
vanãveis )

Neste ntodelo consideramos o caso onde a covariável zi não afeta a função intensidade

e nem o parâmetro de correlação p, isto é, consideramos p constante.

Considerando a função intensidade do modelo MI em (3.9) a função de verossi-

lnilhança (1.18) com p constante é dada por,

ill*:oJ--*,«JI 1« a;ol
* '"p{ «.)+m,0.) p(m:«.)m,«.D:/:l},

onde I'l''(ti) é definido em (1.19), mi(t.),m2(t.) eni (3.10) respectivantente. Denotanlos o

vetou de parâmetros deste mo(leio poi .8 = (.(3o, .iii, ,J2, p).

l
z,(D, p)

(3.12)

Mlodelo M3 (superposição de processos dependentes na presença de uma
covariável)

Neste modelo coiisideiaiiios a situação onde a covaiiável =ri afeta a função intensiva(te

Dias não tt.teta o parâmet.lo (le coiielação /). As funções intensidades componentes deste

ntodelo e as funções do valor médio são os niesnios que assumimos no modelo anterior.

Neste caso o vetou de patâniettos deste modelo é (lado poi .d = (00, .8i, D2, (o, ei, C2, /))
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Modelo M4 (superposição de processos dependentes na presença de uma
covariável)

Neste modelo assumimos que a covariável z{ afeta a função intensidade e a correlação

p. As funções intensidades componentes deste modelo assumindo um efeito multiplicativo

da covariável #{, i:: 1, . . . , ri, são supostas por,

À:(t:) /3.e'C"' + Oitie'(:': e À,(t.) P,t?.'a'

Neste caso, as funções de valor médio componentes ml(t«) e m2(t.) são dadas por

«',:@«) - D..''"'t. + ê$.-':'' .«,G«) - g$.-',''.
Também vamos assumir que além do efeito da covariável z{ nas funções intensidades

Ài(ti) e À2(ti) existe um efeito da covariável zi no parâmetro de correlação p dado na forma

aditivo p(aç{) = 'o + I'iz{, í = 1, 2, . . . , n. Assim, de (1.18) a função de verossimilhança é

dada por

(3.13)

rl IÀ:«i-'.À,«ill:

x «p { - l":(t«) + «,:(t.) - (lo + 'y:«.)(m:(t«)m,(t.)):/'j }(3.i4)

onde W(ti), é definido em (1.19), ml(t«) e m2(t«) dado em (3.13), respectivamente.

O vetor de parâmetros deste modelo é dado por P = (Õo, dt, /32, (o, ei, C2, 'o, 'h).

l?.
L(P lz::o.)

3.4 A Superposição de dois PPNEI Polinomiais do
Terceiro Grau

Considerar apoia o modelo PPNH na pi-esença ou não (te covariáveis, caIU J = 4 en-l

(3.1); a função intensidade pala este modelo é (tecla poi

À(t:) Ài(t.) + À2(t,) + -3.t + .3:t?) + ..j3t?: (3.15)

Modelo MI (superposição de processos independentes sem a presença de co-
variaveis)

.Assumir a superposição de dois PPNHs polinoiiiiais independentes e a função in-

tensa(tarte deste processo é cla(ta ein (3.15) e a função de xaloi nié(tio deste processo de
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supeiposição é dada por:

m«.) - m:0.) + m,««) - W.t« + ef + eg) + af.
Assim, cassumindo a superposição de dois PPNHs independentes, temos p = 0 e a

função de verossimilhança (1.18) é dada por:

ll lca. -- /':* -- p,:D -- p;*?l '"p { + ef + Pf) --
'z

(3.16)

L(/3, P)

Modelo M2 (superposição de processos dependentes sem a presença de co-
variãveis)

Neste modelo vamos considerar o caso onde a covariável zi não afeta as funções

intensidades e nem o parâmetro de correlação p, isto é, consideramos p constante.

Considerando a função intensidade do modelo em (3.15) a função de verossimilhança

com p constante é dada em (1.18).

Denotamos o vetou de parâmetros deste modelo por /3 = (PO, Pi, P2, p).

Modelo M3 (superposição de processos dependentes na presença de uma
covariável)

Neste modelo vamos considerar o caso onde a covariável z{ afeta a função intensidade

mas não afeta o parâmetro de correlação p. As funções intensidades componentes deste

modelo e as funções do valor médio são os mesmos que assulnilnos no modelo anterior.

O vetor de parâmetros deste modelo é dado por © = (Po, Pi, Õ2, .a3, Co, (ll, C2, (l3, p).

Modelo M4 (superposição de processos dependentes na presença de uma
covariável)

Neste modelo assumir que a covas-iável zi afet.a a função intensidade e a correlação p.

As funções intensidades componentes deste modelo assumindo um efeito multiplicativo

da covaitavel .ci,z := 1, . . . , rl, sao dadas ])oi,

À-(t;) (ioe Co'r' + (3lfie-(i''' + .82tie (:'" e À2(t:) .J; t?. -'," (3.18)

Nest.e caso, as funções de valor médio coiiipoiientes rrzl(t) e m2(t) são dadas poi

,«:(t«) - ã'''':''f,. + !iilP.-'-.-' + 1l!$..-'''' ' «,,:(É«) - l!$'''''' (3.19)
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Também vamos assumir que além do efeito da covariável zí nas funções intensidades

Ài(t{) e À2(ti) existe um efeito da covariável zi no parâmetro de correlação p dado na

forma aditivo p(zi) = 'o + 'izÍ, { = 1, 2, . . . , n.

O vetor de parâmetros deste modelo é dado por .g - (/3o, .8i, D2, /3S, (o, Ci, e2, C3, 'yo, 'yi)

Observar que esses modelos considerando a supeiposição de dois processos polinonliais

pode levar a uin melhor ajuste aos dados, dada a grande flexibilidade de ajuste.

Outros polinomios de ordem mais elevada também poderiam ser considerados.

3.5 Análise Bayesiana para a Superposição de dois
PPNl] Polinomiais do Primeiro Grau

3.5.1 Modelo M2 (superposição de processos dependentes sem
a presença de covariáveis)

Pala uma análise Bayesiana desse modelo, consideramos as seguintes distribuições a

priori para 0o, Pi, e p:

/3o

P

- i'(.:, ó:l

- F(«,,z,,j

B(c, d)

l com ai, bl conhecidas

l com a2, b2 conhecidas

com c, d conhecidas (3.20)

Existem muitas possibilidades para a escollla de distribuição priori. Neste trabalho

a escolha da distribuição foi feita de acordo com o domínio do espaço paramétrico, isto

é, gama pala os parâmetros positivos (Õi, .82) e beta para o parâmetro p que estão

variando entre 0 e 1. Uma pequena análise de sensitividade foi feita na escolha caos

clifeientes valores dos liiperpaiâmetros; os i-esultados com dados simulados nlostiam que

as clifetentes escolllas não iiiodificaln substancialmente os resultados apresenta(tos (vei

exemplo de aplicação)

Neste caso, as cleiisidades a postetioti condicionais necessárias para o algoiitlno Gibbs

Sampling são dadas por:

la) --(Jo l eP.),z,a).) '- J8'':e ''''@i(g)
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LIÇ.

'@: (P)

3

.*p {(E "JZ«WD+ E «:z«0 - e4ljW)+ E «,z«0
i::l {::l ' ' :i=1 z'

#nt.e'h'" + pl.6oP:?l:/'}
Para simplificar denotamos

4«(Õn,P:) e -A2.(0o,P-)

por '4i{(ê) e .42i(P), onde,

H .A«(ê) - i::lgi:''

oo .A«(ê) - í:i:lgl:''
(b) «'(P: l wo,z,n.) " ÕÍ'':.-''p'V',(ê)

onde:

.*p { E ""'"U -- E «.,z«WO -'' E «:,'«0
{=1 ' {=1 i=1 '

.: }, -- ,.@P }
lc) "(P l ê(,),z,n.) " P' :(l py':@'S(ê)

onde:

@,(Õ)

{E ««'«o - """m) --E «.,'«o

+ ,taf-*:t:''}

3.5.2 Modelo M3 (superposição de processos dependentes na
presença de uma covariável)

Pata o modelo À'13 asstunimos as seguintes distribuições a priori pala .Jo, .8i, eo, Ci e

l

@3(P)

P

3n

€o

P

I'(at. Z,l); com «l, Z'i conhecidas

I'(a2, b2); com a2, b2 conhecidas

.V(cl, (ZI); com ci, (Zi conhecidas

V(c2, d2); comi-l c2, (/2 conhecidas

B(el, .fl); com e:, ./: conhecidas (3.21)
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Também assumimos independência a priori entre os paiâinetios. As distribuições

condicionais necessárias pala o algoritmo gibbs sampling são dadas por:

(a) «(õo l êwa, z, :0.) '- .8l;:'i.-ó:o'@:(g)

onde:

ü:(P) { (E «DZ«WD + >1: K:z«o eçy2.;E@) + E «;,z«G
-i-l 'í-l .i-l

pot.e'(o'' + p(z.i) l/3oPI '" c'(eo+(t)"« li/2 }

3

P(z. ) .4:: (#)
2

Para simplificar denotamos

..'!«(Po,#:) e Á2:(Po,P:)

por .4i{(/3) e Án(/3), onde,

u .'l::@) - i=lígi :'' - ieg;;=i :''

oo 'i«@) - i=1:8i :'' - i931:==i '''
(b) «-(P: l ewo,z,:0.) « Of'':.-ó,p-@,(ê)

onde

@,(.8) {E ««z«0 +E «:z'«WO +E «:z'«0
í-l i-l i-l

8. g:.-e:'" + p("«)j---T--e'K'''a ),« }

êK , Z, 9.) '- «Pl-ã@((. - ':)'l'P3(g)(c) «'(eo

onde

«,; (J) «p{ ";:«Je.+E«.:z«0 «.,z«0
;-l ;-l ;-l

Jot,:e'("" + p(.r« ) l/Jn.oi t3 c-(eo:-(- )--« l i/2 }

l K , :D.) '- -Pl-iã@(e: -':)'1Ó'-(g)(.i) --(él:
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'Ü.@ - .*p{ E"':''«0 «Jâ -- E«:,'«0 - ee:@)

goze'(''" + P(Zn) lat ÕI t3e-(e'+ei)n«l1/2}

(') «'(p l eW,z, n.) " p'' :(i - PP'':@.(g)

de:on

.*plE""'"0 'i«(ê)+E«:,z«0 .'!«©»

+ P(#n) IA)Di t3 e-(c'+e:)'« li/2 }

3.5.3 Mlodelo M4 (superposição de processos dependentes na
presença de uma covariável)

Pala o modelo M4 assumimos as seguintes distribuições a priori pala /3o, Pi, Co, Ci, 'o

e"h

Z 't
'@s(0)

Po

(lo

€l

'yo

'YI

I'(ai, bl); com ai, bi conhecidas

I'(a2, b2); com a2, b2 conhecidas

N(co, do); com có, do conhecidas

JV(ci,di); com ci, di conllecidas

B(eo, /o); com eo, /n conhecidas

B(el, ./i); com ei, .fi conhecidas (3.22)

As distribuições condicionais para o an-tostiadoi de Gibbs sainpling são dadas por:

(a) «-(.8o l êuÚ,e,a.) " 4''"e ''''üt(g)

onde:

Ü:(J) {(E «.o/«pa -- E «;-z«o - eçuygu) + E ,,.:'
;-l j-l ' ;-l

.&3

.3ot,.e'Ü'" + /9(:r«) IJo.8i :fe'(Ü+a) '« li/2 }

(b) n'(/31 l êuj.),e, S)t) c( JT'''e ':J: ü2(:q)

P(...) ,4::(.d )
')
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Ol-ide :

:*p { : ""'"0 !@) + E «.,'«WO -* E «:,''«0

a:ge'C:'" +pjgllÇae K'+n,«}

(') "(Co l eaÚ,Z, D.) '- "Pl-ã@(eo - 'o)'l'V'3(ê)
oi-lde:

'@;(P)

@,(a)

.*p{ "-«DG+E«::z'«0 e4:@)+E«,z«0 e4t@){-l {-l {-l

Polme'e':'" + pl/goÕI t3 e-((o+(i)nn l1/2 l}

(d) r(C: l eKO,z, D.) a "pÍ-5@(e: - ':yl#'-(ê)
nnrlp'

'*p { E ""'"o - (E «:,«Je: + E «.,/«o
í-l ' {-l {-l

gj?e'a'' + pjgjP-t:e'(a+a)=«li/2}

(e) «'(70 l ehÜ,z'n') '- ' om :(l - 'yoy' :'@.(g)

onde:

@.(#)

@4 (#)
2

«p { E "':''«0 (n-;Dd.'*«m -- E «::''«0 - Og--yz!@':= ' ;= '

+('yo + 'izí) IDo#l ts e-((o+(t)z«li/2 }

If) «'(ei l eK.),z,n.) cr eÍ: :(l ei)''':d'6(ê)

onde:

Ü6(.B)
l

.4«(#))

{ E «::z«0 É-lt.Çnd.'l:.(g) + E «;,z«0 bLbn4.'!,.(g»

+(-yo + 'i.rí)l;JoPI t3e-(Ü:'â)'-«li/2 }

Obseivai que as distribuições condicionais a posteiioii dadas eni (3.23) hão possuem

foiinas collllecidas, de nio(lo que falemos uso (lo algoiitnio (le \letiopolis-Hast.ings (vei

Chip e Greenbeig, 1995) pala gelar aniostias a posteiioii pala Jo, .ii, (n: (i, lo e 'yi.

De foinia siinilai as distiibnições condicionais a posteriori foianl obtidas pala a análise

(los outros modelos, assumindo distiil)tições a ))lioli convenientes para ca(la caso

(3.23)
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3.6 Aplicações Numéricas

Neste seção, apresentamos aplicações dos modelos apresentados nas seções anteriores

3.6.1 Exemplo l

Na tabela 3.1, apresentamos um conjunto de dados simulados a partir de superposição

de PPNHs polinoiniais independentes com função intensidade dada por

À:(t.) ' + P:t:.-':": (3.24)

Tabela 3.1: Dados gerados a partir de um processo PPNli

para os valores fixados 0o = 2, Pi = 1, Co = 3 e Ci = 5 ; 50 observações foram geradas

considerando uma covariável com valores l e 2. Observar que na geração desses dados

assumimos p = 0, 70.

Os resultados da análise dos modelos foram obtidos usando métodos NICMC imple-

mentado no software WINBUGS ( Spiegellialter eí a/., 1999) após descartar as 4000

primeiras observações(bum-in) .

Nlodelo À'12 (superposição de processos dependentes sem a presença de co-
variãveis)

.à seguia clesenv-olvenios unia análise Bayesiana assumindo os vários modelos propostos

pieviainente. Pala o modelo X12 assai)iiinos unia supeiposição (le dois PPNHs polinoiniais

(dependentes oilcle a covaiiável :r não afeta as intensidades e a coiielação p.

                   
l0,6306
11,2891
15,6073
20,9628
25,1134
25,1954
38,8020
56,1137
74,9975
85,5960 

86,1097
96,2841
96,3057
102,7717
137,3521
148,1138
149,3906
157,9336
159,3679
159,5329 

165,4108
165,9430
173,0731
175,6523
199.1072
203,0930
216,6014
220,7397
228,7703
232,1089 

235,6580
246,0373
249,2204
252,8160
255,2921
271,1487
290,5067
305,3189
338,0622
343,3429 

343,3536
349,9357
359,3489
362,0208
363,7467
370,1592
381,4956
382,5202
390,5408
398,8943 
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Considerando as distribuições a priori dadas pala o lbodelo À'12 dadas em 3.21; fixa-

mos alguns valores para os hiperpaiâmetros (Vrs Hip), os sumários a posteriori são da-

dos na Tabela 3.2, onde estão apresentadas características tais como média a posteriori,

desvio-padrão (DP) e intervalos de credibilidade de 95 % pala os parâmetros de interesse.

Também apresentamos o fatos de escala de dedução R (Gelman e Rubin, 1992) para os

parâmetros Po, Di, p do modelo N12. Comi valores diferentes dos hiperparâmetros, as

ibédias a posteriori são próximas pala cada paiâi:netros do modelo, vadiando apenas os

erros-padrão e os resultados para as cadeias geladas foram satisfatórios, e isso pode ser

visto graficamente na Figura 3.1 que apresenta o traço e a densidade dos parâmetros de

interesse.

Tabela 3.2: Resumos a posteriori para o modelo M2.
Parâmetro l Vrs. Hip Média D.P Interv. deCredibilidade Ê

Também observamos convergência clo algoritmo a partir dos fatores de escala de

redução R introduzidos poi Gelman e Rubin (1992). As estimativas Bayesianas para

os parâmetros Do, /7i e p estão próximos dos valoi-es usados pala simulação dos dados.

Modelo M3 (superposição de processos polinomiais dependentes)

Neste caso, vamos consicleiar a superposição PPNH polinomiais, dependentes onde

a covaiiável afeta as iiitensidacles individuais pala cada componente, mas não afeta o

paiânietio de coiielação /9

Coiisideiando as distribuições a piioii clo modelo X13 dadas enl 3.21, na Tabela 3.3,

aptesentanios os iesuinos a posteiioii coriespolident.es aos palânletios Jo, .Ji, Co, (i e

É) , onde fixados diferentes valores pala os hipeiparânietios. Nesta Tabela estão apre-

ent.idas caiacteiísticas tais como média a post.eiioii, desviopaclião (DP) e intervalos deS

  r(12; 6) 1,9654 0,5778 (0,9916;3,243) l,UU4
F(36;18) 1,981 0,3341 (1,381;2,689) 1,009
r(100; 50) 1,992 0,2002 l1,618;2,404) 1,005

/3i 1'(6; 3) 1,059 0,01395 (l,U32;1,U87)
(ílli41 íl 084)

l,UUI
1,017F(0,001;0,001) 1,059 0,01294

F(1; 0, 001) 1,059 0,01292 (1,033;1,084) 1,003

P F(42;18) 0,6826 0,05887 (0,5627;0,7923) l,U24
1,026í(35;15) 0,678 0,0644 l0,5454;0,7982)

1'(28,12) 0,6724 0,07166 (0,5265;0,8062) 1,006
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Figura 3.1: O traço e a Densidades a posteriori de Po, .8i e p

credibilidade de 95% para os parâmetros de interesse. Tainbéln é mostrado o fator de

escala de redução R para os parâmetros .8o, .8t, (o, {i e p do modelo b13. Com valores

diferentes dos hiperpaiâinetios as médias a posteriori são pióxinlas para cada parâmetros

do ntodelo, variando apenas os ecos-padrão e os iesult.idos pala as cadeias geradas foiain

satisfatórios, e isso pode sei visto graficamente na Figura 3.2 que apresenta o baço e a

densidade dos parâmetros de interesse. Tainbéni temos R inenoies do que 1,1 pala todos

os casos, o que indica conveigéncia do algoritmo.
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Tabela 3.3: Resumos a posteriori para o modelo M13.
Parâmetro [ Vrs. Hip A/lédia D.P ] Interv. deCredibilidade R

Mlodelo M14 (superposição de processos dependentes na presença de uma co-
variável)

Neste caso, vamos considerar a superposição de PPNH polinomiais, dependentes onde

a covariável afeta as intensidades individuais para cada componente e o parâmetro de

correlação p.

Considerando as distribuições a priori do modelo M4 dadas em 3.22, na Tabela 3.4,

apresentamos os resumos a posteriori correspondentes aos parâmetros Po, /3t, Co, Ci, 'o

e 'h, onde fixamos diferentes valores pala os hiperparâmetros. Nesta Tabela estão apre-

sentadas características tais como média a posteriori, desvic-padrão (DP) e intervalos de

credibilidade de 95% para os parâmetros de interesse. Também é mostrado o fatos de es-

cala de dedução R para os parâmetros Po, .8i, Co, (i, 'yo e 'h do modelo h13. Cole valores

diferentes dos liiperpaiântetios as médias a postetioii são próximas para cada pala,illetros

do inoclelo, vadiando apenas os erros-padrão e os resultados para as cadeias geradas fot-am

satisfatórios, e isso pode sei visto giaficainente na Figura 3.3 que apresenta o baço e a

densidade dos parâmetros (te illteresse. Também temos R menores do que 1,1 para todos

os casos, o que indica convergência do algoiitlno.

6o F(32,16) 1,977 0,3497 (1,352;2,72)
l1,807;2,2)

l,UU9
1,0061'(400,200) 1,998 0, 1003

F(36;18) 1,98 0,3281 (1,39;2,67) l,001

  F(16;8) 1,008 0,01057 (0,9876;1,029) l,UUI
1,012i:(ÕJÕii Õ, ooi) 1,015 0,01187 l0,9922;1,039)

F(0,01;0,01) 1,015 0,01303 l0,991;1,042) 1,026

  N(5; 100) 4,998 0,09932 (4,802;5,191)
(a1371;5,613)

l,uub
1,039N(5; 10) 4,991 0,3161

  4,994 0,4356 (4,146;5,848) 1,005

  N'(3; 25) 3,008 0, 1995 (2,621;3,4U4) l,Ull
1,002N(3; 5) 3,012 0,4393 (2,154;3,878)

N(3, 10) 3,008 0,3113 (2,397;3,619) 1,081

  B(36; 16) 0,693 0,06326 (0,5629;0,8095) L,UUb

  0,7015 0,08169 (0,5302;0,8477)
  0,6998 0,04808
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Figura 3.2: O traço e a Densidades a posteriori de .8o, Pi, (o, ei e p

3.6.2 Exemplo 2

Na Tabela 3.5 apresentamos uin conjLmto de dados simulados a partir de superposição

de PPNH polinoiniais comi função intensidade

À(t;) .3nC (U& +.dttie-(l=i + i32tÍt3 ( i (3.25)

pala os valores fixados .8n :: 2, Ji :: l, .g2 :; 0,0005, Co :: 10. Ci :: 0,04 e e2 :: 6; 50

observações falam geladas consiclei-ando unia covaiiável com valor es l e 2. Obseivai que

na geração desse da(tos assuniintos p := 0, 60.

Os resultados da análise elos ntodelos roíam obtido atráves de métodos NICXIC im-

plementado no soft.waie WINBUGS ( Spiegelhaltei el aZ., 1999) após descaitai as 4000
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Tabela 3.4: Resumos a posteriori para o modelo M4.
Parâmetro Vrs. Hip Média D.P l Interv. deCiedibilidade R

primeiras observações(bum-in)

Tabela 3.5: Dados gerados a partir de um processo PPNH

16,8020
30.4973
35,3689
44,8513
50.2903
55,7758
58.6047
59,2910
79,7070
112,7705

122,8344
127,7346
138,5892
154,1542
163,9526
193,4524
199,2737
203,1503
212,1710
212,6769

217,1556
226,9226
239.3495
242.5827
251,6214
260,7475
265.0749
267,0238
267,5278
274,4078

279,4498
285,1199
292,6699
294,1804
295.2527
301,4230
307,9631
313,5644
320,8508
323,1998

334,2854
338.7823
339.0948
340.9788
342,7167
349,6443
355,4436
363,6157
392,3553
397,8285

A seguir vamos apresentei os resultados obtidos considerando os modelos int.rocluzidos

acima

(3o F(32,16) 1,965 0.3431 (1,348;2,688) l,001
F(400,200) 1,997 0.09966 (1,806; 2,197) l,001
r(36;18) 1,971 0,3251 (1,381; 2,653) 1,002

  F(16;8) 1,008 0.01057 (0,9876;1,029) l,001
F(0, 001; 0, 001) 1,008 0.01109 (0,9865;1,030) 1.022
I'(o,Ol;0,01) 1.010 0.01272 (0,9862;1,036) 1,004

  JV(5; 100) 4,998 0.09932 (4,802;5,191) 1,005
N'(5; 10) 4,99 0,3155 (4,372;5,611) l,001
N(5, 5) 4,984 0,4444 (4,115;5,86) 1,025

  N'(3; 25) 3,008 0.1995 (2,621;3,404) l,Oll
JV(3; 10) 3,017 0,3181 (2,399;3,645) 1,043
N'(3, 5) 3,021 0,4455 (2,133;3,886) l,Oll

"yo B(12; 28) 0.3043 0,072 lo,1733;0,45833) 1,006
-B(30; 70) 0.3009 0.04574 (0,2156;0,3941) 1,003
B(6, 14) 0.3035 0.09938 lõl í29i;0,5ils) l,001

'yi B(14; 56) 0,2018 0,0477 (0,1173;0,3036) 1,009
B(12; 48) 0,2014 0.05142 (0,1104;0,3104) l,001
B(7, 23) 0,235 0.07581 (0,1048;0,3994) 1,003
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Figura 3.3: O baço e a Densidades a posteiioii de .(3n, .J], {i, Cu, '/'o e 'yi.

Nlodelo M2 (superposição de processos dependentes sele a presença de co-
variâveis)

Assunlinios uma supeiposição de dois PPNH polinoinial, dependentes onde a covaiiável

u não afeta as intensidades e a correlação p.
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Considerando as distribuições a priori do modelo À'12 com J := 3 conhecidas, fixamos

alguns valores para os hiperpaiâmetros (Vrs Hip), onde os resultados a posteriori estão

sutnarizados na Tabela 3.6, onde estão apresentadas características tais como média a

posteriori, desvio-padrão (DP) e intervalos de credibilidade de 95%o para os parâmetros

de interesse. Também apresentamos o fator de escala de dedução -R (Gelman e Rubin,

1992) para os parâmetros /3o, PI, /3e, P do lllodelo À/12. Com valores diferentes dos

hiperparâmetros observamos que as médias a posteriori são próximas para cada valor leal

parâmetros do modelo, variando apenas os erros-padrão e os resultados pala as cadeias

geradas foram satisfatórios; isso pode ser visto graficamente na Figura 3.4 que apresenta

o traço e a densidade dos parâmetros de interesse.

Tabela 3.6: Resumos a posteriori para g !ng1lelo M2
Vrs. Hip Média D.P Interv. deCredibilidadeParâmetro Ê

['(24; i21
1'(48;24
1'(36;18

r(o, oi; o, oi)
I'(l;0,01
I'(lo;lol

1'(10;20000
1'(20;40000

1'(100;200000
1'(45;30)
F(18;12.
F(12, 8

1,978
1,988
1,986
1,086
1,089
1,087

0,0004824
0.0004938
0.0004989

0,6011
0,6052
0,6008

0,3987
0,2858
0,3278

0,02509
0,03434
0,03991

0,0001255
0.0001003

0.00004876
0.05435
0,07764
0,08906

(1,275;2,837)
1,466;2,586
il395;2,6681
1,037;1,135
ll,022;1,156)

166'(1,01

'0,0003138;0,0007052
(o,oóõ4082;0,000S987

(0,4491;0,7504
'0,4217;0,7694

1.029
1,015
1,032
1,035
l.001
1,016
1,012
1,006
1,002
1.013
1,005
1,051

Modelo M3 (superposição de processos dependentes na presença de uma co-
variâvel)

Neste caso, vamos col-tsiderar a superposição de lun PPNH polinomial, dependentes

onde a covaiiável afeta as intensidades individuais pala cada componente, idas não afeta

o parâmetro de coiielação p.

Consi(teiando as dista-ibuições a priori do modelo N13 com J := 3 conhecidas, na Tabela

3.7, api-esentainos reslullos a posteriori correspondentes aos paiânietios .Jo, .3i , .J2, eo, Ci , e2

e p, onde fixados diferentes valores para os liipeiparâinetios. Nesta Tabela estão apre-

sentadas caiacteiísticas tais como média a post.eiioii, desvio-padrão (DP) e intervalos de

credibilidade de 95% para os parâmetros de interesse. Tainbéin é niostiado o fatos cle
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Figura 3.4: O traço e a Densidades a posteriori de Do, /3i,P2 e p

escala de redução -R para os parâmetros /3o, /3i, P2, Co, (i, (2 e p do modelo M2. Com

valores diferentes dos hipeiparâmetros as médias a posteriori são próximas para cada

parâmetros do modelo, variando apenas os erros-padrão e os resultados para as cadeias

geradas foram satisfatórios, e isso pode sei visto graficamente na Figura 3.5 que apresenta

o traço e a densidade dos paiâmetios de interesse. Também temos R menores do que l,l

pala todos os casos, o que indica convergência do algoiitmo.

]Vlodelo M4 (superposição de processos dependentes na presença de uma co-
variável)

Neste caso, vamos consideiai a supeiposição cle PPNH polinomiais, dependentes onde

a cox.,a.Fiável afet.ca as intensidades individuais pala cada contponente e o parâmetro de

correlação p.

Considerando t\s dist.iibuições a piioii (to mo(leio N14 com J = 3 coliliecidas, temos na

Tabela 3.8 os sudários a postetioii de interesse coriespondelites aos pala-ntettos /3o, .Ji , .:32 ,
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Tabela 3.7: Resumos a posteriori para o !!modelo M3
Vrs. Hip l À'média D.P Interv. deCredibilidadeParâmetro Ê

eo, ei, e2, 'o e 'i, onde âxamos diferentes valores para os hiperparâmetros. Nesta Tabela

estão apresentadas características tais como média a posteriori, desvie-padrão (DP) e

intervalos de credibilidade de 95% pala os parâmetros de interesse. Também é mostrado

o fatos de escala de redução R para os parâmetros Oo#i, .(32, (o, Ci, 7o e "h do modelo

h/14. Com valores diferentes dos hipeiparâmetros as médias a posteriori são próximas

para cada parâmetros do modelo, variando apenas os erros-padrão e os resultados pala as

cadeias geradas forram satisfatórios, e isso pode ser visto graficamente ]la Figura 5.2 que

apresenta o traço e a densidade dos paiâinetros de interesse. Também temos R menores

do que 1,1 pai-a todos os casos, o que indica convergência do algoiitnio.

3.6.3 Exemplo 3

Na Tabela 3.9, api-esentanios um conjunto (le dados silnulaclos a partir da supeiposição

cle PPNH polinomiais com função intensidade dada por

.\i(ti) = .ine Ü'' +.8:t;e a'' + J,t?e'e'"' + .i,tjie a:'', (3.26)

6o F(24;12) 1,994 0,4058 (1,283;2,864) l,UIQ5
1'(12; 6) 1,992 0,5776 ll,021;3,272) 1,019

1'(400;200) 2,00 0,09979 (1,809;2,202) 1,007

  I'(o,Ol;0,01) 1, 132 0,05775 (1,026;1,254) 1,031
F(20;10) L.078 0,0748 (0,9354;1,236) 1,093
r(l;0,01) 1,085 0,0446 ll,o06;1,182) l,001

  1'(10;20000) 0,000481 0,0001531 (0,0002292;0,U00823) l,UUI
r(50;100000) 0,0004969 0,000006978 (0,0003694;0,0006434) 1,009
F(100; 200000) 0,0005448 0,0000523 (0,0004473;0,000652) 1,008

€o N'(0; 100) 7,944 6,017 ( 0,05079;22,25) L,UU3

1'(5; 1) 5,511 2,81 (0,5811;11,35) 1,056
1'(5; 10) 9,996 0,9984 (8,039;11,95) l,001

  N(0; 100) 0,0277 0,03376 ( 0,004679;0,08451) L,U67
F(0;0,1) 0,04807 0,0205 (0,007921;0,08769) 1,006
r(o; l) 0,04038 0,02408 ( 0,004939;0,09017) 1,002

  F(0;100) 6,891 6,017 (0,2756;21,52) l,U28
F(5; 1) 4,948 1,022 (2,937;6,89) 1,052
F(6; 1) 5,985 1,004 (4,0;7,953) 1,009

P F(24;16) 0,5702 0,05365 (0.464;0,6763) l,UU6
F(18;12) 0,5663 0,09139 (0,3837;0,7378) 1,014
1'(6,4) 0,6182 0,1617 (0,2737;0,8906) 1,048
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Figura 3.5: O baço e a Densidades a posteriori de .8o, .{3i, P2, Co, Ci, C2 e p

para os valores fixados .i3o = 2, .(3i :: 0, 91, .(32 :: 2 x 10'ú, /3s :: 1, 0 x 10-õ, (o ;: 15, éli ::

0,001, {l2 = 20 e C3 :: 25 l 50 observações focam geradas considerando mina covariável

com valores l e 2. Obseivat que na geração desse dados assuntiinos p = 0, 70.

Os i-esultados da análise (tos modelos falam obtido attáves de métodos XICÀ.IC iin-

plei:dentado no software WINBUGS (Spiegellialtei et a.Z., 1997) após descartar as 4000

primeiras observações(bum-in).

.à seguii apiesentantos os suliiáiios a posteiioi considerado os ntodelos propostos pte-

\.,iai:ciente.
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Tabela 3.8: Resumos a posteriori para q !11gdelo M4
Vrs. Hip l NlédiaParâmetro R

Modelo M2 (superposição de processos sem a presença de covariáveis)

Assumimos uma superposição cle dois PPNHs polinomiais, depelldentes onde a co-

variável z não afeta as intensidades nem correlação p.

Considerando as distribuições a priori dada para o modelo N12 comi J = 4 conhecidas,

fixamos alguns valores pala os hiperpaiâmetros (Vrs Hip), onde os resultados a posteriori

estão suniarizados na Tabela 3.10. Observantos que cola valores diferentes dos hipei-

paiânietlos as médias a posteriori são ])ióxinias para cada parâlnetios do modelo, vad-

iando apenas os eixos-padrão e os iesult.a(tos pala as cadeias geladas forant satisfatórios,

e isso pode sei visto giaficaniente ila Figura 3.9 que apresenta o t.laço e a (tensiclacle dos

oaiâilletros de interesse

Po r(24;12) 1,995 0.4079 (i, z'r'r; z, 8'rJ
lil4'ií;2,602)

L,UUZ
1,023Í(49i28) L,995 0,2884

1'(72;36) 1,998 0,2347 (1,561;2,482) 1,003

  I'(o,Ol;0,01) 1,068 0.0558 (U,94'/'r; l, lb9)

(Õl9435;1,184)
l,UDZ
1,024r(60; 60) 1,068 0,06659

I'(l;0,01) 1,085 0.0446 (1,006;1,182) l,001

  F(10; 20000) 0.0004697 0.0001502 (0,UUU223;u,uuuõublj
(Õ:ÕM3992; o, oo059i4)

l.uuó
l,Ollí(100;200000) 0.0004908 0.00004904

F(20i40000) 0.0004734 0.0001082 lo,oo02865;0,0007086) 1,014

€o N(0; 100) 9,032 6,053 (U,84'r2;23,33j
l61Õ67;9,98i)

l,uóz
1,052F(8; 1) 8,014 0.9993

F(10; 1) 9,996 0,9984 (8,039;11,95) l,001

  jv(o;0,01) 0.0277 0.03376 ( u,uu40'ru;u,uõaüiJ
( -o, 07sõíi o, 0903s)

1, ut) f

1,008I'(o; o, l) 0.01512 0.04742

r(o; l) 0.04038 0.02408 (-0, 004939; 0, 09017) 1,0U2

  I'(o;0,01) 6,891 6,017 (U,2'rbo;zl,DZ)
PI g37; 6, 89)

J.,UZÓ
1,052F(5; 1) 4,948 1,022

F(6; 1) 5,985 1,004 (4,0;7,953) l,UU9

'yo F(18; 54) 0,2376 0.04916 (U,J.4yt);U,ó411)
(ÕD269; o, 3558)

l,uuz
1,0031'(12;36) 0,2302 0.0589

1'(9,27) 0,2354 0.06525 lo,1199;0,373) l,UU9

'Yi r(33;187) 0,1484 0.02372 (u,lu49;u,lyíõ)
ÍÕ:íõni ÕI i978)
(tõ9593; o, 2036)

L,UZÕ
l,001
1,004

i'(30; no) 0,1465 0,02462
r(24,136) 0,1455
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Figura 3.6: O traço e a Densidades a posteriori de .í3o, Pi, .82, Co, (i, (2, "ro e "h

Modelo M3 ( superposição de processos dependentes na presença de uma
covariável)

Neste caso, vadios consideiat a supeiposição de PPNHs polinoiniais, dependentes

onde a covariável afeta as intensidades individuais para cada componente, mas não afeta

o parâmetro de correlação p

Considerando as dista-ibuições a priori (to modelo X13 com ./ = 4 conhecidas, temos

na Tabela 3.11, os lesunlos a poster'iori coi'i'espondentes aos pai'ãmeti'os i3o, ..ii, .J2,

.i3, (o, ei, (2, .,3 e p. Obseivanios (lue com valores diferentes tios liipeipai'âinetios

as niéclias a posteriori são pióxilnas pala ca(ta paiânietios do modelo, x.atian(to apenas

ermos-i)adido e os insultados pala as cadeias geradas foiani satisfatói-ios, e isso pode()s
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Tabela 3.9: Dados gerados a partir de um processo PPNH

Tabela 3.10: Resumos a posteriori para o modelo M2.
Parâmetro Vrs.Hip Média l D.P Interv.deCredibilidade R

ser visto graficamente na Figura 3.10 que apresenta o traço e a densidade dos parâmetros

de interesse. Também temos R menores do que 1,1 para todos os casos, o que indica

convergência do algoritnlo.

Mlodelo M4 (superposição de processos dependentes na presença de uma co-
variável)

Neste caso, vamos consicleial a superposição de PPNHs polinolniais, dependentes

onde a covaiiável afeta as intensidades individuais pala cada componente e o paiâmetio

de coiielação /].

Consicleiando as (listiibuições a priori do modelo N14 conhecidas, na Tabela 3. 12, apie-

sentainos I'esunlos a post.Priori coi'i'espondentes aos paranieti'os .JO, JtJ .J2) .'3:3, {lOI €1 l €2} sc3,

e :rl : onde fixamos difei'entes valor'es pai'a os hipei'pai'âlneti'os. Nesta Tabela estão ap-

ieseiit.idas características tais como média a post.eiiori, (lesvio-padrão (1)P) e intervalos

cle ciedil)ili(jade cle 95% pala os T)diâmetros (le interesse. Tatnbéni é inostiado o fatos de

-'0

(3o F(24; 12) 2,133 0,425 (1,38;3,037) 1,004
F(48;24) 2,014 0.29 (1,485;2,625) 1,007

  I'(o,001;0,0001) 0,952 0,02239 (0,9029;0,99) 1,049
I'(o,Ol;0,01) 0.9515 0,02243 (0,9023;0,9897) 1,010

  r(20; 2000) 0,0002068 0,00004347 (0,0001292;0,000299) 1,006
F(10; 10000) 0,0001273 0,00003839 (0,000006257;0,0002124) 1,008

  1'(50;200000) 1, 315E 6 1, 021E 9 (1,051-E 6; 1, 596.E - 6) 1,014
1'(100;2000) 1,86E 6 1,39E 7 (1, 596.E - 6; 2, 139.E - 6) 1,013

P 1'(48;12) 0,7998 0,05124 l0,6907;0,8901) l,001
F(40; 10) 0,7998 0,05607 (0,6793;0,8038) 1,007

                   
9,0226
13,6092
25.0062
28,8325
41,0224
60,2645
69,4851
129,9379
130,5394
156,2600 

163,9241
172.6444
173.3407
190,2042
191,4878
193,1681
195.3098
209.3594
216,4074
229.3982 

234,1622
237.2154
256,3211
257.8515
266,2266
269,6066
275,1535
299,9811
308,4226
313,0338 

320,3625
333,9281
335,3652
341,1776
345,9216
346,7785
352,9118
354,5584
356,2139
372,1163 

372,4804
374,1010
379,0545
381,3608
381,6248
386,6440
387,2999
391,2027
392,5856
397,0635 
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Figui-a 3.7: O traço e a Densidades a posteriori de Jo, ai, Õa, .5s e p

escala de redução n para os parâmetros .âo, .8i, P2, .83, Co, ei, e2, (3, 'o e 'yi do modelo

À/14. Com valores diferentes dos hiperpaiâmetios as inéctias a posteriori são próximas

pala cada pala.menos do modelo, variando apenas os erros-padrão e os resultados pala as

cadeias geladas foianl satisfatói-ios, e isso pode ser visto giaficaniente na Figura 3.11 que

apresenta o traço e a densidade dos paiâmetios de interesse. Também temos /? nlenoies

do (lue 1:1 pata todos os casos, o (lue illdica coliveigência do algoiitmo.

3.7 Seleção de modelos

Considerando os processos de seleção cte ino(belos vistos na seção 1.3.2, utilizamos o

método DIC implenient.ado no pacot.e estatístico W'iliBugs (vei S])iegellialtei eí a.1.. 2002)
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Tabela 3.11: Resumos a posteriori para o modelo M3.
Parâmetro Vrs. Hip hlédia D.P Inteiv.deCredibilidade R

onde observamos dos resultados apresentados na Tabela 3.13 que para o modelo PPNH

polinomial de primeiro grau o modelo M4 tem o o melhor ajustem pala o modelo PPNH

polinomial de segundo grau o modelo M3 apresenta o melhor ajuste e pala o modelo

PPNH polinoi-mal de terceiro grau o modelo À/14 apresenta o melhor ajuste.

  1'(48; 24) 2,086 0,2976 (1,543;2,707) 1,002
F(12;6) 1,931 0,5388 (1,011;3,124) 1,003

  F(120; 60) 0,9017 0,01469 (0,872;0,9296) l,001
1'(40;20) 0,951 0,01955 (0,9094;0,9857) 1,002

6, r(50; 250000) 0,0001494 0.00002086 (0,0001113;0,0001931) 1,003
F(3;100000) 0.0001081 0.000050.42 (o,oooiii3;0,000i93i) 1,003

g3 F(50; 50000) 1. 83E 6 1. 273E 7 (1, 118-E - 6; 1, 44-E - 6) 1,005
1'(1;1000000) 0.0000001004 0.00000008763 (1, 18.E 6; 31,931-E - 6) 1,005

€o N(15; 100) 14,98 l0,06 l 4,6õ8;a4.6i) 1,004
N'(5; 100) 4.987 lO,oo ( 14,67;24,5) l,001

  JV(0; 100) 0.02526 9,973 ( 19,58;19,45) 1,007
F(0;100) 0.002363 9,988 l i9.s5;i9,s9) 1,003

  N(18; 100) 18,0 l0,04 (-1, 678; 37, 69) 1,002
N(20; 100) 19,98 9,991 (0,2105;39,52) 1,008

  F(25;10) 24,99 3,175 (18,75;31,21) 1,002
r(25;100) 24,96 l0,01 (5,369;44,65) 1,004

P F(48;12) 0,7999 0.05116 (0,6908;0,8901) 1,004
r(16; 4) 0.7999 0.08739 (0,6036;0,9393) 1,013
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Tabela 3.12: Resumos a posteriori para o modelo M4.
Parâmetro Vrs. Hip Nlédia D.P jlnterv. deCiedibilidade Ê

Tabela 3.13: Resultados obtidos para o Critério DIC
N.modelo l N' Obs l DIC l N.' Paiâinetros

J-2
X12 50 344.813 3

X13 50 345.206 5

X14 6

J-3
X12 50 357.657  
\13 50 357.-436 7

\14 50 362.622 10

J-3
X12 50 122.880 5

X12 50 122.83 9

\14 30 364.166 LI

  r(24; 12) 1.995 0,4079 (1,277;2,87) 1,002
r(48;28) 2,00 0,2919 (1,473;2,609) l,Oll
1'(72;36) 2,00 0.2358 (1,563;2,486) 1,005

  F(0, O1; 0, 01) 1,068 0.0558 (0,9477;1,169) 1.062
F(1; 1) 1, 103 0.03562 (1,036;1,174) 1,036

r(l;0,01) 1.085 0.0446 (1,006;1,182) l,001

  F(10; 20000) 0.0004697 0.0001502 (0,000223;0,0008061) 1,003
1'(100;200000) 0.0004966 0.0000496 (0,000404;0,000599) 1,009
F(20;40000) 0.0004838 0.0001083 (0,0002953;0,0007177) 1,008

  F(10;20000) 0.0004697 0.0001502 (0,000223;0,0008061) 1,003
F(100; 200000) 0.0004966 0.0000496 (0,000404;0,000599) 1,009
F(20;40000) 0.0004838 0.0001083 (0,0002953;0,0007177) 1,008

€o N(0; 0, 01) 8,047 6,025 (0,04972;22,32) 1,010
r(8; 1) 8,014 0.9993 (6,067;9,981) 1,052
r(10; 1) 9,996 0.9984 (8,039;11,95) l,001

  N'(0; 0, 01) 0,0277 0.03376 ( -0, 004679; 0, 08451) 1,067
F(0;0,1) o.04807 0.0205 (0,007921;0,08769) 1,006
I'(o; l) 0.04038 0,02408 ( 0,004939;0,09017) 1,002

  I'(o;0,01) 6,891 6,017 (0,2756;21,52) 1,028
F(5; 1) 4,948 1,022 (2,937;6,89) 1,052
F(6; 1) 5,985 1,004 (4,0;7,953) 1,009

  F(0;0,01) 6,891 6,017 (0,2756;21,52) 1,028
1'(5; 1) 4,948 1,022 (2,937;6,89) 1,052
1'(6; 1) 5,985 1,004 l4,0;7,0s3) 1,009

'70 1'(4; 16) 0.1698 0.07508 (0.05174;0,3407) 1,002
F(12; 48) 0.1839 0.0465] (0,102;0,2832) 1,007
F(2, 8) 0.1371 0.08384 lo,01925;0,3377) 1,002

'h F(20;180) o.o90816 0.02078 lo,06132;0,1425) l.001
1'(30;270) 0.09828 0,0167 (0,06769;0,1332) 1,006
I'(l0,90l 0.09572 0.02854 lo,04751;0,1582) 1.003
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Figura 3.9: O t.laço e a Delisi(jades a post.eiioii (le Jo:.ii, .Íj2, .3a, eo, Ci, e2, (:3: ''o e '1



Capítulo 4

Superposição de Processos de
Poisson ]Não-homogeneos de Lei de
Potências

4.1 Introdução

Apresentamos neste capítulo, outra forma paramétrica especial para a função intensi-

dade de superposição de dois PPNHs. Um processo Lei de Potência (PLP) é um PPNH

que é considerado como um modelo de crescimento em coilfiabilidade. Um PLP é carac-

terizado pela taxa de ocorrência ou pela função intensidade dada por:

Àj(t l ê) y- (;)p' (4.1)

pala .j - 1, 2; ©) = (0j, Õy).

Neste caso, a função do valor médio é dada por m.Í(t) - (6)P', j - 1, 2. Os parâmetros

0 e # são respectivamente chamados parâmetro de escala e forma do modelo PLP. Alguns

casos especiais de modelos PLP quando o paiâinetro .(3 assumi os seguintes valores:

(i) .8 l (Processo Hoinogêneo)

(ii) ..3 > 1 (Sistema ein Deterioração )

liii) ..3 < 1 (\lo(leio cle Ciesciniento eni Confiabiliclade)

OI)servanios (lue qttaiiclo o paranietio .J / 1, reinos iun processo cle Poisson não

Honionêlieo.

85
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4.2 ]ibrmulação da Superposição de dois PLP

A modelagem de processo de Lei de Potência (A/IPLP) é frequentemente usado em

modelos de falhas no sistemas de reparos, quando ambos tipos de renovações padrões

estão presentes (ver por exemplo, Muralidharan, 2001). A NIPLP permite que a taxa de

falha pode ser afetada pelas falhas e pelo reparo.

Seja MÍ(t) o PLP que representa o número acumulado de falhas ein (0,tj para o J-

ésimo processo componente com função intensidade Àj(t l #f) assumindo uma superposição

de J PLP, cuja forma assumimos conhecida, mas incluindo um vedor de parâmetros /3j

desconhecido. A função intensidade é dada em (1.11)

Seja Z)t o conjunto de dados observados até o tempo t e n épocas observada:

0 < ti < t2 <,...,Z. < t,(modelo de tempo truncado).

Considerando a função intensidade (4.1), com .j = 1,2 e a presença de dois PLP

dependentes, a função de verossimilhança para P - (P] , Õ2) e p dada en] (1.18).

A seguia apresentamos alguns modelos PPNH de lei de potência com presença ou leão
cle covariáveis

4.2.1 Modelo MI (superposição de processos independentes
sem a presença de covariáveis)

Nesta seção consideramos a superposição de dois processos PLP independentes, as
funções intensidades são dadas por

À:u - (:)(É)'-': . À,w - (Ê)(i)"': o.n
onde .8y > 0, 0j > 0, .j = 1, 2.

.A funções dos valores médios deste processo de supeiposição são dadas por

m-UJ-(1)'' . ,«,«.)-(;1)"
.\ função de verossilltilhança (2.19) com p = 0 é dada poi

'':2 1 '., - {Ü i(á') (â'y'': -- (1:)(i)'''''l}.*-{ '#l)'' -*
':)'':;l }

Deilotei-nos o x.et.or (te paiânietros deste modelo poi g - (l91 , 02, Jt, .íi2)

(4.3)

(4..1)
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4.2.2 Modelo M2 (superposição de processos dependentes sem
a presença de covariáveis)

Neste modelo onsideramos a superposição de dois PLP dependentes e a função inten-

sidade a il-lesma do modelo MI, e o parâmetro de correlação p constante. A função de

verossimilhança (2.19) com p constante é reescrita colho,

* '"p { I'"-«.) + «.,««) - p(«".-«.)'«.:@.»'/'l }

onde W(t{) é definido em (1.19) e ml(t.) e m2(t.) elb (4.3). Denotamos o vetor de

parâmetros deste modelo por P - (01, 02, Oi, P2, p).

Ü + ' 2 j
kz.(P :o.)

(4.5)

4.3 Superposição de dois PLP Dependentes na Pre
sença de uma Covariável

Nesta seção vamos apresentar alguns casos especiais para o modelo de PLP con-

siderando a função de intensidade do i-modelo M2 na presença de uma covaiiável, neste

caso, afetando os parâmetros #j e 0j com .j = 1, 2.

4.3.1 Modelo M3 (superposição de processos dependentes na
presença de uma covariável)

Neste modelo vamos assumir a superposição cle dois PLP onde a covariável z{ afeta o

paiâineti-o 0j, Dias não afeta o parâmetro .ét, iia forma,

0.í G + 7j=; .j = 1,2, i = 1, . . - , rl (4.6)

.Xs funções intensidades coinponeiites (testes nloclelo assumindo uni efeito aditivo cla

co\-aria'ç'el /f := 1. . . . . /t: são dadas por:

À w - (iíli;=)(ií:ih---)''-''

,\2(t) b-l!#k-;=;.;P''''' (4.8)
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funções de valor médio compollentes ml(t) e m2(t) são dadas por:

m:(t«) - (iÍflã=)'' ' 'm,(t«) - (i;:i?i=)'' (4-9)

A função de verossimilhai-tça (1.18) com p constante é dada por:

Neste caso

Ü[(cfh)(r:a)''': *(çfh)(ç;h)"':]Í:
elyOI -p { ' l":(t.) + m,(t«) - p(m:(t«)'""',(t«)):/'l } (4.io)

onde W(t{) é definido ein (1.19) e ml(t«) e m2(t«) em (4.9). Denotamos o vedor de

parâmetros deste modelo por g = (/3i, 02, Ci, (2, 't, '2, p).

4.3.2 Modelo M4 (superposição de processos independentes na
presença de uma covariável)

Neste modelo, assumimos uma superposição de dois PLP independentes, isto é, temos

p = 0 em (4.10).

Considerando a mesma função de intensidade do Modelo M3 (4.7 e 4.8) a função de

verossimilhança (4.10) com p = 0 é rescrita como,

'@ l '. ,.J - Ü l(õ--Pm) (&-fhy:'' '' (a-fh) (6-?m)"':l
* '"p{ «.)+'«'.,G.)l} 0.i

Denotamos o vedor de parâmetros deste modelo por .8 - (.81, .82, ei, ( h, I'22

L(@ l n. ,z:)

\

4.4 Análise Bayesiana

4.4.1 Modelo MI (superposição de processos independentes sem
a presença de covariáveis)

Pala tul-la análise Bas,esialla desse modelo.

ori pala 0i : 02: Jt e 32

considerados as seguintes distribuições alls lr

pi'l

0. -- 1'(a.i,bi); com ai. bi conlleci(!as

02 -- I'(a2:bz); com a2, /)2 coiilieciclas

7] -. 1'(ci,(/t); com c'i, (/i conhecidas

j2 '- I'(ca,(/2); (oni c2, (/2 conheci(las ( -1.12 )
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onde, I'(a, b) denota tuna distribuição gama coili média a/b e variância a/b2. Também

msumimos independência a priori entre os parâmetros 0i, 02, .gl e /32.

Existem muitas possibilidades para a escolha de distribuição priori. Neste capítulo ca

escollla da distribuição foi feita cte acordo com o domínio do espaço paialnétiico, isto é,

distribuição gania para os pcatâllletios positivos (01 , 02, Pi, .82). Un)a pequena análise de

sensitividade foi feita pala escolher os diferentes valores dos hiperparânietros, os resultados

são mostrados nos sumários à posteiioii para os modelos, considerando doados simulados

em exemplos no final deste capítulo.

Neste caso, as dellsidades a posteriori condicionais necessáiias para o algoritmo Gibbs

Sampling são dadas por:

ja) «-(0: l êpO,e,n.) " 0Í' ''-':''@:(g)

onde:

@:(P)

jb) «-(02 l e(o,), g' S)t) " 0;'':e ó,''@2(ê)

onde:

'n

e*p{ (>1: «.-)P:Z"(0:)}
l

Ü,(ê) - 'xP{ >1. "''D,Z'«(0,)}
i-l

(c) «-(P: l ê0,0,z,:0.) '': p'' :' ':a@-(g)

onde:

E
i-l i-l í-l

(d) ,(.i2 l êG3d,z,:0.) '': .8" "e''''üa(g)

oia.cle

E «-Zn(t;)).0: }exp { ( «-)z«(#:) + (}: '' :).g:z'"(o:) + (@3(P)

exp { (}. '',:)Z"(J:) + )l: '';,Z«(f.)'3: >: ".,Z«W:)J,}
-l í-l ;-l

.Xs distribuições conclicionztis a posteiioii (la(las eni (:1.13) não apresentam uma (lis-

tiibuição padrão coliliecida, (le modo (lue faieinos uso do algorit.ino de Xletiopolis-Hastings

(X-'ei, Cliib e Gieenl)eig, 1995) pala geiai aiiiostit\s a posteiioii dos parâmetros 0i, f?2. .i: ,

j,e

.',', (.j) (].13)
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4.4.2 Modelo M2 (superposição de processos dependentes sem
a presença de covariáveis)

Para uma análise Bayesiana desse modelo,consideramos as seguintes distribuições a

piioli pala 0i, 02, /7i, P2 e p:

I'(ai,bi); com ai, bi conhecidas

I'(a2, Z,2); com a2, b2 conhecidas

I'(ci, dl); com ci, di conhecidas

I'(c2, d2); com c2, d2 conhecidas

U(el, ./:i); col-n ei, /i conhecidas (4.14)

onde, p é definida no intervalo (0, 1), isto é, 0 $ p $ 1. A escolha das distribuições a priori

Uniforme para p devem levar eln consideração essa restrição existente, isto é, 0 $ p $ 1.

Neste caso, as densidades a posteriori condicionais necessárias pala o algoritino Gibbs

Sampling são dadas por:

(a) «-(01 l e@.),z,g).) " 0Í'':e-':':'@i(g)

onde:

'@:(#) exp { (}: '':-)P:Z"(0:) + :: «::Zn(l
{-l {-l

+ pt(Z)'- (2)"] :/' }
Pala simplificar denotamos

"""m, --E «:,'«o
í-l

.4:.(0-, 0:,.8:, .8:) e .A,.(0:, 0:,,3:,.J:)

poi .'4li(.8) e .42í(d), onde

U .A-;(g) - i=:lBi:'' Va@

f;l' o':

-. I':'' Ü2(J)

oo -+:.(g) - iÍll:lgi:''

(b) «'(O: l êpd,z, :0.) ''' O;
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onde:

'@,(D)
l

{ >ll: ««:z«0 e4:É©) - >1: «.,0,J«@J + >1: «.,z'«0 ee%Ç©)

(âi)"' + pt(;1)'- (Z)"l'': }
(c) r(ai l ê(p:),z, Dt) oc /3f:':e ''''d'3(g)

z..--rz---ízi-] i-]

onde:

'@a(P) {(}1: ««)z'«(aO + }l: ««z'««JP: + E ":-z« 0P: + }: «,;:z'«0 - eé:É©) +{-l {-l {-l {-l

E ".,z«o - e4%w) - (k)': + ,[(;)':(Z)"]'':}
(d) «(õ, l eWÜ,z,n.) '- P;' :e ''0'@3(ê)

onde:

ü,(o) .*p { ' (}:'*:z«0 - e].;ÉO) + >: ««z«W + l: «;,/««JP,
á-l {-l {-l

E: «.,z« ap: + >1: «.,z'«o - eelW) - (b)" + pt(;1)': (Zx;l:/'}

je) r(p l em,z, D.) '- .7i!-a@'(g)
onde:

{E«;:''«o "'"w) --E«,,''«u """m) --

pt(1)'- (Z- )''l:/: }

As distribuições con(ticionais a posteriori dadas ein (4.15) não apiesentan-t uma dis

tribuição padrão conhecida, de modo (lue faienios uso do algoiitino de Àletropolis-Hastings

jb'ei, Cllib e Greenbeig, 1995) pala gerar ainostias a posteriori dos paiâilietros 0i, f?2: ...ii , .i2

e p

@.(o)

(4.15)

De foiilia sinlilai os cá.lcttlos das dist.iibuições con(licionais a posteriori falam feitos

l)ara a, analise dos demais modelos na l)iesenca ou não cle unia co\;aiiáx-el
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4.5 Aplicação Numérica

Nesta seção, consideramos um conjunto de dados simulados apresentado na Tabela

4.1 a partir da superposição de processos PLP (Processo Lei de Potência) com função
intensidade

*w - :-(á-)'':--â(á)'':,
pala os valores fixados 0i :: 2, 02 ;; 8 e .(3 ::: .ai = .(32 :: 0.5; 20 observações foram

geradas com ponto de mudança r = lO. Os resultados da análise dos modelos h41,

h,{2 , A/13 e M4 foram obtidos apartii de métodos MCNIC implementado no software

WINBUGS (Spiegelhalter et a/., 1999) após descartar as 4000 primeiras observações (burn-

in). As séries de valores simulados foram avaliadas usando os métodos de convergência

de Geweke (1992), Raftery & Lewis (1992) e Gelman & Rubin (1992), respectivamente,

implementados no software CODA (Best et aZ., 1997). Os resultados para as cadeias

geradas foram satisfatórias, e isso pode ser visto graficamente na Figuras a seguir onde

apresentamos o traço e a densidade dos parâmetros de interesses.

Os sumários a posteriori para os parâmetros de interesse de cada modelo apresentado

neste capítulo são apresentados nas Tabelas 4.2 a 4.4

(4.16)

Tabela 4.1: Dados gerados a partir de um processo PLP.

4.5.1 Modelo MI (superposição de processos independentes sem
a presença de uma covariável)

\este caso, Talitos ass\nnii uma supeiposição (le dois processos PLP coiisi(teiando as

distribuições a piioii dadas pala o modelo X11 ( 1.13), onde fixamos alguns valores pala os

hipei])aiâniet.ios (Vls Hip). Os iesult.aços a posteiioii estão sumatizados na Tabela 4.2,

onde estão apiesent.idas caiact.eiísticas tais colho nié(lia a posteriori, (desvio..pa(irão (DP)

e intervalos de ciedil)ili(jade (le 95% pala os pa.iânietios de interesse. Os resultados pala

               
0,1235
0.6658
1.2409
3.8394
7,8674 

19,1212
29,9314
31.4086
49.6908
50.2999 

207.9458
211.289]
290,9619
299.0633
337.9812 

478.9752
539.9856
640,7768
1031.9686
1047,1765 
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as cadeias geradas foram satisfatórios, e isso pode sei visto graficamente na Figura 4.1

que apresenta o traço e a densidade dos parâmetros de interesse.

Tabela 4.2: Resumos a posteriori para o modelo Mll.
Parâmetro Vrs. Hip Média D.P Interv. deCredibilidade Ê

!

:

=

Figura 4.1: O baço e a Densida(te a posteiioii de Ji,.{32,0i e f?2

4.5.2 Modelo M2 (superposição de processos dependentes sem
a presença de covariáveis)

\est.e caso. vadios consi(leiam a supeiposição (le processos PLP: depeiiclentes on(le a

cox aliável não t\teta o paiâniet.io (le coitelação /) e iiein as intensidades indiviclttais pala

cada componente.

  F(80;40l 2,086 0,2255 (1,668;2,549) 1,005
1'(400,200) 2,017 o, 1001 l1,826;2,218) 1,014
1'(90;45j 2,085 0,2108 (1,692;2,516) 1,037

  F(640;80) 8,02 0.3179 l7,408;8,655) 1,004
F(600,75) 8,023 0,3271 l7,394;8,677) 1,006
F(120; 15) 8,127 0,7306 (6,756;9,622) 1,002

  F(80; 1600) 0,4831 0,01567 l0,4s20;0,st4t) 1,002
F(900,1800) 0,4845 0,01482 (0,4559;0,514) l,001
1'(1300;2600) 0,4885 0,01275 l0,4638;0,5136) 1,004

  F(200; 400) 0,4727 0,03044 (0,4143;0,5336) l,001
F(150; 300) 0,4851 0,03403 (0,3997;0,53321 1,003

1'(550; 1100) 0,4883 0,01998 (0,4501;0,52791 1,005
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Considerando as distribuições a priori do modelo M2 (4.14), temos na Tabela 4.3,

os resumos a posteriori correspondentes aos parâmetros 0i, 02, #i, P2 e p. Com valores

diferentes dos hiperpaiâmetros as médias a posteriori são próximas para cada parâmetros

do modelo, vai-iando apenas os erros-padrão e os resultados para as cadeias geradas focam

satisfatórios, e isso pode ser visto graficamente na Figura 4.2 que apresenta o traço e a

densidade dos parâmetros de interesse. Tainbéin temos R menores do que 1,1 para todos

os caos, o que indica convergência do algoritmo.

Tabela 4.3: Resunlg! a posteriori para o modelo N12.
Parâmetro Vrs. Hip Média l D.P l Interv. deCredibilidade Ê

4.5.3 Modelo M3 (superposição de processos dependentes na
presença de uma covariável)

Neste caso, vadios considerar a supeiposição processos PLP dependentes onde a co-

vaiiável zí afeta o paiâmetio 0j, .j = 1, 2 das não afeta o paiâllietio de coiielação p.

Considetan(to as seguintes distribuições a priori do nio(leio N13

C
ql

I'(ai, bl); com ai, bi conhecidas

I'(a2: Z,2); com f12, Z,: conlieciclas

I'(ci. (/i); com ri, (/i conltecidtls

  r(2400;1200) 2,001 0,04084 (1,922;2,082) 1,008
1'(400,200) 2,005 0,1005 (1,813;2,207) l,Oll
r(90; 45) 2,022 0,2094 (i,6a4;u,;is3) 1,005

  F(4800;600) 8,001 0, 1159 l7,776;8,231) l,001
1'(600,75) 8,023 0,3271 (7,394;8,677) 1,006
1'(120; 15) 8,034 0,7317 (6,666;9,541) l,001

  1'(810;1620) 0,4921 0,01635 l0,4602;0,s243) 1,002
F(900, 1800) 0,4927 0,0157] l0,4623;0,s238) 1,004
1'(1300;2600) 0,44949 0,01329 (0,469;0,512) 1,005

  1'(550;1100) 0,4958 0,02097 (0,4554;0,5381) 1,015
1'(150;300) 0,4855 0,03801 (0,4128;0,5822) 1,002
F(450;900) 0,4949 0,02287 (0,451;0,5406) 1,009

P u(-1; 1) 0,6584 0,2512 (0,05418;0,9845) 1,007
u( 1;1) 0.6429 0,266 ( 0,001543;0,9839) 1,003
u( 1;1) 0,666 0,2482 (0,06166;0,9846) 1,037
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# .IÜUb44y

Figura 4.2: O traço e a Densidade a posteriori de Pi,/32,p,0i e 02

'yi

'y2

I'(c2, d2); com c2, d2 conhecidas

I'(gi, hl); com gi, hi conhecidas

I'(g2, h2); com g2, A2 conhecidas

U(el, ./:i); com ei, /i conhecidas (4.17)

Na Tabela 4.4, apresentamos iesuinos a posteriori correspondentes aos parâmetros

.6i, #2, Ci, ei) "yi , 'y2 e p, com diferentes valores para os lüperparân)etios.

Tabela 4.4: Resumos a posteriori para o modelo M3.
Parâmetro Vrs. Hip Xlédia D.P l Interv. de Credibilidade Â

  ['(130;260) 0,4627 0,0347 l0.395;0,5302) 1.002
1'(200,400) 0,4721 0.0296 (0,4146;0,5304) 1.027

  1'(45;90) 0,4644 0.05942 (0,3512;0,5825) 1.008
1'(100,200) 0.4817 0.04453 (0,3972;0,5719) 1,003

€ F( 100; 50) 2.018 0.2016 (1.643:2.4331 1.005
1'(20,10) 2.117 0.4541 11.324;3, i) l.001

€2 F(120; 60) 1.986 0.1819 j1.647:2,359) l l.o03
F(+0,20) 1.961 0.3185 j1:39:2:632) 1.003

  F(2;10) 0.2236 0.157 lo.02íoo;0,6t7i) l l,018
F(4:40) 0.1032 0.0515 (0,02785;0,2263) 1.004

I'o ['(6; 10) 6.014 0.3165 IS,40a;6,634) 1.017
r(660;110) 6.007 0.2347 l5.555=6,'179) 1.003

P u'( - 1; 1) 0.3761 0.404 l o.S'íC3:0.0s881 1,022
L'( 1; 1) 0.4693 0.3556 ( 0.371;0:9677) 1.013
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A

llH x'lf VTTtll:rqnrrRir 'rH'irHiqr'i a

Figura 4.3: O baço e a Densidade a posteriori de .8i,/32,p,0i e a2

4.5.4 Modelo M4 (superposição de processos independentes na
presença de uma covariável)

Neste caso, \;anjos consideiai a superposição ])iocessos PLP independentes onde a

cox;alia.\.,el :ri afeta o parânietio 0j em 4.6
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Considerando as seguintes distribuições a priori do modelo M4

.62

€2

'h

'y2

I'(al, bl); com ai, bi conhecidas

I'(ae, b2); comi a2, b2 conhecidas

I'(ci,di); com ci, di conhecidas

I'(c2, d2); com c2, d2 conhecidas

I'(gi,/ti); com gi, À] conhecidas

I'(g2, h2); com g2, h2 conhecidas (4.18)

Na Tabela 4.5, apresentamos resumos a posteriori correspondentes aos parâmetros

Pi, /32, Ci, C2, 'i , e 'y2 , com diferentes valores para os hiperparâlnetros.

Tabela 4.5: Resumos a posteriori para o modelo M4.
Parâmetro Vrs. Hip Nlédia D.P Interv. de Credibilidade Ê

4.6 Seleção do modelo

Na seção 1.3.2 apresentamos os procedimentos pala selecionai qual é o melhor modelo

(lue ajusta ao conjuntos dos (lados. Utilizamos o niéto(lo DIC iinplenientado no pacot.e

WinBugs (ver Spiegelhatei et a.Z.. 2002), assim teilios os resultados iia Tabela 4.6 (lue os

iitodelos X13 e X14 in(ticain os iiielhoies ajustes.

  1'(130;260) 0,4451 0,03065 (0,3854;0,5057) 1,014
F(400, 800) 0,4722 0,02067 (0,4326;0,5133) l,Oll

  F(100; 200) 0,4722 0,03448 l0,40c2;0,s4t) 1,002
1'(150,300) 0,4817 0,04453 (0,3972;0,5719) 1,003

  F(20;10) 2,174 0.458 (1,369;3,161) 1,006
r(40,20) 2, 14 0,3188 (1,561;2,805) 1,009)

  F(40;20) 1,96 0,3139 (1,393;2,619) 1,003
F(80,40) 1,984 0,2234 (1,572;2,45) 1,004

'yt F(4;40) 0,1035 0,05162 (0,02826;0,2267) 1,002
r(5;50) 0,1044 0,04619 (0,03425;0,2124) l.001

  r(6; i) 7,433 2,697 l3,107;13,56) l.001
1'(120;20) 6.088 0.5532 (5,05;7,22) 1,017
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Figura traço e a Densidade a postetioii de .{3i, ,g2, Ci, C2, 't

Tabela 4.6: Resultados obtidos pala o Ciitéiio DIC
Xlodelo l N' Obs. l DIC l N.' Paiámetros

  20 1000170 5

X12 20 !000170 )

X13 20 1000160  
  20 1000160 6



Capítulo 5

Uma Abordagem Bayesiana para um
Ponto de Mudança em PPNH

Em muitas aplicações, temos a presença de um ponto de )mudança na função inten-

sidade de processos PPNH. Nesta situação, temos interesse em obter a inferência deste

ponto de mudança onde o processo de Poisson não-homogêneo muda. Nossa contribuição

l-teste capítulo e estimar os parâmetros dos modelos de taxa de risco com ponto de mu-

dança. Devido a irregularidade dos modelos, o método clássico do estimador de máxima

verossimilhança e método dos momentos não podem ser usados. Assim, vamos considerei

o uso do método MCMC pala desenvolver uma análise Baysiana para ponto de mudança

considerando processos de lei de potência e processo de À/lusa Okumoto no caso discreto

e contínuo para estimar os paiâinetro de interesse.

5.1 Ponto de Mudança nos Processos de Lei de Potência

Considere a superposição clo processo PPNH de lei de potência (PLP) introduzido no

Capítulo 4 com a taxa de ocori-ência ou função de intensidade dada ein (4.1).

Consideiando o caso especial ..3 # l temos um processo de Poisson não Homogéneo e

cassuinintos que existe uni ponto de mudança r iio período (le observação (o, rl durante

o dual X(s)=ii eventos oconem iio tempo 0 a s. OI)serve que estamos assunünclo que o

tempo entre as falhas pala um processo de Poisson não-lloniogêiieo segue unl processo de

lei de ])otência. Denotamos r (l $ r $ /1) o ponto de mudança (le uni processo de lei (te

potência. Salientados que iia est.iniação (lo ponto de niudaiiça, assuniinios (late os teiiipos

de x.i(ta não são i(leilticainente independentes.

99
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Valbos assumir que existe uin ponto cle mudança 'r, tal que

onde À.f(t) é dado (4.1) no capítulo 4.

Seja 1). o conjunto de dados observados até o tempo T: que consiste em n épocas

ordenadas (ti,t2, ..,t,.), onde 0 < ti < f2 < . . < t. < T. Assumindo que o processo

pontual de épocas ordenadas segue o PPNH com ful-tção de intensidade dada em (4. 1) e uin

ponto de mudança I'-, a função de verossimilhança de Z = (01, 02, .6i, P2, 'r) considerando o

modelo de tempo truncado é dada por:

ML/L/(7') À4'(T)

L(z) - ll Ài(t{)e'"'('À/O-)) x ll À2(t{)e "(tÀr(r))
í l i .v/(,-)+l

onde M(t) é o número de eventos ocorridos entre intervalo (0, tl.

Para uma análise Bayesiana do modelo, vamos assumir à seguintes distribuições a

priori para os parâmetros

À(t) Ài(t), se 0 $ t 5; 1-
À,(t), se t > ,-

(5.1)

(5.2)

.6

«., Fla.Í,Z,jl

«' Flq,djl (5.3)

para J - 1, 2 ; aj, bj, cj e (Ü os hiperparâinetros são conhecidos e uma distribuição a priori

não-informativa para r; I'ja, ól denota uma distribuição gama com média a/b e variância

a/b2. Tainbéin assumimos independência a priori entre os parâmetros 0j, .6j (.J = 1, 2).

A distribuição a posteriori conjunta pala g assumindo ui-na distribuição a priori discre-

ta uniforme para 'r, em cada valor observado ti, isto é, a(r = tí) = 1/n, ã = 1, . . . , -ri é

dada poi:

. .v(,-) .

,'@ l n.) :* OT-''.-'-"-o;:-:.-'''':aÍ--:. '-'-J;'--.-':': x (á.)''(')i ll'( ü )''':l

* «p{ !iÍP')'''}(i)'"'')-*'''',-J (i)'*'']«p{ },o.D
oii(le al, é?2: Ji,.J2 > 0 e 7 = fi. t2,.. . .fl:.

Tainbénl po(lemos z\ssuniit a (lisa.iibuição a piioii não-iníbiniativa contínua pala r

Uma possível escolha é dada poi a(1-) x -; pala r > 0



5.1 Ponto de Mudança nos Processos de Lei de Potência IOI

As densidades a posteriori condicional necessárias para o algoiitino Gibbs Sainpling

são dadas por:

li) «-(01 l Z(o.),D') o( 0T:':e ':''@i(Z),

onde:

'ü:(g) - expl-M(.'-)Zn0: (.J- - l)A/(,-)Zn0: - (!qU)o'l;
l

(ü) «'(0, l Z@d,:0.) « 0;' :e ''''@:(Z)

onde:

'ü,(z) - 'xP { - (JM(T) - M('))Z"0, - (D, - l)(M'(T) - 'W('))Z"0, - (!%P)P'l;

(üi) «(#: l ZWO,D.) .' .af: :e '''j'@a(Z),

onde:

-\'/(,-) . ,

@,@ - *plw(')z«p: +o: }:z«(á. Ó3w)''l;

(iv) a-(.82 l ZW,), l)t) c( .J;:':e a''J'@4(g),

onde:

.v(7') . .

--(z) - "p{('l/(r) - 'v('))/"i,+ i: >ll: /«(â) -(!iu)''l;
=.v(r)--l '

1.,) ,(r fi l e(,), a)t) x L;3(Z)
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onde

exp {a'/(,')(Z«P: + 2Zn02 - Z"0:) + (.6:

M(r)

Ca,-D }: z«(Í)
f= \í(,-)+l

onde Zb) =(pi,...,ul l,q+l,...,uP).

Observe que devemos usar o algoiitino de hlettopolis-Hastings para simular as amostras

a posteriori dos paiâmetos 0i, 02, Pi , /32 e l-

@.(g)
Jb/(,')

oE z«(â-) +-]

(5.5)

5.2 Ponto de Mudança do Processo de Musa - Oku.
moto

Nesta seção vamos considerar a superposição do processo de PPNH introduzido por

Musa e Okumto(1984). A htnção de intensidade dada por:

(5.6)

para .j :: 1,2.

Associado à função de intensidade (5.6) temos a função de valor médio dada por

mj(t) - .6JZ'}(l + ©), para .j ' 1, 2.
Também assumindo um ponto de mudança 1", e a inesina distribuição a priori(5.3)

pala Ot, 02, .ai, e P2 e uma distribuição a priori discreta não uniforme para o ponto de

mudança r: a distribuição a posteriori conjunta para Z - (01, 02, Pi, P2, a-) é dada por:

,\ /(1- )

n(z l Dt) x oi'':e'b'o'0;:-ie'ó'o:.(3f--ie'a''j'(3;'-le-a'a/3f/(') x { lÍI ' }

* .*pl''-'«0+ !yu-)}.3?''"'-"''' * '-.J :. (E-l-X-)}
x exp{ --..i2Z/7,( l + 11JIS!})}

U2

Oli(le 01, 02} Ji, J2 > 0 e 7 ;= tl:f2,...;tr,.

.Xs densidades a ])osteiioii condicionais pai-a a])locação do algoiitmo Gibbs Sanlpling

sao (lapas poi:
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(i) .8i l z(a:), l)t ' I'jci + M(a"), dt + Zn(l +

(ü) .6, l zwD, D. - Flc, + M(r) - M(.-), d, + z,'(l + !aápl;

(iii) n(01 l g(o:),l)t) oc Of'':e '-':@6(Z),

onde

bf(,-).

(z) - «p{ }: z'"(t;+o:) -.a:J«(i+!3n)};

(i«) «(0, l g@d,:0.) u 0;' :e ':''@7(Z),

onde:

@.(g)
h/(1")

exp{ }l. Z"(t:+0,) -©2Z,'(l+
Í

(«) «-(, - t. l g0-), :0.) « d'8(Z),

onde:

. .\'/(r) ,

.*pÍW('V«(gl) l:z««.+o0 z«0+gám)
.v(r)
}: z«(t; +o,)}.

i (,-)+l

Obsei"ç'e que devemos usei o algoritnio de Xletiopolis-Hastings para silnulai as aillostias

!)osteiioii dos l)arânletos 0i ,02 e r

@8(Z)

(5.8)

5.3 Aplicações Numéricas

\esta seção, a meto(lologia pala análise Bal\esiana ila a.plicação núnieiica é ilustrada

com uni conjuntos de dados gelados e um con.junto de (lados leais.
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5.3.1 Uma Ilustração Numérica com Dados Simulados a partir
do Processo Lei de Potência

Na Tabela 5.1 apresentamos uin conjunto de dados simulados a partir de um processo

PPNH com função intensidade dado ein (4.1), com os valores 0i = 2, 02 = 8, /3i = .82 = 0.5,

e T = 10. Assumimos uma densidade a priori não-informativa discreta e tainbéni contínua

para 1" e a densidade a priori para 0i, 02, gi e P2 dada em (5.3).

Tabela 5.1: Dados gerados a partir de um processo PPNH com lei de potência

Considerando uma densidade a priori discreta para a" dada por a(r = ti) = 1/rz,

í = 1, . . . , n e uma superposição de dois processos de lei de potência, com um ponto de

mudança a'-, assumimos os seguintes valores para os hipeiparâmetros da densidade a priori

en-l (5.3); ai ;: 200, bi :: 100, a2 :: 800, b2 :: 100, ci :: 50, dt :: 100, c2 :: 100, d2 = 200.

A escolha desse valores pala os lliperparâmetios foi subjetiva. Entreta.nto, uma pequena

análise de sensitividade foi feita escolhendo outros valores para os hiperparâlnetros, mas

estas escolllas não modificaram substancialmente os resultados apresentados na Tabela

5.2 e resultados correspondentes serão Omitidos aqui por simplicidade.

Os sudários a posteriori para os parâmetros de interesse são apresentados na Tabela

5.2. Estes resultados fora.m obtidos usando o software WinBugs (ver Spiegelhalter et aZ.,

1999) gerimos 3 cadeias separada de Gibbs cada unia com 10000 iterações. Para cada

cadeia, descattainos os priineiio 4000 elementos (bum-in) . Nlonitorantos a convergência

das amostras de Gibbs usando o método de Gehnan e Rubis (1992). Para cada paiâlnetro,

consicletamos un] elemento da ai-mostra eni cada dez e assim obtemos aproximaclantente

tuna amostra independente. Tanibént na Tal)ela 5.2 obseivanios convergência do algoiitmo

a pari.ir dos fatoies de escala. de redução R int.iodttzidos poi Gelnian e Rubis (1992). .A.s

est.imativas Ba.vesiaiias pala to(los os paiâinetios estão pióxinios dos x-aloi es usados pala

siiiiulação do con.junto tios claclos

Convidei'an(lo tuna densidade a pi'ioi'i unir'olhe contínua. pai'a r no lutei'velo j1, 201, tls-

suinimos mesmos x;dores pala os hiperpatânletios da delisidacle a pi-ioii(5.3) , coiisi(gerado

0,1235 3.8394 29.9314 50,2999 290,9619 478,9752 1031,86
0,6658 7.8674 31,4086 207,9458 299,0633 539,9856 1047.1765
1,2409 19, 1212 49,6908 211.2891 337,9812 640,7769  
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Tabela 5.2: Resumos a posteriori(processos lei de potência

com um ponto de mudança ( priori discreta)).
Parâmetros l Média l D.P l Interv. Credibilidade l R

acima.

O sumários a posteriori do modelo são apresentados na Tabela 5.3, que foram obtidos

usando o software WinBugs onde gerimos 3 cadeiras Gibbs separadas, cada uma das quais

com 10000 iterações. Para cada cadeia, descartainos os primeiros 4000 elementos (burn-

in). Monitoramos a convergência das amostras cle Gibbs usando o método de Gelman e

Rubin (1992). Para cada parâinetio, consideramos um elemento da amostra em cada dez

e assim obtemos aproximadamente tuna amostra independente.

Tabela 5.3: Resumos a posteriori( processos lei de potencia
com um ponto de mudança ( priori contínua)).

Parâmetros l Média l D.P l Interv. Credibilidade l R

Apartii dos i-esultaclos da Tabela 5.2 e 5.3 obseivainos resultados similarares para a

infei'ência dos parâmetros .ai, .t32, 0i e 02. As médias a posteiioii para o ponto de mudança

r também são muito similares assuntindo uma distribuição a priori discreta ou contínua

pala r. A])esai disso. obseivanios unia nielhoi perfomance do resultado da inferência pala

o ponto de nutdailça r assuininclo unia densicla(le a piioii contínua (nlenoi intervalo de

credibilidade).

r l0,53 5,764 [1,00;20,00] 1,030
  0.5001 0,049 l0,371;0,648j 1,005
  0.50 0,049 [0,408;0,604] 1,010
  1.999 0,141 [1,733;2,285] l,001
  8,0 0,281 l0,4s0;8,s6) 1,021

T l0,51 5,483 [1,489;19,530] l,001
  0.5001 0,071 [0,371;0,647] 1,002
  0,499 0,05 [0,407;0,603] l,001
  2.000 0,141 [1,733;2,285] 1,002
  8.001 0,282 l7,458;8,566) 1,004
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5.3.2 Uma Ilustração Numérica com Conjunto de Dados Reais

Vamos assumir os dados de acidentes de minas de carvão analisados por vários autores

(ver por exemplo, Jarret, 1979; Raftery e Akman, 1986). No nosso caso, consideramos

os dados que foram registrados a partir de 1851 até 1962 na Inglateira dado em dias

começando em primeiro de janeiro de 1951 (ver Tabela 5.4). Na figura 5.1 apresentamos

o gráfico com os números de acidentes (deste de 1851 até 1962) para cada ano.

Da Figura 5.1, observamos que existe um ponto de mudança para a frequência dos

acidentes pióxiino do ano de 1990.

Pala analisar o conjunto cle dados da Tabela 5.4, primeiro assumimos o processo de

Musa Okumoto com um ponto de mudança r cole uma densidade a priori discreta pala

r dado por r(a'- = ti) = 1/n, i= 1, . . . , rz , onde n = 486 (número de acidentes entre 1851

e 1962) e a densidade a priori gama para Õi, /32, 0i e 02 dada em (5.3) com os valores

dos hipetpaiâmetros dados por ai :: 50000, bi :: 10, a2 = (54500, Z)2 :: 10, ci :; 12000,

dt = 10, c2 = 2460, d2 :: 101 simulamos 3 cadeias Gibbs separadas, descartalnos os

primeiros 4000 elementos da cada cadeia. Na Tabela 5.5, temos os sumários a posteriori

pala cada parâmetro. Na Tabela 5.5, também temos o favor de escala de dedução R.

Observamos a convergência para todos os parâmetros. Também foi feita uma pequena

análise de sensitividade escolhendo outros valores para os hiperparâmetros, lhas estas

escolhas não modificaiain substancialmente os resultados apresentados na Tabela 5.2 e

resultados correspondentes seixo Omitidos aqui poi simplicidade.

E iinpoitante salientam que a escolha dos valores dos liipeiparâmetros da densidade

a priori foi feita por lnétoclos Bayesianos empíricos, compaian(to o número observado de

acidentes acumulados comi a. fórmula da função do \:dor médio do processo de À.lusa e

Okullloto e processo Lei (te potência.

.Xssunlin(to o processo da lei de potência com un] ponto de i.nudança e a inesilia

(listiil)lição considerada pala o processo de blusa e Okunioto comi unl ponto de niu(lança

e' coiii os valores dos hipeiparâmetros para as clistiil)uições a piioii cla(los poi al :: 1-100,

r)i :: 100. r12 := 3500, b2 :: 10000. cl :: 82.(/i :: 100: cz :: 1530, r/2 ;; 1000 escolhidos

einpiiacaniente, simulados 3 cadeias Gibbs separa(las onde descaitamos os piinieiios -1000

eleilient.os. Na Tabela 5.6 t.erros os stunáiios a posteriori pala todos os pala.nietios.
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Figure 5.1 : Número de acindentes em minas de carvãona Inqlaterra de 1851 a 1962

Apartir dos resultados clãs Tabelas 5.5 e 5.6, observamos resultados muito próxitnos

para o ponto de mudança assumindo processos cle À/lusa e Okumoto e de lei de potências.

Na Figura 5.2 plotamos empiricamente a função do valor médio e as funções ajustadas

cle valor médio assuininclo o processo de X'lusa e Okunioto e o processo lei de potência

com untponto delnudaliça.

.A. pai'tii' da, Figura 5.2, obseF\ramos que o processo de blusa e Okunioto com unl ponto

cle nntdança le\.a a niellloi ajuste ao con.junto dos (lados da Tabela 5.4. Obseivai tainbéni

(lue o ponto (le mudança r t.em uma média a post.eiiori pióxinia (te 2-13 (ver Tabelas 5.5 e

3.6) assumindo os processos de blusa e Okunioto ou o processo de lei de pot.éncia, isto é:

isso corresponde ao nomeio (le 11321 dias (oil ano de 1882). Est.e insultado está (le ?\doido

e l)ein pi(5xiiiio comi tls fieqtteiicias ol)seiva(las (los acidentes em cada ano plotado (vei

Figura 3.1) . X''amos inostlar tl seguia paitt efeito (le coiiiptuação a.lguns nlét.odor ut.ilizados
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iia literatura para estiluar o intervalo do ponto de mudança para o mesmo conjunto de
dados.

Para a seleção do modelo podemos usar um dos métodos Bayesianos introduzidos

na seção 1.4 do capítulo 1. Neste caso, considerando o fatos de Bayes o qual é o peso

relativo de evidência para modelo iWi (ponto de mudança em processo de Ã/lusa-Okuinoto)

coinpaiado com o modelo M2 (ponto de mudança em processo !ei de potência) o fator

de Bayes mostra que o modelo iMi é o preferível sob o modelo .A4r2 desde que .Bi2

2, 96 x 10ii3 > l

500
Função de valor médio empírica

- - Processo de Musa Okumoto
'/ /

'''' ./
./ /

..,/

./

/ /
/ /

/c'/
/
/

350

3nn

f 250

200
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/.
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t

3 3.5 4 4.5
x 10'

Figura 5.2: Gráficos pala tls ftulções de valor- médio

X-método   Limite esquerda limite a direita
Akinan e Raftery (1992)
Raftery e Akman (1986)

Woraley (1986)

10 de alar, de 1980
27 de Aug, de 1980

1890

6 de Out, de 1986
15 alar, de 1987

1884

17 de Dez, de 1998
2 de Aug, de 1895

1895
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Tabela 5.4: Conjunto dos Número de dias acumulados
em uma mina de carvão na Inglaterra no período de

de acidentes
1851 a 1962

2330
2371
2401
2437
2506
2528
2621
2695
2704
2746
2758
2779
2781
2817
2841
2866
2916
2933
3248
3264
3401
3418
3499
3513
3538
3557
3577
3605
3626
3635
3730
3787
3820
3837
3873
3950
3976
3983
4033
4083
.4117
4183
4241
4275
1293
4296
4366
4409
4478

4591
4635
4644
4677
4728
4849
4919
4937
4987
5065
5036
5072
5092
5155
5199
5287
5386
5409
5420
5521
5529
5562
5691
5702
5735
5741
5744
5823
5864
5912
5913
5917
5994
6074
6078
6123
6198
6263
6401
6457
6483
6492
6509
6522
6584
6638
6654
6695
6788

6808
6812
6866
6895
6903
6925
7050
7066
7093
7132
7143
7230
7237
7249
7282
7288
7476
7504
7521
7546
7553
7554
7562
7633
7644
7655
7688
7709
7902
7940
7962
7977
8036
8082
8101
8140
8312
8332
8456
8551
8556
8621
8676
8693
8710
8722
8837
8971
9o41

9055
9057
9060
9087
9179
9260
9435
9471
9486
9513
9517
9549
9626
9732
9743
9861
9877
9880
9884
9899
9963
9971
9988
10067
10191
10203
10241
10244
10270
10275
10353
10361
10433
10473
10494
10536
10564
10613
10732
10740
10759
1o796
10888
10928
10947
11032
11262
11316
11318

11321
11332
11382
11383
11395
11585
11815
11866
11872
11914
11930
11933
11950
12020
12031
12149
12254
12317
12384
12431
12468
12524
12539
12541
12727
12785
12960
12988
13010
13071
13078
13110
13149
13248
13397
13407
13512
13562
13575
13600
13880
13903
14010
14079
14120
14139
1.1185
1.1218
1.1233

14265
14653
14804
14834
14903
14936
14940
15143
15163
15165
15315
15393
15477
15555
15831
15871
16036
16059
16138
16173
16236
16274
16296
16318
16359
16389
16436
16460
16513
16530
16626
16753
16780
16840
16860
16900
16904
16936
17026
17248
17731
17734
18050
18099
18167
18281
18379
18473
18488

18573
18663
18692
18754
17755
18864
18881
18915
19384
19556
19716
19717
19764
19887
19892
20178
20212
20347
20374
20472
20489
20702
20739
20744
20755
20773
20841
20854
20890
21021
21203
2137].
21395
21430
21458
21461
21500
21540
21648
21652
21777
21876
22215
22234
22390
22442
22655
22784
22832

22904
22908
23132
23364
23403
23463
23528
23611
23642
23829
23938
24455
24633
24788
24904
25101
26098
26152
26235
26322
26324
26385
26478
26537
26606
26881
26974
27084
27308
27352
27439
27790
28538
28652
28793
28881
28883
28895
29060
29100
29172
29227
29437
29495
29515
29581
29840
29873
29877

30058
30245
30494
30552
30907
31236
31404
31429
31566
31778
31878
32271
32414
32559
32998
33054
33203
33210
33257
33386
34368
35013
35045
35162
35268
35269
35287
36400
36419
36664
36702
36789
38225
38668
38759
38772
38884
39030
39055
39549
39698
39720
39982
40614
40635

117
147
157
173
230
280
282
340
406
418
422
432
459
648
678
728
740
773
808
839
852
991
1004
1014
1043
1071
1195
1314
1337
1398
1497
1517
1532
1719
1897
1924
1937
1919
1978
2026
2070
2168
2181
2216
2234 l
2265
2200
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Tabela 5.5: Resumos a nosterioli(processos de Musa - Okumoto)
Parâmetros l hlédia l D.P l Interv. de Credibilidade l Â

Tabela 5.6: Sumárigl3 posteriori(processos lei de potência)
Parâmetros l À.média l DP l Interv. de Credibilidade l Ê

r 243,6 140,5   13.0:474  [.oo]
  1200.0 l0,93   179.0:1222.0  l.001
  246,0 4,951   236.4;2ÕS,81  1.004
  50000 70,72   49860:501401   l,ooo
  6450,0 25,41   400,0;6500,0  1,006

r 243.3 140.5     l.001
  0.819 0.091 0.653:1.005   l,001
  0.529 0.023 0.486:0,576  1.004
  14.0 0.374 13.27:14.74  L.002
  0.35 0.006 0.338:0.362   1.008



Capítulo 6

Conclusões e Pesquisas Futuras

Nesta tese, utilizaiTios os métodos Bayesianos de simulação de Nlonte Carão via Cadeias

de Markov(N{CMC) pala obter os sumários a posteriori dos parâmetros de modelos en-

volvendo processos de Poisson não-hoillogêno.

As principais contribuições foram as apresentações dos modelos de superposição dos

processos de Poisson não-hoinogênos: modelo de Musa Okumoto, modelo de uma função

de intensidade polinomial, modelo de lei de potência na presença ou não de covariáveis.

A outra, é enfoque Bayesiano para um ponto de lnundaça no processo PPNH.

De forma geral, pretendemos continucal o estudo de superposição de processo de Pois-

son não-homogêneo com mais de um ponto de mudança nos processos de lei de potência.
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Apêndice .zX

Diagnósticos de Convergência

Avaliamos a convergência das cadeias geradas utilizando métodos MCMC. Os qua-

tro critérios que apiesentainos a seguir estão implementados na biblioteca CODA. Para

maiores detalhes ver exemplo Brooks & Roberts(1995), Gamerman(1996) e Best et al.(1996)

A.l Diagnóstico de Geweke

O diagnóstico proposto por Geweke(1992), é baseado em métodos de séries temporais.

Este foi desenvolvido pala indicar convergência da média a posteriori de um função da

quantidade amostrado, g(0), em uma única cadeia, isto é, os valores g(0(j)) são calculados

a cada iteiação da simulação, formando uin série temporal. Estima-se a partir da cadeia

a variância assintótica S(0) da média de g(0).

Resumidamente, o diagnóstico é dado por: divida a cadeia gerada de tamanho n em duas

sequencial, onde a primeira possui as n. primeiras iterações e as segunda, as nó últimas

iteiações, e calcule as médias m. e mõ e variâncias assintóticas S.(0) e Só(0), respecti-

vamene, sendo que a vai-iância é determinada pela estimação da densidade espectral. Se

a cadeia completa fot estacionária, as médias destas sequencial estação próximas. Então
r2« 'nZ, . . 'n. +/Zb .

para as lazões :== e ::! fixas: onde -!L-=--=:! < 1.

.Assina: quando n --, .n:
/'z

ITta -- ITLI,

/ s.(n) sP,(o)
V /]rJ /]/,

se a se(luência gelada foi estacionária. Geweke sugere que a aplicação dest.e teste se.ja feita

(tosca.itandfo algumas iterações iniciais e ainda (lue n.., = 0. 1/i e /ló = 0.5rl. Resultados

niellloies podem sei obtidos quando a distribuição a posteiioii nlatginal dos ])aiãnietios

foi- a])ioximadalnente noinial. Este teste pode ser generalizado pai-a cadeias múltiplas.
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A.2 Diagnóstico de Gelman & Rubin

Este método proposto por Gellnan & Rubin (1992) utiliza cadeias múltiplas, inicial-

izadas em pontos distintos, comparando a variância amostrar dentre e entre as cadeias,

para cada tuba das quantidades de interesse g(0). Esta comparação é usada para estimar

o favor pelo qual o parâmetro de escala da distribuição a posteriori marginal pode ser de-

duzido, quando o número de iterações é grande. Para obtenção de um resultado me-lhos

no teste, as quantidades de interesse devem ter distribuição aproxirnadcamente normal.

Em linhas gerais, gere B cadeias com 2N iteraçãoes. O teste calcula uin fator (shrink

factor) que mede o decréscimo que seria observado no parâmetro de escala, se mais ite-

rações fossem realizadas. Aproximando para a distribuição t -- St'udent, o fator é dado

/V l ,ai~B+l~, p ~

' N ' \a.z' B '~v '2'

onde crl é a variância entre as .B médias das cadeias geladas, o2 é a lllédia das variâncias

das 23 cadeias, e p é o grau de liberdade da distribuição t -- Student. Quando z' --, oo, o

fato - l e a variância dentro das cadeias domina a variância entre as cadeias. Portanto

as cadeias deixam de serem influenciadas por seus respectivos valores iniciais. O teste

mostra os valores calculados da mediana e do quantia 97, 5% para o fator pala cada g(0),

considerando as n últimas iterações. Quando os dois quantas calculados se aproximam de

1, as segundas metades das cadeias convergem para a distribuição de equílibrio.

por

A.3 Diagnóstico de Raftery & Lewis

Este método proposto poi Rafteiy & Lewis (1992) se aplica a uma única cadeia. Este

tem poi objetivo detectam convergência e fornecer lin-cites pala a precisão dos quantas

estio-Lados pala as funções tias cluantidades de interesse. Fornece também o núncio de

it.eiações iniciais a seieni descaitadas como uni l)urn-in, o tamanho da ca(leia a ser gela(ta

considerando unia deteiininada precisão na est.imativa, o espaçamento entre as iterações a

seiein colisideiadas e unia medida, (lenot.ada pot /, (late e (latia pela lazão elltie o núnieio

tota[ de iteiações e o núnieio iníiiimo exigido pala a precisão pese.cada. Para valores de /

iliaioi (lue 1, existe indicação de alta coiielação dentre da aniostia gelada e pio'''alineiite

unia ft\llla na convergência. e pala / inaioi do (lue 5, exist.e tuna indicação de piobleinas de
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convergência da cadeia, onde por exemplo, reparainetrizações ou diferentes valores inciais

podem resolver o problema da convergência.

A.4 Diagnóstico de ]1leidelberger & Welch

Heidelgerger & Welch (1983) propuseram um diagnónstico para detectar uln estado

transiente inicial na sequência simulada de eventos discretos, que é apropriado pala de-

tectar convem-gência em cadeias únicas geladas pelo lnecanislno À'lCMC. O método utiliza

a estatística Cramer-Von-Nlises pala testar a hipótese de que os valores amostrados para

cada quantidade de interesse, formam um processo estacionário. Este diagnóstico pode ser

generalizado pala cadeias múltiplas, utilizando-se a estatística de Kolmogorov-Smirnov.

Segundo Brooks & Roberts (1995), este método tem baixo pode para detecção de falha

de convergência se os tamanho amostral foi pequeno.

Além deste diagnóstico, o CODA também apresenta um análise gráfica e estatística re-

sumos, tais como média, desvio..padrão, e alguns quantis para as quantidades de interesse.

Em particular, apresenta os gráficos do diagnóstico de Geweke e do diagnóstico de Gelman

& Rubin.



-A.pêndice B

A Distribuição de Poisson Bivariada

Uma dias formas de construir a distribuição de Poissol-t Bivaiiada é o chamado Método

de Redução Tiivaiiado, (veja l<ocherlakota, S e l<ocheilakota, 1<., 1992). Sejam Wi, TV2 e

}WS três v.a.i. com distribuições de Poisson com parâmetros ÀI , Àu e À3, respectivamente.

Sejam também as variáveis X e y, dadas por:

X = Lyi + T's e y = 1'U2 + I'Hs

Então, a F.G.P. (função geradora de probabilidade) de (X, y) é dada da seguinte

forma:

'#(.x,H(t: , t2 ) E l*i' , *rl - ', l*i''- *!''' «:*ú ''l (B.l)

ou sela,

d'(.v,H (t: , t,) exp l*;(t: 1) + À;(t: 1) + À;(t: i) (t, l)l

onde, ÀT := ÀI + À3 e À; ::: À2 + À3

Também temos que,

Cot (X. y) = C'ot,(TT/i + TH3, I't'b + TI':3) = ya'/'(TI.' 3) = À3

L''ar(.\.') = L' íl/'(T'l/i + ÍÍb) = Ài + À3

}'«,'(}') /'(ltb + tt'b)

P(X, y) = '\'
l(À: + À3)(À: + À;)I'/'

neste nio(leio p(X. }'') > 0 oois À'z > 0

W.3)

.Xssini
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Alguns programas

Neste apêlldice, apresentaJnos alguns programas computacionais desenvolvido no soft-

ware Winbugs , utilizado para obter amostras da distribuição de interesse atráves dos

algoritmos Gibbs Sainpling e Metropolis-Hastings.

1. 0 progran-ta l é referente ao exemplo de aplicação do Modelo M3 introduzido no

capitulo 2

Programa l

modem {

c < 10000

tn < 791.1197

rn < 2

,3" < (Z,et«/2)p.«,(tn, 2).:«p(-.t«2 * ««)

;'« < «/Ph«l.ZP(-'t«l:«n)Z«g(l + tn/«ZPA«2)

fo-' (á i« 1 : V) {

zilil < - «Zphalezp(--fatal líl)/(tlíl + a/pAa2)

z2líl < - Z,eta tlíle;z:p( efa2a;lil)

:3lil < (beta/2)pou'(tlãl . 2)e.tp(--efa2;z;lll)

:41/1 < rí/p/late;rp(--eÉrzl;rElI)/OÉ/(l + flil/íl/pb.a2)

oilÍI < :llilPou,'(z3lil/z4lil: 1/2) + z2lilPou(z4lil/:3111, 1/2)

rt'elfl < ilil + :2líl

Z,lll < pou'(e'z;p(--( Ir +:3/l //ioport'((z-llJ.z3l}), 1/2))), 1/.V)(

:edil)(i(,'/,./2)(«,il/l/« 2lil))

",'«lil< o
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P/zÍI'il < Zog(LIÍI) + c

"',oslil - dPois(Ph2l'il)

«Zph«l - g mm«(200, 10)

alpha2 .- dgamma(400, 20)

bet« «' .Jg«mm«(44, 9000)

,Ao - ./Z,.t«(40, 250)

.t«l - d-,'m(0,0.1)
et«2 - d-,«.(0, 0.1)

Dados e Condicões Iniciais

list(t=c(4.0205,6.5164,7.8216,13.4633, 14.1814,20.3605,34.6135,35.9622,39.0255,42.3482

44.9477,46.9711,58.4492,59.8977,59.9392,63.8705,74.2425,75.0003,79.2846,

94.2169,107.9261,115.1079,127.2589,137.9432,140.1109,141.2993,144.5396,

155.9962,157.4444,195.7686,242.8235,262.3183,268.7236,277.9392,294.4841,

386.1094,386.7154,449.3423, 453.4558,505.2807,506.8166,569.1532,608.3752,

631.3119,638.8890,696.6598,703.7359, 728.8963,745.3901,779.5163) ,

r = c(2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3,3, 3,3, 3, 3, 2, 2, 3, 2,3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3,

3,2,2,2,3,2,3,2,2,2,3,3,2,2), N=50 )

list(alpha1=65, alpha2=85,beta=0.00021, etal=0.20,eta2=65,rho=0.397)

list(alphal=85, alpha2=105,beta=0.0003,etal=0.30,eta2=60,rho=0.3239)

list(alpha1=95 , alpha2=95 ,beta=0 . 0029, etal =0. 25,eta2=70, iho0 .30 )

}
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2. O programa 2 é referente ao exemplo de aplicação do À'lodelo N{4 ( superposição de

processos dependentes na presença de uma covaiiável) que introzimos no capitulo 3

Programa 2

model {

zrz < -- l

tn < -- 398.8943

fo:' (í {n 1 : JV) {

ztlil < betão + ezp(--eta0 * zlil)

z2líl < fetal tlil exp(--fatal :z;lál)

z3lÍI < betão tlíl exp(--eta0 zlãl)

,4lil < - (b'ta1/2) po«,(tlãl, 2) exp(--fatal zlál)

«,l lál < zllÍlpo«u(z3lál/z4lál , 1/2) + z2lÍlpo«,(z4lÍI/z3lãl, 1/2)

'w2líl < - zllál + z2líl
tl 1 < dpoés(Za'mbdalíl)

ZamZ,dalil <(betão + betal* tlil)*(l((gama0+gama1)/2)+
(«, l I'zl/«,2111 ) )

betão -' dgamma(400; 200)

fetal -J dgamma(0, 0011 0.001)

et«0 - 'Z-,m(5; 10)

et«l - '/-,m(3, 10)

É/«m«0 - dbet«(30, 70)

g"m«l «., ./Z,et«(35, 65)

Dados e Condicões Iniciais

lisa(t=c(l0.6306,11.2891:15.6073, 20.9628, 25.1134. 25.195 1,38.8020,56.1137,74.9975

85.5960:86.1097.96.28:11:96.3057. 102.7717.137.3521:1]8. 1138,149.3906

157.9336:159.3679,159.5329,165.4108,165.9430,173.0731,175.6523,199.1072: 203.0930

216.6014, 220.7397.228.7703, 232.1089:235.6580:2-16.0373,2 19.2204: 252.8160

253.2921, 271.1487.290.5067.305.3189:338.0622,343.3429,3-13.3536: 3:19.9357

359.3489:362.0208,363.7-'167:370.1592,381.4956:382.5202:390.5408, 398.8943)

1; = c(1, 1: 2. 1: 2, 1, 1. 2. 2.2: 2. 2, 2, 1. 2. 1, 1. 1, 1: 1, 1, 1. 1. 2. 2. 1. 1.1.1.2. 2. 1. 2. 2. 2.1

}
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2,1,1,1, 1,1,1,1,1,2,1,1,1,1),N=50 )

list(beta0=2,beta1=3, eta0=0.10, etal=0.5,gama0=0.25,galna1=0.30)

list(beta0=1,betal=1,eta0=0.30,etal=0.2,gama0=0.35,gamal=0.35)

list(beta0=1.5,betal=2,eta0=5,etal=3,gama0=0.30,gamal=0.25)
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3. O piograina 3 é deferente ao exemplo de aplicação do Xlodelo Nll de unia super

posição de Poissoi-dão-lioinogeneos lei de potencias que introzimos no capitulo 4.

Programa 3

model {

c < 100000

tn < -- 047.1765

'3',' < PO«,(t'«/t.t«l, Ó.t«l)

;4'n < - po'w(t«/t.t«2, Z,.t«2)

fo- (i in 1 : JV) {

zllál < - (fetal/fetal) #pow(tlíl/fetal, fetal -- l)

z2líl < -(Z,eta2/tetas) # po««(tlál/tetas, beta2 - 1)

z3lil < - pom(tlÍI/fetal, fetal)

z4líl < pow(tlíl/tetas, Z,eta2)

wllil < zllãlpo'w(z3lÍI/z4lil, 1/2) + z2lilPow(z4lil/z3lÍI, 1/2)

'to2líl < zllãl + z21 1

Llíl < pom(ezp(--(z4rz+z3rz rAo#pow((z4n z3n), 1/2))), 1/N)#

(;1111 + z2lÍI)*(i -((,Ao)/2)*(««ilíl/'w2líl))
zerosjil < 0

PÀÍIÍI < - Zog(Zlãl) + c

"'«.lil @oã.(philÍI)

}

óefal'"- r/ganha(1300; 2600)

tetül -. (Zgamma(90; 45)

teta.2 «' í/grrzma(120: 15)

,.ho -., ./««//( 1, 1)

Dados e Condicões Iniciais

lisa(t=c(0.1235, 0.6658. 1.2.109, 3.8394, 7.867:1: 19.1212, 29.9314, 31.-1086,

19.6908, 50.2999. 207.9458,211.2891, 290.9619: 299.0633, 337.9812. 478.9752

39.9856, 640.7769, 1031.86, 10-17.1765),N

list(beta1=0.5,beta2=0.5, tetal=6,teta2=15,ilio=0.2)

list(beta[=0.7:beta2=0.4: teta]=5,teta2=1],i]io=0.4)
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list(beta1=0.6,beta2=0.35, teta1=2.5,teta2=12,rho=0.5)

lisa(beta1=0.55,beta2=0.75, teta1=1.5,teta2=15,rho=0.7)
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4. O progran:ta 4 é deferente ao exemplo de aplicação do À/modelo ponto de inudunça no

caso discreto que introzimos no capitulo 5.

Programa 4

model {

for (í ín 1 : iV) {

plíl < i/-w

Z.lil < -ezp(Ê*((Z,fatal/fetal)#pom(tlil/fetal, fetal -- l) -(Z,eta2/tetas)

+pow(tlíl/teta2, beta2 1))/N)+pow((beta2/teta2)#poto(tlÍI/teta2, beta2

1)/(Z,et«l/tet«l)* p«,(tlãl/Éet«l, Z,et«l - 1), tlil)

k «., dc«t(Pll)

b.t«l - dg«mm«(5; 10)

beta2 «' dgamma(10; 20)

t.t"l - dgmm«(20; 10)

teta2 '- (Zgmmü(80; 10)

Dados e Condicões Iniciais

lisa(t=c(0.1235, 0.6658, 1.2409, 3.8394, 7.8674, 19.1212, 29.9314, 31.4086,

49.6908, 50.2999, 207.9458,211.2891, 290.9619, 299.0633, 337.9812, 478.9752

539.9856, 640.7769, 1031 86, 1047.1765),N

list(k= 1,beta1=0.5,beta2=0.5,tetal=2,teta2=8)

list(k=2, betal=1.5,beta2=1.0,teta1=2,teta2=8)

list(k=3, betal=1,beta2=0.5,teta1=2:teta2=8)

}

}
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