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RESUMO

Os modelos funcionais heteiocedásticos com ergo nas variáveis, quando não

existem repetições, assumem que as variâncias são conhecidas. Na prática esta su-

posição nem sempre é satisfeita e repetições são feitas apenas pala obter os valores

das variâncias. Assim, depois de obtidas as variâncias amostiais, assume-se que as

variâncias populacionais são conhecidas. Neste trabalho propomos um modelo que

incoipoia as repetições (conelacionadas ou não) iio processo de estimação, consi-

derando variâncias desconhecidas. As inferências propostas são baseadas na. teoria.

de máxima verossimilhança (MV) e um algoritmo do tipo EM é utilizado para cal-

culei as estimativas. A estatística de Wald é proposta pala testam as hipóteses de

interesse e um estudo de simulação é feito pata descrever o comportamento dessa
estatística em determinados tamanhos amostrais e palâmetlos fixados a priori. A

técnica proposta é aplicada na validação de métodos de medição, utilizando medidas

da quantidade de cobalto feitas pela companhia Vale do Rio Doce. Os algoiitmos

roíam implementados no programa estatístico R Development Core Team (2006) .
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ABSTRACT

The heteroscedastic functional error in-variables model, when there are no re-

plications, assumes known variantes. In practice, this assumption is not always

satisfied, and replicated measures are obtained in order to assess estimates for the

variances. After the sample variances are obtained, it is assumed that the varian-

ces are known. In this work we propose a model which incorpolates the repetitions

(correlated or not) in the process of estimation, assuming unknown variances. The

proposed inferential approaches a.re based on the maximum likelihood theory (ML)

and an EÀ/l algorithm is used to compute the estimates. The Wald statistic is pro-

posed to tesa the hypothesis of interest and a simulation study was carried out to

describe the behavior of tais statistic in certain sample sizes and a priori fixed pa-

ra.meters. The proposed approach is applied to the aiea of validation of methods of

measurement, utilizing cobalt measures obtained by the Vale do Rio Doce company.

The algorithnls were implemented on the statistical environment R Development

Core Team (2006).



Capítulo l

Introdução

1.1 ]!'ormulação do problema

C) problema prático que inspirou essa dissertação está presente em diversas

áreas, como por exemplo, geologia, química, física, biologia, entre outras. De forma

geral, o problema consiste em estimar os parâmetros de um modelo de regressão

(heterocedástico) linear simples, quando a covariável não pode ser observada direta-

mente.

Estudar as relações entre: a quantidade de proteína na urina e a dosagem de

uma determinada droga (Barnett, 1970), peso e o diâmetro de um tipo específico de

concha do mar (Barnett, 1970), o rendimento na produção de um certo cereal e a

verdadeira concentração de hidrogênio no solo (Fuller, 1987) e dois instrumentos de

medição são problemas práticos onde a cováriavel é observada com erro de medida.

E, como conseqüência, poderão ser tratados usando os modelos estudados nesta dis-

sertação. Em particular, o problema de validação de métodos de medição é uma das

aplicações. A validação de métodos tem o objetivo de comparar métodos de medição

e concluir se um método pode ser considerado confiável ou não. Podemos definir me-

dição como um conjunto de operações que se destina a mensural algo de acordo com

uma métrica definida previamente. Na prática a indústria (ou laboratório) utiliza

l



um método, já consagrado (padrão), para medir a concentração de alguma substân-

cia. Assim, é natural surgir(em) um (vários) métodoÍs) de medição, que tenha(m)

algum atributo que não está presente no método (instrumento) consagrado. O mé.

lodo consagrado é o instrumento que mede sem tendência a concentração em questão,

tendo geralmente altos custos, tempo de treinamento elevado para manipula.r o ins-

trumento, mão de obra especializada e etc. Neste contexto, o interesse principal é

testar a hipótese de que o(s) méfodoÍs,) novo(s) não difere(m) de forma significativa

do método consagrado. Duas características importantes deste problema, e que de-

vem ser levadas em consideração, é que a variância depende da concentração, ou seja,

para baixas concentrações espera-se va.riâ.ncias pequenas e para altas concentrações

variâncias grandes, e os métodos de medição mensuram com erro a concentração de

interesse. As metodologias encontradas na literatura consideram um modelo funcio-

nal heterocedástico com erro nas variáveis supondo variâncias conhecidas, contudo,

na prática, as variâncias não são conhecidas.

Testam a exatidão do(s) novo(s) método(s) é uma fase muito importante no

processo de validação, afetando de forma significativa os custos de uma indústria

de minério, por exemplo. No caso em que as variáveis externas não influenciam no

processo de medição, repetições podem ser feitas com o objetivo de capturar a varia-

bilidade do método utilizado. Neste tipo de problema as metodologias pala validação

de métodos disponíveis na literatura consideram que as variabilidades dos mesmos

são conhecidas, e não incorporam no modelo a presença de medidas repetidas. Não

é objetivo deste trabalho detalhar aspectos metrológicos, a validação de métodos

servirá apenas como aplicação dos modelos que foram formulados.

Exemplos reais para o problema de validação de métodos podem ser encontra-

dos em rastilho (2004) pg.278, 287, que descreve e compara alguns métodos para

determina.r a quantidade de ouro em um depósito de cobre-ouro. Riu e Rius (1996)

comparam métodos para analisar a quantidade de sódio em amostras de águas, a

resistência da densidade (em micrâmetros) de várias películas, as concentrações do

hidrocarboneto policíclico aromático, entre outros. Galea-lojas et al. (2005) apre-
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sentam uma aplicação em uma mineradora de ferro.

Os objetivos gerais deste trabalho são: (1) revisor, descrever e comentar os

modelos funcionais com erro nas variáveis, (2) propor extensões para os estimadores

na presença de medidas repetidas, correlacionadas ou não e (3) aplicar os modelos

estudados na validação de métodos.

Os objetivos específicos deste trabalho são: (1) comparar os modelos funcio-

nais heterocedásticos com erro nas variáveis, usando duas abordagens diferentes na

estimação das variâncias. As duas abordagens utilizam réplicas para estimar as vari-

âncias, a primeira estima via método dos momentos (MM) e a segunda via máxima

verossimilhança (MV). (2) Considerar, na estimação dos parâmetros, uma possível

dependência das repetições. (3) Propor estimadores e testes, quando o interesse é

comparar várias regas, que consideram a repetição dos dados. A comparação de vá-

rios métodos de medição com um método consagrado é uma das aplicações do item

(3)

Reservaremos a palavra métodoÍs) para identificar o(s) procedimento(s) que

os laboratórios utilizam para mensurai as concentrações que se tem o interesse de

comparar.

1.2 Apresentação dos capítulos

No Capítulo 2 descrevemos os modelos funcionais com erro nas variáveis, com

ênfase na comparação de métodos de medição. No Capítulo 3 apresentamos algumas

comparações dos procedimentos tratados no Capítulo 2 utilizando simulações. No

Capítulo 4 utilizamos um conjunto de dados reais apenas para compara-r as meto-

dologias propostas. No Capítulo 5 apresentamos conclusões, comentários e possíveis

extensões do trabalho realizado. E no apêndice A são apresentadas as demonstrações.
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1.3 Revisão da literatura

Os modelos clássicos de regressão consideran-t que as covariáveis do estudo são

medidas sem erro. No entanto, é comum encontrar problemas onde as covariáveis

são medidas com erro. Nestes casos a metodologia clássica de modelos de regressão

não pode ser aplicada, pois algumas condições de regularidade não são satisfeitas,

levando a estimadores não consistentes para os parâmetros do modelo.

A mais de un] século, Adcock (1878) propôs o método dos mínimos quadrados

ortogonais. Tal metodologia incorpora na estimação dos parâmetros o erro na medida

da covariável. Para ilustram a idéia de Adcock, suponha a relação yí = cr + az{ para

i= 1, 2, . . . , n. No método dos mínimos quadrados ordinários (MQO) encontramos

os valores de a e P que minimizam )l:(yi c! /3zi)2. No caso em que a variável zi

é medida com erro o estimador de MQ pala /3 não é consistente, ver Fuller (1987).

No método dos mínimos quadrados ortogonais encontramos os valores de a e P que

minimizam Í-.-Zã >1,(yi a -- /3z:)2, corrigindo a inclinação (P) e levando a estima-

dores consistentes pa.ta os parâmetros en] questão (Funer, 1987). Desde então, vários

pesquisadores sugerem extensões para o modelo de Adcock que dependem das supo-

sições feitas para as variáveis não observadas. Existem duas abordagens para trata.r

o problema de mensura.ção de covariáveis com erro, a primeira é conhecida como es-

trutural e considera uma distribuição para as covariáveis não observadas, a segunda

é conhecida como funcional e trata as cova.Fiáveis não observadas como parâmetros

incidentais. Ambas as abordagens trazem problemas teóricos, na primeira ocorre um

problema de identificabilidade e na segunda ocorre o problema de verossimilhança

ilimitada sendo necessário supor, em ambas as abordagens, que alguns parâmetros

são conhecidos. Neste trabalho consideramos apenas o caso funcional por ser me-

nos restritivo em relação a distribuição verdadeira das covariáveis não observadas,

podendo a mesma ser assimétrica.

Barnett (1970) estudou o modelo funcional linear com medidas repetidas inde-



pendentes, com a seguinte relação entre as variáveis observadas: }l.Í = a +Pz{ + eij e

Xij = zi+uij, para .j - 1, . . . , ní e os erros eij e uij não correlacionados, derivaíldo es-

timadores de MV para a e /3 e a respectiva matriz de covariâncias assintótica. O autor

também comenta algumas aplicações nas áreas médica, biológica e geológica. Dolby e

Lipton (1972) estudaram modelos não linda.res com medidas repetidas independentes

e erros correlacionados, neste artigo os autores consideram que Coar(eíj, uíj) = pi

e C'orr(eij, ukz) = 0 para k :# ã ou .j # Z. Estes autores derivam os estimadores de

máxima verossimilhança e a matriz de covariância para os parâmetros do modelo.

Dolby et al. (1987) derivam estimadores de MV considerando o mesmo modelo de

Barnett (1970), apenas flexibilizam as repetições para cada variável (X e y), ou seja,

}qj para .j:: 1,2, . .. ,n{ e XiZ para Z:: l,. . . ,m{.
Os modelos, aditivos ou multiplicativos, homocedásticos ou heterocedásticos,

de regressão múltipla ou polinomial com erro nas variáveis podem ser vistos em Fuller

(1987). Uma revisão interessante sobre os modelos com erro nas variáveis é feita por

Stefanski(2000), onde o autor também faz alguns comentários sobre as tendências

das pesquisas nessa área.

No problema de validação de métodos, diversas abordagens foram propostas no

decorrer dos últimos anos. No caso de comparações de dois métodos Barnett (1965)

sugeriu utilizar o teste t-Student pa.ceado. Westgaid e Hunt (1973) fizeram uma

comparação entre os testes [ parecido, f' e MQO (mínimos quadrados ordinários)

perturbando os vieses. Os autores aconselham usar o MQO, dentre as metodologias

comparadas, juntamente com técnicas gráficas para verificar se a relação linear entre

os métodos é satisfeita.

Ripley e Thompson (1987) generalizam o modelo funcional com erro nas variá-

veis sugerido por Adcock (1878) . Tal modelo considera o erro em ambos os métodos e

leva em conta a heterocedasticidade dos dados quando a mesma é conhecida. Os au-

tores ainda propuseram unia metodologia para comparar sopa.tadamente o intercepto

e a inclinação, não leva.ndo em conta a covariância entre os estimadores obtidos. Adi-

ante definiremos com mais clareza o modelo. Alguns procedimentos para detectar o

5



viés são revisados em Riu e Réus (1996). Estes autores comparam três metodologias,

a saber: MQO, mínimos qua.doados ponderados (MQP) e mínimos quadrados biva-

riado (M(i2B). Na abordagem bivariada (MQB) é considerado que ambas as medidas

são mensuradas com erro, e pode-se obter um intervalo de confiança conjunto pala

o intercepto e inclinação, apesar da matriz de covariâncias para os pa-râmetros não

ser consistente, ver Lehmann (1998). Castilho (2004) faz uma revisão na literatura e

conipa.ta via simulação de Monte Carlo as metodologias MQO, MQP, MQB, o teste

de Wald, o modelo sugerido por Ripley e Thompson (1987) e alguns de seus casos

particulares. A simulação é feita considerando 16 estruturas diferentes. O autor con-

sidera o modelo sem viés e com viés (de 5%), coeficiente de variação de 8% e 0.8%,

distribuição uniforme e log-normal pala a verdadeira concentração. O autor conclui

que os modelos sugeridos por Ripley e Thompson (1987), York (1966), Williamson

(1968) (York e Williamson sugerem mínimos quadrados usando a mesma ponderação

que Ripley e Thompson 1987) e Riu e Réus (1996) produzem nível descritivo aceitável

e poder bastante satisfatório.

Gimenez e Bolfarine (1997) derivam um estimador para a matriz de covariâncias

no modelo sugerido por Ripley e Thompson (1987) obtido a partir da metodologia

do escore corrigido, além disso os autores propuseram uma estatística Wald para

testar o viés analítico conjunto (testam o intercepto e inclinação conjuntamente) com

distribuição qui-quadrado assintótica. Galea-Rijas et al. (2003) considera.m o mo-

delo proposto por Ripley e Thompson (1987) e derivam estimadores consistentes

pa.ra os parâmetros e pa-la a matriz de covariâncias dos pa.iâlnetros a partir da log-

verossimilhança perfilado, uma estatística de Wald é proposta para testar o viés. Os

autores concluem via simulação que o teste obtido pela estatística Wald produz nível

de significância empírico próximo do nível de significância teórico, mesmo quando o

tamanho da amostra é pequeno.

Em todas as propostas acima foi considerado apenas que dois métodos estavam

sendo testa.dos. Galea-Rojar et al. (2005) estendem o modelo proposto por Ripley e

Thompson (1987), aumentando o número de novos métodos a serem validados para r

6



(excluindo o método antigo). Este modelo é ideal para verificar se vários laboratórios

estão calibrados com um laboratório de referência. Os parâmetros são estimados

via MV, utilizando a verossimilhança perfilado. Os autores também derivam um

estimador consistente para a matriz de covariância dos parâmetros e uma estatística

Wald para testar o viés dos métodos em questão. Um estudo de simulação e uma

aplicação a dados reais são feitas no antigo.

lastro et al. (2004) derivam estimadores consistentes pata os parâmetros e sua

matriz de covariâncias no modelo proposto por Ripley e Thompson (1987) e estendem

os resultados para o caso de vários métodos, utilizando a metodologia da correção de

Score. Os autores também propuseram uma estatística de Wald corrigida.

7



Capítulo 2

Modelos com erro nas variáveis

Na primeira seção damos uma breve introdução à estimação na presença de

parâmetros de perturbação; na segunda seção apresentamos o modelo funcional ho-

mocedástico com erro nas variáveisl na terceira seção deste capítulo descrevemos o

modelo funcional heterocedástico com erro nas variáveisl na quarta seção propomos

o modelo funcional heterocedástico com erro nas variáveis para dados com medidas

repetida.s em vários casos específicos (sem correlações e com correlação entre as re-

petições) e uma extensão desses modelos para o caso em que existem mais de dois

m,étodos.

2.1 Estimação na presença de parâmetros de per

turbação

As seções deste capítulo tratam de modelos com parâmetros incidentais, ou

seja, o número de parâmetros cresce conforme o tamanho da amostra cresce. Por

este motivo apresentamos alguns resultados que podem ser vistos com mais detalhes

em À/lak (1982).

Sejam Zi, . . . , Z,, vetores aleatórios (de dimensão s) independentes com função

8



densidade /,(Zi, O, Ài), sendo O o vedor (de dimensão s) de parâmetros de interesse

e À{ os pa-tâmetros de perturbação. Assim, o logaritmo natural da verossimilhança é

dado por

9

g /.(Z:,0, À:) (2.1)

Uma forma de eliminar os parâmetros de perturbação da estimação é maximizar

(2.1) em relação a Xi para todo ã = 1, . . . , n e O fixado. Desta forma, obtemos Ài que

maximiza. (2.1) e é função apenas de Zi e O. As inferências sobre O são baseadas no

logaritmo da verossimilhança períilada, que não depende de Àí, dado por

lZ

é'' - }: log .Â(Z:, 0, .X:) - >: g:(Z:, 0)(2.2)

Assumindo que as duas primeiras derivadas de gi em relação a O existem,

definimos as seguintes matrizes

l lZ&

"'.,- :- (=) . «'«,-:- (J;
IK4ak (1982) estudou algumas condições necessárias pa.ia que exista um O que

maximiza #'. E preciso assumir que

l
Á.(o =-:E

n

. 7Z . 7Z

E
{-l '' {-l

e para utilizar o teorema do limite central de Liapounov a condição abaixo é neces-

sária

E (À: - .x)' $ .«lim -:
n--} oo 'n

À{ 5; oo , lim -:
n--' oo '72,

J=, a:;@ }l: l.x:l"' - o
Se as condições acima estão satisfeitas, então Mak mostra que

n

Z

n:/'\''(0)':/'Á(0) (Õ 0) -5 Ns(0, -r)

e por consequência,
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«(Õ "W"M':«W (Õ-') -',*'H,
onde --!b' significa convergência em distribuição.

2.2 Modelo funcional homocedástico com erro nas

variáveis+

Existem dois enfoques em modelos com erro nas variáveis, o primeiro não supõe

uma distribuição para a- verdadeira concentração conhecido por modelo funcional, e

o segundo considera uma distribuição para a verdadeira concentração conhecido por

modelo estrutural. Neste trabalho consideramos apenas o modelo funcional por ser

menos restritivo em relação a distribuição da concentração, podendo a mesma ser

assimétrica. Essa abordagem gera alguns problemas na consistência dos estimadores

pois algumas condições de regularidade não estão satisfeitas. Uma dessas condições

é que o número de parâmetros cresce com o tamanho da a.mostra, ou seja, o modelo

considera que as concentrações zi, ..., z. são parâmetros incidentais. Considerando

que os erros de medição seguem uma distribuição normal, o modelo funcional homo-

cedástico é dado por

X e N'(a + Pz:, À)

e

X: y -V(=:, K)

de n)odo que a distribuição conjunta de (X, X{) é dada por

1. 1-«11'\''' l;l* =l
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para { C / = {1, 2, , n}, sendo

}: : Valor observado da í-ésíma variável dependentes

Xi : Valor observado da ã-ésima covariávell

aç: : Valor verdadeiro da á-ésima covariável (não observado)l

Na validação de métodos podemos interpretar X como o valor da ã-ésima con-

centração observada pelo instrumento novo que pode possuir alguma vantagem em

relação ao instrumento padrão, como por exemplo, custo mais baixo, maior facilidade

na manipulação do equipamento (métodos, instrumentos) de medição, menor tempo

de treinamento para que uma pessoa o opere, entre outros. A variável Xi é o valor ob-

servado da {-ésima concentração medida pelo método padrão, o instrumento padrão

mensura a concentração sem viés, mas com algum custo operacional não desejado.

Os parâmetros a e Õ são respectivamente o viés aditivo e multiplicativo, ou seja,

eles indicam a tendência do método novo em relação ao de referência. O interesse

principal é verificar se o método novo consegue mensurar sem viés a concentração

desejada. A Êgura abaixo mostra o diagrama de dispersão entre dois instrumentos

de medição qua.ndo as variâncias não dependem da concentração analisada.
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Figura 2.1: Diagrama de dispersão de dois instrumentos de medição, para o caso

homocedástico

0 0
' ' 8

Instrumento Padrão

Os estimadores são derivados a partir da teoria da máxima verossimilhança,

sendo assim o logaritmo da função de verossimilhança é dado por

z(o) (2.3)

sendo

:W - P«) - ;z.,(«) - !z.,GU - Qê-=-%f..êla

e o parâmetro O =(/3T,À,K,z")",/3 =(.«,/3)T e «; =(zi,...,z.)T. Portanto,

temos n+ 4 parâmetros pala serem estimados. Uma das formas de obter estimadores

consistentes para o viés aditivo a e pa-ta o viés multiplicativo # é maximizar a log-

verossimilhança períilada, ou seja, substituir em (2.3), #í pelo seu estimador de
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máxima verossimilhança (MV) dado por âi obtendo

É''(o) - '5' 4'(o),/ J » (2.4)

sendo

«'W--z.,P«)-;z.,(«) GD

e ii = !!ê(}-li;=il1l:;i-.3-b.. Além desse problema verifica-se que a verossimilhança

acima é ilimitada, gerando problemas de maximização, quando X{ = âi e H ---> 0.

Uma das formas de contornar este problema é considerar conhecidos alguns pa-

râmetros. Qua.ndo consideramos o = À/K conhecido, (substituindo À por o-H) a

log-verossimilhança se torna limitada, porém o estimador de MV pata K não é con-

sistente, ver Patefield (1978), unl estimador consistente para K é dado por 2Ê sendo

que Ê é o estimador de MV. Patefield (1978) mostra que os esticadores para cl, P e

K pa-ia o caso em que a é conhecido são dados por

â - F'

~ - Ê w= -- 'le''J' ,f=Í n(a' + a)
os quais serão consistentes se

Jln.>1:«:/n --, p* e Jln..}:(": - p*)'/« --' "*, (2 5)n,---t00 'a---z 7t---t00 -A----r

sendo p* e p* constantes. Patefield (1977) deriva as variâncias assintóticas dos es-

timadores â e /3 no caso ultraestrutural, ou seja, quando a verdadeira concentração

zi tem distribuição normal com média p.:: e variância a:. Fazendo a3 = 0, temos

como caso particular o modelo funcional. O estimador consistente para a matriz de

covariâncias é dado abaixo

ll ZZ

«'', - "w [ '''=.\:*';
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se«do f - i:.-fl;iÍii--, Sx* - l/n EZ::(x: - .í)X ' si - l/n EZ:::(x: - iy

Assim, é possível utilizar a estatística de Wald para testar

Ho : (a, P)" P.)" (2.6)

contra H: : (cl,P)T :# (ao,Do)T. A estatística Wald pala este caso é dada por

, nS*x /â-.«.\ IX(l+f)+S*'x/P -X(l+f) /â-a.

("+õ')"õ\õ-p.7 [ .x(l+f) (i+f) ] \õ-©.
Se ao = 0 e Po :: l o teste acima é equivalente, na validação de métodos, a

testar se não existe viés aditivo (cl = 0) e multiplicativo (P = 1) na medição do
instrumento novo.

Pelas propriedades dos estimadores obtidos maximizando a log-verossimilhança

perfilado, ver Mak (1982), pode-se mostrar que a distribuição assintótica de (lw é

quiquadrado com 2 graus de liberdade. Outro procedimento pode ser adorado para

contornar o problema de verossimilhança ilimitada. Podemos considerar K conhecido,

o que torna a log-verossimilhança perfilado limitada. No entanto o estimados de MV

para /3 não é consistente, ver Fuller (1987), o que leva ao uso do estimador de MV

para o caso estrutural é usado pa.i'a estimar P, ver Cheng e Va.n Ness (1991). Os

estimadores consistentes pala a, /3 e À, quando K é conhecido, são dados por

T l

\'' l3x

Â

Cheng e Van Ness (1991) encontram a matriz de covariâncias assintótica de /3

que é dada por
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vh(Õ)
+ ó'«+.x'@

{ *+ (.x+õ:«)+õ'«'}
sendo @ = -L- .. z- e D*:: Sá. K. Destaforma para testar os

parâmetros do modelo podemos utilizar a estatística de Wald de forma a.náloga ao

caso em que a = À/K é conhecido. A estatística é dada por

ZC

a--ao \ l .ÀtP'KtÀ'@ --À@ 1 / CE--ao

õ @ \ õ P.
Podemos também considera.r À e H conhecidos, assim os pa.tâmetros ce e ê são

estimados consistentemente, fazendo o- = À/K. Os estimadores encontrados usando

a verossimilhança peifilada dos parâmetros são dados por

T
,i+Õ'«+.x''ã

x@

Õ-P Õ.X , Õ.f} qf&+V'(S$-aS&y-4aS},.
zoyX

respectivamente, que coincidem com o caso em que apenas a é conhecido. A matriz

de covariâncias assintótica de /3 no caso em que ambas as variâncias são conhecidas

ê

và-(õ) - i/. 1 » + õ'« + .í'@

«-.. .Ê . {l?lY(++õ'«)--õ'«'} . ,* . .i:
testar a hipótese formulada em (2.6) é dada abaixo

#
n. A estatística Wald para

a--ao \ l ÀtP"KtÀ'V --À'W 1 / a--ao
(}v' = n.

De acordo com as propriedades dos estimadores obtidos maximizando a ve-

rossimilhança perfilado, estudadas por Mak em 1982, a. distribuição das estatísticas

acima é quiquadrado com 2 graus de liberdade.

T
,x + Õ'« + .X'Ó ..ÍÚ

@x@



2.3 Modelo funcional heterocedástico com erro
16

nas variáveisP

A suposição de homocedasticidade não é satisfeita em diversos problemas reais.

Por exemplo, em medidas de concentrações, áreas, pesos e diâmetros espera-se que

a variância cresça junto com a média. Na validação de instrumentos de medição,

as variâncias dependem da verdadeira concentração não observada. Pala que um

método de medição seja considerado coníiável, é natural testa-lo em várias concen-

trações diferentes (baixas, médias e altas). A variedade das concentrações ocasiona

a heterocedasticidade dos dados observados em ambos os instrumentos.

Barnett (1970) discutiu a aplicação de modelos funcionais heterocedásticos na

avaliação da quantidade de proteína na urina em função da dosagem de uma deter-

minada droga. Ripley e Thompson (1987), Riu e Rius (1996), Gimenez e Bolfarine

(1997), Galga-Rojar et al. (2003), lastro et al. (2004), rastilho (2004), Galea-Rojas

et al. (2005) e lastro et al. (2005) aplicam o modelo heterocedástico na validação de

métodos de medição.

A Figura 2.2 descreve um possível comportamento de dois instrumentos de

medição. As observações do gráfico foram simuladas supondo que o instrumento

novo mede sem tendência.
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Figura 2.2: Diagrama. de dispersão de dois instrumentos de medição, para o caso

heterocedástico

Instrumento Padrão

A Figura 2.2 descreve bem o comportamento heterocedástico de ambos os ins-

trumentos. Percebe-se que quando a concentração aumenta a variabilidade aumenta.

Nesta seção estudaremos o modelo funcional heterocedástico com erro nas variáveis,

descrevendo as principais características do modelo e quais suposições são necessárias

para utilizar tal modelo. A distribuição conjunta de (X, Xi), supondo normalidade

dos erros, é dada por

* ) .~rr «*"«: ); »: .

x:/ \\ «: / l ' «:
as variáveis }q e Xi e os parâmetros a e /3 têm a mesma interpretação que no caso

homocedástico, Ài e Ki são variâncias conhecidas de }G e X{ para á - 1, . . . , n respec-

(2.7)
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tivamente. Assim, o Ioga.ritmo da função de verossimilhança é dada por

g(o) - }: z:(o),
{€/

(2.8)

sendo

g:(o)- -;z.g(«:)-iz.g(.x:)
(3/: - a - Pz:)' (X. - z:)'

e o vetar de parâmetros O = (/3,:«)T, /3 = (a,P)T e :« = (zi,...,z.)T. A log-

verossimilhança (2.8) é litllitada, pois as variâncias são conhecidas. Ripley e Thomp-

son (1987) consideram o modelo heterocedástico acima e derivam os estimadores

pa-ra a e /7, a partir da verossimilhança períilada que se obtém substituindo z{ poi

ii = {!!e(}iÕi;!:l::i-.31x, , pois âi mammiza (2.8) em relação a zi. Os autores tambémp2Kí + .X:
propuseram testes marginais para a e P, sendo que as variâncias usadas para o teste

são obtidas por analogia a metodologia de mínimos quadrados, que não são consis-

tentes. Galea-Rojas et al. (2003) encontram estimativas consistentes pa.ra a matriz

de covatiâncias de â e /3 baseadas na teoria de estimação para parâmetros incidentais

usando a verossimilhança períilada, ver Mak (1982). Estes autores demonstram que

os estimadores para c! e /3 são

E «,:â:(X

E «,:a: (x:

yu)

x«)
P- â

sendo que

h- E
e

": - .t('l:1li5= ' i {1,2,...,n}
Pa.ta obter as estimativas de máxima verossimilhança faz-se necessário um mé-

todo iterativo. O algoritmo proposto pelos autores segue os seguintes passos: (1)



Inicia-se o procedimento iterativo com u = 0 e os valores iniciais cl(o) = 0 , P(o) = 1,

(2) calcule i:"), (3) calcule /3(") e â("), (4) incremente uma unidade a t;, (5) repita

os passos 2, 3 e 4 até a convergência. A matriz de covariâncias assintótica para os
estimadores é obtida calculando

19

"«@-p/-)w '""'' ' - l ::i :''l
sendo que

"-':'«,$,{qP} . «-':.«,$,{(w)(w)"}
Galea-Rojas et al. (2003) mostram que os elementos da matriz de covariâncias

assintótica de /3 são

««« -ü *á * «*

aaÍ3 -- a6. -- e

... - à (: * 4)
sendo que

SSw («: -i«)' k >ll:«,?À:'':

Pala estimar Var(P) consistentemente, basta substituir cl, /3, zí e z? por â, /3,

:ti e (â? ÀiKíâi), respectivamente que são as estimativas obtidas no último passo

do processo iterativo. O estimador para o{ é dado por âi - - De forma
Ài + #:Ki

análoga. a.o caso honlocedástico, é possível usar a estatística de Wald pa.ra testar os

parâmetros de interesse
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e.-1 " 1 "- "'' 1 Í ' l,t*,M
Õ - Po / l aP.- "pp l \ P - Po

Galea-lojas et al. (2003) concluíram através de um estudo de simulação que a

estatística (2.9) é confiável mesmo quando o ta.ma.nho de amostra é pequeno. Esse

resultado é válido apenas quando as varia.nelas são conhecidas. No Capítulo 3 fa-

remos um estudo de simulação pa.ra. descrever o comportamento dos estimadores e

da estatística (2.9), quando as variâncias não são conhecidas e são estimadas usando

réplicas.

Os modelos acima podem ser estendidos para o caso em que existem vários

métodos a serem validados. lastro et al. (2005) derivaram os estimadores para este

caso, usando a verossimilhança períilada, e propuseram uma estatística de Wald

pa-ra testar a tendência dos métodos. E, no apêndice do artigo, uma revisão sobre

estimação na presença de parâmetros de perturbação é feita.

T l

(2.9)

2.4 Propagação da incerteza dos métodos de me-

dição

Quando estamos fazendo referência a métodos de medição, nós usamos as letras

X e y pata identificar o instrumento padrão e o instrumento que temos interesse em

validar respectivamente. Em algumas situações as variáveis X e y não são observadas

diretamente, mas são determinadas através de outras p variáveis. Por exemplo, para

a ã-ésima medição teremos

X - }:'«:ÍW«j e X: - }:c::,W2:j ' '<"::,

sendo que Wiíj e I'Haij são variáveis de entrada observadas com distribuições /ih::j (wi)

e /ih,,, (w2) respectivamente. Dessa forma o teorema do limite central garante que, se

forem somas de variáveis independentes com os quatro primeiros momentos finitos

P2

llJ J



X e Xi têm distribuição norn-tal. Quando pi = p2 = 1 as variáveis Xij e Xj são
observadas diretamente.

Na prática, assume-se que as variâncias de l,riij e Waij são conhecidas pa.ra

todo o á e .j. Assim, as variâncias de y; e Xi são calculadas da seguinte forma

21

À: Vm(w:j) ' ';: - >ll:cg:Var(w2:j)

e o modelo da Seção 2.7 pode ser usado. Se a distribuição de TVhi.f, para k = 1,2

for mal especificada, então as variâncias Ài e Ki podem ser subestimadas ou sobre

estimadas. Acreditamos que, quando as variâncias são subestimadas, a estatística

(2.9) rejeitará mais vezes a hipótese de validação do método novo do que o esperado.

E quando as variâncias são sobre estimadas, a tendência é que estatística do teste seja

mais conservadora, ou seja, aceite que as medidas do método novo seja confiável mais

vezes do que o esperado. Ainda não existem estudos para analisar a sensibilidade da

estatística (2.9) quando as variâncias são mal especificadas.

Suponha que as variâncias de Whij para k = 1,2 não são conhecidas. Uma

das formas para estimar Ài e K{ é fazendo repetições em ca.da unida.de experimental.

Fazendo as réplicas então teremos

l lJ J

Xj = cLj««« e X:.j = ':::j'",:,

sendo toii e w2í vetores aleatórios independentes de dimensões pi e p2 cone matrizes

de covariâncias Eii e E2i respectivamente, ctij e c2ij são vetores de constantes de

dimensões pi e p2 respectivamente. Assim, na Seção 2.5.1 consideramos que Eii::

À{.r, >12i:: KÍ-Z, para todo ã :: l, . . . ,nl cZljckij :: l e cTjck!. :: 0 para todo í # Z ou

j 7é s. Dessa forma, as va.dáveis são independentes pa.ta todo ã e .j, e as variâncias

são dadas por Var(Xj) = Ài e Var(Xij) = Ki.

No modelo da Seção (2.5.2) consideramos que Ei{ = Ài.Di e E2{ = KíD2

Fazendo C'L = (ckii, ckí2, . . . cki«) terentos que
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r2.10)Var(y:) :O11 e Var(X:) «:C',:02CJI,

com a seguinte restrição

cXKijDKcKil
quando l.j -- ZI --} oo (2.11)

para todo k :: 1, 2 e para todo á :: l, . . . ,n. Como as matrizes Di e Du dependem

de parâmetros desconhecidos, sem perda de generalidade, podemos escrever

Var(}'':) À: :(p:) e Var(X:) - «:Q:(p,),

com pi; = (pkl, . . - , PX;,.). Geralmente assume-se que .DÀ; = Dias (phl, . . - , pk,.), ou

sda, o vetor de variáveis de entrada tox;i tem componentes não correlacionadas, e

Co«(Xj,Xz) }l:p:''"j.'«l. e Cov(X:.Í,X«) }:p"c,:j.'"z..

Isso indica que é razoável considerar repetições correlacionadas. Se a estruttua

de covariâncias de }'i e X{ for definida como em (2.12) tal que a restrição (2.11)

seja satisfeita, então é possível estimei o vetor de parâmetros p# via MV.

t lt l

(2.12)

2.5 Modelo funcional para dados com réplicas

O modelo heterocedástico apresentado na seção anterior considera que as vari-

âncias das variáveis observadas são conhecidas ou por estudos passados ou por répli-

cas feitas enl cada unidade experimental (u.e.). Teremos no segundo caso que as ob-

servações para a {-ésima u.e. são dadas por (}::, X;, . . . X=), assim para usar os mo-
\' yt . '-rX: -- Ê*)2

delos da seção anterior fazemos X = X* = É:c--z e Ài = (1/m)S? =
Z--#\' tJ ' z /

7n2 '

ou seja, a variância de X é estimada pelo método dos momentos. Dividimos S? por

m pois como X é uma média de m observações espera-se que sua varia.ncia diminua



conforme o número de observações aumente. De forma análoga obtemos a va.riância

de Xi. Neste caso os erros na estimação de Xi e K{ não são levados em conta, pois

os valores obtidos (Ài e Êi) são tratados, no processo de estimação de a e #, como

se fossem populacionais. Uma questão que stuge é: Qual o impacto nas estimativas

dos patânletros e erros-padrão, quando as variâncias são desconhecidas, num modelo

funcional heterocedástico? Para responder essa questão, vamos derivar os estima-

dores e testes de hipóteses, considerando as repetições no processo de estimação e,

por conseguinte, fazer um estudo de simulação para tentar avaliar a qualidade das

metodologias .

Nesta seção definiremos um modelo que considera as réplicas geralmente feitas

na prática. e descartaremos a suposição de variâncias conhecidas. A estimação das

variâncias é feita usando a metodologia da máxima veiossimilhança. Dolby e Lip-

ton (1972) estudaram modelos com erro nas variáveis não lineares em que existem

repetições não correlacionadas e erros correlacionados. Dolby et al. (1987) conside-

ram vários casos em que existe heterocedasticidade irrestrita (Ài, Hi), proporcional

(À{, cÀ{) sendo c uma constante conhecida e o caso homogêneo (À, K). Neste trabalho,

consideramos apenas heterocedasticidade irrestrita.

Em validação de métodos de medição, se a precisão do instrumento utilizado

já for conhecida, então as repetições não serão necessárias e o modelo (2.7) pode ser

usado sem maiores problemas. Se a precisão do instrumento ou método de medição

não for conhecida, então as repetições são necessárias para estimar a variabilidade

dos instrumentos. O problema em fazer repetições pala estimei a variabilidade é que

variáveis externas poden-t interferir no processo de medição, e a estimativa da precisão

pode não ser realística. Uma forma de contornar esse problema seria considerar um

modelo misto para modelar esta sobredispersão. Neste trabalho estamos assumindo

que nenhuma variável externa influencia o processo de medição.

A Figura 2.3 mostra uma matriz de diagramas de dispersão para nove concen-

trações medidas por dois instrumentos (bola: instrumento padrão, triângulo: instru-

mento novo), sendo que cada instrumento replicou cem vezes a mesma concentração.

23
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Figura 2.3: Matriz de diagramas de dispersão de dois instrumentos de medição, para

o caso em que existe repetições
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O gráfico acima foi obtido por meio de simulação sob a hipótese de que não

existe viés entre os instrumentos de medição. Utilizamos a parametrização dada no

Capítulo 3 na Seção (3.1), considerando concentrações simétricas uniformes. Não

é fácil perceber que a = 0 e # = 1 pela Figura 2.3. Na Figura 2.4, percebemos com

mais clareza. que o intrumento novo não é tendencioso (em relação ao intrumento

padrão). Abaixo mostramos o gráfico das médias de cada concentração.
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Figura 2.4: Gráfico das Médias
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As Figuras 2.3 e 2.4 nos mostram unia situação ideal. Se não existe tendência

no instrumento a ser testado, então esperamos que os gráficos tenham o mesmo

comportamento dos gráficos apresentados acima. Na Figura 2.4 percebe-se que as

médias dos instrumentos se distribuem aleatóriamente em torno da rega ideal.

2.5.1 Repetições independentes

Nesta Seção consideramos que as repetições feitas dentro de cada unidade ex-

perimental são independentes, derivamos os estimadores de MV para alguns casos

específicos e contruímos uma estatística Wald para testar os parâmetros de interesse.

Dolby e Lipton (1972) e Dolby et al. (1987) derivaram os estimadores de MV para os

parâmetros de interesse, mas não contruíram estatísticas para testar hipóteses com



respeito aos parâmetros.

No caso de validação de métodos o problema prático que sustenta este modelo

é enunciado a seguir: Suponha que o interesse é compara-r um instrumento novo

(y) com o instrumento padrão (X) em n concentrações diferentes, e as observações

de X e y podem ser observadas direta.mente. Suponha adicionalmente que cada

concentração pode ser dividida homogeneamente em 2m subalnostras distintas, ou

seja, se zi é o valor da {-ésima concentração teremos Gzi, zi, . . . , #.) que serão divididas
2m vezes

em dois blocos de m. O instrumento novo medirá o primeiro bloco e o instrumento

pa.drão medirá o segundo. A Tabela 2.1 ilustra uma possível forma de medir as
f'nn POn+ I' n nÃOs
v\llX\.fvXXUX LA\r\.fULo B
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Tabela 2.1: Repetições feitas para a ã-ésima concentração, para o modelo sem corre
] n p :i n

Da forma que o enunciado é construído, os dois métodos podem medir as con-

centrações de forma independente e as réplica.s feitas por cada um deles também

podem ser independentes. Assim, o modelo funcional neste caso pode ser escrito
como

xij

cr + /3zi + eíj (2.13)

(2.14)

sendo &i.f e eij variáveis aleatórias independentes para todo ã c / = {1, . . . , n} e .j c

J = {1, . . . , k}, supondo que se distribuem normalmente com média zero e variâncias

Instrumento NovoPadrão
subamostra 1 2 ... m m+l m+2 ... 2m

Verdadeira

Observado

T{ Z{ ... ZÍ

Xi X2 ... Xm Xit Xi2 . . . Xin:



ní e ,Xi, respectivamente, para todo .j C J. O modelo (2.13)-(2.14) pode ser reescrito
H n epa-llintp fnrírl n '
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", 'l . r "'l + r 'l':+ r ':''l. o."Q
x:jl \o l \'L l \":i

Vale lembiai que para utilizar o Modelo (2.15), uma condição necessária é

assegurei que as variáveis externas não influenciam no processo de medição. Assim,

pela suposição de normalidade dos erros, segue que a distribuição de Zij é uma
normal bivariada dada abaixo

l\ zi / \O Ki/l

Como vimos no Capítulo l o modelo acima é conhecido na literatura como

modelo funcional, porque não esta.mos considerando uma distribuição pa.ra a ver-

dadeira concentração (zi), o modelo funcional permite uma grande flexibilidade na

forma da distribuição da verdadeira covariável não observada, podendo a mesma ser

assimétrica, bimodal, ter caudas muito pesadas ou muito leves, portanto é razoável

supor que os erros de medidas (eíj e uij) têm distribuição normal. No problema de

verificação do viés nos métodos não estamos interessados diretamente nos valores da

verdadeira concentração. O principal interesse, neste contexto, são os parâmetros a

e P, pois baseado nas inferências feitas sobre eles poderemos encontrar alguma evi-

dência de viés nos métodos. Definiremos O = (a, ©, K, À, z), sendo z = (zi, . . . , z.),
n - (Ki, . . . , H.) e À = (Xi, . . . , À«), o vetor de parâmetros desconhecidos que esti-

maremos via MV. Assim o logaritmo da função de verossimilhança para o modelo

(2.15) é dado por

ZijN Na
«+P«: \ / À: o

) Wi c i,j c J.

é(o) - )l: }: z:j(o),
iel :ic.J

(2.16)

sendo
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z:.(o)- -iz.g(«:)-;z.g(.x:)
(y:.f -- a -- PZ;)' (X:j -- Z:y

Para maximizar (2.16) em relação a O precisamos encontra.r as derivadas par-

ciais em relação aos parâmetros e iguala-los a zero. No Apêndice (A.l) encontramos

as derivadas de primeira ordem, que são necessárias para encontram os estimadores

abaixo
«:P(X - a) + À:X:

\ l /?2., ) ' '' 'Ài+P'ni

Nota-se que a expressão para o esticador de MV de zí é idêntica ao caso

heterocedástico em que as variâncias Ài e Ki são conhecidas. Entretanto o valor da

estimativa â{ será diferente nos dois casos, pois em (2.17), Ài e Kí são estimados via

MV. Percebe-se também que neste caso o estimados pala z{ é uma média ponderada

pelas variâncias de cada método e corrigida pelo viés do método novo.

(2.17)

E «,:â:(X

õ - 'g'am
yo)

â.) â - E.,- Õ"", (2.18)

sendo que

E w:E , Ê. E w:â:

e

''

Os estimadores para a e # também têm semelhanças com os estimadores en-

contra.dos para o modelo heterocedástico sem repetição, a diferença mais evidente é

na ponderação wi, que se dá pelo fato que, neste contexto, estamos usando a verossi-

milhança genuína e no caso ein que não existem repetições, derivamos os estimadores

via verossimilhança perfilado. Os estimadores para Ài e Hi são dados por

l
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E (x:j - â - Õâ:)' E (x:j i:y
,i: . j'' e Ê{ = -2Sl-- (2.19)

Notamos no Capítulo 3, na seção (3.1), que as estatísticas, formuladas mais

adiante, pa.ta testar os parâmetros a e /7 serão mais confiáveis se corrigirmos os

estimadores acima por

E (X:f -- â - Õâiy E (XiJ â:)'
3cJ . e. iicJ

m--3 ' ml
Para obter as estimativas de máxima verossimilhança se faz necessário um

método iterativo. O algoritmo que utilizamos neste trabalho é do tipo-EM, ver

Kimura (1992). Os passos são dados a seguir

À Z

1. Inicie o procedimento iterativo com u = 0 e considere os valores iniciais abaixo

a(o) - 0 , P(o) = l

E (x.í Êy
.js{

7n '

para todo { = {1, . . . , n}.

Calcule â:") em (2.17)

Calcule /3("), â("), ,XÍ') e Ê(") para todo { :; {l,

2

3 («)e K , n} em (2.18) e (2.19)

4. Incremente uma unidade a u

5. Repita os passos 2, 3 e 4 até a convergência

O critério de parada é baseado nas estimativas dos vieses e das variâncias, dado

por
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(2.20)

A convergência é obtida quando o valor de c(") é suficientemente pequeno.

No Apêndice (A.l) mostramos que a matriz de covariâncias assintótica para os

estimadores de a e P é

Ílõ(«) â("ol Õ(") ,Õ("ol Ê(") Ê(«-ol IÂ(") Â(«u 'l

':!r'tl õ(«-o ' /j(«-o ' Êf"u ' x-o

E (Qz:/À:) l
{c.r l

E (.:zÍ/.X:)

No modelo proposto, geralmente, esta-

A estatística de Wald para este teste é

l

::«:l'xà
Co« (â ,Õ)

...ÜI'x

*«-. . - « (« - @:lh) , «- @ «)
mos interessados eni testar a hipótese (2.6)

dada por

l3 -- Po
á€/

=
q«: I'x :

ew.,
l3 -- l3oa«?/.X: )

A matriz de covariâncias assintótica depende de parâmetros desconhecidos,

basta usa.r os estimadores de MV já derivados nesta seção para estima-la consisten-

temente. Quando consideramos as repetições no processo de estimação, a presença de

parâmetros incidentais deixa de existir, pois estamos supondo que o número de repe-

tições (m) cresce e número de concentrações (n) perma.tece finito. Assim, poderemos

reescrever o modelo da seguinte forma

Wj yN2n (p*,E) V3 = 1,2,...,m

se«do Wj -(ZL, Z; .. ., ZL)", p''' -(pj', p:,. .., plt)", p: -(a + #":,«:)",
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At 0
OT A,\'

0

0 Ài o

0 Kí
OT OT ... A.

Portanto, poderemos usar o teorema do limite central multivariado e concluímos

que os estimadores de MV para a e # têm distribuição conjunta normal bivaiiada

e, por conseqüência, Cw.p --g-» X2(2). Assim, rejeita-se Ho se o valor da estatística

exceder o quantil de uma Àl2(2). No Capítulo 3 faremos um estudo de simulação para

analisar e comparar o comportamento dos estimadores e dos testes desta seção com

os da Seção (2.3).

Uma observação importante que deve ser feita é que o modelo desta seção só

é válido quando as verdadeiras covariáveis podem ser divididas em blocos homogê-.

neos e que nehuma variável externa influencia no processo de medição. Suponha

que não é possível dividir as verdadeiras covariáveis em blocos homogêneos. Na

validação de métodos as verdadeiras concentrações, do í-ésimo bloco, que serão me-

didas pelo instrumento novo são (z,ü, zyi2, - . . , zpí.) e pelo instrumento padrão são

(zãi, zi2, . . . , zi.). Se a fonte que gera. a heterogeneidade é conhecida, então assumi-

remos que zz/ij = aijzi e #i.j = bÍjz{, sendo aí.f e bÍj constantes conhecidas para todo

ã :: 1,2.. .,n e .j = 1,2,. . . ,m. Pala ilustrar o problema consideramos que uma

indústria deseja medir a concentração de um determinando metal em n terrenos,

cada terreno terá uma concentração a;. Podem existir casos em que a concentração

em cada terreno não seja distribuída de forma homogênea, mas a forma como está

distribuída a concentração em cada terreno é conhecida. Para comparar dois métodos

de medição pode-se dividir cada terreno em dois blocos, cada bloco será medido por

apenas um método e deverá ser dividido em m subamostras. A figura abaixo mostra

graficamente como um terreno heterogêneo com concentração zi pode ser dividido

em dois blocos, onde cada bloco é dividio em 8 subamostras.
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Figura 2.5: Gráfico do terreno dividido em dois blocos

Bloco l Bloco 2

E importante notar que, se as medidas forem concentrações, deveremos ter

>l,j.iaij = )1:Z:i bÍj = m para todo í = 1,2, . . . ,n. Se o terreno for homogêneo

então aij = bíj :: l para todo { e .j.

Suponha. que é conhecida uma relação entre z e h, por exemplo, z = clo + Poh,

e que as quantidades h podem sei observadas em cada suba.mostra. Seja hl:l) e

ül?) os valores de h observados em cada subamostra do primeiro e segundo bloco

respectivamente. Então, podemos definir aíj = 1-i.+.. copio) e bíj = i .t.. (a);i(a) tal que
co = Po/ao seja conhecido. Assim, o modelo pode ser reescrito da seguinte forma

X.Í = a + Paijzi + eíj

Xij :: bÍjzi + %íj
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e os estimadores obtidos nesta seção precisam ser corrigidos por

: K:P(yai - ã:'-) + À:X
Ài/i + /32Kídi

, { c l

sendo

M " E %,.x.;a m E : é.«- E
.jeJ

E «,:Í:(ya:
Õ- E «,:i:(a:a:

{€/

ym)

ã-)
ã

selado que

1: wiã ãí

>ll:(Xj â--paijã:)' E(XÍj --b:jã)'
'\ jcJ . =. 3eJ
À: = e ki= -J

m 7n

A matriz de covariâncias assintótica precisa ser corrigida da seguinte forma

. «:(:(l,a:,a:,Z,:) l ':

sendo (i(qi,q2, q3,q4) = qíq2 -- gl=çlra3 -P À çlrç uma função de qt, q2, q3 e q4

que são vetores de dimensão m x 1, a;' = (aii,. ..,aí«) e b; = (bíl,. . .,bi.). A

correção é basea.da na formula geral (A.13). Para mais detalhes da correção veja o

Apêndice (A.l).
A estatística de Wald para testam a hipótese (2.6) no caso em que não é pos

cível dividir a verdadeira concentração homogeneamente pode ser reformulada subs-

tituindo os estimadores e a matriz de covariâncias assintótica pelo seus respectivos

Í€/

E..«';,;,-rlB«:(:(l, a: , a:, t': «?(:(a:, a:, a:, Z,:)



valores corrigidos. E interessante notar que se a j = bij = 1 para todo {,.j voltamos

ao caso mais simples em que a verdadeira concentração é dividida homogeneamente

em todas as subamostras.
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2.5.2 Repetições dependentes

Nesta seção propomos um modelo que controla a correlação entre as repeti-

ções, tais modelos não foram encontra.dos na literatura. A justificativa de repetições

correlacionadas, na. abordagem de validação de métodos, é dada na Seção 2.4.

Abaixo apresentamos o modelo para repetições correlacionadas

/y;\ l/(a-.F#z;)l\ /À;SZ;(o.) 0 \lZ:=1 '1«.,N2.ll~ ' '' l;l "'"'' ljV{C/,
l 'E/' 1 1 1 1 1 1 rl 1 . fl / . \ll
\ -'\{ / l\ zíx / \ u KáüóitPeJ / l

(2.21)

sendo que l é um vetor de dimensão m com todos os elementos iguais a l,
ÀiQ{(p:) e Mini(p,) as matrizes de covariâncias de y: e X: respectivamente e

pi; - (plk,. . .,pPÀ;)T para k = 1,2. No modelo (2.21) estamos supondo uma es

trutura de correlação não muito complexa, tal que a sua derivada em rela.ção aos

parâmetros de correlação seja facilmente obtida, por exemplo, as matrizes autore-

gressivas e de médias n-móveis. Em validação de métodos, vimos que as matrizes em

(2.10) podem ser usadas.

O vedor de parâmetros O = (cl, P, À, K, pt, p,, z) é estimado via MV, ou seja,

maximizando o logaritmo da, função de verossimilhança pala o modelo (2.21). O

logaritmo natural da verossimilhança é dado por

-~[
0À:Q:(P.

0" «:Q:(P,

z: (o)
{€1

(2.22)

com
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g:W--mJ.gQ«) z.p(«J-T.z.gGXD-lz.gl :bDl-;z.gl : JI :

e

.(}'': -(a+P«.)l)"Q:(P:)':(}'': -(a+P«:)l) .(X: - «:l)"Q:(P,)':(X: - «:l)

No apêndice (A.l) encontramos as derivadas de primeira ordem necessárias

para obter os estimadores dos parâmetros em O.

'lemos

Z

'. - e''lliyrUL-iH'ÚtÊI.:lle?l:":, ' - :,,,. ,« p ")

O estimador para- a {-ésima concentração também é uma média ponderada (e

corrigida pelo viés) das concentrações observadas pelos métodos de medição

Temos, também,

, i :: 1,2, . . . ,n.

E «.,:i:(}'': - ywl)
P' E w.â:(â:-â«,)l

(2.24)

sendo que

E i:«,:i
e

l"Q:(P:)':
": ' ,x: E (i"o:(p:)':i/.x:)

Os estimadores para Ài e Ki são dados por

Â: ê;Q:(»:)':ê: . ü;n:(ê,)e (2.25)



sendo ê{ = y: +Õii)]- e â{ = X;--i:l. Nota-se que os estimadores (2.23) - (2.25)

são generalizações dos estimadores (2.17) -(2.19), basta tomar Qi(pt) = Qi(p2) = l

(matriz identidade) e teremos a igualdade dos estimadores.

Os estimadores para pt e p2 são obtidos de forma iterativo, usando o algoritmo

Escora de Fisher, sendo dados por
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êr'-''o - êf) + E l-Z'(Ê'E"')l ': õã ,..,[,' , (2.26)

os elementos de -YL para k = 1, 2 são dados em (A.6) e (A.7) respectivamente; o

elemento (.j, Z) da matriz esperada de Fisher em (2.26) é dado por

(1/2) }:tr {Q:(pk) :J:(pk)}n:(pk) :J:(ph)z} , pa"' k ' 1,2.

A matriz Ji(pk).Í é a matriz de derivadas de Qí(pÀ;) em relação a pkJ pala

k = 1,2. Um exemplo de matriz de correlação que pode ocorrer na prática é a

autoregressiva de primeira ordem. Assim pÀ; é um escalar e as matrizes definidas
acima sao

l2

l PÀ; pE

n:(p.)- pZ p* l

PI' '
.m--2

PÀ;

É,m-3

m--l
P'n--3 . . . l

e

l

0

l

2Pk

l

0

(m l)pZ' '

(m 2)pr 3
(m 3)pr 'qÊl::ü - ':üJ 2PJ;

(« l)pr': (m 2)pr'' (m - 3)p" ' 0



Para encontrar as estimativas de MV dos parâmetros em questão, é su6ciente

saber a estrutura de correlação das repetições em cada concentração. Desta forma o

processo iterativo se completa usa.ndo o tipo-EM seguindo os passos abaixo:
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1. Inicie o procedimento iterativo com u :: 0 e considere os valores iniciais abaixo

a(o) - 0 , /3(o) = l

E x:)'
ÀÇO) . , «in

n:(píQ) - n:(pg») l

para todo { = {1, . . . , n}

2

3

Calcule â:") em (2.23)

Calcule P("), â("), .Xl")

(2.26).

Êl"), õ.(«)
(«)e p2 para.todo i {l, . . . ,n} em (2.24)

4. Incremente uma unidade a u

5. Repita os passos 2, 3 e 4 até a convergência

O critério de parada é parecido com 2.20. Neste caso, a diferença é que o

critério de parada depende também das estimativas de correlações.

No apêndice (A.l) mostramos que a matriz de covariâncias assintótica para os

estimadores de a e P é

'«';,,,.l s'."*:' gi::ii:il



Para testar a hipótese (2.6) podemos deÊnir a estatística de Wald de forma análoga

ao caso em que não temos dependência entre as repetições. Dessa forma a estatística

do teste é

*«d' '; - (:"n:bD-:i) {i
p'l"Q:(P:) ''lK:

ãiirti;ÚJ -:i«:+ i"o:(p,)-:iÀ: , «r (A.15).
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' ;/ÀJ : @;«:/ÀJI rõ
Õ-Po / . E (.:«?/À:) l \ Õ Do

L {C/ J

Para estimar a matriz de covariâncias assintótica consistentemente basta usar

os estimadores de À'lV já derivados. Para justificar a distribuição assintótica de Cw.,. ,

reescrevemos o modelo 2.21 da seguinte forma

(IWa'.

W «' N2("+@ (P, E)

o«de, W =(Z:,. ..,Z.), p =(p:,...,p.), p: =(a+ Pz:,z:y ® l,

(2.27)

Ai 0

E

0

0
e Âí À:Q:(P: ) 0

0" K:n:(P,
OT OT ... A.

Supondo que a estrutura escolhida para Qí(.) é tal que, Cov(eij,ei(j+s)) e

Cov(ui.j,ui(j+g)) tendem a zero na ordem de ezp(--l.j -- gl) quando g tende ao in-

findo, podemos usar o resultado de Lehmann (1998, p. 106) que mostra o teorema do

limite central para variáveis dependentes. Assim está justificado que élw.,. --e-, X2(2),

portanto rejeita-se Ho se os valores das estatísticas excederem o quantil de uma X2(2).

O modelo proposto nesta seção pode ser utilizado quando o pesquisador sus

peito que exista uma possível correlação entre as repetições. Neste caso, a estru-

tura de dependência deve ser fixada a priori. Portanto, a hipótese de interesse é

Ho : {2(pk) = -r (matriz identidade) contra. -Ht : Q(ph) # -r para todo k = {1, 2}, ou



seja, testar se não existe correlação entre as repetições; caso a hipótese -Ho seja ver-

dadeira voltamos ao caso mais simples onde não existe correlação. Assim definimos

o vedor d tal que Q(d) = .Z. Dessa forma, testar se pk = d para todo o k = 1, 2 é

equivalente a testar a não correlação entre as repetições, que para o modelo normal

significa verifica.r se as repetições são independentes. A estatística de Wald para

testar a independência das repetições é dada por
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Cwp - d)T E l.r(ê'i)l (êl - 'í) + (ê2 - 'í)T E l-r(ê2)l (/'2 - 'Í)

pois êt e ê'a são independentes assintoticamente, ver o Apêndice (A.l). As matrizes

E l.Z(ê:)l e E l.Z(ê2)l são as informações de Fisher esperadas para os estimadores

pi e ê2 respectivamente que encontram-se em (A.l). A distribuição assintótica de

(ILt,o é quiquadrado com 2p graus de liberdade. Se a correlação entre as repetições

não for significativa, o número de parâmetros se reduz, aumentando a precisão das

estimativas dos parâmetros restantes do modelo. No Capítulo 3 é feito um estudo

de simulação das estatísticas ew.p. para verificar seu comportamento para alguma

combinações de número de concentrações e repetições.

Suponha que yi = (a + /3ztÍ)l + eí e Xi = z2il + ui, tal que zü = aizi e

zi2 = bíz , sendo aí e b{ constantes conhecidas para todo { = 1,2. . . ,n, então os

estimadores derivados nesta seção necessitam ser corrigidos por

; P«:«:t"n:(p:)':(}'':
p'K: «l;t"n:(P: )

al) + À:b:l"Q:(P,)':X:
:l + .X:Z,?l"Q:(P,)-:l '

Z 1, 2, , 7'}

E «.,.(«:i)ã:(}'': il'bn)
P ' E «, (c.l)ãi(.zilã -- lã«,KO) ' cl ' ywÜ) --Pã'p(a)

sendo que

>ll: «.,i(1)yí , ã(o(a) ' E ã:«,:(«:i)
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e

«.,:(":i) - ":À: E (l"n:(p:)''i/À:)
i€J

Os estimadores corrigidos pa.ra Ài e Hí são dados por

*: . õ;o:(ê:)':õ: . É: . PI !(p',)':ü:
m 7n

sendo êi = }'{ -- (ã +#aiii)l e ãi = Xi biã:l. Os esticadores »l e ê2 são obtidos

iterativamente usa.ndo as derivadas corrigidas em (A.l). A correção na matriz de

covariâncias de (ã,#), ver (A.16) é dada por

[ E ç(i,l,":l,z''l) E ":Ç(t,":t,«.i,z,:i) ]''
c-(Õ,õ) - ;l ?;flil< :'':i,«:i,z':i) E ?X»il.a i,«:t,z,:D

Lâ À: a À: J

««'. Ç'«:,«:,«:,«D - «Í":bD-:«, Àqa'QI' J'' ' "-
(A.13).

Suponha agora que }'i:: cvl + Pzi{ + e{ e X{ :: z2i + uí, tal que zü :: aízi

e z{2 = bizi, sendo ai = (aü, . . . , a:.)T e bí = (bü, . . . , bi.)T vetores de constantes

conhecidas para todo { = 1, 2 . . . , n. Então a correção deve ser feita por

P«:al''Q.(P:) :(}'': - al) + À:b;''n:(P,)''X:
P'«:al'Q:(p:)-:a:+ .X:ól''O:(p,)-:ó: '

ã - 1,2, , 7Z

E «,:(a:)ã:(}''': - llloÜ)
«,:(a:)Ê:(a:i: lã«,(a))

sendo que

E «,:(i)}''': ZCO(ai) E ã:«.,:(a:)
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e

a I''n:(P:) ' :

«:('J - À: E il.;n:o:r:t/.XJ
Os estimadoies corrigidos para Ài e Hí são dados por

l\: . P;f?1lê:)T:Õ: . Ê: . q;0:(P,)':Ü:m m
sendo ê: = y: -- (ãl + Õa:ã:) e ã: = X: -- b:ã:, com a: = (a::,«;,,...,«:.) e

b{ = (bil, bi2, . . . , bi«)T. Os estimadores Pi e P2 são obtidos iterativamente usando

as derivadas corrigidas em (A.l). A correção na matriz de covariâncias assintótica

de (ã, P) é dada por

l E Çlll+:ll:?!?z'') E !!Ç?q<':,.:,h) I':

c«o,õ- ÇI ?;ç ( l?i:.:,'o E «?ç«««««MIÉ' .x: ÊÍ ,x: J
Fazendo ai = aíl e bi = bil para todo o iC /, voltamos ao caso em que

yi = (cl + Pzií)l + ei e Xi = z2{l + ui, e fazendo aí = 1 e b{ = 1 para todo o { C /

voltamos a.o caso mais simples y{ = (a + Pzi)l + ei e Xi = zÍI + uí.

2.5.3 Extensão para comparação de várias retas

Os modelos apresentados nas seções acima consideram uma neta de regressão

que depende de uma covariável não observada. Fazendo um paralelo com validação

de métodos, uma reta de regressão significa comparar apenas dois métodos. Uma

extensão natural seria incorporar no modelo que vários métodos estão n-Lensuraildo a

mesma club.ntidade. Às vezes é interessante testar se todos os métodos (instrumentos)

de medição nlensuram a concentração desejada sem tendência alguma. Esta seção

consta apenas como extensão dos modelos e não faremos um estudo de simulação e

nem apresentaremos un:la aplicação para tal caso.



Galea-Rojas et al. (2003), lastro et a1. (2004) e Galea-Rojas et al. (2005) tam-

bém estuda.m metodologias para comparar vários métodos de medição quando não

existem replicações. Estes autores considera.m o modelo funcional heterocedástico

com variâncias conhecidas. Taylor (1973) estudou o modelo funcional homocedástico

para comparar vários métodos de medição. No artigo, Taylor considera repetições

em cada unidade experimental e propõe uma estatística da razão de verossimilhanças

para testa.t os parâmetros de interesse. Nesta seção derivamos os estimadores de MV

e propomos uma estatística de Wald para testa.r hipóteses sobre os parâmetros.

Suponha que o interesse agora é comparar r instrumentos novos (yi, . . . , }'})

com o instrumento padrão (X) em n concentrações diferentes. Suponha adicional-

mente que cada concentração pode ser dividida homogeneamente e nenhuma va.Fiável

externa interfere na medições.

O modelo que propomos para comparar os r + l métodos de medição considera

a dependência das repetições. Se a independência for satisfeita o mesmo modelo

pode ser usado com algumas restrições. Abaixo descrevemos o modelo utilizado para

comparar os vários instrumentos de interesse
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}''« + Pzz:)l + e«

Xi = zil +ui

(2.28)

(2.29)

sendo eiz e uí vetores aleatórios independentes para todo { C / = {1, . . . , n} e Z C -L ::

{l, . . . , r} com distribuição normal m- variada, vedor de médias igual a zero e matriz

de covariâncias ÀilQiz(p:z) e Kiwi(p2), respectivamente, com piz = (pllZ, . . ,pi.Z)

para / - 1,2, . . .,r e p2 =(p21, . . ., p',).
Em (2.28) e (2.29) o interesse principal é verificam se todos os instrumentos

estão calibrados conjuntamente com o instrumento de referência X, ou seja, testar

se (az, Pr) = (0, 1) pala todo o Z = 1, 2, . . . , r. Assim, se o teste foi aceito, concluímos

que todos os instrui-tentos (métodos) são iguais ao instrumento padrão a menos de

ull] erro aleatório que tenha média zero.
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O modelo proposto pode ser escrito da seguinte forma

v« 'l . r («. +p."o: 'l .... r '«
X:/ \ «:l / \u:

Pela suposição de normalidade dos erros, segue que a distribuição de (}'iz, Xi)
é uma normal 2m-variada dada abaixo

(2.30)

:'''"'l.x2- r +õ.«o:-'l;r*"':$,«) ' '1 ...,.
x:/ ''l\ -:l / \ o" «:o:(p,)/l

O vetor de parâmetros para o modelo (2.30) é O = (a, /3, À, n, pt, p,, ac), sendo

a ...,a.),P(P:,...,P,),K,...,K«,),À(À::,...,,X-)ep:
(pl., . . . , pl,). O logaritmo da função de verossimilhança para o modelo (2.30) é

dado por

g(o) - >ll: z:(o), (2.31)

sendo

g: (o) -e-Ç@z.,p«) - Tz..(«J - iz.,i : Ji - T Ez. oa

!E '.«IQ«@:J l
Z l

e

'4i

As duas primeras derivadas do logaritmo da verossimilhança com respeito a

é? são dadas no Apêndice (A.2). Abaixo mostra.mos os estimadores de À/IV para os

parâmetros
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": E laí'n.ü:o":(v:. 'l+:" : J':x:zc.L L 'A{Z J

": = 1"?'"«(" nl -- :«.:üJ'::
O cstimador para a {-ésima concentração envolve as observações de todos os

métodos de medição, é uma média ponderada pelas variâncias de cada método e

corrigida pelos respectivos vieses. Temos, também,

(2.32)

E «,-â:(y« - yo.l)
Õ . E «.,«â.(i:- â«,.)l ' '''Yu. õâ...,. (2.33)

sendo que

E «,«}''~ , âw:. E a:«,~i

e

l"Q«(P..)':
À* E (i"n~(p..)':l/À«)

Os estímadores para ÀÍZ e Ki são dados por

: êlTo~(p:,)':õ~ . ül''n:(p,)':ü:
ÀÍZ :: --::-- ' ''' ' e n{ ::

sendo êÍZ = yit (âz + Plâí)l e âi = Xi âíl. Os estimadores para piz e p2 são

obtidos de forma iterativo, usando o algoritmo Encore de Fisher dado por

) (2.34)

êÍT'''o - »ÍT) + E l.Z'(Ê'ÍT')l ': g: ,..-plT'
(2.35)

êS"-''O - ê9» + E l-r(/'S"')l ':
com os elementos de -?Ç e -?( dados em (A.22) e (A.23) respectivamente. O

l)P\t ' i)Pa

elemento (s, ó) da matriz E l-r(»lz))l é dado por

(U)P:-P;
(2.36)



45

(1/2) }ll: tr {Q«(p:.)''J«(p:z).Q~(p-!)': J«(p:.)b }

e o elemento (s, b) da matriz E ll(ê2 ))l é dado por

lt

(1/2) >1: tr {Q:(p,)':J:(p,),Q.(p,)':J:(p,)õ} ,

onde JÍZ(p.!), e Ji(p,), são as matrizes de derivadas de Qiz(pi!) em relação a plz,

e (2í!(ptz) em relação a p2. respectivamente. O processo iterativo para calcular as

estimativas dos parâmetros se completa usando o tipo-Eh/l seguindo os passos abaixo.

n

lZ

1. Inicie o procedimento iterativo com u = 0 e considere os valores iniciais

cx(o) - 0 , P(o) = l

ÀIQ - -2s!-' 7n

x)' E (Xij
«Í'' - J9L =

e

Qi.(Pl?)) (P9)) = -r , VZ C {1,2, ,P}

para todo á = {1, . . . , n}.

2

3

Calcule Ê:") em (2.23)

Calcule /3('), â(u), Â("), Ê(u) Õ.IT) e p2(") para todo { :: {l,

(2.36).

, n} em (2.33)

4. Incren-tente uma unidade a u

5. Repita os passos 2, 3 e 4 até a convergência

O critério de parada é baseado nas estimativas dos vieses aditivos e multiplica-

tivos, das variâncias e das correlações.



Os estimadores para o caso em que as repetições são independentes em todos

os métodos são obtidos fazendo: ç2iz(p:l) = Qí(p,) = -r (matriz identidade) para

todo i= 1,. .. ,n e J = 1,2,.. .,p. Dessa forma os estimadotes pa-ta o caso de

independência das repetições são dados por
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«: = 1'a=''ll --*.
«: : lgl --:

E «,~â:(Xz yu.)

P'' E «,«i:(â: ' "''yu.-Õâ«-
Í€/

sendo que

E u:zX! , ê"« ' E i:«,"

e

.x~ E (i/.x~)

Os estimadores para ÀÍZ e Kí são dados por

l

ç. ê:} êÍZ . . Üi' 'Ü{
,Aiz :: --'-- e K{ := ' ,

sendo ê e â dados em (2.34). O algoritmo do tipo EÀ'l pa.ra encontrar as estimativas

é o mesmo, apenas não é necessário encontrar as estimativas para piz e p2, e o critério

de patada só depende dos visses e das variâncias.

Pa.ta usar o modelo que supõe independência entre as réplicas, devemos testar

a hipótese Ho : Qiz(ptl) = Qi(p2) = -Z (matriz identidade) contra Hi : pelo menos

um diferente, para todo í C / e J C -L. Assim definiremos o vedor d tal que S2(d) = -Z,

então testar se pil = p2 = d pa.ra todo o / = 1,2, . . . ,r é equivalente a testam a

não correlação entre as repetições de todos os métodos. A estatística de Wald pa.ra
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verificar a independência das repetiçoes é dada pol

(lwp = >: (Ê'iz - 'í)' E j-Z'(ê'iz)l (ê'lz 'Í) + (/'2 - d)T E lJ'(ê'2)l (/'2 d)

As matrizes de informação de Fisher esperadas E li(êiz)l e E ll(ê2)l são dadas

no Apêndice (A.2) em (A.24) - (A.27). Pelas propriedades dos estimadores de MV

a distribuição assintótica de {lwP é qui-quadrado com p(r + 1) graus de liberdade.
O interesse principal é verificam se existe viés entre os instrumentos de medição

Portanto desejamos testar -Ho : (al, /3z) = (0, 1), V Z = 1, 2, . . . , r contra -Hi : (az, Di) #

(0, 1), pala pelo menos um Z. A estatística de Wald pa.ia o teste é dada por

Z l

,::l' l ; {'' 'p:
: «:{,:

Ê "? {,': 0 -i

sendo

n; - l:-c-""«o:J':n, . . . , :n"n:,ü:,)':ul

S: o?«::- ' ":,b:D'::- -- .x:,:"n:bJ'-É.Í ':,":q=1 ''f

e para o caso em que as réplicas são independentes teremos

.Z?i = dias :Í0"o«@:D':D, . . . , É:n"n:,b:,)
e

«; - « [l, P,]
' Ài,

': - « ':,:ll,...,é}

«:-«$qP



Pat-a mais detalhes em como obter as matrizes de covariâncias assintóticas veja

o Apêndice (A.2). Podemos reescrever o modelo (2.30) da mesma forma que em

(2.27). E para que os estimadores de máxima verossimilha.nça tenha.m as propri-

edades assintóticas válidas, é necessário que as estruturas escolhidas pa.ra niZ(.) e

Qi(.) sejam tais que, Cov(eilj, eiz(j+s)) e Cov(ui:j, ui(.Í+g)) tendem a zero na ordem de

ezp(-- l.j gl) quando g tende ao infindo, ver Lehmann (1998). Assim, a distribuição

assintótica de {lwa/3 é quiquadrado com 2r graus de liberdade.
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2.6 Resumo do capítulo

Com os procedimentos apresentados neste capítulo é possível tratar diversos

tipos de situações na validação de métodos:

1) Clomparar dois instrumentos de medição quando não se tem repetições

8 No caso homocedástico é necessário supor que um dos métodos tem variância

conhecida, ou que a razão das variâncias é conhecidas

e No caso heterocedástico é necessário supor variâncias, de ambos os métodos,

conhecidas;

2) Comparar dois instrumentos de medição quando repetições são feitas em cada

unidade experimental.

8 No caso em que as repetições são independentes, apresenta.mos uln procedi-

mento para calcular as estimativas de MV para os parâmetros do modelo e

testes para detectar a tendência do instrumentos

e No caso em que as repetições não são independentes, apresentamos uln pro-

cedimento para calcular as estimativas de MV para os parâmetros do modelo,



testes para detectar a tendência do instrumento e testes para verificar se real-

mente existe alguma correlação entre as observações replicadas (supondo que

a estrutura de correlação está correra) ;
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e Estendemos os resultados acima para o caso em que variáveis externas iníluen

coam no procedimento de medição.

3) Comparar vários instrumentos de medição quando repetições são feitas em cada

unidade experimental.

e No caso em que as repetições são independentes, apresentamos um procedi-

mento para calcular as estimativas de MV pa.ta os parâmetros do modelo e

testes para detectar a tendência do instrumentos

e No caso em que as repetições não são independentes, apresentamos um pro-

cedimento pata calcula.r as estimativas de MV pa.ia os parâmetros do modelo,

testes para detectar a tendência do instrumento e testes para verificar se real-

mente existe alguma correlação entre as observações replicados (supondo que

a estrutura de correlação está correra) ;



Capítulo 3

Simulação

Neste capítulo faremos uso de simulações para comparar os modelos apresen-

tados nesta dissertação. Técnicas de Monte Carão são utilizadas para calcula.r o erro

quadrático médio (EQM), viés dos estimadores e nível de significância dos testes de

forma empírica. A idéia é estudar o comportamento dos estimadores (viés e EQM)

e testes de hipóteses (Erros tipo l e 11) apresentados no capítulo anterior quando o

número de repetições é pequeno. E importante saber qual o número de repetições

necessário para obter resultados confiáveis.

Nas Seções (3.1) e (3.2) constam, respectivamente, as simulações para o caso

em que as repetições são independentes e dependentes com estrutura de correlação

a.utoregressiva de ordem 1. Em cada seção consideramos concentrações simétricas e

assimétricas. A probabilidade do Erro tipo l (nível de signiÊcância) será estimada

gerando um modelo sob a hipótese //o e calculando a proporção de simulações em

que o teste rejeitou a hipótese nula. A probabilidade do Erro tipo ll será estimada

gerando unl modelo sob a hipótese /it e calculando a proporção de simulações que

o teste aceitou a hipótese nula. Neste capítulo não iremos considerar a metodolo-

gia de mínimos qua.drados ordinários ou ponderado, pois Galea-Rojar et a1. (2003)

mostrara.m que os estimadores de máxima. verossimilhança do modelo funcional he-

terocedástico considerado em (2.3) são menos viesados, possuem EQM menores e
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nível de significância empírico bem mais próximo do teórico. Também não iremos

considerei o modelo homocedástico apresentado na seção (2.2), pois o enfoque princi-

pal deste trabalho são os modelos heterocedásticos. Neste capítulo substituiremos a

letra m pela letra r para indicar o índice das repetições. As simulações apresentadas

nas seções abaixo foram feitas utilizando o software estatístico R Development Core

Team (2006).

51

3.1 Réplicas independentes

Concentrações simétricas Uniformes

A fim de comparar os modelos (2.7) e (2.15) das Seções (2.3) e (2.5.1), res-

pectivamente, geramos 2000 simulações de Monte Cano considerando zi -, U(2, 40),

n{ = (0,21z{ + 0,05y, Ài = (0,28-E(X) + 0,0iy, a = 0 e /3 = 1, o número de

concentrações (n) simuladas são lO ({ = 1,2,...,10), 15 (ã = 1,2,...,15) e 50

(ã = 1, 2, . . . , 50) e para cada uma das concentrações replicou-se 15, 25, 50, 100 e 150
vezes.

Nas Tabelas 3.1 e 3.2 mostramos o comportamento do estimadoles de a e /3

usando o modelo (2.15) (Modelo 1) que estima as variâncias via MV e o modelo

(2.7) (Modelo 2) que estima as variâncias pelo método dos momentos, lembrando

que no Modelo 2 as variâncias são consideradas conhecidas, mas na prática essa

suposição não é sempre satisfeita e as variâncias são estimadas usando o método dos

momentos . Para cada simulação feita calculamos o EQM, viés e verificamos se o teste

Ho : (a,P) = (0, 1) é aceito ou não a 5% de significância. Como estamos gerando

as observações sob a hipótese .f/o esperamos que, em apenas 5% das simulações, a

hipótese Ho seja rejeitada. As formas para as variâncias e concentrações definidas

nesta seção seguem a mesma escolha feita por Galea-Rojar et a1. (2003) para fins de

comparação.
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Tabela 3.1: EQM e Viés estimados (concentração simétrica)

  Modelo l Modelo 2

c- © a /3

r=15 EQM
Viés

r=25 EQM
Viés

n=10 r=50 EQM
Viés

r=100 EQM
Viés

r=150 EQM
Viés

0.89865 0.00324

0.01398 0.00248

0.41016 0.00181

0.00139 0.00091

0.17338 8e-04

0.00385 0.00064

0.09478 0.00043

0.0183 -0.00101

0.06594 0.00029

0.00282 -0.00007

0.85551 0.00322

-0.0192 0.00277

0.40895 0.00181

-0.00222 0.00097

0.17322 8e-04

0.00337 0.00066

0.09479 0.00043

0.01811 -0.00099

0.06603 0.00029

0.00277 -0.00007

r=15 EQM
Viés

i'=25 EQM
Viés

n=15 r=50 EQM
Viés

r=100 EQM
Viés

r=150 EQM
Viés

0.29196 0.00174

-0.01886 0.00058

0.15658 0.00097

-0.01166 0.00049

0.07921 0.00047

-0.00146 0.00031

0.03615 0.00024

0.00882 0.00088

0.02993 0.00016

0.00117 -0.00026

0.29078 0.00174

0.02039 0.00071

0.1561 0.00097

-0.01241 0.00056

0.07917 0.00046

0.00173 0.00033

0.0362 0.00024

-0.00894 0.00089

0.02996 0.00016

0.0012 -0.00026
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Tabela 3.2: EQM e Viés estima.dos (concentra.ção simétrica)

Nlodelo l

u IS
03676 0.00038

00081 0.00016

02059 0.00022

00302 -0.00019

01009 0.00011

.00155 -0.0001

00561 0.00006

.00078 0.00007

00335 0.00003

00182 0.00018

Modelo 2

0.03652 0.00038

.0.00126 0.00041

0.0207 0.00022

0.00252 -0.00011

0.01011 0.00011

.0.00178 -0.00008

0.00561 0.00006

.0.00084 0.00008

0.00335 0.00003

0.0018 -0.00018

r=15 EQM
Viés

EQM
Viés

EQM
Viés

EQM
Viés

EQM
Viés

0.

0.

0.

0.

0

0

0

-0

0

0

r::25

n=50 r=50

r=100

r=150

Nas Tabelas 3. 1-3.2 verificamos que o comportamento do erro quadrático médio

e do viés tanto no Modelo l quanto para o Modelo 2 são semelhantes, não conse-

guimos afirmar qual deles é o melhor, aparentemente os dois modelos têm o mesmo

comportamento. A Figura 3.1 destaca a semelhança dos vieses dos parâmetros de

ambos os modelos, a linha pontilhada se refere ao Modelo l e a linha tracejada se

refere ao Modelo 2. O nível descritivo estimado pa.ia os modelos l e 2 são obti-

dos testando os parâmetros sob a hipótese -Ho (sem viés entre os métodos) a 5% de

significância.
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Figura 3. 1: Gráfico do viés dos parâmetros dos Modelos l e 2 (concentração simétrica)
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Tabela Nível de significância estimado (concentração sintétrica)

  Modelo l Modelo 2

     
     
     



Na Ihbela 3.3 observamos que, na maioria dos casos, o nível de signiÊcância

estimado no Modelo 2 se comporta mais próximo do teórico do que no Modelo 1. E

importante notam que as variâncias estimadas no Modelo 2 são as variâncias estimadas

pelo método dos momentos, ou seja,

56

Â: - 0/0sÊ - 0/0 >1: e!.;.?E . Ê: - 0/ s&: - 0/0 }: ($1t;.Í--

Lembramos que dividimos Sb por r, pois quando utilizamos o Modelo 2 as

observações são as médias das réplicas feitas pala a á-ésima concentração (X).

JJ

Figura 3.2: Gráfico do nível de significância estimado dos modelos l e 2 (concentração

simétrica)
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A Figura 3.2 mostra o nível de significância estimado dos Modelos l e 2, nota-

se que o Modelo 2 (usual) tem nível de significância mais próximo do teórico que o

  . .
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Modelo l (proposto). Se corrigirmos as variâncias do h'lodelo l fazendo

EA...d q' <

teremos resultados mais próximos do esperado. A tabela com os EQM e Viés, usando

os estimadores corrigidos pala as variâncias, é dada abaixo

Â: l$! â õâ:)' .Â;:
r

lJ
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Tabela 3.4: EQM e Viés estimados, usando o modelo com variâncias corrigidas (con

centração simétrica), para n ' lO, 15

  Modelo l Modelo 2

r=15 EQM
Viés

r=25 EQM
Viés

n=10 r=50 EQÀ'l

Viés

r=100 EQM
Viés

r=150 EQM
Viés

0.76831 0.00345

0.01065 -0.00072

0.34243 0.00179

0.02153 0.00233

0.18377 0.00089

0.00762 0.00089

0.08479 0.00038

-0.01071 0.00017

0.05911 0.0003

-0.00319 0.00012

0.75704 0.00342

-0.00223 0.00041

0.33865 0.00178

0.02541 0.00267

0.18379 0.00089

-0.00903 0.00101

0.08496 0.00038

-0.01099 0.00019

0.05915 0.0003

-0.00328 0.00013

r=15 EQM
Viés

r=25 EQM
Viés

n=15 r=50 EQM
Viés

r=100 EQM
Viés

1=150 EQM
Viés

0.25795 0.00155

0.00186 -0.00022

0.15608 0.00102

0.01864 -0.00114

0.07659 0.00047

0.00087 0.00033

0.04651 0.00024

0.00238 0.00038

0.0229 0.00014

-0.0033 0.0001

0.25738 0.00155

0.01076 0.00072

0.15464 0.00102

0.01635 0.00083

0.0766 0.00047

-0.00171 0.00042

0.04651 0.00024

0.00254 0.0004

0.02293 0.00014

0.00336 0.00011
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Tabela 3.5: EQM e Viés estimados, usando o modelo com variâncias corrigidas (con.

centração simétrica), para n - 50

Modelo l

0.03699 0.00038

0.00529 -0.00089

0.02262 0.00022

0.00377 -0.00074

0.00999 0.00011

.0.00291 0.0006

0.00543 0.00006

-0.00037 0.00005

0.00328 0.00003

0.00055 -0.00012

Modelo 2

0.03681 0.00038

.0.00139 -0.00008

0.0227 0.00022

0.00129 -0.00043

0.01 0.00011

-0.00347 0.00068

0.00544 0.00006

.0.0005 0.00007

0.00328 0.00003

0.00051 -0.00012

r=15 KQM
Viés

EQM
Viés

nQM
Viés

EQM
Viés

EQM
Viés

r=25

n=50 r=50

r=100

r=150

Aparentemente o EQM dos estimadores obtidos com as variâncias corrigidas

continuan:t com o mesmo comportamento dos estimadores obtidos sem a correção.

A figura abaixo nos mostra graficamente o cotnportamento do viés pa.ra ambos os

modelos, a linha pontilhada refere-se ao Modelo l e a linha tracejada refere-se ao
Modelo 2.
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Figura. 3.3: Gráfico do viés dos parâmetros dos Modelos l e 2, usando o modelo com

variância corrigida

Alfa
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Percebe-se na Figura 3.3 que o viés do Modelo l com as variâncias corrigidas

é menor que o viés do Modelo 2, quando o número de concentrações é pequena. O

comportamento dos dois modelos vai convergindo, desde que o número de réplicas

cresça. Abaixo mostramos como se comporta o nível de significância para os modelos

em questão.
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Tabela 3.6: Nível de significância estimado, usando o modelo com variâncias corrigi-

das (concentração simétrica)

Com as correções feitas nas variâncias, conseguimos estabilizar o nível de signi-

ficância para tml valor bem próximo do valor teórico no Modelo 1. Não há alterações

no Modelo 2 (usual). A figura abaixo evidencia a grande melhoria do nível de signi-

ficância empírico no Modelo l (proposto).

  Modelo l Modelo 2
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Figura 3.4: Gráfico do nível de significância estimado dos modelos l e 2, usando

modelo com variância corrigida (concentração simétrica)

A linha pontilhada se refere ao Modelo l (proposto) e a linha tracejada se

refere ao Modelo 2 (usual). Os resultados apresentados nesta seção indicam que o

Modelo l com as variâncias corrigidas deve ser adotado, pois tem menor viés e o

nível de significância empírico é muito próximo do teórico, mesmo para amostras

pequenas. O Modelo 2 se mostrou pouco conÊável para réplicas menores que 25.

Todas as comparações a partir deste ponto são feitas usa.ndo as variâcnias corrigidas

no Modelo 2.

A próxima etapa é estudar o erro tipo 11, ou seja, aceitar a hipótese -Ho sendo

ela falsa. O mesmo procedimento pala simular as observações é feito, a menos do

parâmetro #. Nas tabelas abaixo mostramos a probabilidade de ocorrência do Erro

tipo ll quando P varia de 1.01 a 1.1 para lO,15 e 50 concentrações e 15, 25, 50, 100

e 150 réplicas por concentração.
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Tabela 3.7: Probabilidade de ocorrer o Erro tipo ll nos Modelos l e 2, para n

lO, 15, 50 e r = 15, 25 (concentração simétrica)

  lvlodelo l Modelo 2 Modelol Modelo2 Modelol Modelo2

 

n=10

0.4705 0.4630

0.4620 0.4465

0.4340 0.4180

0.4080 0.3800

0.3535 0.3250

0.3090 0.2765

0.2480 0.2200

0.1860 0.1610

0.1550 0.1280

0.1115 0.0855

n=15

0.4760 0.4665

0.4510 0.4340

0.4235 0.4005

0.3670 0.3410

0.3215 0.2870

0.2245 0.1865

0.1630 0.1370

0.0995 0.0775

0.0660 0.0545

0.0350 0.0280

n=50

0.4475 0.4240

0.3805 0.3455

0.2530 0.2155

0.1335 0.1075

0.0565 0.0350

0.0145 0.0070

0.0010 0.0005

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

 

0.4690 0.4620

0.4570 0.4440

0.3950 0.3870

0.3620 0.3435

0.2925 0.2695

0.2110 0.1940

0.1335 0.1130

0.0765 0.0640

0.0365 0.0290

0.0135 0.0115

0.4575 0.4495

0.4355 0.4285

0.3575 0.3440

0.2855 0.2690

0.1945 0.1760

0.0925 0.0820

0.0555 0.0435

0.0170 0.0135

0.0060 0.0045

0.0035 0.0030

0.4320 0.4205

0.3070 0.2870

0.1195 0.1070

0.0360 0.0285

0.0025 0.0015

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo
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Tabela 3.8: Probabilidade de ocorrer o Erro tipo ll nos Modelos l e 2, para n

lO, 15, 50 e r = 50, 100 (concentração simétrica)

  Modelo l Modelo 2 Modelol h/lodelo2 Nlodelol Modelo2

 

n=10

0.4690 0.4655

0.4160 0.4090

0.3195 0.3085

0.2105 0.2005

0.1200 0.1110

0.0450 0.0410

0.0155 0.0150

0.0065 0.0045

o.0010 0.0010

o.oooo o.oooo

n=15

0.4500 0.4490

0.3890 0.3825

0.2480 0.2405

0.1150 0.1085

0.0400 0.0385

0.0080 0.0070

0.0035 0.0030

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

n=50

0.3905 0.3825

0.1570 0.1485

0.0165 0.0145

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

 

0.4435 0.4415

0.3480 0.3455

0.1780 0.1735

0.0540 0.0520

0.0105 0.0100

0.0020 0.0015

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

0.4275 0.4270

0.2645 0.2610

0.0890 0.0865

0.0140 0.0135

0.0005 0.0005

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

0.3110 0.3050

0.0275 0.0255

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo
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Tabela 3.9: Probabilidade de ocorrer o Erro tipo ll nos Modelos l e 2, para n

lO, 15, 50 e r = 150 (concentração simétrica)

Mostramos nas Tabelas 3.7-3.9, em negrito, o ponto a partir do qual as pro-

babilidades de ocorrência do Erro tipo ll estimadas começam a ficar menores do

que 10%o. As Tabelas 3.7-3.9 nos mostram que o Modelo 2 (usual) tem o poder do

teste um pouco maior que o Modelo l (proposto). Verificamos também que para 15

concentrações são necessárias 15 réplicas para detectar um P = 1.08, assumindo um

erro de 10%, tanto para o Modelo l quanto para o Modelo 2. Para essa combinação

de número de concentrações e réplicas aconselhamos usar o Modelo 1, pois a Tabela

3.6 nos mostra que o nível de significância estimado do Modelo l é mais próximo do

teórico (0.045) que no Modelo 2 (0.065). Note que o poder do teste é afetado pelas

diferenças entre os níveis de significância dos Modelos, por isso é importante escolher

o Modelo que tem o nível de significância mais próximo do esperado.

Percebemos também que se o número de réplicas e/ou concentrações aumenta

  Modelo l Modelo 2 Modelol Modelo2 Modelol Modelo2

 

n::10

0.4360 0.4355

0.2660 0.2625

0.0845 0.0830

0.0135 0.0120

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

n=15

0.4045 0.4005

0.1635 0.1605

0.0205 0.0200

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

n=50

0.2185 0.2150

0.0045 0.0040

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo



então o poder do teste aumenta (a probabilidade do Erro tipo ll diminui) , se o número

de concentrações aumenta o poder do teste também aumenta, para os dois Modelos

estudados (l e 2). A figura abaixo nos mostra graficamente esse comportamento.
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Figura 3.5: Gráfico do poder do teste dos Modelos l e 2, usando modelo com variância

corrigida
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Figura 3.6: Gráfico do poder do teste dos Modelos l e 2, usando modelo com variância

corrigida

n=10 er=100 n=15 er=100 n=50 e r=100

Beta

n=50 er=150n=10 er=150 n=15 er=150

Nas figuras 3.5 e 3.6 notamos que o poder do teste dos modelos vão convergindo

A linha pontilhada se refere ao Modelo l e a linha tracejada. se refere ao Modelo 2.
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Concentrações assimétricas Gama

Estuda.mos o comportamento dos estimadores e testes dos Modelos l e 2 quando

as concentrações não observadas eram simétricas - uniformes. Nesta etapa do traba-

lho consideramos que a concentração não observada é assimétrica. E de se esperar

que os resultados obtidos sejam parecidos para o caso de concentrações que assumem

valores simétricos, pois estamos considerando que as concentrações não observadas

são parâmetros do modelo.

Abaixo estão os resultados das simulações de Monte Clarlo considerando ri -'

Gama(escala = 0.54, forma = 4.76), ou seja, uma distribuição assimétrica para a

verdadeira concentração. Os parâmetros neste estágio são iguais aos das simulações

quando as concentrações são simétricas - uniformes. A Tabela 3.10 mostra o erro

qua.drático médio e o viés estimados pala os parâmetros do Modelo l e do lvlodelo 2,

percebe-se que quando aumentamos o número de réplicas nas concentrações o erro

quadrático médio e o viés diminuem, o que é uma característica de estimadores con-

sistentes. Lembramos que as comparações são feitas usando as vai-iâncias corrigidas

no Modelo l.
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Tabela 3.10: EQM e Viés estimados (concentração assimétrica)

  Modelo l R'modelo 2

r=15 EQM
Viés

r=25 EQM
Viés

n=10 r=50 EQM
Viés

t=100 EQM
Viés

i'=150 EQM
Viés

0.03391 0.00772

0.00872 0.00538

0.01772 0.00394

-0.00139 0.00124

0.00896 0.00192

0.00169 -0.00066

0.00466 0.00102

0.00078 -0.00023

0.00261 0.00059

0.0026 0.00134

0.0342 0.00781

0.01339 0.00782

0.01772 0.00395

-0.00295 0.00211

0.00896 0.00192

0.00125 -0.00044

0.00466 0.00102

0.00069 -0.00019

0.00262 0.00059

0.00265 0.00137

r=15 EQM
Viés

i'=25 EQM
Viés

n=15 r=50 EQM
Viés

i-=100 EQM
Viés

r=150 EQM
Viés

0.01473 0.00368

0.00185 0.00127

0.01023 0.00244

0.00186 -0.00028

0.00455 0.00113

-0.00166 0.00129

0.00242 0.00055

0.00004 0.0004

0.00151 0.00036

0.0003 0.00076

0.01473 0.00367

-0.00517 0.00305

0.01018 0.00243

0.00031 0.00054

0.00456 0.00114

0.00202 0.0015

0.00242 0.00055

-0.00012 -0.00036

0.00151 0.00036

0.00025 -0.00074
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Tabela 3.11: EQM e Viés estimados (concentração assimétrica)

As Tabelas 3.10-3.11 mostram que pa.ra as concentrações assimétricas o erro

quadrático médio e o viés dos esticadores diminuem conforme o número de réplicas

aumenta. Não é possível afirma.r qual dos Modelos se comporta melhor, pois em

alguns casos o Modelo l se comporta melhor que o Modelo 2 e em outros casos o

Modelo 2 se comporta melhor que o Modelo 1. A figura 3.7 mostra o viés empírico

das estimativas dos parâmetros para uma comparação gráfica desse efeito.

  Modelo l Modelo 2

.« # .« /3

r=15 EQM
Viés

r=25 EQM
Viés

n=50 r=50 EQM
Viés

r=100 EQM
Viés

r=150 EQM
Viés

0.00325 0.00091

0.0036 -0.00174

0.00196 0.00053

0.00196 -0.00132

0.00087 0.00024

0.00075 -0.00036

0.00047 0.00013

-0.00009 -0.00024

0.00031 0.00009

-0.00001 0.00019

0.00321 0.0009

0.00072 0.00002

0.00195 0.00053

0.00087 -0.00068

0.00087 0.00024

0.00048 0.00021

0.00047 0.00013

0.00015 -0.0002

0.00031 0.00009

0.00004 0.00021
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Figura 3.7: Gráfico do viés dos parâmetros dos Modelos l e 2, usando o modelo com

variância corrigida(concentração assimétrica)

20 40 60 80 100 120 t40
Mpeüções

A Figura 3.7 mostra graficamente o comportamento do viés, visto na Tabela

3.10. A linha pontilhada indica o viés para os parâmetros do Modelo l e a linha

tracejada indica o viés para os parâmetros do Modelo 2. Verificamos claramente que,

quando o número de repetições é pequeno e n = lO, 15, o Modelo l estima ambos

parâmetros com menos viés que o Modelo 2, jú quando n = 50 o Modelo 2 mensura

com menos viés. A explicação para esse fato é que no Modelo l a teoria assintótica

se baseia no número de repetições, portanto se o número de concentrações aumenta

a instabilidade na estimação dos parâmetros também aumenta, já no Modelo 2 a

teoria assintótica se baseia no número de concentrações, dessa forma quanto maior

o número de concentrações mais estável e precisa será a estimação.
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Tabela 3.12: Nível de significância estimado (concentração assimétrica)

Notamos na Tabela 3.12 que o À/lodelo l se comporta de forma mais adequada

que o Modelo 2, mesmo para repetições pequenas e grande número de concentrações.

Com isso concluímos que para concentrações simétricas e assimétricas o Modelo l,

que considera as repetições no processo de estimação, se comporta. mais próximo do

esperado do que o Modelo 2. A figura abaixo mostra a Tabela 3.12 graficamente.

  Modelo l Modelo 2
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Figura 3.8: Gráfico do nível de significância estimado dos modelos l e 2, usando

modelo com variância corrigida (concentração assimétrica)

A Figura 3.8 mostra o quão melhor é o Modelo l (proposto) em relação ao

Modelo 2 (usual). A linha pontilhada se refere ao Modelo l e a linha tracejada

se refere ao Modelo 2. Fazemos um estudo do poder do teste para cada modelo,

da mesma forma que foi feita no caso em que as concentrações eram simétricas, as

tabelas abaixo mostram os resultados.
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Tabela 3.13: Probabilidade de ocorrer o Erro tipo ll nos modelos l e 2, pa.ra n

lO, 15, 50 e r = 15, 25 (concentração assimétrica)

 

Modelo l Modelo 2

n=10

0.4720 0.4660

0.4575 0.4425

0.4440 0.4300

0.4135 0.3845

0.3685 0.3450

0.3330 0.3015

0.2665 0.2410

0.2225 0.1965

0.1740 0.1400

0.1245 0.1005

Modelol Modelo2

n=15

0.4705 0.4560

0.4655 0.4490

0.4225 0.4030

0.3645 0.3415

0.3125 0.2760

0.2640 0.2295

0.1890 0.1535

0.1185 0.0915

0.0725 0.0620

0.0445 0.0310

Modelol Modelo2

n=50

0.4490 0.4285

0.3735 0.3430

0.2685 0.2375

0.1550 0.1225

0.0585 0.0410

0.0210 0.0125

0.0040 0.0030

0.0010 0.0005

o.oooo o.oooo

o.oooo o.oooo

 

0.4730 0.4660

0.4485 0.4430

0.4220 0.4070

0.3575 0.3430

0.2860 0.2705

0.2130 0.1980

0.1415 0.1290

0.0920 0.0785

0.0510 0.0445

0.0260 0.0215

0.4635 0.4570

0.4350 0.4230

0.3805 0.3700

0.3115 0.2920

0.2110 0.1920

0.1270 0.1130

0.0650 0.0565

0.0245 0.0180

0.0100 0.0100

0.0055 0.0030

0.4330 0.4210

0.3025 0.2845

0.1615 0.1480

0.0460 0.03650

0.0070 0.0055

0.0005 0.0005

0 0
0 0
0 0
0 0
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Tabela 3.14: Probabilidade de ocorrer o Erro tipo ll nos modelos l e 2, para n

lO, 15, 50 e r = 50, 100 (concentração assimétrica)

 

Modelo l Modelo 2

n=10

0.4635 0.4610

0.4190 0.4140

0.3375 0.3285

0.2405 0.2320

0.1260 0.1235

0.0580 0.0545

0.0245 0.0210

0.0100 0.0090

0.0015 0.0015

0 0

Modelol Modelo2

n=15

0.4540 0.4520

0.3855 0.3795

0.2655 0.2555

0.1425 0.1335

0.0400 0.0350

0.0100 0.0095

o.0010 0.0010

o.0010 0.0010

0 0
0 0

Modelol Modelo2

n=50

0.3975 0.3915

0.1750 0.1685

0.0245 0.0235

0.0005 0.0005

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

 

0.4505 0.4485

0.3490 0.3445

0.1830 0.1765

0.0680 0.0645

0.0125 0.0115

0.004 0.0035

0 0
0 0
0 0
0 0

0.4295 0.4270

0.2840 0.2805

0.1125 0.1075

0.0180 0.0170

0.0015 0.0015

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0  
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Tabela 3.15: Probabilidade de ocorrer o Erro tipo ll nos modelos l e 2, para n -

lO, 15, 50 e r = 150 (concentração assimétrica)

Modelo l

0.4400

0.2900

0.104

0.020

0.0020

0

0

0

0

0

Modelo 2

10

0.4395

0.2870

0.1020

0.0195

0.0020

0

0

0

0

0

Modelol

n==

0.4105

0.1945

0.0290

o.0010

0

0

0

0

0

0

Modelo2

15

0.4090

0.1930

0.0285

0.0005

0

0

0

0

0

0

Modelol

0.2440

0.0045

0

0

0

0

0

0

0

0

Modelo2

50

0.2425

0.0045

0

0

0

0

0

0

0

0

P - l.OI
P - l.02
P - l.03
P - l.04
P - l.05
P - l.06
P - l.07
P - l.08
P - l.09
P - l.lo

r=150

Mostramos nas Tabelas 3.13-3.15, em negrito, o ponto a partir do qual as

probabilidades de ocorrência do Erro tipo ll estimadas começam a ficar menores do

que 10%o. Percebe-se que com o aumento das réplicas e/ou das concentrações os testes

ficam mais poderosos. Para a configuração n :: 10 e r = 15 é necessário aumentar

o valor de /3 para saber qual o ponto que o teste começa a rejeitar a hipótese -f/o tal

que a probabilidade do Erro tipo ll seja menor que 10%o, é bem provável que para

P = 1.12 a probabilidade desse erro seja satisfatória. Fixando o n = 10, ou seja, o

número de concentrações igual a 10, teremos que, pala detectar um P = 1.04 será

necessário replicar aproximada.mente 100 vezes cada concentração, no enta.nto para

detectar um Õ = 1.08 é preciso replicar 25 vezes cada concentração. A figura abaixo

mostra o efeito do aumento das réplicas e concentrações no poder do teste.
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Figura 3.9: GráÊco do poder do teste dos modelos l e 2, (concentração assimétrica)

n=10 e ralo n=15 er=lo n=50 er=10

1.02

n=10 e r=25 n=15 er=25 n=50 e r=25

n=10 e r=50 n=15 er=50 n=50 e r=50

1.02 1.02
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Figura 3.10: Gráfico do poder do teste dos modelos l e 2, (concentração assimétrica)

n=10 e r=1 00 n=15 e r=1 00 n=50 e r=100

n=10 e r=150 n=15 er=150 n=50 er=150



A linha pontilhada se refere ao Modelo l (proposto) e a linha tracejada ao

Modelo 2 (usual).
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3.2 Réplicas dependentes

concentração simétrica uniforme

Nesta seção iremos considerar repetições dependentes, com a estrutura de cor-

relação autoregressiva de ordem 1. Foram geradas 2000 simulações de Monte carlo

considerando zi -- t/(2,40), Ki = (0,21a;{ + 0,05y, Àí = (0,28-E(X) + 0,01y,

pi :: 0.3, p2 = 0.2, a :: 0 e B :: 1, o número de concentrações simuladas são lO

(i = 1,2,..., 10), 15(i = 1,2,...,15) e 50({ = 1,2,...,50) e para cada uma das

concentrações replicou-se 15, 25, 50, 100 e 150 vezes. h'lanteremos a mesma termino-

logia para os Modelos, o modelo dado em (2.15) (Modelo 1) que estima as variâncias

via MV, o modelo dado em (2.7) (Modelo 2) que estima as variâncias pelo método

dos momentos e o modelo dado em (2.21) (Modelo 3) que considera a estrutura de

dependência autoregressiva pala as repetições. Aqui estamos interessados em veri-

ficar o comportamento dos modelos quando uma estrutura de correlação simples é

imposta nas repetições de cada concentração. As tabelas 3.16 e 3.17 nos retornam o

EQM e vieres empíricos dos estimadores dos três modelos.
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Tabela 3.16: EQM e Viés estimados para os Modelos 1, 2 e 3 (concentração simétrica)

  Modelo l Modelo 2 Modelo 3

a P .« /31 a P
:' EQivl

Viés

r=25 EQlvl

Viés

n=10 r=50 EQM
Viés

r=100 EQM
Viés

i'=150 EQM
Viés

0.88688 0.00504

0.03247 -0.00158

0.70200 0.00309

0.03582 -0.00154

0.31342 0.00151

-0.01062 0.00042

0.15834 0.00078

0.01553 -0.00056

0.10244 0.00046

0.00937 0.00058

0.89834 0.00509

0.01501 0.00034

0.69407 0.00308

0.02573 -0.0007

0.31113 0.0015

-0.0124 0.00059

0.15817 0.00078

0.01492 -0.00052

0.10258 0.00046

0.00946 0.0006

0.86996 0.00497

0.04131 -0.00217

0.68731 0.00305

0.04301 -0.00245

0.31205 0.0015

-0.00454 -0.00006

0.15802 0.00078

0.0184 -0.00078

0.1024 0.00046

0.00683 0.00037

r=15 EQM
Viés

r=25 EQM
Viés

n=15 r=50 EQM
Viés

r=100 EQM
Viés

r=150 EQM
Viés

0.41385 0.00258

-0.02974 0.00323

0.23157 0.00148

0.00366 -0.00029

0.12669 0.0008

0.00034 -0.00074

0.06412 0.00039

-0.01747 0.00193

0.05196 0.00028

0.00625 0.00031

0.41357 0.00262

0.04802 0.00522

0.23313 0.00149

0.00568 0.00059

0.12688 0.0008

0.00053 -0.0006

0.06424 0.0004

-0.01795 0.00198

0.05201 0.00028

0.00629 0.00031

0.41959 0.00257

0.02088 0.0027

0.23099 0.00148

0.00784 -0.00087

0.12588 0.0008

0.00498 0.00125

0.06498 0.00039

-0.01544 0.00169

0.05189 0.00028

0.00435 0.00014
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Tabela 3.17: EQM e Viés estimados para os Modelos 1, 2 e 3 (concentração simétrica)

  Modelo l Modelo 2 Modelo 3

« p « pl ~ p
i'=15 EQM

Viés

r=25 EQM
Viés

n=50 r=50 EQM
Viés

r=100 EQM
Viés

i'=150 EQM
Viés

0.06333 0.00063

0.00391 0.00093

0.03865 0.00041

-0.0013 0.00035

0.01909 0.00018

-0.00341 0.00093

0.00849 0.00009

-0.00586 0.00059

0.00596 0.00006

-0.00212 0.00049

0.06335 0.00063

0.01525 0.0025

0.03858 0.00041

-0.0063 0.00099

0.01906 0.00018

-0.00434 0.00107

0.0085 0.00009

-0.00612 0.00063

0.00596 0.00007

-0.00221 0.0005

0.06283 0.00062

0.00184 0.00025

0.03851 0.0004

0.00249 -0.00019

0.01905 0.00018

-0.0016 0.00062

0.00847 0.00009

-0.00442 0.00038

0.00594 0.00006

0.00109 0.00035



As tabelas acima nos mostram que o EQM do Modelo 3 é sempre inferior que

os outros dois modelos, a menos das combinações (n = 15 e r = 15) e (n = 15 e

r = 100). A figura 3.11 nos mostra gráfica.mente o comportamento dos vieses em
cada modelo.
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Figura 3.11: Gráâco do viés dos parâmetros dos Modelos 1, 2 e 3 (concentração

simétrica)

Alfa

8

\./
8

60 80 12020 40 140

Repetições
nUlO

Repetições
n=15

Beta

20 40 60 80 00 120
Repetições

n:50

Repetições
nulo

Repetições
n=t5

20 40 60 80 100 120 140

Repetições
i:50

A linha pontilhada se refere ao Modelo 1 , a linha tracejada ao Modelo 2 e a linha

cheia ao Modelo 3. Pela Figura 3.11 notamos que no caso de 10 concentrações, os

parâmetros estimados do Modelo 3 possuem mais viés que os parâmetros estimados
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dos Modelos l e 2. Abaixo a tabela do nível de significância estimado

Tabela 3.18: Nível de significância estimado para os Modelos 1, 2 e 3 (concentração

simétrica)

Modelo l

0.195

0.172

0.181

0.186

0.176

0.165

0.16

0.179

0.178

0.185

0.175

0.189

0.168

0.18

0.193

Modelo 2

0.23

0.199

0.196

0.191

0.176

0.217

0.182

0.189

0.185

0.187

0.226

0.224

0.178

0.192

0.198

Modelo 3

0.123

0.083

0.064

0.063

0.049

0.094

0.082

0.066

0.055

0.057

0.105

o.101

0.059

0.065

0.061

1':

1':

1':

1':

1':

1':

1':

1':

1':

1':

1':

1':

1'=

1':

1':

15

:25

:50

100

150

15

:25

:50

100

150

15

:25

:50

:100

150

n=10

n=15

n=50

Notamos claramente que os Modelos l e 2 não são adequados, pois o nível de

significância estimado não se aproxima do teórico nem para grandes amostras, no

entanto o Modelo 3 se comporta adequadamente. A figura 3.14 mostra esse efeito

graficamente.
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Figura 3.12: Gráfico do nível de signihcância estimado dos modelos 1, 2 e 3 (concen-

tração simétrica)
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concentração assimétrica gama

Consideramos os mesmos parâmetros da simulação passada (caso em que a

concentração é simétrica). Aqui iremos adorar uma distribuição assimétrica para a

concentração, a fim de verificar se o comportamento na estimação dos parâmetros

e nos testes permanece o mesmo onde a concentração é simétrica. Abaixo estão

os resultados das simulações de h/fonte Cano considerando zi «' Gama(escala =

0.54, forma = 4.76), ou seja, uma distribuição assimétrica para a verdadeira concen-

tração,

Tabela 3.19: EQM e Viés estimados para os Modelos 1, 2 e 3 (concentração assimé

trica)

  Modelo l Modelo 2 Modelo 3

a /3 a # .« D
r=15 EQM

Viés

r=25 EQM
Viés

n=10 r=50 EQM
Viés

r=100 EQM
Viés

r=150 EQM
Viés

0.05202 0.01187

-0.00486 0.00276

0.02788 0.00635

-0.00415 0.00181

0.01527 0.00338

0.00139 0.00188

0.00722 0.00162

0.00182 -0.0003

0.00509 0.0011

0.00103 0.00042

0.05164 0.0118

-0.01417 0.00775

0.02803 0.00636

-0.0076 0.00347

0.01524 0.00337

0.0021 0.0022

0.00722 0.00161

0.00166 -0.00021

0.00509 0.0011

0.00112 0.00046

0.05215 0.01195

-0.00305 0.00205

0.02774 0.00632

-0.00145 0.00025

0.01497 0.00332

0.00031 0.0009

0.00726 0.00162

0.00314 -0.00104

0.00505 0.0011

0.00016 4e-05
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Tabela 3.20: EQM e Viés estimados pa.ra os Modelos 1, 2 e 3 (concentração assimé

trica)

  Modelo l Modelo 2 Modelo 3

« PI ~ P 1 « P
-' EQM

Viés

r=25 EQM
Viés

n=15 r=50 EQM
Viés

i=100 EQM
Viés

r=150 EQM

0.02678 0.00709

0.00344 0.0032

0.01658 0.00398

0.00266 -0.00094

0.00809 0.00189

0.00228 -0.00092

0.00356 0.00088

-0.00375 0.00203

0.00256 0.00061

0.02664 0.007

0.01153 0.0076

0.01661 0.004

0.00061 0.00072

0.00806 0.00188

0.0017 0.00064

0.00356 0.00088

-0.00394 0.00215

0.00256 0.00061

0.02677 0.00707

-0.00063 0.00182

0.01631 0.00393

0.00509 -0.00219

0.00808 0.00188

0.00401 -0.00193

0.00354 0.00087

-0.00259 0.00138

0.00256 0.00061

Viés

i'=15 EQM
Viés

r=25 EQM
Viés

n=50 r=50 EQM
Viés

r=100 EQM
Viés

r=150 EQM
Viés

0.00058 0.00022

0.00509 0.00142

0.00325 0.00308

0.00329 0.00092

-0.00384 0.00201

0.00162 0.00045

0.00156 0.00085

0.00078 0.00023

-0.00191 0.00115

0.00054 0.00015

0.00051 0.00043

0.00067 0.00027

0.00524 0.00147

0.00937 0.00706

0.00328 0.00092

-0.00569 0.00318

0.00163 0.00045

0.00213 0.00117

0.00078 0.00023

-0.00205 0.00123

0.00054 0.00015

-0.00056 0.00046

0.00007 -0.00015

0.00507 0.00141

0.00105 0.00187

0.00327 0.00091

-0.00158 0.00065

0.0016 0.00044

0.00016 0
0.00077 0.00023

-0.00115 0.00069

0.00053 0.00015

0.00009 0.00007



Na maioria das combinações o Modelo 3 apresentou EQA/l menor, em alguns

casos (nas combinações n = 10 e r = 151 n = 15 e r = 151 rz = 15 e r = 50) o Modelo

2 apresentou menor EQM. Apesar das diferenças os resultados são muito próximos.
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Figura 3.13: Gráfico do viés dos parâmetros dos Modelos 1, 2 e 3 (concentração

assimétrica)
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O comportamento dos vieses dos parâmetros para três Modelos propostos não

diferem muito entre si, apenas para n - 50 o Modelo 3 tem menos viés que os demais

para todas as repetições. A tabela abaixo nos mostra o nível de significância estimado

para os três modelos quando a concentração é assimétrica.
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Tabela 3.21: Nível de significância estimado pala os Modelos 1, 2 e 3 (concentração

assimétrica)

1':

1':

1':

15

:25

:50

:100

:150

0.17

0.193

0.18

0.172

0.177

0.223

0.219

0.194

0.178

0.181

0.106

0.087

0.066

0.052

0.056

n=50

A Tabela 3.21 indica que para as concentrações assimétricas o nível de signi-

ficância estimado se compara ao da Tabela 3.18, ou seja, os Modelos l e 2 não são

adequados nem para grandes amostra.s, jú o Modelo 3 é adequado (para grandes

amostras), pois seu nível de significância estimado converge pala o teórico.

  Modelo l Modelo 2 Modelo 3

 
0.199 0.231 0.117

0.177 0.196 0.07

0.182 0.195 0.067

0.184 0.185 0.058

0.181 0.186 0.06

 
0.179 0.212 0.125

0.194 0.211 0.085

0.183 0.193 0.07

0.163 0.166 0.046

0.157 0.167 0.055
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Figura 3.14: Gráfico do nível de significância estimado dos modelos 1, 2 e 3 (concen

oração assimétrica)
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Nas seções acima concluímos que os Modelos l e 2 não são adequados quando

uma estrutura autoregressiva de ordem l é imposta nas repetições de cada concen-

tração. Para obter testes mais confiáveis, quando o número de repetições é pequeno,

seria interessante corrigir, com alguma metodologia apropriada, os testes propostos

para testar a tendência do método novo no no modelo que comporta a correlação

entre as réplicas.



Capítulo 4

Aplicação

Neste capítulo analisamos um conjunto de dados reais da companhia Vale do

Rio Doce. Comparamos apenas dois instrumentos de medição. Utilizamos as duas

abordagens estudadas neste trabalho: ambas medem a concentração com repetições,

mas a diferença essencial entre as duas abordagens é que uma usa as repetições

apenas para obter os valores das variâncias, após isso o modelo apresentado em (2.3) é

utilizado para analisar o vedor observado (yl , .XI), . . . , (yn, .X«). A outra abordagem,

apresentada em (2.5), trata todo o processo inferencial levando em conta as medidas

repetidas da amostra.

4.1 Análise de cobalto em jazidas

O Cobalto é um elemento químico que na temperatura ambiente se encontra

no estado sólido. Ele é utilizado para a produção de superligas usadas em turbinas

de gás de aviões, ligas resistentes a corrosão e ferramentas de diamante. O metal não

é encontrado em estado nativo, mas em diversos minerais, razão pela qual é extraído

normalmente junto com outros produtos, especialmente como subproduto do níquel

e do cobre. Utilizamos os dados coletados pela campa-nhia Vale do Rio Doce do teor
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de cobalto em amostras retiradas de jazidas e avaliadas em 8 concentrações diferentes

e 20 repetições para cada concentração. Três métodos de medição foram utilizados,

asaber
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G(26 : Abertura ácida por água régua em 6g de amostra, com leitura por

espectrometria de plasmas

PLAA: Abertura total por fusão alcalina, com leitura por espectrometria de

plasmas

RX : As amostras foram preparadas por pulverização, prensagem e leitura por

espectrometria de raios X fluorescentes dispersivos em comprimento de onda.

Dentre os três métodos escolhemos G(26 e PLAY, pois ambos apresentam

características de uma distribuição normal. O método RX foi descartado por apre-

sentar muitos valores discrepantes. Foi necessário retirar algumas unidades expe-

rimentais (concentrações) do conjunto de dados para que pudéssemos utiliza.r as

metodologias apresentadas neste trabalho. Possivelmente as u.e. retiradas foram

influenciadas por variáveis externas, pois os dados estavam com muitos pontos dis-

crepa-ntes. O método de referência (padrão) é o PLAA, portanto desejamos verificar

se existe viés na medida da concentração de cobalto quando usamos o método (}Q6,

para isso propusemos quatro modelos funcionais heterocedásticos com erro nas va-

riáveis. Aplicamos o logaritn-to natural nas observações, pois algumas concentrações

tinham o valor muito alto e variabilidade muito alta, o que ocasionava a instabilidade

dn- -lanrit.mos

Modelo l Estimação das varia.ncias pelo método do momentos

Este modelo trata as repetições apenas como auxílio para obter os valores das

variâncias. O modelo é dado abaixo
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X

xi

a + /izi + eí

para { - 1, 2, . . . , 8e

X : Valor médio observado do logaritmo da i-ésima concentração de cobalto medida

pelo método (;Q6;
Xí : Valor médio observado do logaritmo da {-ésima concentração de cobalto medida

pelo método PLAAI
zi : Logaritmo da i-ésima concentração de cobalto (não observada) l

a : Viés aditivo do método GQ61

P : Viés multiplicativo do método (;Q61

ei «' N(0, Ài) e ui -' N(0, Ki). Os valores para Ài e Ki são obtidos da seguinte forma:

»: - o/") E eb-.Ü$X . «: - o/") E eaqõ----
.j=t

Modelo 2 - Estima as variâncias usando o método da máxima verossimilhailça,

supondo que as réplicas são não correlacionadas.

x.j

xij

cr + Pzi + eij

para á - 1, 2, . . . , 8; .j = 1, 2, . . . , 20 e

Xj : Valor observado do logaritmo da .j-ésima repetição na {-ésima concentração de

cobalto medida pelo método GQ61

Xíj : Valor observado do logaritmo da .j-ésinla repetição na i-ésima concentração de

cobalto medida pelo mzétodo PLAA;
a;í : Logaritmo da ã-ésima concentração de cobalto (não observada);
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cr : Viés aditivo do método (}Q6;

/i : Viés multiplicativo do método GQ61

eij -., .M(0, ,Xi) e uij -, N(0, ni).

Modelo 3 - Estima as variâncias usando o método da máxima verossimilhança,

supondo qlte as réplica são correlacionadas. A estrutura de correlação considerada

para as repetições é a AR(1) autoregressiva de ordem l.

yi

xi

la + P«;:)l + e
zil+ ui

para { - 1, 2, . . . , 8e

y: : Vetor observado do logaritmo da ã-ésima concentração de cobalto medida pelo

znétodo GQ61

Xi : Vetor observado do logaritmo da ã-ésin-ta concentração de cobalto medida pelo

método PLAY

zí : Logaritmo da ã-ésima concentração de cobalto (não observada);

a : Viés aditivo do método GQ6;

# : Viés multiplicativo do método GQ61

e: - ]V«(O, À:Q(p:)) e u: - Nuo(0, K:Q(p,)) co:«:

l PÀ: PÍ
Pk l PA;

Q(P*)

P"
P-'

Pl;7 1 , para k = 1,2

pl' pl' p-' ... l

Modelo 4 - Estima as variâncias usando o método da máxima verossimilhança,

supondo que as réplicas são correlacionadas. A estrutura de correlação considerada
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para as repetições é a MA(1) média móvel de ordem l

O Modelo 4 é idêntico ao Modelo 3 a menos da matriz de correlação, neste

Modelo a matriz de correlação é dada por

l Pk 0

Px: l Pk

o PÀ; l

0

0

0 1 , para k = 1,2n(P*)

o o o ... l

4.2 Análise descritiva

Faremos uma breve análise descritiva, para identificar o comportamento das concen-

trações mensuradas. Na tabela abaixo mostramos as médias de cada log-concentração

medida pelos métodos PLAA e GQ6.

Percebe-se na Tabela (4.1) que, aparentemente, existe diferenças entre as me-

didas dos métodos. Na maioria das concentrações o método G(1)6 parece subestimam

a verdadeira log-concentração. Na tabela abaixo mostramos as variâncias de cada

log-concentração medida pelos métodos PLAA e GQ6.

  '.Lãbela 4.1: Vlédias em cada log-concentração  
    log das Concentrações  
  logZi logra logz3 logz4 logos logz6 logz7 logos

PLAY 4.14 4.58 8.82 4.30 4.15 4.39 4.28 4.94

CQ6 3.53 4.64 8.86 3.69 3.34 3.88 3.15 4.18
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Tabela 4.2: Variâncias em cada log-concentração

log das concentrações

logzi logz2 logz3 logz4 logos logz6 logz7 logz8

PLAA O.0017 0.0012 0.0001 0.0018 0.0048 0.0083 0.0076 0.0038

CQ6 0.0010 0.0030 0.0006 0.0005 0.0009 0.0005 0.0006 0.0003

Nota-se que as variâncias dependem da concentração mensurada, caractere

zando dados heterocedásticos. Na maioria das concentrações a variabilidade do mé

iodo GQ6 é menor que a de PLAA.

Figura 4.1: Boxplot para cada concentração medida por PLAA
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Figura 4.2: Boxplot para cada concentração medida por GQ6

Concentraçãol Concentração 2 Concentração 3

Concentração 4 Concentração 5 Concentração 6

Concentnção 7 Concentração 8

As Figuras 4.1 e 4.2 mostram os boxplot para os métodos em questão, per-

cebemos que as observações são simétricas para cada concentração, mas para as

concentrações 4 e 8 do método GQ6 observamos alguns pontos discrepantes. Abaixo

mostra.mos os gráficos de autocorrelação e autocorrelação parcial das observações

para cada método.
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Figura 4.3: Gráficos de Autocorrelações para PLAA

Concertação l Concentração 2 Concentração 3

Concentração4 Concentração 5 Coneen&ação 8

Concentração 7 Concentração 8

Figura 4.4: Gráficos de Autocorrelações parciais para PLAY

Concentração l Concentração 2 Concentração 3

Concentração 4 Concentração 5 Concentração 6

Concentração 7 Concentração 8

1-1-t-l-l-:--------
' l l l l l
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Filma 4.5: Gráficos de Autocorrelações para GQ6

Concentraçáa l Concentração 2 Concentração 3

Concenbação 4 Concettbaçüo 5 Concenbação 6

Concentração 7 Concentração 8

:

$
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Figura 4.6: Gráficos de Autocorrelações parciais para GQ6

Concenüaçãa l Concentração 2 Concentração 3

Concentração 4 Concentração S Concentração 6

Concentração 7 Concenbação 8

L&3

1 -.- - ' ' ' ' ' : - : ' ' ' ' '.--
  l ' l '

 

 
 
 

[ ' i ' ' ' ' ' .
' 1

 



Notamos nas Figuras 4.3-4.6 que existe alguma correlação entre as observações

de algumas concentrações, principalmente no método padrão PLAA. Percebemos

que nas concentrações 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 existe alguma evidência de autocorrelação

(e autocorrelação parcial, a menos na primeira concentração) entre as repetições no

mzétodo PLAA, já no método GQ6 as concentrações 1, 2 e 4 apresentara.m autocor-

relação significativa e l e 2 autorrelação parcial signiâcativa. Abaixo mostramos o

gráâco das observações.
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Figura 4.7: Gráficos das observações

0
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5 10 15 20

Repetições

Na figura 4.8, consideramos bola para as observações mensuradas usando o

GQ6 e cruz para as observações mensuradas usando o PLAA. Notamos, como visto

na Tabela (4.1) a diferença entre os métodos.
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Figura 4.8: Gráfico das Médias
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Médias do método PLAA

O gráfico acima, obtido plotando as médias de cada concentração, nos dá uma

idéia do viés do método GQ6. A linha pontilhada indica a situação ideal, ou seja, a

situação em que não existe viés.

4.3 Análise inferencial

Nesta seção faremos uma análise inferencial usando os quatro modelos propos-

tos. Abaixo estão as estimativas para os parâmetros dos modelos.
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Tabela 4.3: Estimativas (e erro-padrão) dos vieses pa-ta cada modelo

Modelo l Modelo 2

s/ réplicas réplicas ind.

Modelo 3

AR(1)

Modelo 4

MA(1)

1.22 (0.0131

1.14 (0.0019:

1.22 (0.0172)
1.14 (0.0023

1.34 (0.2506

1.16 (0.0469

0.99 (0.423)

0.60 (0.087
61.6

< o.001

.555.4

317.7

1.25 (0.0272

1.15 (0.0034

0.16 (0.0736)

0.46 (0.0176)
2140.2

< o.001

115.2

97.6

9905.2

< o.001

5380.8

< o.001

79.2

77.6

Concluímos que o método GQ6 mensura a concentração com viés, tanto aditivo

(a) qua.nto multiplicativo (/3). A análise descritiva jú apontava esse resultado. Os

4 modelos retornam resultados bem próximos para as estimativas dos vieses, porém

verificamos que as repetições são correlacionadas, pois os parâmetros autoregressivo

(Modelo 3) e de média móvel (Modelo 4) são significativos. Com os resultados

das simulações feitas na seção passada verificamos que os modelos l e 2 não são

adequados para tratar dados com repetições correlacionadas, por isso aconselhamos

usar um modelo que leve em conta a correlação entre as réplicas. O Modelo 3 é

escolhido como mais adequado dentre os modelos apresentados, pois é o que possui

maior Log-lik e menor AIC.

Poderíamos formular outro modelo em qt ie a estrutura de correlação seja flexível

para cada concentração, assim, seria possível admitir que as repetições em algumas

concentrações são independentes ou estruturas de correlação diferentes pata as repe-

tições de cada concentração, bastaria considerar Qí(.) para ã = 1, 2, . . . , n. A tabela

abaixo nos retorna as estimativas para cas variâncias e log das concentrações.
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Tabela 4.4: Estimativas das variâncias e concentrações para cada modelo

Modelo l

o.0010

0.0030

0.0006

0.0005

0.0009

0.0005

0.0006

0.0003

0.0017

0.0012

o.o001

0.0018

0.0048

0.0083

0.0076

Modelo 2

0.0012

0.4716

0.0006

0.0005

o.0010

0.0005

0.0007

0.0003

0.0019

0.0013

o.o001

0.0018

0.0316

0.0145

0.2264

Modelo 3

0.0384

0.1611

0.0398

0.0294

0.1206

0.0420

0.0776

0.0341

0.0015

0.0007

o.o001

0.0023

0.0020

0.0035

0.0024

Modelo 4

0.0009

0.0026

0.0005

0.0004

o.0010

0.0005

0.0006

0.0003

0.0034

0.1699

o.o001

0.0046

0.0164

0.0125

0.1130

KI

KI

KI

KI

KI

KI

KI

KI 0.0038 0.0509 0.0024 0.0254

i.g («; : ) 4.1459 4.1505 4.1325 4.1648

Zog(:«,) 4.7694 4.5796 4.5784 5.1368

Z.g(z:) 8.8155 8.8174 8.8180 8.8172

Zog(:«.) 4.2900 4.2960 4.3040 4.3064

log(zs) 4.0010 3.9902 4.1435 4.0033

Zog(z.) 4.4552 4.4632 4.3876 4.4744

Zog(z,) 3.8465 3.8271 4.2809 3.8400

Z.g(a;) 4.7281 4.7240 4.9274 4.7347



Capítulo 5

Conclusões e comentários finais

5.1 Conclusões

Neste trabalho propomos alguns modelos para tratar uma relação linear simples onde

a verdadeira covariável não é observada e repetições são feitas em cada unidades ex-

perimental. Consideramos repetições correlaciona.das ou não. Uma aplicação destes

modelos é a validação de métodos de medição. Concluímos, via simulação, que o

modelo que incorpora as repetições no processo de estimação (2.15) é mais adequado

que o modelo usual (2.7). Esse resultado só é válido pai-a os pa.râmetros fixados e

se as suposições estiverem satisfeitas. Vimos ta.mbém na Tabela 3.18 que quando

as réplicas são dependentes o modelo usual e o modelo (2.15) não são adequados.

Portanto é importante fazer uma análise descritiva e, de preferência, usar um modelo

que considere repetições correlacionadas para testar se a correlação é significativa.

Disponibilizámos os algoritmos utilizados neste trabalho no seguinte endereço

http://www.ime.usp br/-'patriota/Dissertacao/Algoritmo.R

5.2 Pesquisas futuras

Existem diversas extensões que podem ser feitas, a saber

e Modela.r uma possível correlação entre os métodos de mensuraçãol
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e Considerar uma distribuição assimétrica para a verdadeira concentraçãol

e Flexibilizar a estrutura de correlação para as repetições de cada concentração;

e VeriÊcar como se comporta o modelo se a estrutura de correlação for mal es-

pecificada e/ou distribuição para os erros diferente da gaussiana;

e Fazer um estudo de simulação dos parâmetros que modelam a covariância das

repetições (pl e p2) para algumas estruturas Q(.) conhecidas e analisar o nível

de significâílcia empírico do teste Q(p:) = Q(p,) = -r

e Estender os resultados obtidos neste trabalho para da.dos desbalanceados.

Flexibilizar a distribuição dos erros pa-ra comportam dados discrepantesnÇ r T le l l Z l l



Apêndice -A.

Resultados

A.l Dois n'r'métodos

Considerando os vetores aleatórios (yl, XI), . . . , (y«, X«) com distribuição

dada em (2.21), demonstraremos alguns resultados importantes que foram utilizados

neste trabalho. Assim,

«ll'':.=',.' *: : J ' 'll .: . ,,
0" «:Q:(P:) /

O log da função de verossimi

zí=
Xi

com ai = (aü, ai2, . .

Ihnnnn Á rl nH n nhnivnz&&tAxxYt.u u uwuw wvwuLV

(b:- , z,«,

z(o)

sendo

g: (o)

e

-mzog(2«) Tz'g(«:) !z.plo: l !z.gl :bll-!.A:
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((y: - al)+Pa:«;)"Q:(P:) :((}'': al) +Pa:z:) .(X: - b:«:)"Q:(P,)':(X:

:om o «tor O - (a, P, À, K, z)"

bizi)

(A.l)

l Í epal''n:(p:) :(}'': - a1) +2P:«:al''Q:(p:) :a: .
{ o l \

z 1. ''\{

2«:b;Q:(P,)':b: 2Z,;Q:(P,)':X:

q{,

(A.2)

««-' q:. - :b - .} (i"n:(p:)':l'': - "i"n:(p:)':i p":«I''n:(p:)':i)

;-'i' q:, - $ - : («:';n:(p:)':l''': - ":««;''n:(p:)''l - P"?.; :(p-)':':)

Fazendo eí = Yi -- cvl -- Paízi, ui = Xi bízi e deriva.ndo em relação a À{ e

J.. 1. : í1 .l 4....n-a.

(A.3)

Ki para ) )

(A.4)

:.«-' «:*: - : - -= * ; {dq#&} .

;.«-'«:.:-:- Ê*ilçg#n
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Derivando em relação a ptj e p2.Í para todo .j 1, ,p teremos

(A.6)
í-l

sendo

q:,., - -itr {Q:(p:)':J:j} + ijtr {n:(p:)':J«n'(p:)':':';}

(A.7)

jtr {n:(p,)':J,j} + jLtr {n:(p,)':Z«n:(p,)':":"; }

A matriz Jkj, é a matriz de derivadas de Qi(pk) em relação a pk:f pala k

Igualando (A.l)-(A.7) a zero obtemos os esticadores abaixo:

Caso 1: Dependência

1,2

P«:al''Q:(P:) :(}'': - al) + À:ÓI''{2:(P:) :X:
P'«:al''Q:(p:) :a:+ À:Z,:n:(p,)-:Z,: '

á - 1,2, , 7Z

E «.,:(a:)â:(}''': - lyw0){€/

E «.,:(a:)â.(a:â: - lâ«.,(a)) ywd.) -- Pzü''(a)

sendo que

>ll: wi(1)yi , âw(a:) E â:«.,:(a:)

e

«:(«:)
a I''n:(p:) ' :

À. E (i"n:(p:) :i/.x:)
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Os estimadores para À{ e K{ são dados por

; ê:n:(ê:) :ê: . ü;n:(ê,)':ü:
m 7n

Os estimadores para pt e p2 são obtidos de forma iterativo, usando o algotimo

de Escore de Fisher chegamos as seguintes expressões

{

õí"-' o - pl") + E l.roÍ"bl ': }l:- ,:.-pí",

ê9'-'-O - êg» + E l.rOg'bl ': }l:
onde os elementos de E ll(ê'i"))l e E l.z(õ'2 ))l são dados em (A.8) - (A.ll). Se exibe
correlação entre as repetições, mas a verdadeira concentração pode ser replicado

identicamente, então os estimadores são obtidos fazendo a{ = b{ = 1 nos estimadores

do Caso 1. Na situação de independência das repetições, ou seja, Q{(pi) = Q{(Pa) =

.Z e a verdadeira concentração é replicado comi erro conhecido, os estimadores são

dados por

Caso 2: Independência

': . P««1'0': .aD=;©X:, :. :,:,...,«

E «,:(a:)â:(}''': - tl'bÜ)
P' E «: a.)â:(a:â:-lâ.,(a)) ' â'yud)-Õ""(a):

sendo que

q'ü >: wi(1)yi , Õco(a:) ' E i:«,:(a:)
{€/

e

.T

«:«'o - x-t:lam
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Os estimadores para Ài e Kí são dados por

: êi' ê{

Se além de repetições independentes a verdadeira concentração puder ser re-

plicado identicamente, voltamos ao caso mais simples e os estimadores são obtidos

fazendo ai = bí = 1 no Caso 2.

As derivadas segundas são dadas logo abaixo

Z

T

s- .:«',:'«:,':"'*:, -* -( -x':"-:',:,'':'*:,{c.r \ ''' / áe/

á - -x'«:':',:''::«:'*:, ::» . ( - ;'.,.:'«:,'::«:'*:,
r"'" {e.r \ ' ''''' / {e.r

-(]/À?)]"Q:(p:)':(]''': - al - Pa:«:) :> E (-ãiãX)

á-. : -( á)-.

ú -'.;':',:,'::,*: : -( á) -,.;.:',:''::'*:

ÕclÕPti
E -l {t- IO:(p:)':a:jn:(p:)': (V:i" «ii" - #«:a;l")l}
{c.r ''\{

: -( 4)-.
=-. : -(-Ú)-.



110

E'.,":'«:,-:..«"*:, -» -(-$) - ;.«;.:'«:,-:.:«,*:,{e.r \ ''' / {c/

-':'*;'«:«;'.',:'':'*. -~: ,.:«:, : -(-á)
á)-.

(

-}(a;Q:(p:)':l'': -;Q:(p:)':1 2Õ«:al''Q.(p:)':a:)
Z

: -(-x)-:,«:';':',:,-:'.

Õl3ÕP\i
E ln:(p:)':J:jo:(p:) ''(}''':i" «íi" .:l")l}

:+ E .Ã)-.
aPE)Paj aBe)P2j(

-0

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

Ü)-.(

õ€11 - ãb l-2p'; :bJ':o'': -«H+2p'«:.; : ':.:l
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-( -0

5htrlQ:(p:)':J:J :(p:)':':ej'l::> E i'- ln:bJ':J:.l

-( Jh) -.
a«? (1/';?)";Q:(p,)':«':+ m/(2';?)::> E(- Õ2Z)(2«?)

ã) l2«:ó; : J':ó. 2ó;n:(p,)':x:l

:+ -(-á -0

: -( =L)-.

t)KiaPuj -Ü'-]n.(",)':'«O:(',)':":";] :' E( - : t- ]0:(',)':'«]

m . -; E'- I".bJ':J: n:bD':J:.l

:: - l - !$«'.:',:'':'«-:',:,':'«'
(A.8)

m . -; E'- l":bJ''J:..'2:bD':J-..l

:» E

õp\i,apta, l
!E '- [":üo{-1

:J:j:n:(P:) :J::f. ] (A.9)

m .-;E'-l": J :J, :bJ':J,.l
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(A.IO): ' l-#l - ; $« '-:'«,':'«':'«'':'«.

Õ2g - -; E '- l0:bJ':J',..n:bJ-:a,..l

: - l-«:LI - ! $« '.:'«»':'«:":'«,':'«::
(A.ll)

-! l2#'a;Q:(p:)':a;/À: + 2ól''O:(p,)''ó:/":l

. /' a'g\ P'«;ía;'Q{(p:)':aí + Àiblrn:(p,)':bi

Caso exista independência entre as réplicas, todas as derivadas acima são vá-

lidas, basta apenas tomar Qi(p:) = Qi(p,) = -Z (matriz identidade) e retirar as

derivadas em relação a pi e p2. Se não existir erro na replicação da verdadeira con-

centração, basta tomar aí = bi = 1. A inversa da matriz de covariâncias para o

vedor O é dada por

a«?

«- [

(A.12)

sendo

[ E (l"Ç2:(P:)':l/À:) E (a]''Í2:(P:)':l«:/À:) ]
Á- l íe/ ic/ l

E(al'Q:(p:)''l«:/À:) E(aJQ:(p:)''a:«?/À:) l

.B .P aÍQ:(P:)':l/À: .. . a='Q:(P:)':l/À«
«:alQ:(p:) :a:/À: .. . «.a:'Q:(p:) :a«/.X« l

C' é a matriz de informação esperada de Fisher para os parâmetros (À, n, pi, p2),

não será necessário explicita-la, pois veremos que a matriz de covariâncias de (â, /3)

Á 02 x2 (n +P) B

02(n+P) X 2 C
02 («+P) X n

BT 0nx2(n+P)  
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não depende dessa matriz. Se houver independência das réplicas basta fazer p :: 0

na matriz (A.12)
e

/#'.:aÍQ:(P:)':a: + À:b: :(P,)':b: p'"«1;91<e
-u = aias k ' ' ' ' ' ÀnK«

Poderemos pa-rticionar a matriz ll da seguinte forma

sendo

02x2(n+P)

C BT 0«*2(n+p)l
2(n+P) x 2

Para encontrarmos a matriz de covariâncias de (â, P), precisa.mos inverter a

matriz ll e depois selecionar a submatriz referente as duas primeiras linha e duas

primeiras colunas, para isso definimos a inversa da matriz ll da seguinte forma

n:: n;, l
1 1 ' 1 1

nT; n;:
Estamos interessado somente em 11:1, fazendo as devidas multiplicações matri-

ciais chegamos a expressão

ln:: n:,nÜ'ni:l':
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.A BT 02x2(«+p)

o2(n+p)x2 c' J

para facilitar a notação fazemos

[ l"Q:(P:)':l (;(l,l,a:,b:) «:(l"Q.(p:)':a: - (;(l,a:,a:,b:))

.B0-:B" - : «Ka.'Q:bJ'« - Ç(.«««bM

sendo (;(q:,q,,q:,q.) = çi'O:(p:)':q, --
#'«:(q;Q:(P:)':q:)(q;Q:(P:)':q,)

uma função dos vetores qi,q2, qa,q4. Assim, fazendo a subtração .A -- BD iBT

teremos que a matriz de covariâncias de (â,/3) dada por

D-i laT o«*2(n+P)

B.Z.) iBT 02x2(«+p)

02(n+P)x2 02(n+P)x2(n+P)

02(«+P) Xn

B

.A 02x2(n+p)

02(n+P)x2 C'

.A 02x2(n+p)

02(n+P)x2 ('

l

l

l

J
n;:

. (;(l,l,a:,b:) .. z:<1;(l,a:,a:,Z,:) ] ':
z../ \ z..J \ l

. «:ç(i,«:,.., ó:) . «?ç(.:l'.:,.:,z,:)
H À: #í .x. J

Se Q:(p,) = Qí(p:) = -r (identidade) a matriz de covariâncias de (â, P) é dada

substituindo (;(q:, q2, q3, q4) por (i(q: , q,, q;, q.) = qrq2 -- ::=1(qJ'qi -?;q2) . S.
além de não houver correlação entre as réplicas aí = bi = 1 para todo { :: 1, 2, . . . ,n

teremos

Co«(â, P) (A.13)

E
{€/

E
{€/

(:(1,1, 1, 1)

«:(.(1,1, 1,1)

.1

Cov(â,P) (A.14)



assim (i(1, 1, 1, 1) - m ÇI /"' " ,l = Q e chegamos ao caso mais simples. No
caso em que ai = bi = 1 para todo { = 1, 2, . . . ,n mas existe correlação entre as

observações, então a matriz de covaiiâ.ncias será dada por
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2

p'l"n:(P:)':lK.
p'i"n:(p:)-:i«;+ i"n:(p,)-:lÀ:

Co«(à,P) : 'e+'p :"q;::'p
: "qP'u :'Kq::'u

l

(A.15)

se«do Ç(1, 1,1,1) (p:)':l)
/..+

Z

l

Finalmente, se existe correlação entre as observações, aí = aÍI e bi = bil a

matriz de covariâncias é dada por

:'l'f''©
E 9ÇQ.!4.!d:J8

.1

Co« (â ,Õ) (A.16)



116

A.2 Vários métodos

No caso em que o interesse é verificar se vários métodos de men-

suração estão calibrados com um método padrão, observaremos os vetores

{(yii,yt2.. .,yi,,Xi),. . .,(y«t,y«2 ,y".,X.)}. Supondo que todos os ins-

trumentos são mutuamente independentes e assumindo erros normais teremos

O vetor de parâmetros é O =(a,P,À, K,pi,p,,z), sendo ': =(ai,...,a,),
P ...,P,),a ,...,z«),K(K::,...,K«,),À,...,.x-),

f):z = (pita,pt21, . . . ,pi,i) e p2 = (p2t,p22, . . . ,p2P). Assim o logaritmo da função

de verossimilhança é dado por

'q i, c l.X«Q«(P«) 0

0" K:Q: (P,)
N Na. (a- + Pl:«:)l )

zíl

sendo

z: (o) -Q P«)-Tz.,(«J-;z.«t : J
!E z.,l"-@.D li-l

r

i-l

e

el. *"
. (X: - «:l)" Q:(P,)': (X: - «:l)

'4i

(A.17)
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sendo

l Í -2P EL:: i"o~(p«)':(}'''«

2«:1"Q:(P2)':1 - 21"n:(P,)':X: 'l

e1l: t 2D?«:i) ...qi,.

+ 8}

qí..,
á€/
E (A.18)

sendo qi.. -ê(i"n«(p«)':l''« a.l"Q«(P«)':l P: «: i"n~(p«) ':l)

}: q:,. , (A.19)

sendo qiP. -#(«:l"Q-(P::)':l''« - «.a:l"Q«(P«)':l P. «?í"n~(p:.) ':i)

Fazendo eíi = Yiz crll Pzlzi, ui = Xi -- lz{ e derivando em relação a Àiz e

ni para todo { = {1, . .. ,n} e Z:= {1, . . . ,r}, teremos

ã.i- - qix..,

-= *iÍ'u"Pl"} .
(A.20)

sendo

(A.21)

;.«-' «:.. -: - -= *it4y#a}.
Derivando em relação a pijz e p2j para todo .j 1, , p teremos

aPi:jz
(A.22)

sendo
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qip:í. -jtr {0«(p«)':J:j:} + ãLtr {n«(í'«)':J«'n«(p«)':'~'lt }

(A.23)

q:., {tr {n:(p,)':J«} + ãLtr {Q:(p2)':J:jQ:(f',)':":";}

As matrizes Jijz e Juj são as matrizes de derivadas de Qit(ptz) em relação

ao .j-ésimo de p:z e Qi(p,) em relação ao .j-ésimo de p2 . Igualando (A.17)-(A.23)

encontramos os estimadores abaixo

": E l --:"-:oJ':":
:l il lgc-q9ul -'-:"':üJ':: '

«.,«Ê:(y« yw.l)

«,«â:(â: - 8«,.)1 ' '' ' Yw. -- Õâ',.

sendo que

l"Q~(P.:)':
,Xll E (l"çl*(p«)':i/.x-)

Os estimadores para Àít e Kí são dados por

êlln«(p::) ': ê« â:Q:(P, ) ': â:
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sendo êÍ! = }'Ít -- ((31 + #zâi)l e âi = X{ -- iíl. Os estimadores para plz e p2 são

obtidos de forma iterativo, usa.ndo o algoritmo Escore de Fisher dado por

êÍT-''o - õÍT) + E l.r(ê'lT))l ': J: ,..-pír'

êS"'-n - êSO + E l.r09'bl ': Ób; ,,-PS"'

onde os elementos de E l.Z(ê'iz))l e E l.Z(ê'2 ))l são dados em (A.24) - (A.27). Os
estimadores dos parâmetros zí, a, /3, Ài e Ki no caso em que temos independências

das réplicas em cada método de medição são dados fazendo Qiz(ptz) = {2i(p2)

para todo J :: 1,2,...,r

«: = 1''lh''l *;
«: = lgll --: '

E «.,«i:(E. - L)
E «â:P: E.,. Õ"".

sendo que

h. E W:.ÉZ , "w:. E âi"íz , '''iz
l

À~ E (i/.x«)

e

Â::. Ê4@ . Ê:. ,m m
As derivadas segundas são dadas logo abaixo

$ - :':"":.'«..,'::'*.:, : -(-$) - :':"':.',:.,'::'»:.'
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á - - :':"':.'«:.,'':«:'*:., : - (-á) - :':"«:.',..''::«:'*:.,

-(t/À3)í"n«(p«)':(}''«-'-'l P.i«:) +' E(- â2g )

-( á) 0

= - ":"-:.',:.''::'*: : '( Ú) -«::".::',::,'::'*:

82Z E -} {tr [Q:.(p«)':J:j.Q«(p«)': (}''«I" - a.ll" P:«:ii")]}
{e.r .A{Z

:+ E -0
t)cxtaP\ti

E0
bati)P'zjt)ataP'zi

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

Õ2Z

-(i/À:l)":í"0«(p«)':(r~-'-:i-P.iz:) :+ E(- õ2# ) -0

=o :+
Õ13lÕKi -Í) -.

a;L - :(t"n«b:D':l''~ n«b:D':t 2õ.«:i"o«b:.)':t)
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: -( Â)-;«:«::"-:.',:.''':

t)l3tt)Pxjl
E -P {tr]ç2«(p«)':J:j:Q~(p«)':(I''«I" - .«.ll" - P.«:ll")] }

: -(-J=) -.
-( JL)-.

-(i/À3)'1in«(p:')':'« + m/(2À3)::> E(- 82Z )

-( J=) -.

õ,l:L - ãb ]-2pi"o«(p..)':(v« - «.i) + 2p?«:t"ç2«(p:.)''i]

: -(-JL) -.
t)Xitt)P\il 5btr IO«(p«)':J:j' ~(p«)':e~'j11 -> - (-J=) - á;'- [-«',«,':'«.'

JL-. * -( J;)-.
a«? -(1/"?)";Q:(p,)':«': + m/(2';?)::> E(-Õ2Z)

ib [2«:t"n:bJ':: 21"Q:(P, ) ' :X :

- (- 0
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JL-. * '( JL)-.
JL - -Ü'- '':',:'':'«':'«,,':«:«;] :* -( 5Ltr [n:(p,)':Z,j]

m - -! E'- [Q«b«)':J:.:Q«b:D':J:..]

::+ E ÊI - { $« '«-'««,':'«."«',«,':'«.'
(A.24)

m - -; E '- [n«@«)':J-.:.Q«b:D':J-.,.]

:> E --s;ú) - ; $*- ''«',:.'':'.,.:-«'««,':'«,.'
(A.25)

}?lÍ- = -{ >:tr IQ{(p2) J2j i(p2)':J2jl
Z

-( - ; $« '':'«,,':'.':',,'':'«'
(A.26)

ãi;:ll-- = --; }: tr IQi(p2)':J2J:Qi(p2)':J2j,l

«:hl - ; $« '.:'«,':'«:-:',,'':'«.'
E (A.27)

gl! - E l,õ?:-""«b:D ::/À~ + ,:"n:bJ'::l
P?«:i"n«(p::) :i+ .x~i"o:(p,)':i:+ - (-$)



Para encontrar a matriz de covariâncias assintótica de (â,/3), utilizamos o

mesmo procedimento adotado no caso de dois métodos. A inversa da matriz de

covariâncias do vetoré) é dada por
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n- (A.28)

sendo

Á*.
#

11

,pT
12

com

Á*ii = :dias
l"Q« (P::)l l"Q:,(P:,)l

«*:: - : -:-: ("lP@,
«:1"{2:,(P:,)l

À:,

«*,, - : -:,. (4ül@,
«?l"n:,(P:,)l

Ài,

.B*: .B ''';

com

il

tl

il

il

l"n::(P::) ': l
À.l

l"Q:, (P.,) '' lP, À.,
e

A* 02r x (r+l)(n+p) B*

0(r+l)(n+p) x 2r a* 0(,+1)(n +p) x n

  On X (r+l)(n+P) D*
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«:'B#d
,.'yüd
': «.:"".-b:J'::-

«"Bga
«,'BPn
ae+tql':,)': :

E ânalmente

-- X' dias r

z::: "'"' \. À:,K: ' ' À«z':"

Assim particionamos a matriz ll da mesma forma que no caso anterior teremos

« '- 1=: =::1 '- 1=; =11
sendo

2)

Da mesma forma que no caso anterior estamos interessandos apenas em ll:i, e

sabemos que

0(r+l)(n+p)x2r C ('+1)(n+p) l llr = 1 B+V O.x(r+l)("+p) l e ll22=.D"

n;: - [n:: - n:,nã'n]b]':
Assim substituindo teremos

.A''' '-.D'- IB*T 02.x(,+1)("+p) l

l o(,+1)("+p)x2" c' J
Portanto a matriz de covariâncias de (â,/3) é

l
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Co«(â , P) [..4''' - .B''.0*-i.B'-T] ': (A.29)

: {,:- = « {,:
àl «?{.,:

sendo

o; - l:o"n::ü:J'::o, -.. , Ên"n:,ü:,)':QI

Fi = dias {€1-(iTn-(p:i)':t), -. ., #' (ITQ:,(pi,)':l)}
e

L"Q:.(P:,)': l+ .X:.l"Q:(P,)':l

e para o caso em que as réplicas são independentes teremos

«; - « ll, .
': -« -:-:l:,...,t}

P?«: + *:,
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