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Resumo

Neste trabalho estudamos técnicas de diagnóstico em modelos linear'es com
efeitos mistos sob distribuições de contornos elípticos. O principal atrativo
da classe de distribuições elípticas é que a mesma permite estender os mode-
los desenvolvidos sob normalidade considerando dista'ibuições simétl'ocas com
caudas mais leves ou mais pesadas do que a normal. E conhecido que a mo-
delagem estatística sob ermos normais pode ser influenciada por observações
aberrantes. Deste modo, usamos modelos baseados em distribuições com
caudas mais pesadas do que a normal com o intuito de obter estimati-
vas robustas confia observações aberrantes. Consideramos dois enfoques
para introduzir distribuições elípticas no modelo linear com efeitos mistos,
pala cada uma dessas formulações descrevemos a estimação poi máxima
verossimilhança. Deiivamos as curvaturas requeridas pala o procedimento
de influência local (Cook, 1986) para o modelo elíptico linear com efeitos
mistos sob diferentes esquemas de perturbação e examinámos sua conexão
com a matriz de alavancas generalizadas (Wei, Hu e Fung, 1998). Estende-
mos a definição da matriz de alavancas geneializadm pat'a manipular mo-
delos com dados incompletos. Finalmente, examinámos a habilidade dos
métodos propostos pata reduzir a influência de observações aberrantes e/ou
influentes mediante um estudo de sensibilidade em conjuntos de dados previ-
amente finalizados sob normalidade. Disponibilizámos duas bibliotecas pala
o pacote S-PLUS em que as análises descritas neste trabalho podem ser rea-
lizadas. Informações relativas a tais bibliotecas estão disponíveis na página
\À/eb http : //www . ime .usp . br/ sono/software . btml-.



Abstract

In this work we consider diagnostic techniques for linear mixed-effects mod-
ela derived under the class of elliptically contouied distlibutions. The ellip-
tical class allows extending models developed using the normal distribution
by considering symmetric distributions with either lighter or heavier-tails
than the normal ones. It is well known that statistical modems under nor-
mal enors may be highly iníluenced by outlying observations. Thus, we use
modela based on longer-than-normal tails with the purpose of attaining ro-
bustness aspects of the parameter estimates against outlying observations.
We considei' two approaches to introduce elliptical distiibutions in linear
mixed-e#ects modems, foi each formulation we describe the maximum likeli-
hood estimation procedure. We derive the local infiuence curvatures (Cook,
1986) for each case under various perturbation schemes and we examine the
connection with generalized leverage (Wei, Hu e Fung, 1998). We extend
the definition of the generalized leverage matrix to handle modems with in-
complete data. Finally, we illustrate the ability of the proposed methods to
reduce the influente of outlying and influential observations through a sensi-
tivity study in data sets pi'eviously analysed under notmality. \Ve implement
the methods desciibed in this work in two libraries for the S-Pi.us pack-
age. Informations concerning there libraries are available in the Web pane
http ;//www . ime . usp br/vosorio/software . html.



Sumário

Sumário lv

Lista de Tabelas Vll

l.esta de Figuras Vlll

Introdução l

l R/modelo Elíptico Linearj\'listo
1 1 TTl+ ..r.,l . . f.;,\U\-Ç.ÇV

1.2 â,modelo Linear hlisto $,-1íuginal

1.3 N,lodejo Lincai l\.listo Hierárquico

1.3.1 Algoritnlo ECÀ-'l quando bi e ci são nã.o observa.vais

1.3.2 Algoiitnlo ECh.'l qtiat)do os bi são int;eirados

] .3.3 Espolt-tlçms condicionais pa.ra os ajgoittmos t.ipo-EÀ'l

1 .4 C:onsidei'a.çocs(llori l piitêtcioli als

1.4.1 1inpletnenta.ção

12

12

14

18

20

22

23

25

36

2 Diagnósticos de Influência

2.1 Inato(tufão

2.2 !nfiuêncía Loc'al

37

37

38

lv



2.3

2.4

2.5

àlétodo de Alavttílca GelLei'alizado pala àlodelos ('om Dados
lllcoutplet.os

InHuência Local no à.modelo Linear Alista Rlarginal

2.4.1 âÍattiz de Infoi'mação Obsei\:ada.

2.4.2 Esqueiiias de Perturbação

3.létodo de Ala\;anca. Gelteializado no bloclelo Linem Àlisto
à'marginal

2.5.1 (:ollexão entre o À4étodo de Alar'dica. (l:enelalizado e

o Proccdilncnto de In8uência Loco!

[nf[uêilcia Loco.] no â;]ode]o Linear [\listo Hicl'árquico

2.6.1 infiuêiicia Loc'al quaTldo b{ e ui são não observáveis .

2.6.2 1ilfiuêixcia Local quando os u{ são não observáveis .

Método de Alar.anca Generalizado no À.rodeio Lhlear À.listo
Hiet'ár(iuico

2.7.1 Conexo.o eíltre o hlétodo de Alavanca. Getleializado
para Dados Incompletos e o Piocediiiiento de Influêl)cia
Local

Considerações Coinputacioilais

2.8.1 11nplement.ação

41

43

44

45

49

52

53

53

61

2.6

2.7
68

71

72

74

2.8

3 Aplicações
3.} Dados Dcntais

3.2 Estudo R.epiodutivo eiii R.oedoies

3.3 Capacidade vital Pullnonai

3.4 Conielltá.rios Finais

75

75

82

89

94

4 Considerações Finais
4.1 Coílclusõcs

4.2 Pcrspcctivils (lc I'ral)alhos Fltturof

4.3 Desenho!\.ii1lento de Soâ,ware

95

95

96

97

V



t.,;alculo a.os IJllerenciais yõ

A.l Detil.'ação dtt C1luvat.iu'a. no lç'modelo Linear àtlisto à-latgiiial . . 98

A.2 àléto(!o de Alavam!ca. Generalizado ]io li,rodeio Lhiea.i' À.listo

à,lai'final......... ... . ............. .IOI
A.3 D(privação da Cuivatt11'a no N'modelo Linear N'listo Hierái(laico 102

A.3.1 Det'ovação dêt Cui'vattn'lt (lua,ndo bi e tp{ são não ob-
serváveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

A.3.2 Derivação cla Curvatiila (quando os t-{ são não ob-
serváveis . . . . . . ' ' . - ' ' ' . . . . . . . . . . . . 105

A .4 à-loto(ilo de Ala.valica.(lieneializado no À/rodeio Linda:i À.listo

Hierá.iquico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

B Equivalência ente'e Nledidas de Eliminação de Casos e o
A/método de Influência Local lll

C Diagnóstico de Influência no Nfodelo de Grubbs 114

Refez'ências Bibliográficas 121

A

VI



Lista de Tabelas

1.1 Vàloi'es de q(0) pai'a algumtw distribuições elípticas- 16

3.1

3.2

3.3

Estiniatix:as de nláxiinêt veiossiinilliança. pata. os três modelos
ajustados ao conjunto de dados dent.ais. 77

84

90

Estimativas cle máxima verossimilhança. para os três nloclelos
ajusta\dos aos dados de peso de moedores.

Estimatix'as de rnáxiiiia. x;erossiinilhança pala os três nio(belos
ajustados ao conjunt:o de dados de capacidade pulmoílai'.

Vll



Lista de Figuras

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

l
2

3

4

5

6

'/

8

9

10

11

12

13

]4

Pei'fis individuais para o conjuiit.o de dados de ortodolitia.

Gráficos de índices das dist.ânciíls dc à-l:}.lu\lanobis pata os três
n)odelos ajllsta.dos.

Pesos estimados pala. os itlodelos [ de Stuclent e expoilencia]
potência.

Gtáflcos cle distância.s t;ranslornlaclas pala. os tios moclclos
a.justados.

Giá.ficas de índices de .Bí pata /3 sob poiicleiação dc casos.

Gráficos de índices de .l?i ])al'a r sob pondetaçao de casos.

Gráficos de índices de Z?{ para O sob pera.uibação da i1latiiz
de escala.

Grá.focos (te índices de B+ pala 'r sob peituibação da niat.tiz
de escala.

Gráfico de índices de 13i pala O sob ])ert.ur )a.ção dit. resT)ost.a.

Peso (!as ct'ias pala cada nillhad:).

Glá.ficas de índices das dista.llcit\s de Xlallalanot)is pala- os três
tliodelos a.jllstados.

Pesos estilii&l(tos pttr?t os iiiodelos t (le Stildei)t e exponencial
potência.

GI'êl.fi(:os (le (lista.llcias t i'allsfot'l ntt(l:ts paiíi os t.t'es modelos

ajustados.

Gráficos de resíduos condicio)IfLis e b-distâiic'tas }){u'li. o lllodclo
iioi'iiiztl.

Vlll

76

78

79

79

80

80

81

81

82

83

85

85

86

86



3.15

3.16

3.17

GI'á.ricos de índices de -Bi ])ai-a /3 sob ponderação de casos.

(tráficos de índices de .E3i ])}u'a r sob ponderação de casos.

Gráficos de índices de Bi pal'a ü sol) poiidei'ação da nlat.iiz
cle escala dos efeitos aleatórios.

Gtá.fico de índices de Bí pata /3 sob perturbação da resposta.

Gt'á.ficas de índices das distâncias de l\ialtala.J)obus pai'a. os três
modelos ajustados.

Pesos est:iilaa.dos pai'a os modelos t de St.uctent e exponencial
pot:ência.

Gráficos de distâalcias traiisforntadas pmn. os três modelos
a.justados.

GI'áíicos de índices cle .Bí para p sob poíldetação de casos.

Gtá.figos de índices de -Bí pala @ sob ponderação de casos.

Gráfico de índices de Bi pala OI sob peituibação da resposta.

87

87

88

88

91

3.18

3.19

3.20
91

91

92

93

93

3.21

3.22

3.23

3.24

lx



Introdução

Diagnóstico de influência constitui uma das técnicas mais úteis para modelagem
estatística. em que se procura avaliar a robustez das estimativas fornecidas pelo
modelo quando introduzimos perturbações no modelo e/ou nos dados. bem
como avaliar afastamentos importantes das principais suposições feitas para os
erros. O tipo de perturbação mais conhecido é a eliminação de casos.

O objetivo principal deste trabalho é estudar diagnóstico de influência eú mo-
delos lineares mistos sob distribuições de contornos elípticos. Realizamos. em
particular, análises de sensibilidade no modelo elíptico com efeitos mistos usando
a técnica de influência local (Cook. 1986) e estudamos a sua conexão com o
método de alavanca generalizado (Wei. Hu e Fung. 1998).

Motivação

Um dos principais objetivos da modelagem estatística é avaliar a qualidade
do modelo postulado para representar o fenómeno sob estudo. Desse modo,
UMa das principais preocupações é a escolha adequada do modelo. Contudo,
frequentemente existem observações que podem alterei substancialmente a
inferência estatística quando são retiradas do conjunto de dados. Na li-
teratura estatística tem havido, portanto, grande interesse na detecção de
tais observações com o intuito de avaliar o impacto das mesmas no modelo
ajustado, assim como considerar possíveis medidas coiretivas.

Tais fatos têm motivado o desenvolvimento de duas principais linhas de
pesquisa eln diagnóstico de influência: eZãrrzinação de pomos (veja, por ex-
emplo, Belsley, Kuh e Welsh, 1980; book e Weisbeig, 1982 e Chatterjee e
Hadi, 1988) para identificação de observações influentes, mediante a elimi-
nação de casos ou inHuêncãa global e a técnica de {nPuêncáa ZocaZ (book,
1986) que consiste enl estudar o efeito de introduzir pequenas perturbações
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no modelo(ou dados) usando uma medida de influência api'opriada. Esta
metodologia tem recebido uma crescente atenção nos últimos 20 anos prin-
cipalmente devido a sua flexibilidade, permitindo sua aplicação em diversas
situações (veja discussão em book, 1997).

Um' outro enfoclue corresponde à acomodação de observações aberrantes
(resíduo alto) através de procedimentos roówstos, que têm sido desenvolvi-
dos modificando o método de máxima veiossimilhança sob normalidade com
o intuito de atenuar o efeito de observações aberrantes noé resultados da es-
timação (veja, por exemplo, Huber, 1981 e Rousseeuw e Lel'oy, 1987). Sob
esse enfoque também podemos considerar distribuições simétricas com cau-
das mais pesadas do que a distribuição normal. Uma escolha interessante
neste sentido coiiesponde à classe de distribuições de contornos elípticos. O
principal atràtivo desta classe é que permite estender os modelos desenvolvi-
dos sob erro normal considerando distribuições simétricas com caudas mais
leves ou mais pesadas do que a normal. Alguns exemplos de distribuições
nesta classe são à [ de Student, exponencial potência e normal contaminada,
modelos conhecidos por acomodar observações aberrantes. Uma descrição
detalhada da classe de distribuições elípticas multivariadas é apresentada,
por exemplo, em Fang e Zhang (1990), Fang, Kotz e Ng (1990) e Arellano
(1994)

Vários autores têm considerado o uso de distribuições na classe elíptica para
modelagem robusta. Por exemplo, Dempster, Laird e Rubin (1980) con-
sideram a estimação em modelos de regressão linear através de mínimos
quadrados iteiativamente pondei'idos supondo uma subclasse das elípticas
conhecida como família de misturas de escala normal; Little (1988) aborda
a estimação em modelos com dados incompletos usando a not'mal contami-
nada, Longe, Little e Taylor (1989) propõem a distribuição t pala modela-
gem robusta em modelos de iegiessão tanto univariados como multivaiiados,
Longe e Sinsheimei (1993) consideram distribuições na classe das misturas
de escala normal para estimação robusta em regressão linear e não-linear,
Bolfarine e Galea (1996) discutem a estimação de máxima verossimilhança
no modelo de calibração comparativa estrutural usando a distribuição ( en-
quanto Fernández e Steel (1999) estudam a estimação de parâmetros em
modelos lineares multivariados via máxima veiossimilhança usando a dís-
ti'ibuição t c alertam com relação a problemas na estimação dos graus de
liberdade. Cysneiios e Paula (2005) consideram métodos restritos em mode-
los de regressão simétricos univariados e, em particular para modelos lineares
com efeitos mistos Huggins (1993a, 1993b) propõe .A/-estimadores basea-
dos em distribuições de contornos elípticos, com ênfase em modelos para
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componentes de variância, Lindsey (1999) e Lindsey e Lindsey (2005) con-
sideram a distribuição exponencial potência para problemas com medidas
repetidas, Pinheiro, Liu e Wu (2001) propõem algoritmos para estimação
por máxima veiossimilhança em modelos lineares com efeitos mistos con-
sidet'ando a distribuição t multivariada e mais decentemente, Savalli, Pauta
e Cysneiros (2006) discutem testes para componentes de variância em mo-
delos elípticos lineares mistos. Num contexto bayesiano e principalmente
usando distribuições de mistura de escala normal, Liu (1996) estuda o m(»
delo de regressão linear com dados incompletos, Chen e Dey (1998) conside-
ram a modelagem de funções de ligação para modelos com resposta binária
e Choy e Smith (1997), Rosa, Padovani e Gianola (2003, 2004) e Portela e
Gómez-Villegas (2004) desenvolvem implementações NICMC para estimação
em modelos lineares com efeitos mistos.

Contudo, esses modelos desenvolvidos sob distribuições com caudas mais
pesadas do que a normal, ainda podem estar vulneráveis a observações in-
fluentes como é notado, por exemplo, em Galea, Pauta e Bolfarine (1997),
Galea, Riquelme e Paula (2000), Liu (2000, 2002), Díaz-García, Gávea e
Leiva-Sánchez (2003), Galea, Paula e Ui'ibe-Opazo (2003), Galea, Pauta e
Cysneiros (2005) e Savalli, Paula e Cysneiros (2006). Portanto, existe a
necessidade de realizar estudos de sensibilidade nesta classe de modelos.

O objetivo deste trabalho é estudam diagnóstico de influência em modelos
lineares com efeitos mistos considerando distribuições de contornos elípticos.
Na seção a seguir apresentamos um resumo de métodos de diagnóstico apli-
cados ao modelo linear misto, posteriormente fazemos uma breve descrição
da classe de distribuições elípticas e do algoritmo de maximização tipo EM.
Finalmente, indicamos os objetivos assim como a organização do trabalho.

Diagnósticos em Modelos com Efeitos Mistos

h/métodos de diagnóstico e validação aplicados em modelos lineares com efeitos
mistos (Laiid e Waie, 1982) têm sido desenvolvidos principalmente sob a
suposição de norma.lidade. Baseados em procedimentos de eliminação de
observações, Christensen, Pealson e Johnson (1992) estudam a influência
de observações num modelo de efeitos aleatórios pala análise de variância
enquanto Tan, Ouwens e Berger (2001) discutem a detecção de observações
influentes em modelos lineares mistos com ênfase em estudos longitudinais.
Diagnósticos de influência global em modelos de curvas de crescimento são
considerados por Pan (2002) e Zewotir e Galpin (2005) que estendem os
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resultados de Clhristensen et a1. (1992). Em parte devido a complexidade do
modelo linear com efeitos mistos, alguns autores têm aplicado o método de
influência local para i'ealizar estudos de sensibilidade. Por exemplo, Beck-
man, Nachtsheim e Cook (1987) estudam diagnóstico de influência num
modelo misto para análise de variância. Em modelos de curva de cresci-
mento a metodologia de influência local é investigada por Pan, Fang e von
Rosen (1997), Pan e Bai(2003) e Shi e Ojeda (2004). Lesafh'e e Verbeke
(1998) consideram o esquema de ponderação de casos no modelo linear com
efeitos mistos usando uma perspectiva marginal.

Anualmente, grande parte das metodologias desenvolvidas sob nol'malidade
estão sendo estendidas para a classe de distribuições elípticas. Contudo,
pouco tem sido investigado em modelos lineares com efeitos mistos sob dis-
tribuições de contornos elípticos. Este trabalho é motivado pelo fato de tais
procedimentos de diagnóstico, além de identificar observações influentes,
também permite selecionai modelos paramétricos dentro da classe de dis-
tribuições elípticas que representam boas alternativas à distribuição normal.

Distribuições de Contornos Elípticos

A classe de distribuições elípticas tem recebido crescente atenção na lite-
ratura estatística nos últimos 15 anos (veja, Fang e Zhang, 1990; gang,
Kotz e Ng, 1990 e Arellano, 1994), particularmente devido ao fato de incluir
distribuições com caudas mais pesadas do que a normal, tais como a dis-
tribuição t de Student, exponencial potência e normal contaminada, dentre
outras. Uma subclasse importante na família de distribuições de contornos
elípticos corresponde à classe das misturas de escala normal (veja, poi ex-
emplo, Andrews e h'lallows, 1974; Dempster, Laird e Rubin, 1980; Longe e
Sinsheimer, 1993; Chen e Dey, 1998 e Gómez, Gómez-Villegas e h4arín, 2006)
que apresenta boas propriedades como a normal, é relativamente simples de
trabalhei e permite iobustificar procedimentos estatísticos. A seguir intro-
duzimos as definições de distribuições elípticas que serão utilizadas neste
trabalho.

Definição l (distribuição elíptica). Dizemos que o vetou aleatório m-
dimensional Y tem dás&Hóu ção eZz@t ca m'uZt Dama(Za com vetou de posição
p c IR" e matriz 'de escala positiva definida A se sua função de densidade
assume a forma

.f(3/) l.A l-:/'gl(3/ P)l"A :(y P)l, It)
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em que g : R --, 10, oo) satisfaz a condição Jom u"/2 1g(u) d% < oo. A funcho
g é tipicamente conhecida como função geradora de densidade. Quando
um vetor aleatório tem densidade dada por (1) usamos a notação y -'
EC«(P,A;g).

Um estudo completo das piopliedades da classe de distribuições elípticas as-
sim como alguns exemplos podem sei encontrados em Fang e Zhang (1990),
Fang, Kotz e Ng (1990) e Aiellano (1994). A seguir apresentamos uma pro"
priedade que estabelece que a classe de distribuições de contei'nos elípticos
é fechada sob transíolmações lineares.

Proposição 1. Sda Y -' -EC;«(p,A;g). Se a c R" e Á é uma matiz
n x m com pos'o(.A) = n $ m, então

.x .Ay +a- EC«(.'!p+a,.AA-A';g). (2)

A partir de (2) podemos notar que qualquer distribuição marginal de .Y «'
EC;,,(p, A; g) também é elíptica.

Definição 2 (distribuição de mistura de esca]a normal). Seja p C ]R",
A matriz positiva definida m x m, -H(u; p) função de distribuição de proba-
bilidade (unidimensional) e K(.) uma função estritamente positiva, então a
densidade .f definida como

/(g)= 12«-.Al-:/: / {H(u)} "/'exp{ 4';''(u)uld-H(u),
0

(3)

é dita uma densidade de mistura de escala n07maZ, em que u = (y.-
p)a"A'i(Y -- p) e -H é conhecida como a distribuição da variável de mis-
tura y. Se um vetou' aleatório Y tem densidade dada por (3) dizemos
que Y tem distribuição de mistlira de escala noi'mal e escl'evemos }'
SMN. (.P. , h. \ H ) .

Um vetor a]eatóiio m-dimensiona] y tem distribuição S.A4]V«(p, A; H) se
admite a representação

v' J: p + «:/:(1'')z, (4)

em que Z « N.(O,A), V é val-lavei aleatória positiva..com distribuição
.17 independente de Z. Aqui ê denota igualdade em distribuição. Logo,
a partir de (4) obtemos blue a distribuição de }' condicional a V = u é
(}''l\'' - Nm(P, «(u)-A).
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Alguns exemplos de distribuições elípticas são dados a seguir(veja também,
Fang, Kotz e Ng, 1990 e Arellano, 1994). Pala cada caso considere u ::
(}''' - P)'A.':(}''' P).

Distribuição t de Student generalizada. Seja y «, Gt-(p, A, P,,y) a dis-
tribuição f de Student generalizada com u, ' > 0. Isto é, }' tem densidade
dada poi

,'«, - 4Sn ,-"'' " -:'' (: - ;) ''"*"'''. (5)

Note que, quedo ' = p obtemos a distribuição í de Student, t,.(p, A, u)
com p > 0 graus de liberdade, e a distribuição de Cauchy quando 7 = z/ = 1.

Distribuição Exponencial Potência. Se Y «., PE-(p, A, p) com parâmetro
de forma u > 0 (Gómez, Gómez-Villegas e Marín, 1998) então sua densidade
é da forma

.f(y) - ;f;7i' l (:D l.Al-:/' exp(-""/2). (6)

Esta família de distribuições apresenta ambos tipos de caudas, mais leves
(p > 1) assim como mais pesadas do que a normal (p < 1) e inclui a normal
como um caso particular (p = 1).

Distribuição Normal Contaminada. Considere y «, .N(llJ;,.(p, A, ó, ,y) a dis-
tribuição normal contaminada m-variada (Little, 1988) em que 0 $ õ $ 1
denota a percentagem de "contaminação" e ' > 0 corresponde a um favor
de inflação de escala. Neste caso a densidade de }' é dada por

/(y) (2«-)'"/' l.Al-:/'lõ7"/2e''r"/2 +(l Õ)e'"/'}. (7)

Distribuição Slash. Seja y «, SZash.(p, A,u) com parâmetro de forma
p > 0 (Rogers e Tukey, 1972), então sua densidade fica dada poi'

/(g) = p(2n-)'"/:lAl-:/' / t,-/:+"-: exp(--uu/2) du.
JO

l
(8)
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Distribuição Logística tipo-ll. Considere }' -, .L=(p, A), então a densi-
dade do vedor aleatório m-dimensional y assume a forma

/(3/)-'«IAl-:/'tlÍ''W '
(9)

em que a constante de padronização c. é dada poi

[*«''-: .=*«'.

A propriedade (4) pala a classe de distribuições de mistura de escala nor-
mal é particularmente útil pala a estimação de parâmetros por máxima
veiossimilhança mediante o algoritmo de maximização tipo EM. A seguir
apresentamos uma descrição deste algoiitmo.

Algoritmo EM

O algolitmo EM (Dempster, Laird e Rubin, 1977) é um enfoque amplamente
aplicável pala o cálculo iterativo de estimativas de máxima verossimilhança,
sendo bastante útil para problemas com dados incompletos.

ivluitos problemas eln Estatística podem ser encarados utilizando uma /orm-
uZação de dados aumentados permitindo assim simplificar a obtenção das
estimativas de máxima vei'ossimilhança. Os dados aumentados, também
chamados dados completos, correspondem aos dados observados, referidos
nesta formulação col-no dados incompletos, e dados adicionais conhecidos
como dados perdidos. Neste contexto, as funções de verossimilhança baseadas
nos dados completos e observados são denominadas verossimilhança de da-
dos completos e dados incompletos, respectivamente. E importante salientam
que a parte aumentada dos dados não requer que eles sejam "perdidos" no
sentido estrito da palavra, pois somente i'epresentam um mecanismo técnico.
De fato, esta idéia é usada pala descrevem uma variedade de modelos es-
tatísticos, tais como: misturas, efeitos aleatórios, agrupamentos, censura e
observações incompletas (veja, poi exemplo, lvlcLachlan e Krishnan, 1997.

No algoiitlno Eb/l, cada iteiação é formada pelos passos: Esperança (passo
E) e À'laximízação (passo b'l). Para introduzir idéias: sejam y o vetou de
dados observados e z o vetou de dados perdidos; desse modo o vetou de dados

2)Cap
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completos Y. aumenta y mediante -z como y. = (yl', zr)a''. Considere
Z,(OIV.) o logaritmo da função de verossimilhança de dados completos para
o vetou' de parâmetros 0 C O. O algaritmo EM aborda problemas com dados
incompletos indiretamente mediante a substituição da parte não observável
em Z(OIV.) por suas esperanças condicionais dado y, usando o ajuste anual
pala' O. Isto é, considera a função C? definida como

Q(olÕ) ll''.)IV, Ó}. (10)

A (r+l)-ésima iteração do algoritmo EM é definida como

Passo E: para O - O('), calcular Q(OIO) como

Q(olÕ) lv.)ll''', Õ}

Passo M: escolher 0('+1) que maximize Q(OIO) tal que

Q(0('+nlÕ) 2 Q(OIÕ), VO c 0.

Deve-se alternar os passos E e M i-epetidamente até atingir a convergência.
Cada iteração do algoiitmo EM incrementa a função de verossimilhança
de dados observados L(Oll') e sob condições apropriadas o algoiitmo Elvl
apresenta convergência monótona ao máximo global ou local de -L(OIV) (Wu,
1983 e R'lcLachlan e Kiishnan, 1997, Sec. 3.5).

Quando o passo M no algoritmo EM é complicado, este pode ser amenizado
realizando o processo de maximização condicional a alguma função dos
parâmetros que estão sendo estimados. Este algoritmo EM generalizado
proposto pol Meng e Rubin (1993) é denominado algoiitmo de maximização
condicional de esperança (ECM). A idéia neste caso é substituir o passo M
no algoritmo EM por uma seqüência de passos de maximização condicional
(CM) computacionalmente mais simples, em que cada um deles maximiza
a função (2 sujeita a restrições em O, de modo que essas restrições garan-
tam que a maximização é realizada sobre todo o espaço palamétrico para
O. Como as maximizações CM são efetuadas sobre espaços de dimensão
menor, freqüentemcntc tais etapas são mais simples, velozes e estáveis que
suas contrapartidas realizadas sobre todo o espaço paramétrico O. O al-
goritmo ECh/l tipicamente converge num número maior de iterações que o
algoritmo EM, porém pode ser mais veloz em tempo de computação.
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Em muitas situações, o cálculo do passo E pode sei de cust.o computacional
muito menor do que os passos CM. Desse modo podemos tei interesse em
executar' um passo E antes de cada passo CM, o que é conhecido como
um ciclo. Tal algoiitmo é denominado algoritmo ECNI multiciclo (Menu
e Rubin, 1993). É importante notei que as propriedades de simplicidade,
estabilidade e convergência monótona do algoiitmo EM são compartidas
pelos algoritmos ECh/T e ECNI multiciclo, porém com taxas de convergência
mais velozes.

Definição dos Objetivos e Organização do Trabalho

O objetivo geral deste trabalho é desenvolvem técnicas para análise de sen-
sibilidade em modelos lineares com efeitos mistos sob distribuições de con-
tos'nos elípticos considerando os métodos de influência local (Cook, 1986)
e de alavanca generalizado (Wei, Hu e Fung, 1998). E um fato conhecido
que este tipo de distribuição com caudas mais pesadas permite acomodam
observações aberrantes. Descrevemos dois enfoques para introduzir dis-
tribuições elípticas no modelo linear misto, uma formulação marginal e uma
hierárquica baseadas nas propostas de Longe, Little e Taylor (1989) e Pi-
nheiro, Liu e \Vu (2001), respectivamente. Ambas abordagens podem ser
consideradas como procedimentos para acomodação de observações aberran-
tes. Finalmente, aplicamos os resultados desenvolvidos a três conjuntos de
dados. Deste modo, os objetivos específicos deste trabalho são:

1) Abordar a estimação por máxima vei'ossimilhança no modelo linear
com efeitos mistos tanto na sua formulação marginal como hierárquica.
No caso do modelo em sua formulação hierárquica discutir a estimação
mediante algoritmos tipo-EM.

2) Derivar as curvaturas requeridas pala o procedimento de influência
local para o modelo elíptico linear com efeitos mistos sob diferentes
esquemas de perturbação.

3) Aplicam o método de alavanca generalizado ao modelo linear com efeitos
mistos sob distribuições de contornos elípticos e examinar sua conexão
com o procedimento de influência local.

4) Examínai a capacidade dos métodos propostos para reduzir a in
fluência de observações aben'antes mediante um estudo de sensibili-
dade em conjLmtos de dados previamente finalizados sob normalidade

9



O trabalho contido nesta tese é organizado em quatro capítulos e três apêndices

O Capítulo l é dedicado ao estudo do modelo linear com efeitos mistos
considerando dois enfoques pal'a a introdução de distribuições de contornos
elípticos, denominados neste tt'abalho como formulações marginal e hierárquica
Para o caso da formulação hierárquica consideramos uma subclasse das
elípticas conhecida como família de misturas de escala normal (Andiews
e Mallows, 1974). Mostramos que a distribuição marginal pala as respostas
observadas também pertence à classe das misturas de escala noi'mal, simplifi-
cando desse modo a inferência estatística uma vez que as densidades envolvi-
das podem ser avaliadas de maneira simples, fato que não é compartido por
muitos modelos com efeitos mistos desenvolvidos para dados não normais.
Na atualidade, o sucesso de qualquer técnica estatística está intimamente
relacionado à disponibilidade de software confiável e eficiente para o ajuste
dos modelos por parte de usuários de estatística (veja Strombeig, 2004) . De-
vido a tal fato, desenvolvemos métodos para a estimação de parâmetros no
modelo linear com efeitos mistos em sua formulação hierárquica. Disponibi-
lizámos uma biblioteca escrita em S e C para o pacote S-PLUS em que tais
análises podem ser realizados.

No Capítulo 2 desenvolvemos diagnósticos de influêTlcía para o modelo elíptico
linear misto mediante o método de influência local (book, 1986) e de ala-
vanca generalizado (Wei et al., 1998). Derivamos a curvatura normal em
modelos lineares mistos sob distribuições elípticas considerando diversos es-
quemas de perturbação e examinámos a sua conexão com o método de ala-
vanca generalizado. Estendemos a definição da matriz de alavancas gene-
ralizadas para manipular modelos com dados incompletos. As quantidades
de interesse pala tais procedimentos de diagnóstico são calculadas eficien-
temente usando o método de diferenciação matricial descrito em Magnus e
Neudecker (1988). Os principais resultados neste tópico são apresentados
no Apêndice A. No Apêndice B examinámos a equivalência entre alguns
métodos de diagnóstico por eliminação de casos e o procedimento de in-
fluência local.

No Capítulo 3 aplicamos a metodologia desenvolvida em alguns conjuntos de
dados provenientes de estudos em biometria. O exemplo final corresponde a
uma aplicação do modelo de Grubbs (Grubbs, 1948, 1973, 1983). Tal modelo
pode sei visto como um caso particular do modelo linear com efeitos mistos.
Contudo, desenvolvemos a influência pat'a este modelo considerando-o colmo
um caso particular do modelo de Barnett (Barnett, 1969). Esses resultados
são resuntidos no Apêndice C. Nlediante a análise de influência para cada
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um desses conjuntos de dados, notamos que os modelos desenvolvidos sob
distribuições de contornos elípticos apresentam propriedades de robustez
contra observações abeil'antes assim como contra os vários esquemas de
perturbação considerados.

Finalmente, no Capítulo 4, apresentamos algumas considerações finais e
perspectivas de trabalhos futuros.
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Capítulo l

Modelo Elíptico Linear Misto

Neste capítulo apresentamos dois enfoques para introduzir distribuições de con-
tornos elípticos no modelo linear com efeitos mistos. Descrevemos a estimação
por máxima verossimilhança para cada um dos enfoques, finalmente abordamos
alguns aspectos computacionais.

1.1 Introdução

Considere o modelo linear com efeitos mistos (Laird e XÀ/are, 1982) dado poi

y{ + Zib{ +.i, { l,. . .,M, (1.1)

em que Yi representa o vedor aleatório ni-dimensional das respostas obser-
vadas para o { ésimo indivíduo ou grupo, Xi e Zi são matrizes de planeja-
mento ni x p e ni x q, respectivamente, /3 é um vedor p-dimensionar de efeitos
fixos, b{ denota um vedor q-dimensional de efeitos aleatórios e ci indica um
vedor de erros.

Um dos principais motivos pelos quais os modelos com efeitos mistos têm-
se tornado populares deriva da sua flexibilidade para modelar a estrutura
de correlação entra-indivíduos, a capacidade de lidar tanto com dados ba-
lanceados como desbalanceados, assim como a disponibilidade de pacotes
coníiáveis para o ajuste de tais modelos, dentre os quais podemos destacar
a biblioteca para S-Paus/R, nlme (Pinheiro e Bates, 2000) o procedimento
SAS, Proa MIXED (Little et al., 1988) e em particular pala modelos lon-
gitudinais a biblioteca para S Pi.us OSWALD (Smith, Robertson e Diggle,
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Normalidade é assumida freqüentemente tanto para os efeitos aleatórios bi
quanto para os oiros ei, e as inferências clássicas são baseadas no modelo
marginal pala Y{ (veja pot exemplo, Pinheiro e Bates, 2000 e Verbeke e
b'lolenbeighs, 2001). Contudo, a suposição de normalidade tem sido criti-
cada pelo fato de não sei lealista, além de sei bem conhecido que a pt'esença
de observações abeiiantes pode distorcer as estimativas de máxima verossim-
ilhança assim como a inferência estatística. Isto tem motivado o desenvolvi-
mento de metodologias robustas com o interesse de atenuam o efeito de tais
nllqnl'\rnPÃí'q

Para acomodação de observações aberrantes em modelos lineares com efeitos
mistos, diversos procedimentos têm sido propostos. Por exemplo, Richard-
son e Welsh (1995) discutem a aplicação de métodos robustos pala máxima
vetossimilhança restrita, Richardson (1997) considera a estimação de in-
fluência limitada pala deduzir a ação de observações aberrantes tanto na
resposta quanto nas variáveis explicativas, Gil1 (2000) sugere iobustificar o
logaritmo da função de verossimilhança e aplica o procedimento proposto
pala estimação robusta em dados longitudinais e He, Cui e Simpson (2õ04)
propõem um método robusto para a análise de dados longitudinais con-
siderando que a função que limita a influência de observações abeiiantes, a
função p na liteiatuia de métodos robustos (veja Huber, 1981), coiiesponde
ao logaritmo da densidade t de Student univaiiada.

Neste trabalho consideramos dois enfoques pala introduzir distribuições de
contornos elípticos no modelo linear com efeitos mistos. Tais enfoques são
baseados no modelo marginal descrito por Longe, Little e Taylor (1989) e a
representação hierárquica dada em Pinheiro, Liu e Wu (2001). Ambos po-
dem ser considerados métodos pala acomodação de dados aben'antes e têm a
possibilidade de trazer informações úteis para a detecção de tais observações.

Primeiramente, consideramos o modelo (1.1) em (lue bi e ci são tais que
(br, cr)r segue uma distribuição de contornos elípticos com pat'âmeti'o de
posição O, matriz de escala A{ :: q' © Ei e função geradora (te densidade g,
em que tP é uma matriz simétrica q x q e E{ é uma matriz simétrica ni x m{.
Deste modo, temos que

:1) :"««««'%'),(':U}'''' q');,), '-l' ,«
Usualmente a inferência estatística é baseada no modelo marginal para o
vetou de respostas. Usando as propriedades da classe elíptica: temos que os
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}'í são independentes e marginalmente distribuídos como

Y': 'W ECn. (X{P, }'i; g), Í - l,...,JW, (1.2)

em que y{ = Zi@Zr + Ei. Consideramos (lue Ei - Ei(a) e @ = ©'(À)

são parametrizadas por a e À vetores h e d dimensionais, respectivamente.
O modelo dado por (1.2) sela chamado modelo linear misto maré rzaZ. Uma
aplicação deste modelo ao estudo de dados longitudinais é apresentado em
Osorio, Paula e Galea (2006).

Usando a classe de distribuições de mistura de escala normal podemos ex-
pressar o rnodeZo linear misto Aáerárquáco (veja Pinheiro, Liu e Wu, 2001)
como

t) «: :"«-.« (('2') ,«'«:, (':WI'' ': q')) .
«::#H(«{;.,), á l,...,M,(1.3)

ou, alternativamente, como

rilói, ui :# Nn:(xi/3 + zibi, K(ui)Ei),

«. :# n'(«{;p), { l,...,A/,
b:lu: :# Nç(O, n(«{)@) e

(1.4)

neste caso Ei = Ei(a) e q' = q'(À) representam as matrizes de escala
dos erros ci e dos efeitos aleatórios bi, respectivamente, H(ui, í,) denota a
função de distribuição da variável de mistura e K( ) é uma função positiva.
Devido às recomendações dadas em Fernández e Steel (1999), neste trabalho
consideramos fixados os parâmetros de forma da distribuição elíptica para o
enfoque mmginal, assim como os parâmetros relativos à variável de mistura
z;i no modelo hierárquico.

1.2 Modelo Linear Misto Marginal

Considere yi = (XI, . . . , X..)I', { = 1, . . . , .4/, vetores aleatórios indepen-

dentes seguindo o modelo marginal dado em (1.2): isto é, yí -., .EO«:(Xi©,
'l''i;g) para ã = 1, . . . ,M. O logai'itmo da função de vei'ossimilhança pala
O = (/3a'', aa", À]')]" é dado por

L(0) >l:-L:(o) >:1-4 log ll'':l + logo(u:)},
{-1

(1.5)
{-1
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em que u{ = (yi--Xi/3)7'yíi(yi--XiP), i= 1, . . . , ]14, representa uma me-.
dida de distância ponderada pela matriz Vi. Assumindo que g(.) é contínua
e diferenciável, podemos definir as quantidades

%,(«) - ii.gp(«) - 11: . w3(«) - iws(«).

Seja r (ar, Xl")r; as funções escore pata O são dadas poi

u'(P) ç:(o)xfvi:(v. -x:0)
á-l

U'(7') = (U'(ri), . . . , U(rz))I',

e (1.6)

(1.7)

em que

u(q) -{ )ll:tt-\''i:t'':CDã-l
q{(O) rrl''';: t'i(.j) }'';:ri },

pala.j - l,...,Z;Z =k+d,ri = y{ X:/3eq{(O) = 2Wo(ui),á=l
Usamos a -ração V'i(.j) = aT''i/a' .

'L ) '

Considere o seguinte procedimento iterativo para obter a estimativa de
' ithnnpn fln n'

lllaxlllla vel'ossl...-w-vw u- - '

Etapa 1. Avaliam as quantidades q!')
fixado, atualizai P('+i) como

ç:(0(')), í 1,...,.A/ e para r

P('+ :)(r)
{-1E «!''xTvi: 0'-)x:)

. ]w

' >1: af')xrvi:('-)}':,
{-1

(1.8)

em que yi('r) Z.$(.X)Zr + E:(a), ã ,Ã4

Etapa 2. Atualizai' 't(r+l) mediante maximizar o logaritmo da vel'ossimil-
hança concentrada, -L(/3('+:)(7-), 1-) = 1: l Z,i(/3('+:)(7-), 1-), em que

Z,i(0(''''0(,-) , r) 4 log IV''íl + log g(Íii)

com iii = frui:(a'-)fÍ, em que ?{ = yi -- X:/3('+:)(7-). Desse modo atua-
lizamos l-('+i) como

,r('+1) arg maxi 1,(/3('+:)(1-), 1-) } .
T

(1.9)
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Deve-se repetir as etapas le 2 até atingir convergência. Para efetuar a maxi-
mização em (1.9) podemos considerei um algoritmo secante multivariado
(veja, por exemplo, Dennis e Schnabel, 1996) em que as funções gradientes
requeridas pelo método são dadas pelas funções estore em (1.7) .

Na Tabela 1.1 apresentamos o valor de q(O) para algumas distribuições de
contornos elípticos.

Tabela 1.1: Valores de q(O) para algumas distribuições elípticas
T)iai-T-ihlBiPãn

Normal
( de Student

t de Student generalizada
Pearson Vll
Logística l
Logística ll
Exponencial potência
Normal contaminada

à(Ó) ê =:2i%(u)
l

(« + n)/(P + u)
(« + n)/(7 + u)

2./(, + u)
2 tanh(u/2)

ui/2 tanh(ui/2/2)
''""-:, u # 4
ht(u)/ho (u) '

'hj (u) 1 -- Õ + Õln/2+je(i-'r)H/2, j :: O, l

A (liiantidade q{(O) = --2W,(%) que aparece nas equações (1.6)-(1.7) pode
sei interpl'etada como um peso e, dado que g(%) é em gel'al uma função de-
crescente temos que qá(o) > 0 para grande parte dos modelos elípticos. Em
particular, pala as distribuições t de Student e exponencial potência (p < 1),
q{(O) é inversamente proporcional à distância de b'lahalanobis. Desse modo,
observações com distâncias ui grandes receberão pesos qÍ(O) pequenos, e
portanto o procedimento de estimação em (1.8)-(1.9) tende a produzir esti-
mativas de parâmetros mais robustas contra observações aberrantes do que
o modelo normal. Esta influência é controlada pelos parâmetros associados
à função geradora, g. Tais parâmetros atuam como constantes reguladoras
(ou afinadoras) do procedimento de estimação, que pol sua vcz corresponde
a um tipo de estimação ]\4 (Maionna, 1976; Lance et al., 1989 e Kowalski
et al., 1999).

A estimação dos efeitos aleatórios b{ através do modelo linear misto marginal
bem como testes para os componentes de variância são discutidos em Savalli,
Pauta e Cysneiros (2006).
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Estimação do Erro Padrão das Estimativas dos Parâmetros

Vários procedimentos podem ser considerados para estimar o erro padrão
dos estimadores de máxima verossimilhança no modelo elíptico linear misto.
Neste trabalho estimamos o erro padrão das estimativas de máxima veiossimi
Ihança mediante a matriz de informação de Fisher, que assume a forma bloco
diagonal (Longe et al., 1989; Mitchel1, 1989)

K(O) 'K(P)
0

em que

K'(/3) Éy" xTv'i'x: e
i-l

K(,-) (l.lO)

O elemento (r, s) da matriz Ki(7') é dado por

",,,.., - #(a#l :) * aáb '-'";:,:',,";:,:'.',
em que d,i - E{Wg2(Q)K}, /d E{Wo2(K)Hi2} com U, ll', Z{
EOn:(O, .Z'«.; g) e Z,,,i = trlt'';'t''i(r)} trll''j:t''i(s)}. É possível obte:'
expressões em forma fechada das esperanças dpi e /g{ para algumas dis-
t.iibuições de contornos elípticos.

Exemplos de dp{ e /gi pala algumas distribuições de contornos elípticos são

. t de Student com p > 0 graus de liberdade, t«:(pi, y{, u)

',: - T(;t:h) . 'b: - "üFÜ(=t':%),
para I' - l obtemos dp{ e /gi para a distribuição de Cauchy, Cn. (p{, Vi)

e Exponencial potência, PEn: (pi, V'Í, z/) com parâmetro de fot'ma p > 0
Temos que

'«-áu} P . «-"=@,
obtemos dp{ e /gi pal'a a dista'ibuição normal multivariada .ÍVn. (pi, V'i),
fazendo z/ = 1.
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Porém, para distribuições tais como a normal contaminada ou logísticas tipo
l e ll o cálculo das integrais dgi e /oi pode ser mais desafiante, sugerimos
então aproximar tais integrais usando técnicas de Monte Carlo ou aproxi-
mações de Laplace.

Neste trabalho, estimamos as matrizes de dispersão para os estimadores de
máxima verossimilhança /3 e ? usando K''i(O) e K'i(7'), respectivamente.

1.3 Modelo Linear Misto Hierárquico

Nesta seção descrevemos o uso de algoritmos tipo-Eh/l pala estimação por
máxima velossimilhança no modelo linear misto usando distribuições na
classe das misturas de escala normal.

O algoritmo EM (Dempster et al., 1977) é um método bastante popular
para estimação por máxima verossimilhança em modelos com dados incom-
pletos. Uma característica de interesse do algoritmo EM é que os dados
não observáveis podem ser de natureza teórica, fato que tem sido explo-
iadó para a obtenção de algoritmos numericamente estáveis pal'a estimação
poi máxima veiossimilhança usando a classe das misturas de escala normal
(Laílge e Sinsheimer, 1993; Jamshidian, 1999).

Seguindo Pinheho et al. (2001) consideramos algoritmos tip(FERI para es-
timação de parâmetros no modelo linear misto hierárquico definido por (1.3)-
(1.4). Primeiramente, descrevemos um algoritmo ECNI (Meng e Rubin,
1993) considerando b{ e tii como não observáveis. Posteriormente, apresen-
tamos um algoiitmo ECM no modelo marginal obtido a padír da formulação
hierár(luica dada em (1.3) ou (1.4).

A densidade marginal de }'i no modelo linear' misto hierárquico definido em
(1.4) é dada por

f(ui) J(ui\õi, uàf(bi\uà dbi dn(u.),

em (lue /(Z/{lói, u{) e /(bilt;{) denotam as densidades condicionais associadas
, (1.4). Como

/(3/{lu{) =//(z/ilbi, ui)/(bilu{) dZ,i

- l2rK(«:)V:l :/: e*pl-; ' :(«:)u:}
com uí = (y{ XiP)ryii(yi -- X{O) e y{ = Zi@ZT + Ei,
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a densidade marginal de }'i é

/(gí) = 12«Vil-:/' / {x(t,{)}'"'/'expl--4 K':(ui)W} (i.H(ui). (1.11)
JO

Então yÍ - SM.7Vn:(Xi/3, Vi; .#), á = 1, . . . , .A/. Este resultado é impor-
tante pois indica que a partir da formulação hierárquica em (1.4) obtemos
que a distribuição marginal }'{ também pertence à classe das misturas de
escala normal. Além disso, este resultado permite em algum sentido, justi-
ficam a modelagem de modelos lineares com efeitos mistos usando (1.2). Pot
outro lado, usando (1.11) podemos expressar a densidade marginal de }'i
empregando uma foi'mulação hierárquica como

}'':l«: :# Nn:(XiO, H(«{)}'''i) e

«: :# -H(«i;.,), ' i l,...,M. (1.12)

O logaritmo da função de verossimilhança de dados observados Y = (VT, . . . , yTM):r
para o modelo linear misto hierárquico é dado por L(olr) = )ll: l Li(olv),
com

Li(Oll'') - I'g ./ {«("i)}'"'/' exp{ ("i)"i} dH("í)
4 log IZ.q'Z: + X:l + c. (1.13)

Notamos que a densidade (1.13) pode sei avaliada de forma relativamente
simples, uma vez que somente é-requerido resolver uma integral unidimen-
sional. Fato que não é compartilhado por outros modelos lineares com efeitos
mistos para dados não normais. Por exemplo, no caso de modelos lineares
generalizados mistos (veja McCulloch e Seaile, 2001. Cap. 8), a densidade
marginal é o resultado de uma integração q-dimensional.

Poi outro lado, também é possível utilizar procedimentos de aproximação
tais como o método de Laplace (veja Kass, 1997) para resolver a integral
em (1.13). Veremos na Seção 1.3.3 que para muitos membros da família
de distribuições de mistura de escala normal a integral em (1.13) pode ser
resolvida analiticamente.

Neste trabalho optamos poi abordar a estimação de parâmetros no modelo
linear' misto hierárquico usando algoiitmos tipo-EM. Nas subseções a seguir
consideramos algoritmos ECl\4 baseados nas equações (1.4) e (1.12).
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1.3.1 Algoritmo ECM quando bi e ui são não observáveis

Seja y. = (yr, bl", u7')r o vetou de dados completos, em que y = (VT, . . . ,
}'rm)I" representa o vedor de respostas observadas para os .A/ indivíduos,
b = (br, . . . , bl)I" denotam os efeitos aleatórios e u . . . , UM)7' coiio-
spondem às variáveis de mistura. Aqui consideramos que(bl", ul")I' é não
observável. O logaritmo da função de vei'ossimilhança para os dados com-
pletos y. é dado por L(Oly.) = )ll:l=i .z;{(olr.), com

z.i(oll"'.) lx:l !!-;!d(}''i - xiP - zibi)7'E;:(}''i XiP Zibi)
{ log l+l - !=;© Õfq'-'Ó: + log h(«:; '') + c, (1.14)

em que h(ui; z,) é a função de densidade da variável de mistura com vetou
de parâmetros p e c denota uma constante.

Usando a representação hierárquica dada em (1.3) temos que a distribuição
de bi condicional a (!''i, u{) segue uma dista'ibuição normal com parâmetros

E(bill''i, ui) = WZTV;:(yi - Xi/3) e

Cov(bill''i, t,i) = n(u{) (©' - @zfl'''i:ziw).

Deste modo, a esperança condicional do logaritmo da função de verossimil-
hança para dados completos, também (camada de função (2, para o modelo
(1.4) é

c?(olÕ) ll'''.)ll''', Õ},

XZ: Q:(OIÕ), com Qi(OIÕ) alÕ) + Q«(ÀIÕ),':n que Q(OIO)
dadas por

Qi{(O,alO) 4 loglEil {tr EÍ:ziâizr
42i(}"'i X{P Ziâ)a"Ei:(}''{ - Xi# Zib.), (1.15)

Q:.(Àlâ) = -- {ioglq'1 -- 4trW :(Êi&B!+ â{),(i.16)
em que

R: -E(H :(«:)ll'i,Õ), Í;i(Z,{ll''i,Õ) e â: Co«(Z,ill'i,Õ)
Deste modo, obtemos

B: üzÍ(ziõzr+ Êi) :(}''i - xiÕ)
-($': + zfÊ;:z:)':zrÊ;:(}'''. x:õ)

â: (ZiÜZ?+ Êi)':Zi$
(1.17)

(1.18)+ z:Ê;:z{) l
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Tipicamente as esperanças condicionais 2{ dependem das distâncias u{. Note
que

u:(Õ) - xip)I'(zi$zT + Êi) :(}''i xi©)
.BfÜ :Bi+ (v, xíP - z:B.)l"Ê;:(yi - xiÕ - z.Bi). (1.19)

Temos então que a distância u{(0) pode ser decomposta em duas ouvias
distâncias devidas a.os efeitos aleatórios estimados b{ e aos resíduos ei =
yi X{/3 -- Zibi, respectivamente.

Considere o seguinte algoritmo ECM, que maximiza o logaritmo da função
de verossimilhança iterativamente mediante as etapas resumidas a seguir:

Passo E: a partir de estimativas iniciais para O
(1.18), calculei b{, Q{ e R{ para { - l, . . . ,M.

0 e usando (1.17) e

Passo CM : maximização da esperança do logaritmo da função de verossimi
Ihança de dados completos, Q(OIO).

Passo CA4-] : fixando cz = â atualizar P como:

M . M

á-l
P(.)- Ê::xr ;:(«)x:)': &xTÊ;:(a)(}''': z:ã)

{-1
E

Passo CM-2: fixam /3 = /3 e atualizar â mediante maximizar (2(OIO) com
despeito a cl

â = arg maxlC?i(P(a), alO)}.

Passo CM-3: atualizar À mediante maximizar (2(0IÕ) com despeito a À

À - arg maxlQ2(Àl0)},
À

'-n que Qi(P,alÕ) = E=: Qi{(/3,alÕ) e Q2(ÀIÕ)
Qii(/3,alO) e Q21(ÀIO) dadas em(1.15) e(1.16).

XZ: Q,:(ÀIÕ) com

As etapas CM-2 e CM-3 deste algoritmo ECÀ/l devem ser resolvidas usando
métodos iterativos. Com este objetivo é possível considel'ar, pol' exemplo,
procedimentos quase-Newton.
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1.3.2 Algoritmo ECM quando os bi são integrados

Integrando os efeitos aleatórios em (1.4) ou, equivalentemente, considerando
a formula;ção hierárquica dada em (1:12), podemos abordar a estimação cle
parâmetros .no modelo marginal para y{ via um algoritmo tipo-EM. Neste
caso, o vector de dados completos é y. = (Yr, ul')a" em que as variáveis de
mistura u = (ui, . . . , um)I' são consideradas não observáveis

O logaritmo da função de veiossimilhança para os dados completos Y'c as-
sume a forma Z(Oll'.) = EZ: -Li(Ojl''.), c.m

Li(Oll'''.) = { log IV''il !!-;la(Ví XiP)7't'''i:(}''{ - X{P)
+ log h(«i; p) + c, (1.20)

em que, como anteriormente, h(ui; p) é a função de densidade da variável
de mistura, c representa uma constante e Vi = Zi@ZT + Ei.

A Q-função no modelo definido por (1.12) assume a forma Q(OIÕ) = 1: l (2:(OIÕ)
com

C?:(OIÕ) IV'':1 - 42i(}''i X{P)a"l''i'('ri XiP), (1.21)

em que ã = E(K'i(t;i)lyi, O), para á - l, . . . , .A4. Desde que

Bibe(bill''{,Õ) zTP';"(}''Í-xio), i= 1,...,M,
podemos calcular eficientemente as distâncias ui(O) mediante (1.19) (lue por
sua vez permite avaliar os pesos Ri de forma simples.

Deste modo, um algoritmo ECh/l pala estimação de parâmetros no modelo
definido por (1.12) é dado pelas duas etapas i'esumidas a seguir:

Passo E usando estimativas iniciais pala O O, obter Ê{,ã 1,

Passo CM: atualizar Õ - (Or, âr, i7')I" mediante maximizar (2(0IÕ) com
respeito a O, a e À

ó - arg m«:lQ(Olõ)}.
0

Observamos de (1.21) que a etapa CM do algoritmo ECM dado acima é
equivalente à estimação poi máxima verossimilhança no modelo linear misto
sob normalidade com a inclusão de pesos Rí para cada indivíduo. Pinheiro
et al. (2001) notam que este algoritmo ECh'l pode ser implementado usando
as facilidades de softwaies tal como o procedimento Pi'oc MIXED do SAS
ou a função pala S-Pi,us Ime da biblioteca nome.
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1.3.3 Esperanças condicionais para os algoritmos tipo-EM

No passo E dos algoritmos ECÀ/l considerados nas Seções 1.3.1 e 1.3.2
requer-se o cálculo dos pesos Êi = E(K'i(u{)ly{,Õ). A seguir apresenta-
mos fórmulas de R{ para algumas distribuições de mistura de escala normal
heqiientemente utilizadas.

Usando (1.5), a forma geral para a esperança condicional, E(K'i(u)ly) é
dada poi'

-(«-:(«)1''') - q1lK:»-"'' ««
exp{ ';':(«)u/2ld-H(u)

"/2 exp{ --n l (u)u/2} dH(u) (1.22)

Esta esperança da distribuição a posteriori da função H-i (u) em (1.22) pode
ser avaliada usando, pot exemplo, o método de Laplace (veja Kass, 1997).
Contudo, para muitas distribuições na classe das misturas de escala normal
é possível obter expressões em forma fechada pala (1.22).

Distribuição t de Student generalizada. A distribuição t de Student ge-
neralizada, Gt«(p, V', p, '), z,, ' > 0 perteltce à classe das misturas de escala
not'mal com K(t;) = 1/t; e y «' Gama(p/2, '/2), em que n(u) tem densidade

h(«; «) - (]-zl:lÍ;:F-- «p( u =(p,7)r

deste modo a esperança condicional em (1.22) fica dada por

n(«':(«)11') - ;;;
Note que a distribuição í de Stuclent é recuperada quando 7 :: u. Pinheiro
et al. (2001) utilizam a distribuição t de Student pala modelagem robusta no
modelo linear com efeitos mistos atribuindo pesos às observações mediante
a esperança condicional E(K'i(u)ly) =(p+ n)/(ú + u).

Distribuição Slash. Pata a distribuição slash (Rogels e Tukey, 1972; Longe
e Sinsheimer, 1993), temos que H(u) = 1/u e a variável de mistura tem
densidade

h(«; «) - -"':,
Considere a seguinte função gama incompleta:

0 < u < 1 e p > 0.

C;(a, b) r''te't"'dr.
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Logo, a esperança E(K'i(u)IY) para a distribuição slash fica dada por

-(«-:(«)lv) - '9â;:-- wn
Seja P,(a, b) a função de distribuição de uma variável aleatória Gama(a, b),
isto é

n.

Pz(a,Z,) = ;:1;-; / r'-:e Õ''dr,
I'(a) ./o

deste modo é possível avaliar a esperança condicional em (1.22) usando as
facilidades dos pacotes estatísticos (veja Jamshidian, 1999) como

-'.-:'«' *, -' ('p) 'gbr:H''
Distribuição Normal Contaminada. No caso da distribuição normal con-
taminada multivariada, C'Ah(p, y,õ,7), 0 $ .5 $ 1 e 0 < ' < 1 (Little,
1988), temos (lue K(u) = 1/u e a variável de mistura discreta y tem função
de probabilidade

h(«;«) -{ : :l,,
se zi :: ' ,
se u := 1,

em que u = (õ,,y)r. A esperança em (1.22) para esta distribuição resulta
em

'(.-:(«)lv) - :J=;.:'4:-.,'
Distribuição Exponencial Potência. E possível caracterizei a distribuição
exponencial potência na classe de misturas de escala normal (\Vest, 1987;
banhe e Sinsheimer, 1993) para 0 < z/ $ 1, em que a variável de mistura
coiiesponde a uma distribuição estável positiva, SP(a) de índice a, 0 < a < l
(veja \Vest, 1987 e Chen e Dey, 1998). Deste lllodo, em lugar de avaliar (1.22)
adoramos o enfoque sugerido por Longe e Sinsheimei' (1993, Sec. 3).

Escrevemos a densidade exponencial potência como

l2nlrl'i/2 exp{ ?7(u)/2},

em que ?7(u) = u" + nlog2rc. e c. é a constante de padronização.
7)'(u) corresponde a E(K':(u) IV), obtendo-se

Logo

,7'(u) em quc u :# 0 e p :# {
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Estimação do Erro Padrão das Estimativas de Parâmetros

A partir da equação (1.11) e usando a iepiesentação das misturas de escala
normal dada em Longe e Sinsheimei (1993) podemos consideiai

t(ui) -21og {«(«: ) }'0 ":/2exp{ !=;aui} dH(«i)

Agora, analogamente ao caso marginal definimos Wt(u) = 4t'(u) e faze-
mos dt{ = E{Wt2(K)K}, /t{ = E{Wt2(U.)[#} com K = ljZill', Zi «,

E(.;«.(O, J«:; g*) em que g*(u) = (2n)'"'/2 exp(--;t(u)). Desse modo pode-
mos utilizar a expi'essão da mail'iz de informação de Fisher dada em (l.lO)
pata obter uma estimação da matriz de dispersão para o estimador de
máxima vel'ossimilhança O.

1.4 Considerações Computacionais

Nesta seção ievisamos alguns elementos computacionais relativos aos algoiit-
mos tipo-Eh'l considerados previamente. O principal interesse é apresentei
formas eficientes para a estimação de pai'âmetlos no modelo linear misto
hierárquico. Este objetivo é alcançado mediante utilizar' decomposições ma-
triciais. Nossa exposição segue algumas idéias e notação usadas em Bates e
Pinheiro (1998) e Bates e DebRoy (2004).

Para eficiência computacional consideramos o modelo hierárquico dado em
(1.3)-(1.4) tal que }''Ílõi, ui «., Nn:(XiP + Zib{, K(u{)é.Z') e fato-'amos é > 0
como @ = éO. A seguir decompomos a matriz de precisão D'i(À) usando
um favor raiz quadrada, como

D i- A.rB. (1.23)

O favor a. = al(À) pode sel obtido usando, por exemplo, a decomposição
Cholesky (Golub e van Loan, 1996. Cap. 4). Notamos que no modelo
hierárquico (1.3)-(1.4) a matriz @(À) deve ser positiva definida. De fato a de-
composição em (1.23) permite estimei À assegurando t.al lesttição. Usando
as parametrizações discutidas em Pinheiro e Bates (1996) podemos expressar
A. como funçã.o de .X e deste modo simplificam o procedimento de otimização.

Note que, quando os efeitos aleatórios b{ e as variáveis de mistura ui são con-
sidei'a.dos não observáveis, o logaritmo da função de vel'ossiinilhança de da-
dos completos pala O ' (Ol", é, XI'')r, resulta em É(OIV.) = }1:=: Z,í(OIV.),
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em que

Z,{(Oll'''.) - !!i;l logo -- !i:1lál0(}'''{ X{/3 Zit,i)a"(}''{ - Xi#

- ; log IOI -- !!:;#0 b?0 :bi+ logo(ui; -') + c,
Zibi)

agora, como IDl-i IAl2, temos que

Li(Oll''.) @ -- !!-;#D l lyi - X{P - Zit,ill'

+ log lzil -- !!::l;l@ l lziz,{ll' + log h(«i; ") + c.

Deste modo C?(Olõ)
Q2{(À, @jO), com

XZ: Q:(OIÕ), em q« C?:(OIÕ) c2i{(P, él0) +

Qii(#,élÕ) = !!ij:l ]ogé - ãtrZiâiZÍ #Êilll''i

C?2{(À, #'lÕ) IZll - ã tr Zi(ii&C + Õi)ZS7'

xiP z:&ll' e

Analogamente a (1.17) e (1.18), temos que

B: - (.Õ': + ZfZi)':ZÍ(}'''i -- XiP)
- (Âa"Â + ZTZi)':ZT(}'''{ - XiP)

e

â: - Õ(-Õ': + zrz:)': IÍ (Â"Â + zfz.)':
Podemos tornar eficiente o piocedimiento de estimação mediante avaliar as
expressões anteriores usando uma decomposição ortogonal-triangular, he-
quentemente conhecida como decomposição QR (Golub e van Loan, 1996.
Cap. 5), da forma

''..*.,-..., 1'!''' %:::l. (1.24)

para ni 2 p + q, em que (?(i) é matriz ortogonal n{ x ni, Rll({) e R22(i)
são matrizes triangulares superiores q x q e p x p, respectivamente e R12(á)
é matriz q x p. Em (1.24) também podemos supor que posto(Z{) = q, em
cujo caso Rll({) é matriz não-singular. Aplicando o fatos ortogonal a yí
obtemos

071)}'''. - ('Íl0, qrH ' '110 )'.
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A decon)posição anterior pode ser agrupada na matriz aumentada

/'Rit(i) -R12(i)

(Z{,Xi,yi) = Q(i) 1 0 R22(i)
\ o o

cl({)
C2(i)
C3(i)

(1.25)

Pal'a introduzir idéias, considere decompor a matriz de produtos cruzados
(zá, Xi, yi)a"(Z{, Xi, yi) como

z'fz.
xfz:
}''Tz:

zfx.
}'''Tx:

c71)cm,

em que (;(i) corresponde ao fatos triangular dado em (1.25)
notei que o favor Cholesky 7'(i) da seguinte decomposição:

Logo, podemos

zTzi-+n
xrz.
}''rz:

l zrx:
xrx:
}''rx: 3:) r71)z'(i)

é equivalente ao falar triangular da decomposição ortogonal-triangular,

ZI(À) 0

Rll(i) cl(í)
0 C2(i)
0 C3(i)

0

R.12({)
R22(i)

0 ', ('ê"'
'.:, (1:') .

T12(i)
T22(i)

0
0

(1.26)

Portanto, temos que

}'{ -- Xi© Zibill2 + llaiõill2 = arte)T({)a ' llr(i)all2

= lltt3(i) Ti2(i)0 Tii(i)bijl2+ llt23(i) T22(i)/3ll2+t33({)

para a ' (--br, --Or, l)7'

A partir de estimativas iniciais para O, e usando a decomposição em (1.26)
podemos avaliar as distâncias uá(o) dadas em (1.19), como

«:(o) -! {ll:l'': x.Õ - z:ãll' + llÂ&ll'}
@

1lllti3(i)(i)P i({)Í;ill'+ llt23o0 r2u(i)pll' + t:3(i)}

(1.27)
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Por outro lado, temos que

& - (Â'Â + zfz.)':zr(}''i -
=(TI'(i)Tii(i)) tT7'(í)(ti3(í)

- 7';ltO(tia(O i2(OP),

Xi0)
-7'«nP)

ou seja, 8i = E(bílYí, Õ) pode ser obtido eficientemente como a solução do
sistema triangular

rttU z,i - *t3H - 7'i2WÕ, (1.28)

também temos que

Õ: - .ê (ÂTÂ + ZTZ:)': - é7'alma;$). (1.29)

Seja

'".:,- (":':'), *".:, - (Ê:Í::)
e õi(i) ' (('l(i), -a(i))z', êO({) ' c3(i) Deste modo a decomposição em (1.25),resulta em

'':,-*:,":' - « :, (*t;':' ":':' :l:l)
Defina a resposta de trabalho como w({) ' él(i) -Rti({)bi, pata { ' 1, . . . , M.
Note que a estimativa /3 da etapa CM-l do algoritmo ECR't dado na Seção
1.3.1 é equivalente à solução do sistema triangular

]?ooP - co, (1.30)

em que .l?oo e co são obtidos a partir da decomposição QR,

.l?to(i)

-leio(w)
.::) (1.31)

Para /3 = /3 e À À fixados, temos que o estimados de @ é dado poi

ii )r:il:Mii j:ltr(ZiâíZr+Ââ:Âa'')+Ri(lll''i-X:Õ-Z:Bill'+l IÂâll')},
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em que .7V = )1,MI ni denota o número total de observações.

Na etapa CIM-3 do algoiitmo ECM da Seção 1.3.1 é requerido maximizar
C?2(À, élO) com respeito a À para 'É - é fixado. Temos que

Q,(À, iiiÕ) - M i'g lzil -- ã tr zilEZ:(ãiiB: + Õi)}zP''

com al = A(À). A soma }l:Z:(Réõ,B: + âi) é fixa na etapa CF\4-3 neste
algolitmo ECh'l e pode ser a;valiada de foi'ma eficiente usando a seguinte
decomposição octogonal-ti'iangulai:

%-c'
'8'''H-,

- ..(:')'%u,
'8'''L%,,.,

com QÓ matriz octogonal de orden M(q+ 1) e -& matriz triangular superior
q x q. Deste modo obtemos,

Q2(À, @lO) = .A4 1og l.al -- ;l; tr a.RÍ.RÓ.Ar

Sugerimos otimizar C?2(À, ÓIÕ) usando um método secante multivariado (Den
nis e Schnabel, 1996. Cap. 9). Este algoiitmo minX{ (22(À, élO)} mediante
IAP x uux wywv

À@+0 - Àm +Õ.P., k 1,..., (1.32)

em que pk representa uma direção de busca, definida como

P* (Àm)

com -Hk sendo uma aproximação da inversa da matriz hessiana Qu(À)
dada pela atualízação BFGS, Q2(À') = aQ2(À,élÕ)/aÀlx.x, e õÀ; denota
o tamanho do passo O vedor gradiente (?2(X) requerido para o método tel-n
elementos dados por

ê2(j) - M tr Zi':À(j) - à tr À(.j)-Rr-RÓZP" ã tr Zt.Rr.RbÁ''(j),

em que ZI(.j) aA(À)/aÀ.j, pala .j 1, ,d
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As e(luações (1.27) a (1.29) apresentam maneiras extremamente eficientes
pai'a calcular a etapa E para os algoritmos ECM das Seções 1.3.1 e 1.3.2.
l)e fato, a etapa E api'ementa-se de baixo custo computacional e, destemodo,
podemos executar a etapa E antes de cada etapa CM obtendo um algoritmo
ECM multiciclo (R'Iene e Rubin, 1993).

A seguir apresentamos a (r+l)-ésima etapa da versão multiciclo do algoritmo
ECM dado na Seção 1.3.1, usando os métodos computacionais descritos
ÜUllllel.

Algoritmo l

Aplicam a decomposição (1.25) a (Zi, X{, yi) para { = 1, ,Ã/

Passo E: usando estimativa da r-ésima etapa, O = O(r) calcular bi, Qi
usando (1.28) e (1.29), obter ui(O) como

«i(Õ) - } {llt2SU - 7'22UÕll' + tLW}

e avaliar Ri = E(n'i(ui)ly{, Õ) usando as expressões desenvolvidas na Seção
1 .3.3 pala alguma mistura de escala normal pai'titular.

Passo CM mu]ticic]o: maximização da esperança do logaritmo da função
de verossimilhança de dados completos, Q(OIO) usando uma seqüência de
passos CR/l.

Passo CA4-.Z : atualizar P('+i) como a solução do sistema

.l?oo/3('+i) - co,

em que -l&)o e co são obtidos da decomposição em (1.31)

Passo E: executar o passo E com O = (/3('+i)r, .#(,'), À(')1')r.

Passo CM-2: fixar P = /3(r+l), li - X(r) e atualizai' é(r+l) como

. /u

é0'+0 - lif-:/'M- {Mq Ó(') + >1: Ri(l lt23U - 7'22UP('+01 1' + tã3n)}
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Passo E: executam o passo E com 0 (/3('+ i)' , Ó('+i) , À(')' )I'

Passo C/W-3: fixar é Ó('-+i) e atualizat' À('+i) tnediante

À('+1) arg mina
À

Q, (À, Ó('+olÕ)} . (1.33)

Resolvemos o subproblema (1.33) usando (1.32). Inicializamos o algo-
ritmo dado em (1.32) por meio de À('). Seja À* o valor de convergência
da seqüência definida poi (1.32), deste modo tomamos X('+1) - À*

Então, fazei O(') - (©('+i)r,é(,+i), À('+1)r)r e voltar à etapa'E. O algo-
ritmo ECA/l irei'a ente'e os passos E e CM até que a seqüência 0(r) atinja a
convergencia.

A seguir integramos os efeitos aleatórios a fim de obter a densidade marginal
.f(z/i). O objetivo agora é expressar esta densidade marginal usando uma
formulação hierárquica como em (1.12), permitindo assim apresentei um en-
foque eficiente para estimação de parâmetros usando uma versão multiciclo
do algoiitmo ECNI considerado na Seção 1.3.2. A partir dos procedimentos
computacionais discutidos anteriormente temos que

/(y: l":) - l.i;iÕi;iElt:;;a expl'!=:j;jÜ (l it«u

x /{2«-@K("i)}''/' "pl'!E';;lÜ llti3H

Z'22M011' + t:s({))}

7'i2({)P Tii(i)bill2} dbi

(1.34)

Notando que 7'll(i) é uma matriz não singular, podemos considerar a seguinte
mudança de vat'dáveis:

gi i3«) ' 7'i2UP - 7'itHZ,i)

cujo diferencial é dado por dg{ = --ln-l(t;{)/@li/2Tii({) dbi, agora como
útil(Í) l ' IZ7'Zi+Aa"A.l e devido a que posto(Z{) = q, temos que a matriz
Za''Zi + õl'rãl é positiva definida, e portanto o Jacobiano da transformação
resulta em

IJ(bi --' g{)l = { !!-i(I'0 }ç/2lr::ul-
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Logo, a integral em (1.34) é dada poi

{2«-#K(t'i) } 'q/' e,.p{ -- !Í':l#O l lti3(i)

í?lTlia /(2")''/: «p(- ; l ls:l i') dg:
= 1/lrii(i)l.

/ rn({)õill2} dbi

Finalmente, obtemos que a densidade marginal /(3/i) assume a forma

l \«QuÜ-"':l'expX. :=;á!© (llt2sm Z'22U#ll' + t:3©)} 'W("i).
(1.35)

Como ITii({)l2 = IZfZi + Aa"all, então o fatos em (1.35) resulta em

A.l/l:Z'n(í) 1 = 1 ZiDZr+.r.: l-i/2, e portanto a densidade marginal derivada
acima é equivalente à apresentada em (1.11).

Seja u;(O) - (llt23(i) (i)Pll2 + t23(i))/é e Tri = ZÍOZf + -r«., para
á = 1, . . . , À/, então (1.35) pode ser escrito como

/(yi) 2«-@T'';l-:/' / {n(«i)} "'/' expÍ-; ';''(u{)u;} dH(ui)
0

ílnnqidpt-p num'n

!::l:l) 'i':'), :-:, ,«'

Logo, temos que u;(O) = llt{ Uí/3112/é, para { - 1, . . . , M. Deste modo a

densidade marginal em (1.35) pode ser formulada usando a seguinte estru-
tura hierárquica:

t:lu: :# .M«. (Ui©, ÓK(ui)}':) e

«: :# -H(«i;.,), {- l,...,M.

A função Q associada assume a forma Q(OIÕ) = }i:Z: (2:(OIÕ), em (lue

Qi (010) ? log @ 4 log ll'';l â Ê:llt: u:011' (1.36)
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e 2{ = E(K'i(ui)lt{,Õ), para { -. 1, . . . , M. Não obstante, computacional-
mente é preferível escrevem C?{(Ol0) como

~: lõ - -.;«---.:(Jl:h) - à::al*«.:,àR{(lótus({) /3ll'+tã3({))-

Considere a seguinte decomposição QR

...'e;1T22(i) v/Ki t23(1)

VEM T22(M) V HM t23(M).
,'':) (1.37)

logo a função Q em (1.36) pode sei expressa como

Q(OIÕ) = - g logo -- ã {llt.ill' + lho Z'oo/3ll' + }:Rit:3W}-ill 'r ljbO -z 00pll 'r Z./ni'33(á)J
{-1

*$:.; (#h)' (1.38)

Podemos perfilar a função Q obtendo expressões explícitas para O e d' condi-
cionais ao valor de À e deste modo tomai mais simples o passo Ch'l do
algoritmo ECNI apresentado na Seção 1.3.2. Adicionalmente, isto permite
escievel uma versão multiciclo de tal algoiitmo.

Pala Too não singular, o valor pala O que maximiza Q(OIO) em (1.38) sa-
tisfaz o sistema triangular

roo©(À)

Substituindo O(À) em (1.38) obtemos que Q(OIÕ) é maximizada com relação
a @ para

. À/

z=lIt.lll'+ 1: it:3n}

Deste modo a função Q perfilado assume a forma

';'* -.'õ'*,,;'*,,* -.* õ'*,--$1-.:(Jh), ':«,
em que ct i'epiesenta uma constante.

Finalmente, apresentamos a (r+ l)-ésima etapa da versão multiciclo do al-
gotitmo EClh/l dado na Seção 1.3.2 usando os procedimentos descritos ante--
dormente
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Algoritmo 2

Aplicam a decomposição (1.25) a (Zi, Xi, yi), para { - l, ,À/

Passo E: usando estimativas da r-ésima etapa, O = O(') calcular u;(O)
como

u;(Õ) - l} {llt23m -- Z'22mÕll' + t:3G)}

e avaliam ã = E(n i(u{)lti, O), para { - 1, . . . , M, usando as expressões de-
senvolvidas na Seção 1.3.3 para alguma mistura de escala normal particular.

Passo CM multiciclo: maximização da esperança do logaritmo da função
de velossimilhança de dados completos, Q(OIO) usando uma seqüência de
passos CM.

Passo CA4-.Z : atualizar /3('+i) como a solução do sistema

7'ooP('+i) . to,

em que Too e to são obtidos da decomposição em (1.37)

Passo E;: executar o passo E com O (/3('+t)' , é(') , À(')' )I"

Passo CA4-2: fi5mr /3 P(,+i), Â À(') e atualizar @(r+l) como

. À4

{
i-l@Q'+D . ã: It.ill'+ : it:3n}

Passo E: executar o passo E com O = (/3('+1)', .P('+i), À(')a")r

Passo CM-3: fixar P /3(''+n, 8i @(r+l) e atualizar À(r+l) como

X('-+i) - argmin{
A

c? (xlo)} ,

eln que C?(ÀIO) é dada em (1.39)

Então, fazer O(') = (/3('+1)a'', d('+i), X('+i)')a'' e voltei à etapa E. Este al
goritmo itera entre os passos E e Ch'l até que a seqiiência O(') atinja con
vergencla.
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As decomposições matriciais consideradas nesta seção provêm de métodos
eficientes para estimação de parâmetros no modelo linear misto hierárquico,
permitindo avaliar de forma simples e i'ápida as expressões envolvidas nos
algoritmos tipo-EÀ/l considerados. Além de reduzir a dimensão das quanti-
dades que devem sei manipuladas e armazeTladas.

Com efeito, (1.25) coilesponde a uma pré-decomposição que é executada
somente em uma ocasião e pode sei armazenada na matriz de dados original

Por outro lado, a decomposição (1.26) é calculada no início de cada passo E,
note porém que não é requerido armazenam muitas das matrizes envolvidas
nesta decomposição.

O algoritmo l desta seção ie(quer o armazenamento de ui(Õ) e 2i assim coiro
de bi e Tll(i) para € ' 1, . . . , M, com motivo de avaliam Q2(À, Ól0) na etapa
CM-3. Adicionalmente, esta versão multiciclo pequei' o armazenamento de
t23({)) {Z 22({) e t33({)l z = 1, . . . , .A/, que pode ser libeiado antes da etapa CM-
3. Notamos que este algoiitmo sem a modificação multiciclo não precisa de
armazenamento para t23(Í) ) :Z 22(i) e t33(i) '

No caso do algoiitmo 2 apresentado nesta seção somente é pequei'ido ar:
mazenai t23(i)) :l22(i) e t33(i), í :: l,. . . ,À/, para a atualização de P e @
nas etapas CM-l e CM-2, respectivamente, assim colho pata os passos E na
versão multiciclo. Apreciamos também que o espaço armazenado pode sei
libetado antes da etapa CM-3. Note que fica fácil avaliar a função (2(ÀIO)
dada em (1.39), uma vez que A e Tll(e) são matrizes triangulares e portanto
seu determinante é o produto de seus elementos diagonais, permitindo deste
modo simplificar o procedimento de otimização pequei'ido na etapa CM-3.

Finalmente, a estrutura geral apresentada em (1 .3)-(1.4) pode ser recuper-
ada usando um favor raiz-quadrada de E; como E; = E;'''Eí '' com
Ei = @E; em que E; representa uma vei'são escalada de Ei e deve-se
considerei

X: . E: :/'X: Í; . E; :/'Z:e
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deste modo, obtemos que

}''';lÓ:, «: :# Nn. (X}P + Zjt,i, ÓK(«i)-r),

u: qy -H(tli; p), { l,...,M,
Z,:l«: :#Nç(O,@K(«i)O) e

seguem a formulação hierárquica utilizada no desenvolvimento das expressões
computacionais derivadas nesta seção. Note que o Jacobiano da trans-
formação resulta em IJ(}'{ --, y})l = IX; '''l. Logo, considerando o

seguinte vedor de dados completos y" = (y*', ba", u1'')7' com y*r . (y:l',
,ye.)1', b ...,bb)reu(ui,...,um)7', obtemos

z (oly.) - >l: log IX}'/' l + .L(Oll''':)
i-l

que é equivalente à equação apresentada em (1.14)

1.4;1 Implementação

Os procedimentos computacionais descritos neste capítulo formam a base de
uma biblioteca para S-Paus, roblme para o ajuste de modelos lineares com
efeitos mistos hierárquico usando a classe das misturas de escala normal.

A biblioteca roblme utiliza as facilidades das l-otinas numéricas disponíveis
em Bi,AS (Lawson, Hanson, Kincaid e Krogh, 1979; Dongari'a, DuCroz,
Hammarling e Hanson, 1988 e Dongarra, DuCroz, Hammarling e Dufr, 1990)
pata operações matriciais básicas e LINPACK (Dongarra, Buí)ch, Moles' e
Stewait, 1979) para as decomposições matriciais e solução de equações line-
ares. O código fonte em S, C e Fome'nAN da biblioteca roblme está disponível
em http ://vçm . i.ine .usp.br/Nosorio/roblme/.
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Capítulo 2

Diagnósticos de Influência

O objetivo deste capítulo é desenvolver diagnósticos de influência para o mo-
delo elíptico linear misto apresentado no capítulo anterior. Aplicamos o método
de influência local proposto por Cook (1986) e Zhu e Lee (2001) sob diversos
esquemas de perturbação no modelo linear com efeitos mistos considerando dis-
tribuições de contornos elípticos seguindo as formulações marginal e hierárquica
discutidas no Capítulo 1. A partir da proposta de Wei, Hu e Fung (1998)
aplicamos o método de alavanca para modelos com dados.incompletos. As
quantidades requeridas nos procedimentos de diagnóstico considerados neste
capítulo são calculadas eficientemente usando a metodologia de diferenciação
matricial descrita em Magnus e Neudecker (1988).

2.1 Introdução

Em estudos de modelagem estatística, uma etapa de reconhecida importância
col'l'esponde à validação das suposições do modelo mediante estudos de sen-
sibilidade. book (1986) plopâs um enfoque geométrico para a verificação das
suposições do modelo assim como a identificação de dados aberrantes e/ou
influentes, poi meio de estudar o efeito de introduzir pequenas perturbações
no modelo (ou dados) usando uma medida de influência apropriada. Esta
etapa peilnite sugerir modelos que reagem de forma adequada ao tipo de
perturbação introduzida, assim como considerei algum procedimento alter-
n noiva Ho oa+iTn nr'nn"wywv.

A técnica de influência local tem se constituído numa feri'ementa útil pala
realizar análises de sensibilidade de modelos estatísticos e tem sido sido
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amplamente utilizada em modelos de regressão linear e nã(Flinear. Em par-
ticular, para modelos lineares com efeitos mistos, Beckman, Nachtsheim e
book (1987) aplicam este método para detectar observações influentes num
modelo linear misto com erros normais e ênfase na influência de observações
individuais. Por outro ]ado, Lesafllre e Verbeke (1998) consideram a in-
fluência local em modelos lineares mistos nol'mais sob o esquema de pon-
deração de casos e mais recentemente Lee e Xu (2004) estudam a influência
local em modelos com efeitos mistos nã(»lineares sob normalidade. Exem-
plos da aplicação do método de influêcia local em modelos lineares mistos
não normais são descritos em Ouwens, Tan e Belger (2001) e Zhu e Lee
(2003) que tlstudam a influência em modelos lineares generalizados mistos.

Diagnóstico de influência em modelos elípticos lineares e não-lineares tem
sido discutido por diversos autores. Por exemplo, Galea, Paula e Bolfarine
(1997), Liu (2000) e Galea, Paula e Uribe-Opazo (2003) consideram estudos
de influência em modelos de regressão linear univariados. Galea, Paula e
Cysneiros(2005) estendem influência local para modelos não-lineares uni-
variados considerando vários esquemas de perturbação e Liu (2002) e Díaz-
García, Galea e Leiva-Sánchez (2003) discutem diagnósticos de influência
em modelos elípticos lineares multivariados. Contudo, pouco tem sido in-
vestigado a respeito da obtenção de medidas de influência local em modelos
elípticos lineares com efeitos mistos.

O principal interesse de estudar diagnóstico de influência em modelos elípticos
com efeitos mistos vem do fato de que a classe elíptica é rica em distribuições
com caudas mais pesadas do que a normal e deste modo pode acomodar me-
lhor observações aberrantes. Contudo, ainda esses modelos podem sofrer o
efeito de observações influentes, havendo portanto a necessidade de realizar
estudos de sensibilidade nesta classe. Por outro lado, esses procedimentos
também permitem selecionar modelos dente'o da classe elíptica que se com-
portam adequadamente ante o tipo de perturbação considerada.

Consideramos o procedimento dc influência local (Cook, 1986; Zhu e Lee,
2001) sob diferentes esquemas de perturbação assim como o método de ala-
vancas generalizadas (Wei, Hu e Fung, 1998). Nas seções a seguir apresen-
tamos um breve resumo de cada uma dessas metodologias.

2.2 Influência Local

O objetivo do método de influência local é investigar o comportamento de
alguma medida de influência T(w) quando pequenas perturbações são in-
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tioduzidas no modelo (ou dados) por meio de um vetou de perturbação
w C Q C ]RÇ. Neste trabalho, usamos medidas de influência baseadas na
função de verossimilhança, como: o afastamento da vei'ossimilhança e a
função (2-afastamento (Zhu e Lee, 2001) pala estudei a influência no mo-
delo linear misto marginal e hierárquico, respectivamente.

Seja L(Olw) o logaritmo da função de verossimilhança perturbada. Assulne-
se que o modelo não perturbado é encaixado no modelo perturbado, isto é,
existe co0 C f2 (vetou de não perturbação) tal que L(Olho) = Z(O). Con-
sidel'e O. a estimativa de máxima vei'ossimilhança sob o modelo perturbado.
Uma maneira de determinar a influência de uma perturbação particular na
estimativa de máxima verossímilhança é compaiai O e O.., segundo alguma
medida de influência 7'((o) conforme co varia em Q.

Para modelos baseados na função de verossimilhança, book (1986) sugere
considerar o a/astamenío da uerussãmáZAança

LD(«.,) - 2lZ,(0) - Z (ó«)}, (2.1)

a fim de comparar as diferenças entre 0 e 0. relativas aos contornos..do
logaritmo da função de verossimilhança não perturbada -L(O). book (1986)
propõe estudar o comportamento local de -LZ)(u) em torno de wo, usando
a curvatura normal na direção h, dada por

Ch(0) Ü'Zi=,.t :(Õ)Zi«.h, (2.2)

(2.3)

em que h corresponde a uma dileção unitária, isto é, llhll l e

z(o) a21,(0)
â080l"lo.â' Zi"' âOÕur '-R«,

com --Z(O) (a matriz de informação observada) e A. sendo avaliadas em
0 :: O e co = wo. Sugere-se considerei o diagrama de índices da direção
h«- associada à maior cuivatui'a CÜ.,,.(O) (Cook, 1986). Por outro lado,
Lesaflre e Veibeke (1998) propuseram estudar a direção associada à {-ésima
observação, ou seja, o diagrama de índices de oh:(o) em que /zi denota
um vedor q x l com um l na d-ésima posição e zeros nas restantes. Tais
diagramas podem indicam aquelas observações que exercem notável influência
soba'e .LD(w).

Para dados incompletos Zhu e Lee (2001) propuseram um enfoque para
realizar estudos de influência considerando

h(«) 2lQ(Ólo) Q(Ó«lo)}, (2.4)
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como uma medida da diferença entre O e O., em que O. denota a estimativa
de O que maximiza

Q(o,«,IÕ) «,ll''.)ll''', Õ}

Os logaritmos das verossimilhanças para dados completos e dados obser-
vados do modelo perturbado são denotados por L(O, ull'.) e -L(O, a.,ly),
respectivamente. Assume-se que existe um vedor de não perturbação wO tal
que -L(O,',oll''.) y.) e -L(O,«,oly) = L(Oll') pa-a to(lo O.

Analogamente a Cook (1986), Zhu e Lee (2001) estudam o comportamento
da superfície 7(w) = (ul', /Q(a.'))r, mediante a curvatura normal C/e,h na
direção do vedor unitário h C ]RÇ, dada por

0/.,h(0) - -2 h'ziLê :(Õ)Zi«.À, (2.5)

em que

õ© - qgP ., . Zi"' â00.or .-@«) (2.6)

são avaliadas em Õ e coo. Como no caso da curvatura dada em (2.2) sugere-se
o exame do gráfico de índices do autovetor associado ao maior autovaloi de
Í' - ''al. Usando a proposta de Lesafh'e e Verbeke (1998) também
é possível calcular a influência local total O/e,{(O).

No estudo dos gráficos de h«. ou de alguma outra direção de interesse é
importante determinar quais observações de fato são influentes. Com esse
objetivo alguns autores têm desenvolvido critérios para julgar a magnitude
das medidas de influência local (veja Lesafh'e e Verbeke, 1998 e Zhu e Zhang,
2004) assim como a construção de gráficos de estatísticas relevantes contra
a perturbação sob estudo. Poi exemplo, o gráfico de Z,D(a.,(a)) versus a em
que w(a) = wo + ah, com a C R e h alguma direção selecionada (Wu e Luo,
1993 e book, 1997).

Em certas ocasiões podemos estar interessados num subconjunto Oi de 0
(O{', O{)I'; neste caso o afmtamento da verossimilhança é dado por

Z 0i («,) 2{.L(Õ) -Z;(Õi«,02(Õt.))},

em que Ó2(Oi) representa a estimativa de máxima veiossimilhança no modelo
não perturbado de O2 para Oi fixado.
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Considere então a partição de -Z;,

'-(11:: jl::l
de acordo com a partição dada por O = (O{', O{)r e seja

Então, a curvatura normal na direção h para Oi assume a forma

0h(Ot) -2hl'Ziz' {.b :(Õ) - .B22lZI«.h,

e a direção de maior curvatura corresponde ao autovetor associado ao maior
autovalor de A=,{Ê'"(Õ) -- -B2212SI«.. Expl'essões equivalentes também po-
dem sei derivadas para .fiQ(w).

Com o intuito de obter uma curvatura invariante a mudanças uniformes
na esca]a, Poon e Poon (1999) propuseram a curvatura confoima] .Bh(O) =
Ch(O)/l l2ai:,.Ê'i (0)A«o l IP, em que ll . llP denota a norma H'obenius definida
como ll..4llP = {tr(Ár.4)}i/2 com ..4 sendo uma matriz r x s. Uma prc-
priedade interessante da curvatura confoimal é que para qualquer direção
unitária h temos que 0 $ .Bh(O) $ 1. Isto permite, por exemplo, a com-
paração de curvaturas entre diferentes modelos sob erros elípticos.

2.3 Método de Alavanca Generalizado para Modelos com Dados
Incompletos

Vários autores têm destacado a importância do conceito de ponto de ala-
vanca para diagnósticos em modelos de regressão (Hoaglin e Welsh, 1978;
Cook e Weisberg, 1982; Chatterjee e Hadi 1986 e Andrade, 2004, dentre
outros). A idéia do ponto de alavanca tem sido generalizada pala modelos
mais complexos. Por exemplo, Rosé (1987), St. Laurent e Cook (1992) e Wei
et al. (1998) estenderam o método de alavallca para modelos não-lineares;
BaneÜee e Frees (1997) definem matrizes de alavanca para cada indivíduo
no contexto de medidas repetidas; Christensen, Peatson e Johnson (1992)
sugerem uma medida de alavanca pala modelos lineares mistos sob nor-
malidade; Pauta (1999) considera o método de alavanca em modelos de
regressão linear quando o vetou' de parâmetros 0 é restrito em desigualdades
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lineares e, mais recentemente, Nobre e Singer. (2006) propõem incorporar
a informação dos efeitos aleatórios ajust,idos bÍ e consideram a matriz de
alavancas generalizadas em modelos lineares com efeitos mistos baseados em
y{ =.xiõ + zibi.

O objetivo principal do método de alavanca é medir a influência da resposta
observada no seu próprio valor ajustado. Tipicamente esta medida tem sido
definida como uma taxa de mudança instantânea no valor predito relativo
ao valor da variável resposta (veja, por exemplo, St. Laurent e Cook, 1992
e Wêi et al., 1998). Baseados na proposta de Wei et al. (1998) assim como
nos trabalhos de Zhu e Lee (2001) e Zhu et al. (2001) estendemos o método
de alavanca para dados incompletos.

Pala fixar idéias, seja Y o vetar de respostas observadas com densidade
/(y; O), em que O representa um vetar de parâmetros p*-dimensional. Con-
sidere p = E(y) tal que p pode sei' expresso como p - p(O) e seja O.= O(y)
a estimativa de máxima verossimilhança de O. Deste modo y = p(O) repre-
senta o vedor de respostas preditas. A matriz de alavancas generalizadas
é de6nida como G.L(Õ) = ai)/ayl'. Segue de Wei et al. (1998) que para
modelos com função cle verossimilhança a matriz de alavancas generalizadas
assume a forma

GZ(Õ) {-i,(0)} :i(0, y)llo.â(vy (2.7)

em que Do = ap/aOr: E(O) representa a matriz de informação observada
e Z(O, y) = a2.L(O)/apara". Alguns exemplos da aplicação do método de
alavanca para modelos linear-es e não-lineares são dados em Wei et al. (1998),
Cysneiros e Pauta (2005) e Galea, Paula e Cysneiros (2005).

Pala modelos de maior complexidade assim como modelos com dados in-
completos, avaliar a expressão da matriz de alavancas genes'alizadas dada
em (2.7) pode ser mais difícil. Baseados na função (2 do algoiitmo EM,
vários autores têm proposto medidas para realizar análises de influência.
Por exemplo, Zhu et al. (2001) discutem diagnósticos de influência mediante
a eliminação de casos no contexto de dados incompletos e Zulu e Lee (2001)
propoem a influência local para modelos com dados incompletos. Esses en-
foques têm sido aplicados na análise de influência em modelos com efeitos
mistos, tais como: diagnóstico por eliminação de casos em modelos lineares
mistos sob normalidade (Fei e Pan, 2003), influência local em modelos li-
neares mistos generalizados (Zhu e Lee, 2003) e recentemente o estudo de
influência local em modelos mistos não-líneates (Lee e Xu, 2004). Contudo,
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o conceito de alavaalca em modelos com dados incompletos aparece como
um tópico ainda não tratado.

Considere a função (2 proveniente da espel'onça condicional do logaritmo da
verossimilhança de dados completos no algoiitmo EM (veja equação (lO)).
Usando o lema em Wei et al. (1998), definimos a matiz de aZauancas gene-
ralizadas para modelos com dados incompletos como

G.LQ(Õ) - l.Oo{ é(o)} ':ê(o, }''')l lo.êW.y (2.8)

em que Oo Q(O) Q(OIÕ)/aOaOa" e Q(O, }''')=a'Q(OIÕ)/anal''r
A ampla aplicabilidade do algoiitmo EM permite utilizar a deíihição dada
por (2.8) para diversas situações não ficando restrito somente a manipular
modelos com dados incompletos. Note também que na ausência de dados
incompletos (2.8) reduz-se a G-L(O) dado por (2.7). Neste capítulo deriva-
mos a matriz de alavancas generalizadas para o modelo linear misto em suas
formulações marginal assim como hierárquica a partir das equações (2.7) .e
(2.8), respectivamente.

Seja po = >1:g:i G.Z;jj(O) = tr GZ(O), logo podemos utilizar copo/K como
um instrumento para compaiai os elementos diagonais de (;Z(O), em que K'
denota a dimensão do vedor de i'espostas observadas y. Portanto, podemos
olhar com atenção aquelas observações tais que GZj.Í(O) > qpo/K, em que
a constante positiva co pode ser escolhida, por exemplo, como cO :: 2. Con-
tudo, critérios mais objetivos para julgam observações com alta alavancagem
ainda são objeto deinvestigação.

Nas seções a seguir detivamos a curvatut'a normal assim como a matriz de
alavancas generalizadas para o modelo elíptico linear misto em suas for-
mulações marginal e hierárquica. Obtemos as quantidades iequeiidas para
os procedimentos de diagnóstico de maneira eficiente usando a metodologia
de diferenciação matricial descrita em Nel (1980) e h'lagnus e .Neudecker
(1998). Exemplos da aplicação deste procedimento na dei'ovação da cur-
vatura normal pala o método de influência local têm sido considerados por
Liu (2000, 2002), Díaz-Gai'cía et a1. (2003) e Osoiio, Paula e Galea (2006).

2.4 Influência Local no Modelo Linear Misto Marginal

Considere o modelo discutido na Seção 1.2, isto é, yÍ -' .DOn.(X{/3, V'Í; g)
pala { - l,. ..,M, em que X{ é uma matriz de planejamento ni x p e
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V'i = Zi-PZr+Ei. Nesta seção derivamos a matriz de informação observada
--.L e a matriz .A segundo vários esquemas de perturbação.

O logaritmo da função de verossimilhança para o modelo não perturbado é
dado por -L(O) = }:1=: L{(O), com

Zi(0) = -{ 1og IV'il + logo(wi),

em (lue ui - (yi -- X{P)ryi:(yi Xi©), para { - l,

(2.9)

2.4.1 Matriz de Informação Observada

Seja O = (Pl", ar,XI')r o vetou de parâmetros de interesse. A matriz de
informação observada Z(O) (veja Apêndice A.l) avaliada em O = O é dada
por --Z(Õ) ü -- >1;=: .Éi(Õ), em (lue -Li(Õ) tem coima particionada:

.t:(õ) = a2],i(0)
'-Lii

T
!2

Z)12,i

Z)22,{

Z;13,í

(2.10)

em que

zil,{ {wp(Ü)P'í + 2w;(Ü)&íy'lf';:x{,

I'i2,i' a'L:(0) a'z.{(o)
a©aÀI'lo.ê'

com

a'z{(o)
a/3é?cv, lo-â

1ll;:gl ... - 2x:P'::lwo(Ü)P'i + w3(ai)Fi?r}9';:zi©(;)zff';:?i,

- 2X:P;:lWo(Ü)P{ + WZ(ai)?ifÍ}9;'É:(,)P;:Fi e

para r = 1, . . . , k; s := 1, . . . , d, e

Z)22,{ '
Õ'-L: (0)

Z)23,{
a' -Z;i (0 )
Õ..ÕXT
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cujos elementos são dados por

a:lÍ(0) . . { ..?;:lÉ:(')P';:Éi(') - Éi(',')}

+ ?Í'P;:lW3(8i)Éi(,)P';:FiFÍP';:Éi(') - Wg(8í)Éi(,, ')

+ Ws(8i)Éi(,yr;'É{(s) + Wg(Ü)E{(s)V'i'Éi(,)}V'í '?i

a'li(0) . { .. P.;:É:(')P';:zi©(t)zT

+ ?fP';:lW3(8{)É{(') P';:Ti?ÍP'Í: Zi Ú(t) Zr
+ Wo(ai)Éi(s) 9';:Zi+(t)Zr + WO(ai)Z{Ú(t)ZÍf';:É.(s)}P'i'F{,

e

pai'a r,s :: l, k; t ;:: 1, . . . , d. Finalmente

Z)33,i
a' -z.,{ (o )
âÀOÀl"lo.ã'

em que o elemento (t,u) de z33,á fica dado por

a2li(0) . . . à t. f';:ZÍ{Ü(t)ZTP';:Z:$(«') - 'Ê(t, ")}Zf
+ ?fP';:ZilWZ(ai)'Ê(t)ZTP'::?:?fP';:ZiÚ'(u) - W.,(8i)'&(t, u)

+ ws(ai)Ó'(t)zrP';:ziã'(u)+ wg(ü)Ó'(u)zr9';:ziã'(t)}z:P';:fi,

para t,u = 1,...,d. Temos que i :: ?rV'Í i7i, fi :; Yi X{/3, v{ ::
ZiW(X)Zr + Ei(a), par. { - 1, . . . , M, com Éi(,) = aEi/aa,, Ei(,, s) =
amei/aa,aa., Ü'(t) = a9'/aÀt e Õ(t, u) = a2@/aÀtaÀ« avaliada em 0 = Õ.

2.4.2 Esquemas de Perturbação

Pai'a o mode]o ]ineai' misto marginal definido na Seção 1.2, consideramos
vários esquemas de perturbação, a saber: ponderação de casos, da matriz
de escala, das variáveis explicativas e da resposta. No contexto de dados lon-
gitudinais esses esquemas têm sido considerados pol Osorib, Paula e Galea
(2006). Através desses esquemas de perturbação é possível verificam a sensi-
bilidade de algumas suposições do modelo, assim como compieendei' melhor
o processo de modelagem.
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Para cada um dos esquemas de perturbação considerados a matriz 2SI assume
a forma

a.- l.a,l
\A;./

em que alt = a2.L(Olu)/a/3õw7' C RP*ç, A2 . a21,(Olu)/aaawr C Rk*ç,
a[3 :: a2Z,(Olho)/aÀawa" C ]Rdxq e q denota a dimensão do vetor de per-
turbação w. Avaliando dã. -L(Olu), dl:« .L(Olo) e dá. -L(Oito) descritos no
Apêndice A.l em O :; O e w :: uO obtemos all, Al2 e a3} respectivamente.

Ponderação de Casos

Considere atribuir uma ponderação arbitrária para verossimilhançã indivi-
dual como

z.(ol'')
{-1

em que u = (wl, . . . , UM)I'' denota o vetou de ponderações, 0 $ ui $ 1, para
i= 1, . . . , M e -Li(O) é dada poi (2.9). Podemos notar que, pala wi = 0 e
coj :: l para .j :# í excluímos o i-ésimo indivíduo da expressão do logaritmo da
veiossimi[hança, e que o vedor de não perturbação é wo = (1, . . . , 1)a" c ]RW
Mediante diferenciação, obtemos

Peão o-Õ,... XÍP';:(}'': - X:Õ),

a. .Õul lo-â,w... P';:Éi(') - êíg'P';:É.(')P';:fi} e

aÀsau. o-ê,«,- ;ltr P';:Z:Ú(')Zr - ê?f'P;:ZiÓ'(')Z:P';:fi},
para r - l , k; s = 1, , d e a - q{(Õ), á - 1, . . . , M
Esse esquema de perturbação permite identificar aqueles indivíduos que
exercem um .grande impacto no processo de estimação. No Apêndice B
mostramos a equivalência entre a inHuência local sob esse esquema de per-
turbação e uma medida de influência poi eliminação de casos. Uln fato bem
conhecido é que as medidas de influência global podem sofrer do fenómeno
de mascarar observações influentes (Cook e Weisbei'g, 1982), assim como
freqüentemente essas medidas de diagnóstico podem ser difíceis de serem
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obtidas em modelos mais complexos. Contofnamos tais problemas con
siderando o procedimento de influência local.

Pala o modelo linear misto sob normalidade (tiÍ(O) = 1) esse esquema de
perturbação toi considerado por Lesaf#e e Veibeke (1998) usando 'l,'i =
Zi$'Zr + él«., em que Q' representa uma matriz não estlutuiada. Nota-
mos que o modelo considerado nesta seção permite maior flexibilidade na
estrutura de efeitos aleatórios pala yÍ (veja Jenniich e Schluchter, 1986),
assim como permite manipular membros da classe de distribuições elípticas
fazendo q(O) = 2}Ho(a).

Perturbação da Matriz de Escala

Este esquema de perturbação é introduzido mediante consideram o modelo
yi «., -ECn: (XiP, Vi/wi; g), para { - l, . . . , .A/, em que «, = (col, . . . , uÀ:r)r,
ui > 0, para { :: ], . . . , ]W e wO :: l&/. Neste caso o logai'itmo da função de

veiossimilhança resulta em .L(Olw) = )ii:Z: -Li(Olu), em (lue

Li(ol«., ) { log IVil + ;ni logcoi + logo(ui«)

com u{..., = wiu{ e ui ;:;: rflriiri, rí :: Y{ -- XiP, pata € ' 1,.

Diferenciando L(Olo) com relação a O e oi e avaliando en] O = 0 e w
obtemos

a'-L(ol«,)
a é?ui lo-ê..:,-o.

a'z(ol«,)
aa,8(0i lo-ê,«-"o

a'L(ol«.,)
aÀ.Õw{ lo-ã,«-"o

-2lW0(ã.)+ ÜW3(a:)}XfÇ'i:f{,

-lWo(â)+ ÜW;(ãà)}?f'P;:Éi(,)

-ÍWg(Ü)+ ÜW;(8i)}Fff';:Zi©(')ZfÍ'i:Fi,

para r " l,. . . ,k; s = 1,

a: - fÍP';:?..
,d em (lue Wg(u) e I'q(u) são avaliadas em

O interesse do es(luema de peituibação da matriz ,de escala é que o mesmo
pode revelar indivíduos que interferem principalmente na modelagem da
estiutuia de escala assim como indicam aqueles indivíduos influentes na es-
timação dos parâmetros l- = (al', .X1")7
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Perturbação das Variáveis Explicativas

Neste caso, o interesse é perturbar uma particular variável explicativa contínua
zit(o) = ait + wisi, em que zit C ]R'': representa a t-ésima coluna da ma-
triz X{ para [ - ], . . . ,p, wi C ]R"i e sí é um fator de esca]a. Deste modo

X{.., = (zii,...,zit + wis{,...,ai,) = Xi + siwiqr, para { - l,...,À/,
em que ct denota um vetou p x l com um l na t-ésima posição e zeros
nas posições restantes, aqui (oo = O C RW e .V :: }l:lllin{. Temos que

.C(OI«,) - XZ: .L:(OI«,), com

L:(Olw) - { log ll'':l + logo(u«,),

em que uÜ :: r:olrilrÜ, 7'Ü :; ri sicÍ/3coi e r{ :: y{ Xi/3 pai'a
{ :: 1, . . . , M. Usando o método de diferenciação matricial obtemos

a'-z;(ol«,)
a/3awT lo-ã.u-wo

(ü)(ãxT - c.ff)P';:

+ s:4wZ(ü)ãxTp';:F.Ffp'- ,

a..,.au? o-ê,«.. ff';:É:(')P';:lWs(Ü)P': + W3(&)P:«'lP';:
a' -L(Olw)

aÀ;aCOÍ la-â,«-w.

e

- 2s:Â?rP';:Z:+(')Zff': :lWS(Ü)f': + W3(Ü)?irfT'P- ,

parar = 1,...,k; s:: l,...,d e{ = 1,...,.í14. Neste casoÕt denotao
t-ésimo elemento de ©.

Esse esquema de perturbação permite, poi' exemplo, detectam possíveis maus
condicionamentos entre algumas colunas da matriz de desenho X{ (Belsley,
1991). De fato esse esquema pode sei estendido se o interesse é perturbar
várias colunas da matriz de planejamento, assim como perturbar toda a
matriz mediante substituir Xi por Xi.., :: Xi + TViSi, á = 1, . . . , .A/, em
que W{ = (wáj) é matriz de perturbações ni x p, S{ = dias(sü, . . . , sip) e

sij pala .j - l, . . . ,p representa um favor de escala. O modelo perturbado
reduz ao modelo postulado quando }Vo = O.

Perturbação da Resposta

A peltulbação da resposta observada (Vf, . . . , YTM)r é introduzida medi-

ante a substituição de y{ pol }'{. = yÍ + coi, em que ui é um vetor de
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perturbações ni x ] para á :: ], . . . , M. Neste caso temos que wo := O C ]RW

com .V = >1;11:l ni. O logaritmo da veiossimilhança perturbada fica dado

por Z'(OI',) = )1:=: Z,{(OI',), com

Z,:(O1',) - 4 log ll'':l+ logo(%.),

em que u{« :: r o rilriw, ri.,:: rá+wi e ri :: }'i--X{P param = 1,...,M
Deste modo,

a'.L(ol«.,)
aPa.or lo-ã,«-',.

a'.L(ol«,)
bà;ãó? lo.ã.«-«,'
a'.L(ol«,)
aÀ,awT lo-â,«,-"o

-2Xff';:tW0(Ü)'Pi + 2W3(ai)fifÍ}P';' ,

2fÍf';:É:(,)f';:lWg(ai)9'i + W3(8i)?i?f}9';:

.2?ÍP';:Zi$(')ZTP';: {Ws(ai)f'Í + W3(8i)?iig'l

pata r ;: l, , k; s = 1, . . . ,d e { =1, ,A/
Uma característica de interesse deste esquema de perturbação é a sua conexão
com a matriz de alavancas generalizadas (\Vei et a1., 1998). Para o modelo
elíptico linear misto marginal examinámos esta relação na seção a seguir.

2.5 Método de Alavanca Generalizado no Modelo Linear Misto
Marginal

O conceito de ponto de alavanca fieqüentemente tem sido associado com
influência local usando perturbações aditivos na resposta observada. A
conexão entre o método de alavanca generalizado e o procedimento de in-
fluência local para modelos de regressão não-linear' usando distribuições da
família exponencial tem sido examinado por Wei et al. (1998) e para modelos
simétricos univaliados por Galea et al. (2005). A seguir deiivamos a matriz
de alavancas generalizadas pala o modelo linear' misto marginal usando os
resultados dados en] \vei et a1. (1998).

Considere pi = X{/3 pata { :: l,
vedor de posição p como p = (pl{,

: À/, deste modo podemos escrever o
, pb)7'. Note que

aP, 0e
0cz7'

{ - l,...,jv
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Sejam D e ZS] matrizes .N x p* e p* x N, respectivamente, em que ]V
)l,i::l n{ representa a dimensão do vedor y - (Y{', . . . , yb)r e p* = p+k+d,
dadas por

=ll « --wi-«-l;ll, ', ,
em que A.i C ]RpxlV, a.2 C R.kxjV e a.3 C R.dxlV assumem foi'mas par-
ticionadas como Ai = (Aii,...,alia), al2 = (al2i,...,A2m) e A3 =
(A.3i,...,A.aA/) com 2Xti C ]RPX'li, a.2i C ]Rkxni e al3Í C R.dxni para
€ ;; 1, . . . ,À/. Temos que api/aOr = [)i, com

l)i = (Xi, 0, 0) c R"'xp*, á- l,...,jw

Através do método de diferenciação (veja Apêndice A.2) obtemos

2X:P';:lWg(Ü)'Pi + 2W3(ai)?iÍV'lP';:, { ,À/,

a r-ésima linha de al2Í fica dada por

a-,al'f l..i - -2?fP';:É:(')P';:Íws(Ü)P': + w3(8:)?:fflP';:
para r = 1: , k e a s-ésima linha de a.3{ assume a forma

aÀ.õl'f ,.i 2?rP';:z:Ú(')zrP';:lw,(8')P'' + WZ(a)?'íV'lP';:,
para s :; 1, . . . , d e á = 1, . . .,M
Deste modo a matriz de alavancas generalizadas para o modelo linear misto
marginal fica dada poi

cz(Õ) -i(Õ)}':zi, (2.12)

com -t(Õ) - a'L(o)/aaaOrl,.ã(},.) e" q"' í'(Õ) - EZi .t{(Õ), Éi(Õ) tem
forma particionada dada em (2.10), -D e A são definidas em (2.11). Con-
sidere R = { E(Õ)}'t e X particionadas como

.l?la

R - l -RT2 .IZ2s e X
.IZs3.«; =). (2.13)
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deste modo a matriz O em (2;11) assume a forma -0 = (X, O, O) e h matriz
de alavancas geneializaclas fica dada por

-''-'*..,«l;Ê 31 311 1 11
+ GZ«(0) + GZÀ(0),

em que

G.LP(Õ) iZii, G.Z}.(Õ) -Ri2Zi2

GZÀ(0) = XnisA3.
e

As quantidades G-L.(O) e GZÀ(Õ) podem ser interpretadas como termos cle
coiieção da matriz de alavancas generalizadas devido ao procedimento de
nat i ni n p ;i n

Note que os blocos diagonais de G-L(O) são dados poi

]w .

azl:0) - o:{ - >1: .t.@)}':a:,
Z : ( (2.14)

para d " 1, . . . , iM. Logo, esta expressão pode ser considerada uma gene-
ralização do resultado apresentado em BaneÜee e Frees (1997). Com efeito,
para o caso normal e quando somente temos interesse no vedor de parâmetros
P, a matriz de alavancas generalizadas para cada indivíduo fica dada por

c.Li (P)
{-1x: (E xfP';:x: :xrt'; : , á ..,M, (2.15)

que tem uma dai'a relação com as matrizes de alavancas definidas para
modelos de regressão linear (veja Hoaglin e Welsh, 1978 e Galea et al., 2005,
dentre outros), assim como pala modelos longitudinais (Banerjee. e Frees,
1997)

Por outro lado (2.14) permite focal a nossa atenção nas matrizes de alavan-
cas associadas a cada indivíduo (á = 1, . . . , À/) e deste modo podem resulta.t
em instrumentos úteis para diagnóstico no modelo elíptico linear com efeitos
mistos marginal.
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2.5..1 í Conexão entre o Método de Alavanca Generalizado e o
Procedimento de Influência Local

Considere

.D

em que ,D{. tem r-ésima coluna dada por É{(r)9i '?i, r = 1, . . . ,k e a

s-ésima coluna de DiÀ é dada por Zi©(s)ZTPÍ 'Fi, s = 1, . . . , d para ã =
1, . . . , .A4. Então, a matriz al do esquema de perturbação aditivo no vedor
de respostas liga dada por

Z)M.

Di.

A -.D*'A,
em que .D*;:= (X,.D..,.DÀ) C ]R]VxP' e .A = blcdiag(.AI,...,..4x/) com

..4: . --2fi {Wo(Ü)9'{ + 2W3(Ü)FifÍ}P': :, pala i' l, . - . , .A/

A curvatura nortnal pala a perturbação aditivo do vedor de respostas obser-
vadas pode ser expressa como

B zP'lÊ(Õ)} :zt -.E(Õ)}':o*'Á

Suponha ágata que a e À são fixados e considere o esquema de perturbação
da resposta y'{. = yi+ui em que wi C ]Rni para í = 1, . . . , -ZI/, então temos
que a matriz de alavancas generalizadas assume a forma

c.L(Õ) -t(/3)}':xl"..4 (2.16)

com X definido em (2.13) e Z(/3) dado por Z(/3) Xl=: .t:(Õ), em que

Ê:(Õ) - -Xf-AiXi, á - l,...,JW

Note que os blocos diagonais de GL(0) são dados por

-:© - x: ( E xr«:x:)
lZ

:X?.A:, Z 1, ,À/,

que para o c"o normal (Wg(u) = --{ e W;(u) = 0) reduz-se a (2.15).
Pol' out.lo lado, temos que a curvar.tira noi'mal para esse esquema de per.
turbação fica dada por

B E(Õ)} :zi:
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Como a.i :: X7'.A, temos que a relação entre a curvatura normal e a matriz
de alavancas generalizadas pode sei escrita como

B
á-l

A.X }: xT.Aixi :X'-A G.L(õ),

com GZ(Ó) dada em (2.16)

A ligação entre o método de influência local e a matriz de alavancas gene-
ralizadas é interessante pois oferece uma justificativa para o esquema de per-
turbação da resposta e permite estudam a influência que respostas .aberrantes
gentio de cada indivíduo exercem sobre os valores preditos.

2.6 Influência Local no Modelo Linear Misto Hierárquico

Nesta seção derivamos a curvatura normal para o modelo linear com efeitos
mistos na sua formulação hierárquica usando a classe das misturas de escala
normal quando ambos bi e uá são considerados não observáveis e, posteii-
otmente, pala o modelo em que os efeitos aleatórios são integrados, isto é,
quando somente as variáveis de mistura t;í são não observáveis. Usamos
como medida de influência a função (2-afastamento que é baseada na es:
pelança condicional do logaritmo da verossimilhança de dados completos
proveniente do algoritmo EM.

2.6.1 Influência Local quando bi e u{ são não observáveis

Considere a formulação hierárquica dada poi (1 .4) em que y. = (yr, b7', ul')r
representa o vetor de dados completos, com y - (VT, . . . , }'rm)a" o vedor
de respostas observadas em que os efeitos aleatórios b = (õT, . . . , b{/)I' e as
variáveis de mistura u = (ui, . . . , u.\.r)r são não observáveis. Então, o loga-

ritmo da função de vei'ossimilhança para os dados completos }'c é dado por
L(Oll'''.) (oll'''.), com

L{(oll''.) = - { log IXil - !1:4(10 (}''{ xiO - Zibi)rEi:(}'''i - xiP -- Zibi)

- 4 log l@l -- !!:;!Ü bÍ@-:be+ 1ogh(ui; i') + c,(2.17)

em que h(ui; 1,) é a função de densidade da variável de mistura e c é uma
constante.
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A partir de (2.17) temos que a Q-função para o modelo linear misto hierárquico
quando b{ e ui são não observáveis assume a forma (2(0IÕ) = >i:l=: Q:(OIÕ),
com Qi(OIO) = Qií(P,alO)+Q2{(ÀIO), para { - 1, . . . , M, em que Qii(/3, alO)
e Q2{(ÀIO) são dadas por (1.15) e (1.16), respectivamente.

A seguir obtemos a curvatura normal (;lfo,h para o modelo linear misto sob
a formulação hierárquica dada em (1.4). Os detalhes do cálculo da hessiana
(? e da matriz 2SI para diferentes esquemas de perturbação são dados no
Apêndice A.3.1.

Matriz Hessiana, Q

Seja O = (Ol", ar, Xa")a" o vetou de parâmetros de interesse. A matriz hes-
siana Q(O) avaliada em O = Õ é dada pol Q(Õ) = }:Z: Q:(Õ) com

õ:o) -elgl$P .., 'ê.(6)
ê:(Â). (2.18)

em que êi(8) = a'Qii(P, alÕ)/a,7aqa"l,.â com ,7 = (Or, ar)I', e êi(Â) =

a2Q::(ÀIÕ)/aÀaÀrl..â' Temos que Qi(6) pode ser escrito em forma parti
cionada como

':'',- lg:::
em que

Qn,{' xfÊ;:x:,

Qi2,i' e%gPO,.,. '",.- a2Qi(/3, alÕ)
âa8aa" lo.â'

com

a'Q« (/3, alÕ)
al3aa,

a'Qií(P,alÕ)
,.â - -R:XTÊ;:É:(')Ê;:(}'': X{/3 Zibi) e

,.â - { t- Ê;'lÚ:(')Ê;'Üi(') Úi(', ')}
- 4 tr Ê;:lÜi(,')Ê;:É{(s)+ Éi(')Êi:Éí(,) E{(r, s)}Ei 'Mi,
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para G s :; l, . ,-h e o elemellto (t,u) de Q:(À) fica dado por

--ã.i;ãli=- ..â = 4 tr Ü':iÚ(t)Õ':
- 4 tr Ü':lÕ'(t)$':Ü(u)+ '©(u)Õ':

Ü'(u) - $(t, u)}

9(t) - ©'(t, u)}Q' '.Ni,

pala t,u = 1, . . . , d, eln que .RZ{ :: Rieier + Zií)iZi , .rVi = RÍóii;; + í)i e

ei= yi X{/3--Zib{, param - l,...,M, com2{, bÍ e Q dadosem(1.17) e
(1.18), também Úi(r) = aEi/aa,, Éi(,, ') = a'Ei/aa,aa,, $(t) = aW/aÀt
e ©(t, u) = a2$'/aÀtaÀ«. Essas expressões são avaliadas em O = O.

Esquemas de Perturbação

A seguir obtemos a matriz al considerando vários esquemas de perturbação
para o modelo linear misto hierárquico definido poi (1.4). Consideramos os
seguintes esquemas de perturbação: de ponderação de casos, da matriz de
escala dos efeitos aleatórios, das variáveis explicativas, da resposta observada
e dois esquemas de perturbação da matriz de escala entra-indivíduo.

A matriz A. para cada esquema de perturbação tem forma particionada

a.- l.a:l
\zi;./

em que Ai - a:Q(O,ulÕ)/a/3õw7' € RPxq, al, . a2Q(O,wlÕ)/aaõor C
IRkxq e .A3 - a2(2(0, olO)/aÀawr € R'Íxq com q sendo a dimensão do vetar
de pertui'bação u.

Para o cálculo da matiíz al assumimos que é possível trocam as operações de
integração e diferenciação. Para cada um dos esquemas de perturbação apre-
sentamos a2Z,(O, wll'.)/aOaur, os detalhes dos diferenciais d2 .L(O, uly.)
são dados no Apêndice A.3.1.

Ponderação de Casos

Para este esquema de perturbação estamos interessados na inclusão de pesos
pata cada indivíduo no logaritmo da função de verossimilhança de dados
completos como

z,(o,''lv.) «,:L:(oll''.),
lZ
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em que L{(OIV.) é dada por (2.17), w = (ui, . . . ,UM)I" representa o vedor
de perturbação com 0 $ ui $ 1 pala { = 1, . . . , M e wo = IÀ/. Neste caso
temos que,

e::el;t=11ra - «-i("{) xlEi:(}'''i -- xiB - ziói),

e?:!gl.=:lira {tr Ei:Éi(') - ';':("{)'fXÍ:É{(')Xi:'::}

eiltg:=:Ka - -4{tr w-'ú(') - ';':("i)bf'P':d'(')'P':Z'i}

e

para r :; l ,k,s = 1, , d e c{ = y{ XiP -- Zibi, á = 1, ,À/

Observamos que quando oi:: O. e wj ::: l para .j :: l,...,.A4, .j # {, o
á ésimo indivíduo é excluído do logaritmo da verossimilhança de dados com-
pletos e também que a influência local pala esse esquema de perturbação é
equivalente ao diagnóstico por eliminação de casos(veja Apêndice B).

Perturbação da Matriz de Escala dos Efeitos Aleatórios

Uma suposição habitual no modelo linear é que a matriz de escala dos
efeitos aleatórios é dada por @(À). Para estudar desvios a partir dessa
suposição assim como uma má especificação de q'(À), consideramos que
a matriz de escala dos efeitos aleatórios é oÍi$(X), com coí > 0 para
á = 1,.. .,.A/. Aqui w =(ol,...,om)I', wo = IÀ/ e o logaritmo da função
cle veiossimilhança de dados completos do modelo perturbado fica dado pot
L(O,',ll'''.) -L:(O,',ll'''.), em q-

Z.i(0,«,11''.) 4 loglE:l - E-;l®.r i:': 3i.g«,:
{ log lq'l -- !!-!ga)u Z,f@-:Z,{ + log h(ui; I') + c,

com ei = y{ X{/3 Zib{, { = 1,
relação a O e ui, obtemos

Jt4. Diferenciando -L(O, (oly.) com

a'L(0,«,oll'''.)

a'-L (0, «,oll'''.)
acxai.0i

0 e

br@ :'b(s)W':b.,

para s :: l,...,d
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Perturbação das Variáveis Explicativas

Podemos investigar o mau condicionamento enfie algumas colunas da matriz
de planejamento X{, poi exemplo, perturbando uma particular variável ex-
p[icativa contínua zit(u) = zit +w si em que zet C ]R": teplesenta a t-ésima
coluna da matriz Xi, wi C R"i e sÍ é um falai' de escala, aqui wO = O C RW
com N = E=: n{. Temos que Z,(O, ',IV.) = EZi Li(O,'ply.), com

Z.i(0,«,11'''.) { log IZ:l -- !E;© ('i -- 'ÍqrOui)a''Ei:('i 'iqr/3.,:)

4 log IWI -- !!::li(!Ü br@-tbí + log h(ui; p) + c.
Neste caso a matriz de planeamento perturbada para o i-ésimo indivíduo
fica dada poi X{.., :; Xi + siwic{, pal'a { = 1, . . . , .il/, em que ct é um vetou
p x l com l na t-ésima posição e zeros nas posições restantes. Portanto,

a'L(0, .ooll'''.)

a'Z,(0,«.,oll'''.)

WSP -.,

: («{).{ (P.xr c. .Í )Ei: ,

:(«i) '{/3. 'rEi:Éi(,)E; : e

pagar - l,...,k e ci =1'i Xi©-- Zibi, {:: l,...,.A/. Aqui/3t denotao
t-ésimo elemento de P.

Podemos notar que esse esquema de pettulbação pode sei facilmente gene-
ralizado para perturbam todas as colunas da matriz de planejamento Xi
como X{. = X{ + TViSi em que TVi é matriz de perturbação n{ x p,
S{ = diag(sÍI, . . . , sip) com sij, para .j ' l, . . . ,p, sendo um favor de escala
e Wo = O.

Perturbação da Resposta

Considere uma perturbação aditivo para o vedor de respostas observadas
(}'T, . . . , }'L)r, isto é, adicionamos uma pequena pel'turbação às respos-
tas de cada indivíduo, obtendo }'{. = }'i + wi em que wi representa um
vetou de perturbação ni-dimesional, í :; l, . . . , .A/. Nesse caso o vedor cle

não perturbação fica dado por wo - O C R7v com N = )ll:l=i n{ e o loga-
ritmo da verossimilhança de dados completos assume a forma L(0, cola'.) =
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ZZ: -Li(O, ',ll'''.), com

Z,i(0,«,11''.) 4 log IX:
4 log lq'l

!=;© (q + «,i)7'Ei: (c{ + «.,i)

E-;® Z,r'P :Z,: + l.g h(«:; ',) + ..

E possível mostrar que

ei!:;á$i::gra - «-: @lxrxi:,

e?g:1:3:92-«': :) í i: :w i:.

e

para r :: l, , k e e{ = yi Xi/3 -- Zibi, ã 1, ,A/

Na seção a seguir abordamos a relação entre o esquema de perturbação
aditivo no vetou de respostas e uma versão da matriz de alavancas generali-
zadas para o modelo linear misto hierárquico quando ambos bi e t;{ são não
observáveis.

Perturbação da Estrutura de Escala dentro dos Indivíduos

Pala os esquemas de perturbação a serem discutidos a seguir vamos supor
que a matriz de escala Ei pode sel decomposta como

E{ = Di(l;i.Di, á - l, . . . , -M: (2.19)

em que -D{ é matriz diagonal com elementos diagonais positivos e C;{ é
matriz de correlação. Seja a = (aT,a{)Z' em que ai e a2 representam
vetores de parâmetros ki e k2 dimensionais (k = ki + k2) associados a -Di
e (Ji; i'espectivamente, isto é, Di = Di(al) e O{ = (;i(a2). Notamos que

a decomposição dada por (2.19) traz maior' flexibilidade para a modelagem
da estrutura de escala. Alguns exemplos de funções de escala úteis para a
modelagem de Di assim como estruturas de correlação são discutidas em
Pinheiro e Bates (2000). Aqui usamos a decomposição de escala-correlação
dada ein (2.19) para introduzir dois esquemas de perturbação na estrutura
de escala derztru dos indivíduos (i = 1, . . . , M).

Para esses dois esquemas de perturbação entra-indivíduos é conveniente
introduzia a seguinte notação. Seja .A matriz m x n particionada como
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.A = (ai, . . . , a.) em que aj é a .j-ésima coluna de À, então vec(.A). corre
sponde ao opeiadol que 'transforma' .A no vetou mn-dimensionar

-'«, - (=)
Algumas propriedades e relações entre o produto Kroneker,. o operador de
vetoiização e o baço de matrizes, denotados neste trabalho como (D, vec(.)
e tr(-), i'espectivamente, são dadas, poi exemplo, em h'lagnus e Neudeckel
(1988).

Pala .A C ]R"''x" define--se vech(.A) € R"('"+t)/2 como o vedor obtido a partir
da vetorização dos elementos acima da diagonal de .A. vech(.) é conhecido
como o operador de vetoiização simétrico pois libra .A = .Ar temos que
vech(.A) contém somente os elementos distintos de A.

Considere -A matriz simétrica m x m. Então, a relação entre vech(.A) e
vec(.A) é dada por

«c(.A) - S« vech('i),
em que Sn. C Rm'x'"(m+1)/2 é chamada mau'iz de duplicação de ordem m.

Em geral é possível vetorizar matrizes que seguem algum formato paiticulai-
(Nel, 1980). Essa operação, tipicamente denotado pol vecp( ), cotiesponde
à vetorização da matriz em questão uma vez que têm sido excluídos todos
seus elementos constantes assim como aqueles elementos repetidos.

Note por exemplo (iue, pala .'4 - ..4a'' temos vecp(.A) = vech(.A). A seguir
particularizamos esse operador para matrizes diagonais. Seja a € R", então
denotamos poi dias(a) a matriz diagonal cujos elementos diagonais são.da-
dos pelos componentes do vetou a. Vetorizando os elementos diferentes de
..4 = dias(a), obtemos vecp(.A) sda, nesse caso vecp(.) denota o
operador que vetoriza os elementos da diagonal de .A.

Temos que existe uma matriz de duplicação S. de dimensão me x m (Nel,
1980) que permite relacionar vecp(.A) e vec(.A) para matrizes diagonais como

«c(.A) «CP(.A)

Resultados úteis relativos às matrizes de duplicação são apresentados em
Nel (1980) e h'lagnus e Neudeckei (1988).



Perturbação da Matriz de Correlação dentro dos Indivíduos

Uma maneira de estudar como as observações dentro dos indivíduos inHu-
enciam a modelagem da sua estrutura de correlação é através da seguinte
decomposição escala-coiielação:

E{..., = .Di(7i...,Di, com (lyi..., = C:i + Wí,
em que }yi é matriz de perturbação simétrica ni x 7% tal que (l:i..., é matriz
de correlação. Considere a., = (wl', . . . , u$)7' em que a.,{ = vech(W{) para
á = 1, . . . , A4, então o vedor de não perturbação para esse esquema é wo ::

O e o logaritmo da vei'ossimilhança de dados completos assume a forma
L(O, ',ll'''.) - El=: L:(O, ',ll''.), em q«

Li(0,',11'''.) { 1og IZi + -0iWÍOil !=;© .f(Xi + 0iWi0{)':'{
- { log IWI -- !!-.;!a brW :bi+ Ioga(t,{; p) + c.

Mediante diferenciação obtemos que

a'L(0, woll'''.)
aOa«{

a'id0'''' }'') - -É-;!0 «m'(0:Ei:':.f0;:.Ó:(')Oj:Cj:)S«:

('rxi:o: ® xrx;:o:)s«. ,

- !!-.y1O vecr(Cj:Oj:.ó{(r)O :cicfEj:Oi)S«. ,

eilÊl:ll;:l:2 c"(oi:Õ:(s)ci:)s«-
«cl''(0{ Zi: '{ .f 0i : Ci : Õi(') Ci :) S«.

vecl"(Oi:Õi(s)Oj:Oj:cÍcr j:Oi)S«. e
a'L(0, «,oll''.)

para r - l,. . .,ki, s = 1,. . . ,Ê2, em que vecl'(.) denota a transposta do
vedor vec(.): ei = yi X:/3 Z:b{ para i- l,.. .,.A/, Di(r) = a.O{/aai,
e ai(s) = aCi/aa2, são avaliadas em O = O.

Perturbação das Funções de Escala dentro dos Indivíduos

Considere perturbam as funções de escala mediante substituir D{ na de-
composição escala-correlação por DÜ., :: Z){Wri i, em que IVi é uma ma-
triz diagonal com elementos positivos, isto é, W'{ = diag((o{) com wi
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(wü, . . . ,wí«:)I' tal que ui.Í > 0 para á
modo temos que

1,...,M e.j 1, . . . , ni. Desse

Ei.., = W;iE:W;t
Aqui wo = 17v cona /V = },llli ni e o logaritmo da verossimilhança de dados
completos fica dado por -L(O, wly.) = )ll:;!i Li(0, wly.) em que

li(o, «, lv .) à log IX;l + log IW.l - e:lla .rW.Xi:W:.:
; log IWI -- !!-;!0 b?q'-:bi + log h(ui; p) + c.

Usando diferenciação de matrizes temos que

a'Z(0, wo IV.)

a'Z(0, «,o ll'''.)

a'-L (0, «,oll'''.)

-K':(«i)('r '8 XÍXj:)S;: ,

!!-;© «c7'(Ei:Éi(r)Ei:cicT + ã T i:Éi(r)Ei:)S;: e

0,

para r " l: ,k e ei yi -- XiP -- ZÍbi pala { 1, ,Ã4

Esse esquema de perturbação permite estudei a sensibilidade das funções
de escala ante observações aberrantes e pode ser útil para modelam a es-
tiutuia de escala mediante propor funções apropriadas para o modelo con-
siderado. Por exemplo, através desse esquema de perturbação :bódemos
sugerir está'usuras de escala diferentes da estrutul'a simples, E{ :; @l"i,
á :: l, . . . , .A/. Note também que esse esquema pode sei estendido con-

sidera.ndo Ei« = IVi iEilV{ i, em que }Vi é matriz simétrica definida posi-
tiva

2.6.2 Influência Local quando os ui são não observáveis

A seguir desenvolvemos a influência local no modelo linear misto hierárquico
em que os efeitos aleatót'ios são integrados, isto é, considerando a formulação
hierárquica dada por (1.12). Nesse caso o vetou de dados completos é I''. =
(ya",u7')a" em que y - (VT, . . . , yTM)I" denota as iespostm observadas
pala os M indivíduos e u = (ui, . . . ,um)r correspondem às variáveis de
mistura as quais são consideradas não observáveis. Temos (luc o logaritmo
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da função de verossimilhança pala os dados completos }'. é .L(OIV.)
E=: L:(Oll'''.), com

ti(oll'''.) log lT''il -- !E:lf@ (}''{ - xi0)7'v;:(}''i xi#)
+ log h(tli; u) + c, (2.20)

em que A(ui; p) é a função de densidade da variável de mistura u{, c repre-
senta uma constante e V''{ = Zi©'Zr + Eí. A Q-função associada para esse
modelo msume a forma C?(OIÕ) = )ii:Z: Q:(OIÕ), com Qi(olâ) aprmentada
em (1.21).

Matriz Hessiana, Q

Consideramos O = (/3r, a7', ÀI')a" como o vetou de parâmetros de interesse.
A matriz hessiana Q(O) (veja Apêndice A.3.2) avaliada em 0 = O é dada
por Q(Õ) = )ii:l=: Q:(Õ), em que êi(Õ) pode ser expressa como

õ:o)-ellÊg;q :
.{

Q;'.:
T

Z

C?t2,í C?i3.i

(223,i

C233,i

(2.21)

em que

ê",: - elgÉ:lPI,., - -R:xÍ9';:x:,

'",: ' qggP .., . '",: - :iS?l..,,
com

a:Q: (olÕ)
a/3aa, lo-ã

a'Q. (olÕ)
a/3aÀ. lo.â

-R;XÍP;:É:(,)P;:(}'''i XiÕ) e

-R:XTP';:ZiÚ'(t)ZTP';:(}''i XiÕ),

para r 1, . . . ,k; t - l, , d. Temos que

'",''%:illP,., . '",:''lnp-..,,
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com elementos dados poi

-ãi;ãi= .., tr P;:lÉ:('yP;: :(') - É:(', ')}
4 R:FÍP';:lÉ:(,')P';:Éí(s) + Éi(')P'i:É{(,) Éi(,, ')}P';'Fi

-ãi;ã.iÍ ,.a tr f;:É{(')9;:ziú'(t)zr
{ i:?ÍÇ';: {É:(,)P';' ziÕ(t)zr + ziÓ'(t)z:P';: É:(,)}P';:fí ,

e

pata n s:: 1, . . . , k; t :: 1,. . . , d e

'",: ' 'ãMX'' .-,,
cujo elemento (t, u) fica dado poi

-'ãX;ã.i=-- ..a = { tr f';:ZilÓ(t)ZTP';:ZÍÓ(") - d'(t, «')}Zr
; R:FfP';:ZÍ{Ó(t)ZTP';:ZiÚ(u) + 't(u)ZTP';:Zi©(t)

- ©(t, u)}zTt';'f.,
para t)u :; l,...,d, em que lri :: ZiPZr + Ei, ri = yi X{/3 par:a
á = 1, . . . , .R4, com Ê{ definido mediante (1.21) e como anteriormente, temos
que Éi(r) = aEi/aa,, Éi(r, s) = â2 i/õa,ac!,, Ü(t) = a@/aÀt e ©(t,u) =
a2lP/aÀtaÀ« avaliadas em O :: O.

Esquemas de Perturbação

Apresentamos a matriz A. considerando os mesmos esquemas de perturbação
abordados para o modelo linear misto hierárquico em que bi e ui são con
sideiados não observáveis. Para cada esquema de perturbação a. pode ser
escrita como

/Al\
ZI

\zi;./
em que At - a2Q(O,cola)/õ/3a«.,r C RPxç, A, . a2Q(O,wlÕ)/aaa«Jr C
Rk"Ç, A.3 . a2(2(0, wlO)/aÀau.,7' C ]R'ixq e q representa a dimensão do vedor
de perturbação u. Os difet'enciais d2 L(O, ulyc) a partir dos quais é possível
obter a2-L(O, wly.)/aaawl" são dados no Apêndice A.3.2.
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Ponderação de Casos

Considere a inclusão de pesos no logaritmo da função de verossimilhança de
dados completos como

z.(o,«,ll'''.) )ll: «,..z.: (olv.)
i-l

com -L{(OIV.) dada por (2.20). Nesse caso o vedor de perturbação é w
(ui, . . . ,om)]" tal que 0 $ u{ $ 1, VÍ e uO = lm. Usando resultados de
diferenciação de matrizes obtemos

e?:çl;l=g!!d . .-: («i) x?x'''i: (}'''i - x:p),

1lgi:i:l! : {tr V'i:Éi(') - ';':("i)rfl''i:Éi(')T'';:,'i} e

e:!ilg:::lla {tr }'j:ZiÓ'(')Z: - ';''("i)r:l''j'Ziú(')Zrl'';:,'i},
para r :; l, ,k,s = 1, , d e ri = yi -- XiO, í = 1, . . . , À4

h/mostramos a equivalência entre os diagnósticos obtidos por eliminação de
casos e a influência local para esse esquema de perturbação no Apêndice B.

Perturbação da Matriz de Escala dos Efeitos Aleatórios

Seja w = (ol, . . . , UM)I" vetar de perturbação .A/ x 1. Para este esquema de
perturbação consideramos que a matriz de escala dos efeitos aleatórios fica
dada por oii@(À), em que coi > 0, i= 1, . . . ,.A/. Temos que wo = lm e o
logaritmo da verossimilhança de dados completos pai'a o modelo perturbado
é dado por -L(O, wly.) = )ll:=: Li(O, wly.), com

1: (0, «., 1v.) 4 logll''«, e:lfl0 ,fv'=,: + 1.g h(«:; p) + ',

cm que 'br{.., :: wriZÍq)ZI'+E{, r{ = Yi XiP para á
rli Ent'ompi npãn nhtprvine

l ,.A4. R4ediante

a'-L(0,«,oll''.)
a13atoi

xr t'''i:z. q'zT I''i: .; ,
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e:!g;=:lira tr }''i:É:(')I'''Í:z:'Pzr
+ !!:;!drrT''i:lÉ{(r)T'''i: Zi9Zf + Zi$ZfVJ' Éi(r)}Vi:r{ e

!!!g:=:Ka vi:zi©(')z?T'i:(X{ - "':("í)'irÍ)
+!!:;l©rrl'j:Zil©(s)ZfT'''j:Ziq' + $zrv''i:zib(s)}zrvi'Q,

para r :; 1, . . . , k e s = 1, . . . , d.

Perturbação das Variáveis Explicativas

Peiturbamos a matriz de planejamento Xi, mediante uma perbutbação adi-
tivo numa pai'ticulai' variável explicativa contínua zit(w) = acit + uisi em
que zit C ]R"ü denota a t-ésima coluna da matriz XÍ, w{ C R"i é vedor de per-
turbação ni-dimensional e si é um fatal de escala. Nesse caso wo = O C RW
coh N = }1:=: ni. Desse modo L(O,uly.) = }i:Z: .L{(O, wly.), em que

Z,:(0,',11'''.) IV''íl - !=;©(,''i 'dqv/3«,:)'1''i:(,''. s:qTPwi)
+ log h(«i; ',) + c,

com ri = }'í -- X{/3, para { :: 1, . . . , À/ e ct vedor p x l com l na t
posição e zeros nas rest,antes. Obtemos que,

ei::;á%l=lg;!.a . (":)':(otxr - 'i,r)vi:,

!!:ii::l=g=a . ..-:(":)':o''rl'í:É:(')vi: '

!?:W -K-:(":)'í0'rrl';:Z:'b(')ZTI''j:,
, k, s = 1, . . . , d, em que Ot lepiesenta o t-ésimo elemento de

P
para r " l:

Pala esse esquema de perturbação a matriz de planejamento perturbada
para o i-ésimo indivíduo fica dada por Xí« :: Xi + sáu qV, para { -

1, . . . , M. Desse modo podemos estender esse esquema para peituibar todas
as colunas da matriz Xi, mediante Xí.., = Xí + WiSi com }Ví denotando
uma matriz de perturbação ni x p, Si = diag(sii:. . -,sip) com si.j para
j = 1,. . .,p sendo um favor de escala e a matriz de não perturbação é
VV'o = 0.
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Perturbação da Resposta

Seja (o = (uT, . . . , wl)a" vetor de perturbação .M-dimensional, em que .V =
>,i:.i n{ e wo = IÀ/. Perturbamos as respostas observadas (VT, . . . , yl)r,
como }'{., :: y{ +ui, á = 1 , . . . , .R/. Para esse esquema de perturbação o lo-

garitmo da verossimilhança de dados completos fica dado poi -L(O, colll'.)
ZZ: L:(O, ',ll'''.), em q-

lí (o, «, ll''.) 4 log IV'':l -- !E-lf© (,''{ + ',i)a"Vi:(r{ + ui)
+ log h(t;i; u) + c.

Diferenciando com relação a coi e O, obtemos

a'L(0, «,oll'''.)

e::g:i:l:!...a - .-:(".)'rvi: :(")I'''i '

e?:l11:1;1191-a.("')+rl''';:z.$(')zrl'''i:,
pala r = 1,. . . ,k, s ::: l, . . . ,d e ri = }'i -- Xi/3, í ;:; 1,. . ., À4.

e

- K-:(«:)XTV'Í:,

1-1cüa-cüi x)''')n')o -L)''')u'L'lZ xZ -rxZf-r)ü

Na proxima seção, investigamos a relação entre a matriz de alavancas gene-
ralizadas para dados não observáveis no modelo linear misto hierárquico em
que os efeitos aleatórios são integrados e a influência local para o esquema
de perturbação aditivo na resposta observada.

Perturbação da Matriz de Correlação dentro dos Indivíduos

Baseados na decomposição de escala-correlação dada em (2.19), podemos
perturbar a matriz de correlação dentro dos indivíduos como

\l. DiC;{..,.Di, com (7ü.., = (17i + Wi,

eln que (7{« é matriz de correlação com TVi sendo matriz de perturbação
simétrica ni x ní. Seja «., = (wT,...,w%)a" em que coi = vech(Wi) C
R"i("i+1)/2. Nesse caso o vetor de não perturbação é dado por (oo = O e o
logaritmo da veiossimilhança de dados completos pala o modelo perturbado
üca dado por L(O, «,IV.) = }:=: Li(O,a.,ly.), com

Z.i(O, ',1l''.) = - 4 log IVí + OiW{Oíl !!-;© «r(}'i + -OiW{Oi) 'n
+ log h(«i; .,) + c.
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Utilizando resultados de diferenciação de matrizes, obtemos

a:.L (0, «,oly.)

a'Z. (0 , «,oly.)

-n :(u{)(rf\''j:Oi ® XTVj:Oi)S..

{ vecr(-O{V'ji.Óí(r) + .ó{(r)Vj:O{ + OiV.i:P'i!'i:.Oi)S«.

-- !!-;3) vecr(.Oíyj:Ínrl'V''j:.Fi + -FÍI'''j:rárÍll''j:-Oi)Sn.
+ !!-;1O vec7'(.Ói(r)}'j:rirrVj:Oi + Oi\''j:7'irrVj:-ói(r))S«. ,

a'Z; (0 , «,oly.)
a«,- n..l7'
'/ uzs uw {

{ vecr(-Oil';:Oiãi(s)-Oil'';:Oi) S«:

!E;!a «ca"(Oil'''j:rirTV';:OiÕ{(s)O{T'''j: Oi)S«:

!!:;ZO vec7'(-OiT'j:.OiÓi(s)Oil''j:rirrl'i '-Oi) S«: e

a'L(0 , «,oll''.)
apta«.,r { vec7'(-Oil'''j'Ziã'(t)ZTV'j:Oi)Sn:

!!-;!D vecr(Ouvi : r:revi : Z: õ(t) ZTVj: Oi) Sn.

!!:;1O vec7'(OiV;:Zió(t) ZfV'j:rirrV'j:Oi)Sn. ,

para r - 1,..., ki, s = 1,...,k2, t = 1,...,d, em que F{ = .Z.)i(r)(;ÍDi +

DeCiDi(r), ri = yi XiP para { - l, . . . ,M e S{ denota a matriz de
duplicação de oidçm ni, aqui DÍ(r) = aDi/aat,, (7i(s) = aC'i/aà2, são
avaliadas em O = O.

Perturbação das Funções de Escala dentro dos Indivíduos

Peiturbamos as funções de escala na decomposição de escala-correlação
dada em (2.19) como Di« = D{WÍ], em que Wi = dias(ui) é ma-
triz diagonal positiva definida. Nesse caso o vetou de não perturbação
é a., = (u{,...,orm)a" e wO ]-w com N = )ll:i=in{. O logaritmo da
vei'ossimilhança de dados completos para o modelo perturbado é dado pol
Z,(O,',ll''.) - E=: Z.:(O,',ll''.) em q«e

Li(O, ',ll''.) IZÍq'Zf + X{..,,l -- !=:lf© ,'r(ZiWZT + EÍ.)-:ri
+ log h(uí; u) + c,
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em que }li.o ;: VP'i tE{Vri l e r{ = }'{ -- .Xi/3 para á = 1,
dando com relação a Wi e O obtemos que

, M. Diferen

!!i!!ági;l#!.a ("i)(rrT';:E{ ® xrl''í:)s;. ,

e:;l::l:F2 - «.(}''i:ü:(,') Eil'i:Éi(r)I''i:)S;:

+ H-:(ui) «cl"(I'''i: Éi(r)GiEi+ GiÉ{(r)}''i:Eli GiÉi(r))S:: e

!?::llÍ:l;lllld(}''j:Z{Õ(')zfVÍ:Xi)S;.
+ K :(ui) vec7'(r;:ZiÓ'(s)ZÍGi i + G ZiÓ(s)Zrl'Fiel)S;:,

pai'a r :: 1, . . . , k; s = 1, . . . ,d, (;i :: T''i iria'rVÍi e S.: sendo uma matriz
de duplicação tal que vec(Wi) = S;.ui, á = 1, . . . , À/.

2.7 Método de Alavanca Generalizado no Modelo Linear Misto
Hierárquico

Nesta seção derivamos a matriz de alavancas genes'alizadas para o modelo
linear misto hierárquico usando a proposta para modelos com dados incom-
pletos dada em (2.8). Posteriormente, analizamos a relação entre o método
de alavanca e a influência local considerando perturbações aditivas nas res-
postas observadas.

O vetou de posição para o ã-ésimo indivíduo é dado por pi = Xi/3 + Zibi e
pi = X{P pala o modelo linear misto em sua formulação hierárquica quando
bi e ui são não observáveis e quando os efeitos aleatórios b{ são integrados,
respectivamente. Para ambos os casos temos que

lg:Í-o, { l,...,.w.

Seja p
Jacobiaiia D
particionada

pl)r C ]R7v com .N = }i:Z: ni, então temos que a matriz
ap/80l" é dada por -D = (X,O,O), em que X tem coima

*-(=). (2.22)
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De (2.8) temos que a matriz de alavancas generalizadas para o modelo linear
misto hierárquico é dada por

cze(õ) - ol-ê(Õ)} :zl,

em que a matriz hessiana Q(O) é dada pot (2.18) e (2.21), quando bi e t;{ são
considerados não observáveis e quando os efeitos aleatórios são integrados,
respectivamente, e AI = a2Q(OIO)/anal'7' pode ser paiticionada como

a:

em que AI = a2Q(OIÕ)/aOayr Ç RPxN, Zi2 IÕ)Vaaa]''7' C ]RkxN
e A.3 - a2(2(0IÕ)/aÀÕY'r C ]RdxN são avaliadas em O = Õ.

A seguir apresentamos a matriz a2L(Oll'.)/aOayr para o modelo linear
misto na sua formulação hierárquica, primeiramente no caso em que ambos
b{ e ui são não observáveis e posteriormente quando somente as variáveis de
mistura ui são consideradas não observáveis.

Para o modelo linear misto hierárquico dado poi' (2.17) obtemos que

a' -L (oll'''.)
-@ãií'"
a'L(oll'''.)
}ãSH - "

: («:)xrxi: , a'L(olv.)
anal''f

0 e

:(«i)'r i:É (r)E;:,

pai'ar:= 1,.:.,k e c{ ::: }ri -- Zíbi, á:: l,.. .,.A4'.

Sda Õ(0) = )11: l C?i(8) e-n que Q{($) = a'Qii(/3, alÕ)/aqaql''l,.â é d«la
em (2.18) e considere

«'-(;: ;::) -

Supondo U = Tii
Neudecker, 1988)

T12Tm T12 matriz não-singular, então (veja Nlagnus e

U- l
a'ã' 1'%u' - :

U i7':,T-a \
z'J + a'J7'%u-:7':,2'ã'7 '
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e portanto, obtemos que a matriz de alavancas generalizadas fica dada por

'".';' - '*, ., ., (=: { ê(Â)}
0

(õ) + GZQ,.(õ),

em que

GZQ,p(Õ) - XU':Ai e GZQ,.(Õ) -X t./ - i:Z' i2:l';JA 2

Por outro lado, para o modelo linear misto hierárquico dado por (2.20) é
possível mostrar que

eligFP - «-:@0xrl''i:,

!i;ilg:P - .-:(":)'?T''';:É:(')t'''i'
a'z.(oll''.)
a3ÇÍ-" («. ) «rT''; :z: 'b (')zr }''i: :

parar"l,...,k,s=1...,feri:;l'{ Xi/3paiaã::l,...,À4.
Considere -R = {--ê(Õ)}': em que ê(Õ) = }i:l=: Õ:(Õ) com Q{(Õ) dada
em (2.21). Particionando R como

obtemos que a matriz de alavancas generalizadas assume a forma

-.''-'* . «i3i $ $1 1 il
(0) + GZQ,.(0) + G.LQ,À(0),

em que

GZ}Q,P(Õ) G.LQ,.(Õ) -Riba.2

GZQ,À(0)

e
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Para cada um dos enfoques considerados, isto é, tanto quando consideramos
bi e ui não observáveis assim como para o modelo em que as variáveis de
mistura t;{ são não observáveis, podemos definir a inatiizes de alavancas
generalizadas para o {-ésimo indivíduo como

c.L.,.0) - o:{ - )ll: ê:@)}''zilZ

i - ],...,]w,

em que .D{ - õp{/aOr . (Xi,0,0) e Al{ = a2Q(OIO)/aOayr c Rp'""',
para í :: 1, . . . , M com p* ;: p + k + d.

Notamos alguma similalidade enfie as matrizes de alavam)cas generalizadas
pala os modelos lineares mistos em suas formulações marginal e hierárquica.
Em efeito, tanto para o modelo marginal assim como para o modelo hierárquico
em que os efeitos aleatórios são integrados a matriz de alavancas generali-
zadas G.LO(O) depende das quantidades GZQ,P(O), GZQ,..(O) e GZ(2,À(O).

Pol' outro lado, a matriz de alavancas generalizadas no modelo hierárquico
em que ambos b{ e ui são considerados não observáveis, temos que G.Z)Q(0)
é decomposto somente em G.Z)Q,/3(O), GZQ,.(0), ainda assim, a partir da
equação (1.17) e notando que bí = b{(O) observamos que informação relativa
a À é incluída em G.Z}Q,..(O) uma vez que essa quantidade depende do resíduo
condicional ei = y{ -- XiP Zibi.

2.7.1 Conexão entre o Método de Alavanca Generalizado para
Dados Incompletos e o Procedimento de Influência Local

Para examinam' a relação entre a matriz de alavancas generalizadas e a in-
fluência local sob perturbações aditivas no vetou de respostas observadas
consideramos que a e À são parâmetros fixos. Desse modo, a matriz de
alavancas generalizadas para o modelo linear misto hierárquico em que b{ e
t;i são não observáveis fica dada por

GZQ(Õ) {-ê(Õ)} :Xa"Ê*

-x(E::xf ;:x:)''x'e*,
com X sendo definida em (2.22) e E' = blc diag(ÊiEi, . . . , RmÊW). Temos

que a curvatura normal pala este caso é dada pol

À4

lZ

(2.23)

.a - -zil'lê(Õ)} :zi:,
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com Ai = Xa"E*: Comparando B com (2.23) temos que a relação entre
a curvatura normal e a matriz de alavancas generalizadas fica como B -
E'GZQ(0).
Para o modelo linear misto hierárquico em que somente as variáveis de
mistura ui são não observáveis temos que a matriz de alavancas generalizadas
é dada por

G.LQ(Õ) X{ ê(Õ)}':x7'P'*
jw .

- x(É::xfP';:x.) ':x'P'*,
Z

(2.24)

P* = blcdiag(Rtpi,...,RWPÀ/) com P{ = Zi$Zf + Êi, ã =

1, - . . , .M. A curvatura normal associada ao modelo linear misto hierárquico
definido por (2.20) assume a forma

-a {ê(Õ)}':zl,
em que ali = Xry*. Para G-LQ(O) definida por (2.24) temos que a relação
entre a ctuvatura normal e a matriz de alavancas generalizadas fica dada
como -B = }' GZQ(O).
A conexão explorada acima sugei'e que a proposta do método de alavanca
pala dados incompletos baseado na Q-função proveniente da esperança condi-
cional do Jogam'itmo da função de verossimilhança de dados completos, pode
ser útil para propósitos de diagnóstico em modelos complexos.

2.8 Considerações Computacionais

Uma crítica habitual ao enfoque de influência local proposto por book (1986)
é que o cálculo de Ci.,,. e h..,. envolve a decomposição espectral da ma-
triz B = --a.]''.L 'A. ou ,B - A.7'(?''al, quando consideramos a função
Q-albstamento, que dependendo da dimensão do vetou de perttubação (o €
Q C ]RÇ pode sei uma operação de alto custo computacional (veja pol' exem-
plo, Lesafh'e e Veibeke, 1998, Cadigan e Fará'el1, 2002 e Pan c Fang, 2002).
Verbeke e Molenberghs (2000) consideram um procedimento para evitar esse
problema mediante notar que o posto da matriz B é p* :: p + k + d o qual
freqüentemente é pequeno com relação a q. O método baseia-se em coilsi-
deiar um fatos raiz-quadrada de (--E)'t = GTG e obter a decomposição
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espectral de .B* = (;A.A.:z'(;l', e como B e -B* contêm os mesmos autova-
lores não zeros, h.,;. pode ser obtido a partir de .B*. Contudo, formal a
matiíz de produtos cruzados B* não é um procedimento recomendado do
ponto de vista computacional (veja Golub e van Loan, 1996).

Nesta seção propomos calcular h«,,. e (?h.,,. usando a decomposição valor
singu[ar (Go[ub e van Loan, 1996) de ]W = A]l'Ga" em que G é um fator
raiz-quadrada de (--i)'t ou (--Q)'i no caso de utilizar como medida de
influência a função Q-afastamento. Notamos que a informação dada pela
decomposição espectral de B, isto é,

em que {(õJ, ur)7'lç.: correspondem aos autovalores e autovetores de B
tais que ói ? . ? (5P* )' õp*+i ' ''. :: õq ' 0, pode ser iecupeiadâ
considerando a decomposição valor singular (SVD) de M = .A7'G7' dada
por ]W' = V'.DU'r, em que 'br C RÇxp' é matriz ortogonal pot' colunas,
1) = diag(ó{/2, . . . , 4{2) e U é matriz ortogonal p* x p*. Usando a decom-
posição SVD temos (lue a curvatura normal assume a coima B = .A4-.i\,fa" ::

\r.l)2'b,rT em que a mau'iz D2 contém os autovalores não zeros de B e seus
os autovetores associados são dados pelas colunas de V

Algumas das vantagens da decomposição SVD para a obtenção da direção
h.,,. são: não é l equelido formar explicitamente a matriz .B :: --2S.ri, '2SI
(ou B = alrQ''A), os requer'imentos de armazenamento sãd mínimos
uma vez que é possível armazenar }r no espaço requerido pala o armazena-
mento de AI, também notamos que usando essa decomposição obtemos toda
a informação iequelida para a curvatura -B, pois

'; - E õ.«.«? - I''n'l''",

e finalmente observamos que os algoritmos disponíveis pala o cálculo da
decomposição SVD são superiores em termos de eficiência e estabilidade do
que suas contrapartes para obter a decomposição espectral (veja Belsley,
1991 e Golub e van Loãn, 1996).
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2.8.1 Implementação

Implementamos os procedimentos para a análise de influência local e o
método de a]avanca genera]izado em mode]os lineares mistos hierárquicos
considerando a classe de distribuições de mistura de escala normal na bi-
blioteca para S-Paus, roblme.

Para o cálculo da curvatura normal -B assim como a direção h.,;. utilizamos
as bibliotecas de programas BLAS níveis 2 e 3 (Dongaria, Du Croz, Ham-
marling e llanson, 1988 e Dongarra, Du Cruz, Hammarling e Duff, 1990) e
LINPACK (Dongarra, Bunch, Mover e Stewart, 1979). A biblioteca roblme é
disponível em http ; //www . ime . usp br/wosorio/roblme/
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Capítulo 3

Aplicações

Para ilustrar as metodologias desenvolvidas nos capítulos anteriores realizamos
estudos de diagnóstico de influência em três conjuntos de dados. Considera-
mos o estudo de ortodontia apresentado por Potthoff e Roy (1964), o estudo
reprodutivo em roedores reportado por Dempster et al. (1984) e finalmente o
conjunto de dados de capacidade vital pulmonar introduzido por Barnett(1969).
Na seção final são apresentadas algumas considerações.

3.1 Dados Dentais

Considere o conjunto de dados dentais introduzidos por Potthoff e Roy
(1964) em que medições dentais foram realizadas em ll meninas e 16 meni-
nos nas idades 8, 10, 12 e 14 anos. A variável i'esposta foi a distância,
em milímetros, da pituitaria à fissura pterigomaxilar. A Figura 3.1 apre--

senta os perfis individuais dos grupos de meninas e meíiinos. Vários autores
têm analisado este conjunto de dados. Poi' exemplo, Pendeigast e Biof--
fiLE (1985) consideram procedimentos de estimação robusta em modelos de
cui-vas de ci'escimento enquanto Pinheiro, Liu e Wu (2001) usaram uln mo-
delo linear misto considerando a distribuição í de Student numa formulação
hierárquica. Estudos de sensibilidade são abordados por Pan, Fang e von
Rosen (1997) e Pan e Bai(2003) usando o método de influência local em
modelos de cuidas de crescimento e Pan (2002) considera procedimentos de
eliminação de casos. R'leis decentemente, Savalli, Paula e Cysneiros (2006)
aplicam um teste tipo-score pala os componentes de variância. Em todos
esses trabalhos observações aberrantes assim como influentes foram detec-
tadas sob erros normais, indicando que métodos robustos podem sei usados.
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8 9 10 ll 12 13 14

0 8 9 10 ll 12 13 14
Idade (anos)

Figura 3.1: - Perfis individuais para o conjunto de dados de ortodontia

Desse modo, sugerimos finalizar este conjunto de dados usando o modelo de
inteicepto e inclinação aleatórios:

}'{ = XiP + Zíbí + cí, { = 1, ,27,

em que }'i é um vetou aleatório 4-dimensionar para as respostas do ã-ésimo
indivíduo, X{ corresponde à matriz de planejamento 4 x 4 dada por,

! i)
pala o grupo das meninas, e

/0 0 1 8 \

*.-l: s i t:l
\0 0 1 14/

para o grupo dos meninos, /3 = (al,ai, au,/32)a'' é o vedor de parâmetros
associados aos efeitos fixos, em que ai e Pi representam o intercepto e a
inclinação para o grupo das meninas enquanto a2 e /32 coiiespondem ao
intercepto e inclinação para o grupo dos meninos, respectivamente, e Zi é a
matriz de planejamento 4 x 2 para os efeitos aleatórios bí dada poi

'r-(i À .l d.), ;-',...,".

[) 1

0 1
0 1
0 1
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Assumimos que a distribuição conjunta de (Vf, bÍ)]" é da forma

1) -,«((:'),(':"Í;i''' T);.) ,
em que @ é considerada uma matriz simétrica não-estruturada 2 x 2 com
elementos @ii, Úi2 e @22. As infei'ências serão baseadas no modelo marginal
dado por yi - -EC4(XÍP,y{(1');g), para { - 1,... ,27, em (lue y{(1-) =
ZiWZT + @l4 com I' = (@n,@i2,@22,é)a". Note que o modelo está na
formulação marginal apresentada em (1.2) .

Análises dos Modelos Ajustados

Para fins comparativos consideramos nas nossas análises as distribuições [
de Student, exponencial potência e normal. Seguindo Longe, Little e Taylor
(1989) usamos o critério de informação de Schwarz para a escolha dos graus
de liberdade z/ para a dista'ibuição l de Student e do parâmetro de forma À
no caso da distribuição exponencial potência; desse modo, obtivemos p :: 5 e
À = {, respectivamente. Portanto, pala ambos os modelos distribuições com
caudas pesadas serão assumidas para os eixos aleatórios. As estimativas de
máxima verossimilhança de 0 = (pr, 1-1")]" para os três modelos ajustados
são apresentadas na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Estimativas de máxima veiossimilhança pala os três modelos
ajustados ao conjunto de dados clentais.

ai
/31

a2
/32

@

17,373
0,480

16,341
0,784
4,557

-0,198
0,024
1,716

(1,182)
(o,100)
(0,980)
(0,083)
(4,672)
(0,379)
(0,034)
(0,330)

17,610
0,459

16,948
0,716
3,270
0,133
0,020
0,887

(0,992)
(0,084)
(0,823)
(0,070)
(2,950)
(0,233)
(0,022)
(0,223)

17,568
0,462

16,699
0,744
1,185

-0,053
0,007
0,358

(1,095)
(0,093)
(0,908)
(0,077)
(] ,100)
(0,088)
(0,008)
(0,079)

Podemos natal pela Tabela 3.1 que as estimativas do intel'cepto e da in-
clinação são similares entre os três modelos ajustados, contudo os erros
padrão para os modelos t de Student e exponenial potência são menores do
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que os obtidos para o modelo normal, indicando que os dois modelos com
caudas mais pesadas parecem produzir estimativas de máxima verossimi-
[hança mais precisas. ]çs inferências para os componentes da esca]a são
similares para os três modelos ajustados, porém as estimativas não são com-
paráveis pois estão em diferentes escalas.

Com o intuito de detectar observações aberrantes em modelos elípticos mul-
tivariados a dbtância de Mahalanobis t/l. = (yi -- X:P)7'yii(y{ Xi/3),
í = 1, . . . , M, tem sido considerada (Little, 1988, Lance, Little e Taylor, 1989

e Copa e Victoria-Feser, 2006). Para o caso normal, temos que [4 segue uma
distribuição qui-quadrado com lzí graus de liberdade. Deste modo, pode-
mos usam' os i)ercentis xã:(O, em que 0 < € < 1 como uma medida pai'a
identificação de pontos aberrantes. As distâncias de Nlahalanobis modi6-
cadas, a = t/./% «.., Fn:,, e Z = t/{À -.., Gama(gli,4) podem também ser
consideradas para as distribuições f de Student com p graus de liberdade e
exponencial potência com pat'âmetro de forma À, respectivamente. A Figura
3.2 apresenta os gi'áficos de índices de tais distâncias para os três modelos
ajustados. As linhas segmentadas correspondem ao percentil € = 0, 975.

Figura 3.2: Gráficos de índices das distâncias de Mahalanobis para os três
modelos ajustados.

Pode-se apreciar a partir dessas figuras que as observações 20 e 24 cor-
respondentes às medições associadas aos meninos 9 e 13, aparecem como
possíveis observações aberrantes. As ponderações atribuídas pelo procedi-
mento de estimação pala esses dois meninos são as menores para ambos os
modelos ajustados em que distribuições com caudas pesadas são utilizadas
(veja Figura 3.3), confirmando deste modo os aspectos de robustez dos es-
timadores de máxima verossimilhança contra observações aberrantes. Com
fins comparativos, a função de pesos pat'a o caí;o normal (qí(O) = 1, Vã), é
indicada como uma linha segmentada nos giálicos da Figura 3.3.
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tdo Student exponencial potenda

Figura 3.3: Pesos estimados para os modelos l de Student e exponencial
potência.

A Figura 3.4 apresenta os gráficos de distâncias tl'ansfoi'medas (Longe et
a1., 1989, veja também Galga et a1., 2005) para os três modelos ajustados,
que padecem indicam que tanto o modelo t quanto o exponencial potência
proporcionam um melhor ajuste do que o modelo sob eito normal.

Figui'a 3.4: Gráficos de distâncias transfoi'medas para os três modelos ajus
todos.

Pala identificam observações influentes nos modelos ajustados no conjunto
de dados de oitodontía, apresentamos os diagramas de índices da curvatura
conformal Bi sob três esquemas de perturbação discutidos na Seção 2.4.
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Ponderação de Casos: baseados neste esquema de perturbação, os gráficos
de índices de -Bi(O) e -Bi(r) para os três modelos ajustados são apresentados
nas Figuras 3.5-3.6, respectivamente.

:

Figura 3.5: Gráficos de índices de -Bi para P sob ponderação de casos

Figura 3.6: Gráficos de índices de -Bi para #: sob ponderação de casos

Notamos que sob ellas normais o indivíduo 24 se destaca como o mais in-
fluente em /3 assim como uma influência menor dos indivíduos lO, 11, 15 e
21. Não são apreciadas observações que influenciem de forma relevante os
resultados sob erros t de Student e exponencial potência. Esses resultados
concordam com os reportados por Pan, Fang e von Rosen (1997), Pan (2002)
e Pan e Bai(2003), e também com os comentários dados em Pinheiro, Liu e
Wu (2001) e Savalli, Pauta e Cysneiros (2006). Por outro lado, observando
a Figura :{.6 pode-se notar a gi'ande influência da observação 20 em ? sob
erro normal. Os gráficos de índices de -Bí(O) são similares aos apresentados
na Figura 3.6 e portanto tais considerações também são válidas para O.

Perturbação da Matriz de Escala: as Figuras 3.7 e 3.8 apresentam os
gráficos de índices de -Bi(P) e .BÍ(r), para os modelos normal, Z de Student
e exponencial potência. Os gráficos de índices de B{(O) não são apresentados
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por serem muito similares àqueles apresentados na Figura 3.8

Figura 3.7: Gráficos de índices de Z?{ para /3 sob perturbação da matriz de
escala.

:

Figura 3.8: Giábcos de índices de -Bi para ? sob perturbação da matriz de
escala.

As Figuras 3.7 e 3.8 são similares às Figuras 3.5 e 3.6, exceto que sob el'ro
É de Student cinco observações têm influência modelada em /3, enquanto
que sob erro exponencial potência uma observação é apontada com alguma
influência em T:. Tais resultados concordam com os reportados poi Pan,
Fang e von Rosen (1997), Pan (2002) e Pan e Bai(2003) sob eixos normais.

Perturbação da Resposta: pal'a o esquema de perturbação da resposta
apresentamos o diagrama de índices de ,Bí(O) na Figura 3.9. Notamos que
a partir desse esquema de pertui'bação podemos exal-minar a influência das
medições dentro da cada um dos indivíduos. A partir da Figura 3.9 apreci-
amos alguma influência no modelo sob erro normal, especificamente quando
as respostas dos indivíduos 20 e 24 são perturbadas.
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normal exponencialpotencia t de Student

Idade(anos)

Figura 3.9: Gráfico de índices de .Bi para O sob perturbação da resposta

3.2 Estudo Reprodutivo em Roedores

Estes dados foram deportados poi Dempster et al. (1984) e correspondem
a um estudo em ioedol'es com o objetivo de determinar o efeito de um
composto toxicológico experimental no desempenho reprodutivo. A variável
resposta foi o peso ao nascer, em gramas, de suas crias. Dez fêmeas re..
produtoras roíam destinadas aleatoriamente a 3 tratamentos (controle, dose
baixa e alta de uma certa substância experimental). Tem-se observações
somente para 7 ninhadas no grupo que recebeu a dose alta e um número
diferente de cl'ias é disponível para cada uma das ninhadas. Existem duas
fontes principais de variação aleatória: entre e dentro da ninhada. Demp-
ster et al. (1984) adoraram um modelo com efeitos mistos sob normalidade
e incluíram efeitos fixos de tratamento, tamanho da ninhada e sexo da cria.
Desse modo consideram o modelo

bjki = #í +bi+'FZj +(5Sk +ciji;z, á = 1,...,27
.j = 1,2, 3, k = O,l e Z = 1,...,Zi, (3.1)
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em que };jkz representa o peso ao nascer da Z-ésima cria na {-ésima ninhada
(í = 1, . . . , 27) para o j-ésimo tratamento (.j = 1, 2, 3) com sexo # (k = O, l);
Pj é o efeito fixo do tratamento .j; b{ denota o efeito aleatório da ninhada no
tratamento .j; .Li{ é o tamanho da ninhada { associada ao .j-ésimo tratamento;
SÀ; representa o efeito fixo do sexo da cria, e cijkz é o eito aleatório dentro da
ninhada. A Figura 3.10 apresenta o peso das crias organizado por ninhada.
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Figura 3.10: Peso das crias para cada ninhada

Rosa, Padovani e Gianola (2003) observam que existem algumas crias cujo
peso não é bem ajustado pelo modelo com efeitos mistos sob noiinalidade e
consideram a estimação no modelo linear misto usando misturas de escala
normal sob uma perspectiva bayesiana.

O modelo em (3.1) pode ser escrito como:

y{ = Xí/3 + Z b + ci, { = l ,27,

em que y{ denota o vetou n{ dimensionar dos pesos observados pala as crias
na {-ésima ninhada, Xi matriz de planejamento associada ao modelo (3.1)
com /3 = (Pt,/%,Pa,,y,Õ)7', Zi = 1«: é a matriz de planejamento para os
efeitos aleatórios e ci representa um ergo aleatório.

83



Assumimos o modelo:

}'''ilZ,:, «: :# Nn:(X{P + Z{Z,i, K(«i)Ó-r«.), bil«i 'e! .V(0, n(«{)@) e

u: i21 H'(ui;z,), {= 1,...,27,
em (lue n(ui; p) é a função de distribuição para as variáveis de mistura e H(.)
é uma função positiva. Logo, apreciamos que o modelo está na formulação
hierárquica dada em (1.4).

Análises dos Modelos Ajustados

Neste conjunto de dados, convidei'amos que a variável de mistura segue uma
distribuição gama e uma estável positiva, isto é, assumimos que a resposta
marginal segue uma distribuição { de Student e exponencial potência (veja
Seção 1.3.3). Também apresentamos os resultados para o modelo normal.
Foram escolhidos b' = 4 e À = ; para os graus de liberdade na distribuição
í de Student e para o parâmetro de fot'ma da exponencial potência, respec-
tivamente. As estimativas de máxima verossimilhança para os três modelos
ajustados são apresentadas na Tabela 3.2.

Tabela 3.2: Estimativas de máxima verossimilhança pala os três modelos
ajustados aos dados de peso de roedores.

Normal t de Student
Parâmetro Estimativa E.P. Estimativa E.P.
P: 7,8s3 (0,23i) 7,7s7 (0,23i)
P2 7,430 (0,227) 7,312 (0,227)
P3 6,969 (0,188) 6,821 (0,188)
,y -0,119 (0,016) -0,110 (0,016)
Õ 0,297 (0,048) 0,254 (0,037)
é o,168 (o,oi6) o,090 (o,oi8)
@ 0,059 (0,003) 0,059 (0,002)

Exponencialpotência
Estimativa E.P.

V18Õe (Õllgl)
7,435 (0,185)
6,974 (0,157)
-0,119 (0,013)
0,268 (0,0M)
0,022 (0,002)
0,010 (o,001)

Pode-se api-ecoar que as estimativas para os três modelos considerados são
muito similares, contudo para os parâmetros associados à escala l- = (é, @)I'
tais estimativas não são comparáveis.

Usando o gráfico de distâncias de b'lahalanobis (Figura 3.11) detectamos
as ninhadas 5 e 6 como possíveis observações aberrantes. Note que tais
obsewações recebem ,ponderações pequenas no processo de estimação tanto
sob o modelo é de Student quanto exponencial potência (veja Figura 3.12).
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Este fato indica, portanto, que os estimadores de máxima verossimilhança
obtidos a partir de modelos na classe das mistura de escala normal apre-
sentam qualidades robustas.

Figui'a 3.11: Gráficos de índices das distâncias de À'lahalanobis pai'a os ti-ês
modelos ajustados.

t de Student exponendal potenda

oi

Figura 3.12: Pesos estimados para os modelos t de Student e exponencial
potência.

Os gráficos de distâncias transformadas para os três modelos ajustados dados
na Figura 3.13 indicam que o modelo í proporciona um melhor ajuste do
que os modelos normal ou exponencial potência.

Considere os gráficos de resíduos condicionais e; = (y{ Xi/3 Z;&)/é i/2
e das b-distâncias UÓ: = bTW-ibi estimadas (sob normalidade) apresentadoEI
na Figura 3.14. Pode-se apreciar que existem aias nas ninhaclm 5, 6 e 18
que podem ser catalogadas como c-outliers (compare com Figura 3.1 1). Note
que sob normalidade E(Uõ.) = q, deste modo, é espetado que pala o modelo
normal, Ub: esteja próximo de q. Isto indica, portanto, que a ninhada 9 pode
sei considerada um b-outlier.
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Figura 3.13: Gráficos de distâncias transformadas para os três modelos ajus-
tados.
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Figura 3.14: Gráficos de resíduos condicionais e b-distâncias pala o modelo
normal.

A seguir identificamos observações influentes usando o procedimento de in-
fluência local. Consideramos os esquemas de perturbação de ponderação de
casos, da matriz de escala dos efeitos aleatórios e da resposta.

Ponderação de Casos: apresentamos nas Figuras 3.15-3.16 os gráficos de
índices de B{(P) e Bi(1-) para os três modelos ajustados.

Observamos a partir da Figura 3.15 que a ninhada 6 destaca-se como a que
exerce a maior influência em O no modelo sob eixos normais; para os modelos
sob erros t de Student e exponencial potência, a influência da ninhada 6 é
deduzida. Contudo, nesses modelos nota-se alguma influência das ninhadas
7 e 9

Com relação à Figura 3.16, podemos observar que pala todos os mode-
los ajustados, as ninhadas 7, 8 e 9 têm influência sobre as estimativas dos
parâmetros associados à escala ?. Isto padece indicam alguma vulnerabilidade
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das estimativas de máxima vei'ossimilhailça para os três modelos considera-
dos com relação a b-outlieis (veja Figura 3.14).

exponendal potencia

Figura 3.15: Gráficos de índices de Bi para O sob ponderação de casos

nponerldal po:enda

Figura 3.16: Gráficos de índices de Bi para ?: sob ponderação de casos

Perturbação da Matriz de Escala dos Efeitos Aleatórios: para este es-
quema de perturbação podemos notar que a curvatura normal assume a
forma (veja Seção 2.6.1):

Ch,h(O) 2hra.:,ã l(Õ)Aw.h
2h'ZS3...,.Q (li)ZS3,w.h

em que Q''(À) é dada na equação 2.18 e A3,«. é a submatriz de A asso-
ciada ao vetor de parâmetros À. Deste modo, este esquema de perturbação
coloca especial ênfase na influência sobre os parâmetros associados aos efeitos
aleatórios.

Baseados nos gráficos de índices de Bi(@) para os três modelos ajusta.dos
dados na Figura 3.17 podemos notar que a influência exercida pelas ob-
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servações é bastante similar para os três modelos considerados e revelam
pouca habilidade por parte dos modelos com caudas mais pesadas do que a
normal para diminuir a influência das ninhadas 7, 8 e 9. Isto pode ser devido
à existência de observações consideradas como b-outliers (veja Figura 3.14).

ê

Figui'a 3.17: Gráficos de índices de -B{ pai'a @ sob ponderação da matriz de
escala dos efeitos aleatórios.

Perturbação da Resposta: considei'ando o diagrama de índices de Bi(/3)
dado na Figura 3.18 notamos que pala os três modelos ajustados, as nin-
hadas 3 e 12 exercem forte influência nas medições do peso das crias pos-
sivelmente devido ao fato de serem ninhadas de tamanho pequeno, com uma
maior vulnerabilidade para o modelo sob erro exponencial potência.
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3.3 Capacidade vital Pulmonar

A seguir analizamos o conjunto de dados apresentados pol' Barnett (1969)
em que é avaliada a qualidade de dois instrumentos, um de tipo padrão e
outt'o novo, pai'a medir a capacidade vital pulmonar num grupo de 72 pa-
cientes. O instrumento padrão pequei um operador expediente enquanto o
instrumento novo é mais fácil de operar. Falam consideradas quatro com-
binações instrumento-operador (Theobald e Mallinson, 1978) :

Instrumento l instrumento padrão e operador experiente,

Instrumento 2 instrumento padl'ão e operador' não experiente,

Instrumento 3 instrumento novo e operador experiente e

Instrumento 4: instrumento novo e open'ador não experiente

Consideramos o seguinte modelo

}'i :: P + lzi + eí, á :: 1, . . . , 72, (3.2)

em que Yi = (XI, . . . , X4)I" com Xj sendo a medição da capacidade vital

fornecida pelo instt'umento .j pala o paciente i; { = 1, . . . , 72 e .j = 1, . . . , 4,
P = (PI, . . . ,p4)r, cí = (cÍI, . . . , ci4)7' é vetou aleatório teria.dimensional e

zi denotaíuma variável aleatória com medida cle posição 0 e escala @,.

Vamos supor a seguinte formulação hierárquica

}'-ilz: i# SÃ4N4(p + lzi, O(@); .H) e

,; i=! SM.V(0, n(ui)Ó,; .H), i= 1, . . . , 72,

em (lue Z)(@) = dias(@i, . . . ,é4) e n denota a função de distribuição da

variável de mistura e K(.) é uma função positiva.

O modelo dado em (3.2) coiiesponde a um caso particular do modelo linear
com efeitos mistos. Contudo, freqüentemente pode sei interessante con-
siderar tal modelo como um caso particular do modelo de Barnett (Bar-
nett, 1969). Nesse contexto, o modelo (3.2) é conhecido como modelo de
Glubbs (Giubbs, 1948, 1973, 1983). Detalhes relativos ao procedimento de
estimação pol' máxima veiossimilhança assim como diagnóstico de influência
no modelo de Giubbs em (3.2) são dados no Apêndice C.
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Análises dos Modelos Ajustados

Consideramos que as variáveis de mistura seguem uma distribuição gama,
estável positiva com massa pontual em ui, ou equivalentemente, que a res-
posta marginal tem distribuição É de Student, exponencial potência e nor-
mal, respectivamente. Foram escolhidos p = 8 e À = 0, 75 para os graus de
liberdade na distribuição [ e para o parâmetro de forma da distribuição ex-
ponencial potência, respectivamente. Todas as nossas análises foram obtidas
usando a bib]ioteca para S-PLUS robscc disponível em http : //www . ime . usp . br/
-osorio/robscc/. A seguir apresentamos as estimativas dos parâmetros para
o conjunto de dados de capacidade vital pulmonar.

Tabela 3.3: Estimativas de máxima verossimilhança para os três modelos
ajustados ao conjunto de dados de capacidade pulmonar.

Obtivemos também @= como 62,907; 52,351 e 25,725 para os modelos normal,
í de Student e exponencial potência, respectivamente. Podemos notar que
as inferências para os três modelos ajustados são similares e que os modelos
t de Student e exponencial potência apresentam uma tendência a produzir
estimativas mais precisas. Usando o gráfico de distâncias de R/lahalanobis
modificadas (vda Figura 3.19) detectamos os pacientes 4, 25 e 67 como
possíveis observações abei'rentes. Pode-se notar porém, que para o caso do
modelo com erro t, nenhuma observação é catalogada como aberrante.

O diagrama dos pesos estimados contra as distâncias de h'lahalanobis dado
na Figura 3.20 revela clal'amente que observações aberrantes recebem pon-
derações pequenas no processo de estimação por máxima verossimi]])onça
quando dista'ibuições com caudas pesadas são utilizadas.
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  Normal t de Student Exponencialpotência
Parâmetro Estimativa E.P Estimativa E.P Estimativa E.P

  22,461 (0,971) 21,846 (0,952) 22,013 (0,965)
  21,757 (0,945) 21,196 (0,930) 21,355 (0,940)
  21,486 (0,967) 20,881 (0,950) 21,080 (0,961)
  21,022 (0,969) 20,562 (0,953) 20,724 (0,964)
  4,998 (1,021) 3,592 (0,872) 1,918 (0,459)
  1,413 (0,666) 0,999 (0,775) 0,538 (0,975)
  4,383 (0,924) 3,392 (0,836) 1,703 (0,422)
  4,633 (0,963) 3,713 (0,895) 1,832 (0,M4)



potencia

Figura 3.19: Gráficos de índices das distâncias de b'lahalanobis para os três
modelos ajusta.dos.

t do Shdent exponendal potencia

Figura 3.20: Pesos estimados para os modelos t de Student e exponencial
potência.

Figura 3.21: Gráficos de distâncias transfol'ma.das para os três modelos ajus
fados.
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A Figura 3.21 mostra o gráfico das distâncias transformadas para os três
modelos ajustados. Como podemos observar tanto o modelo com erro t de
Student quanto o exponencia] potência apresentam um melhor' ajuste do que
o modelo sob erro normal.

A seguir identificamos observações influentes para o conjunto de dados de
Barnett usando a curvatura conformal B{. Focamos nossa atenção em
0i = (pl", Ól")a" e consideramos os esquemas de perturbação de ponderação
de casos e a perturbação simultânea das medições dos instrumentos. Di-
agnósticos de inRuência neste conjunto de dados têm sido considerados por
Galea, Bolfarine e de Castro (2002), Galea, Bolfarine e Vilca (2005) e La-
chos, Vilca e Galea (2006).

Ponderação de Casos: considerando as Figuras 3.22-3.23, notamos que sob
en'o normal são identificados os pacientes 4, 25 e 67 como influentes tanto em
ii quanto em é. Tais resultados coincidem com os reportados por Lachos,
Vilca e Galea (2006). Como esperado, a influência dessas observações é
reduzida quando consideramos distribuições com caudas mais pesadas que a
normal e, tal como é indicado por Galea, Bolfarine e Vilca (2005) para este
conjunto de dados o modelo t com graus de liberdade pequenos acomoda
melhor as observa.ções influentes.
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Figura 3.22: Gráficos de índices de -B{ para p sob ponderação de casos

Perturbação da Resposta: podemos destacar na Figul'a 3.24 os pacientes
4, 24, 25, 62, 63 e 67 indicando que este esquema de perturbação parece
distinguir observações com alta variabilidade entre as medições fornecidas
pelos diferentes instrutnentos. Contudo, novamente é possível apreciar que
para os modelos í de Student e exponencial potência, a influência dessas
nha"---r;, Dana Á I'n,]ll-iHnrwyvvu v uuuuxuuH
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oponaldd potencia

\üã..p.J' 8"'' ..»;'e.e. M&

Figura 3.23: Gráficos de índices de .Bi pala @ sob ponderação de casos

normal exponencialpotencia ''-- tdeStudent

:

rSn

Instrumento

Figura. 3.24: Gráfico de índices de -Bi para OI sob perturbação da resposta
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3.4 Comentários Finais

Através dos estudos de influência considerados podemos notar alguns as-
pectos de robustez dos modelos elípticos com caudas mais pesadas do que
a distribuição normal. E importante salientar a capacidade de tais mode-
los para atribuir ponderações pequenas no processo de estimação para as
observações aberrantes. Tais resultados concordam com as considerações
que a este respeito apresentam Lance, Little e Taylor (1989) e Kowalski,
R4endoza-Blanco, Tu e Gleser (1999) assim como com os comentários de Pi-
nheiro, Liu e Wu (2001) e Savalli, Paula e Cysneiros (2006) para modelos
lineares com efeitos mistos e Galea, Bolfaiine e Vilca (2005) para modelos
de calibração comparativa estrutural. Contudo, como é notado poi' alguns
autores (veja por exemplo, Lange, Little e Taylor, 1989) modelos baseados
em distribuições de contornos elípticos estão longe de serem uma panacéia,
de fato eles ainda podem sofrer o efeito de observações abenantes e/ou in-
fluentes.

Nas análises consideradas focamos nossa atenção em alguns membros típicos
da classe de distribuições elípticas, porém várias outras alternativas podem
ser úteis para mode]agem robusta, tais como as distribuições s]ash e normal
contaminada. Por outro lado, esses estudos de sensibilidade também neve..
lam a necessidade de considerar procedimentos de diagnóstico para modelos
desenvolvidos usando a classe de distribuições de contornos elípticos.
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Capítulo 4

Considerações Finais

4.1 Conclusões

Neste trabalho investigamos diagnósticos de influência em modelos com
efeitos mistos sob distribuições de contornos elípticos. Modelos baseados
nesta classe de distribuições I'epresentam alternativas robustas pala mode-
los desenvolvidos sob normalidade.

No Capítulo l foram considerados dois enfoques para a inclusão de dis-
tribuições de contornos elípticos no modelo linear misto e revisamos a es-
timação por máxima veiossimilhança para cada um desses enfoques. h'los-
tiamos que a densidade marginal pala a resposta obtida a partir do modelo
elíptico linear' misto em sua formulação híelárquica também pertence à classe
das elípticas, simplificando desse modo a inferência estatística. Discutimos
também procedimentos que permitem facilitar a implementação computa-
cional do algoiitmo EM para o modelo elíptico linear misto em sua for-
mulação hierárquica.

No Capítulo 2 usamos o enfoque de influência proposto por Cook (1986)
para estudei a influência local no modelo elíptico linear misto. Devido à
complexidade da função de verossimilhança de dados observados pata o mo-
delo em sua formulação hierárquica optamos por desenvolver a influência
neste caso baseados na função Q-afastamento (Zhu e Lee, 2001). Para cada
uln dos enfoques considerados para a inclusão de dist.ribuições de contornos
elípticos obtivemos expressões em forma fechada para a curvatura normal
considerando vários esquemas de peituibação. Consideramos também, tanto
pala o modelo em sua formulação marginal quanto hierárquica a relação
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entre o método de alavanca generalizado (Wei, Hu e Fung, 1998) e o proce-
dimento de influência local. Com o intuito de obter a matriz de alavancas
generalizadas no modelo elíptico linear misto sob o enfoque hierárquico es-
tendemos a definição dada por Wei et al. (1998) para manipular modelos
com dados incompletos. Salientamos, todavia, que a aplicação da definição
proposta não está restrita somente a mode]os lineares com efeitos mistos.
Por outro lado, freqüentemente tem sido mencionado que a análise de in-
fluência local requer o cálculo de autovalores e autovetores de uma matriz
de dimensão potencialmente grande. Usamos a estrutura do problema pala
propor uma estratégia equivalente, porém de custo computacional muito
menor usando a decomposição de valor singular.

llustiamos a metodologia desenvolvida mediante alguns exemplos, cujos re-
sultados são apresentados no Capítulo 3. A partir deles pode-se apreciei a
habilidade dos modelos baseados em distribuições com caudas mais pesadas
que a normal para acomodar observações aberrantes. Notamos também
que as observações diagnosticadas como influentes exercem uma influência
menor sob esse tipo de distribuições indicando desse modo que correspondem
a boas alternativas pala modelagem robusta. E importante destacar que os
diagnósticos desenvolvidos mediante o procedimento de influência local não
somente permitem a identiRcação de observações influentes, mas também
permitem compreender melhor o processo de modelagem.

O diagnóstico de influência no modelo de Grubbs(veja Apêndice C) indica
que os resultados desenvolvidos como parte deste trabalho para o modelo
linear com efeitos mistos podem ser aplicados em diversas situações.

4.2 Perspectivas de Trabalhos Futuros

Este trabalho centra sua atenção no modelo linear com efeitos mistos. Sen-
timos que baseados no enfoque hierárquico para a inclusão de distribuições
na classe das elípticas é possível estender os resultados apresentados para
modelagem. robusta assim como diagnóstico de influência para modelos mis-
tos não-lineares (veja Vonesh e Chinchilli, 1997, Pinheiro e Bates, 2000 e
Lee e Xu, 2004).

Um dos resultados apresentados neste trabalho indica que a densidade margi-
nal obtida a partir do modelo em sua formulação hierárquica pertence à
classe de distribuições de misturas de escala normal. Deste modo, pode
ser interessante considerar métodos para aproximar a integral (1.13) com o
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intuito de estudar a estimação e influência nesse modelo. Estudos compara-
tivos entre esse modelo e os apresentados neste trabalho também podem ser
lltplq

Vários autores têm considerado a estimação dos parâmetros de forma em
modelos desenvolvidos usam)do distribuições de contornos elípticos (veja poi
exemplo, Fernández e Steel, 1999 e Pinheiro, Liu e Wu, 2001). Um enfoque
alternativo corresponde à estimação da função geradora de densidade g no
caso do modelo em sua formulação marginal ou da função de distribuição -H
pai'a a formulação hiel'árquica mediante métodos não-paiamétiicos (Hodg-
son, Linton e Vorkink, 2002). Acreditamos que estendem os modelos conside-
rados neste tl'abalho usando tal proposta pode trazer bastante flexibilidade
na modelagem de modelos com efeitos mistos.

4.3 Desenvolvimento de Software

O sucesso de qualquer técnica estatística depende em grande paire da disponi
bilidade de software para realizei as análises. Em conjunto com este tl'atalho
disponibilizámos duas bibliotecas para S-Paus em que podem.sei realizadas
análises no modelo linear com efeitos mistos e no modelo de Grubbs. sob
distribuições de contornos elípticos. O estágio de desenvolvimento dessas
bibliotecas ainda é muito preliminar; pretendemos estendem as facilidades
disponíveis nessas bibliotecas para manipular modelos mais gerais. Temos o
objetivo de submetem este software para a coleção de código S do repositório
StatEiba

O código em C do software desenvolvido como paire deste trabalho utiliza
código Fina'nAN das bibliotecas de programas BOAS e LINPACK. Temos o
propósito de reescrever as partes críticas das rotinas desenvolvidas com o
intuito de utilizar código Foral'RAN mais eficiente disponível na biblioteca
LAPACK (Andeison et al., 1995) assim como utilizar a biblioteca Ponl' (Fox,
Hall e Schryer, 1978) para otimização não restrita.

Por outro lado, notamos que tanto os modelos com efeitos mistos cluanto
as técnicas de diagnóstico discutidas pequei-em métodos versáteis pala visu-
alizar a informação em forma gráfica. Acreditamos que o formato de apre-
sentação em panéis da biblioteca Trellis (Becker, Cleveland e Shyu, 1996)
disponível no sistema S-Paus pode ajudei neste despeito.

Finalmente, temos o objetivo de escrever uma versão do código desenvolvido
para seu usó cole R (R Developinent Coi'e Team, 2005).
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Apêndice A

Cálculo dos Diferenciais

Neste apêndice apresentamos os diferenciais a partir dos quais obtemos as
medidas de diagnóstico para o modelo elíptico linear com efeitos mistos. Tais
medidas são obtidas mediante a técnica de diferenciação matricial proposta
por Neudecker e outros autores. Este pt'ocedimento é descrito em Nel (1980)
e completamente documentado em Magnus e Neudecker(1988). Uma carac-
terística de interesse do método de diferenciação de Magnus e Neudecker é
que permite o cálculo eficiente de derivadas matriciais.

A aplicação deste procedimento em diferentes tópicos de Estatística e Eco-
nometria é díFcutido em Magnus e Neudecker (1988) e na derivação da cur-
vatura normal requerida pala o método de influência local, poi Liu (2000,
2002), Díaz-García, Galea e Leiva-Sánchez (2003) e Osorio, Paula e Galea
(2006).

A.l Derivação da Curvatura no Modelo Linear Misto Marginal

No modelo elíptico linear misto marginal o logaritmo da função de verossim-
ilhança é dado por

1(0) - >11: -ü(o)
í-l

em que Z,i(O) é dado em (1.5)
dã -L(O) para esse modelo.

A seguir obtemos os diferenciais (b -L(O) e
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Matriz de Informação Observada

Usando resultados de diferenciação de matrizes obtemos que
M À{

dol(O) l:doze(o) e dãt(o) -Li(O)
í-l i-l

Os diferenciais do Li(O) e dã -Li(O) para O = (Pl", ar, Àl")a" são apresentados
a seguir.

Tomando diferenciais de L{(O) com relação a /3 obtemos

dp Li(O) = --2T'ro(ui)rrVj:Xi d© e (A.l)
dâ i(O) = 2(dP)rX7'T''j:lWg(ui)V'i + 2W;(«i)rirÍl\''j:X{ aO, (A.2)

em que ri = }'i -- XiP. A partir de (A.l) segue que

dãp .Li(O) = 2rÍI''i:(d Ei)yj:lWg(ui)V{ + W;(ui)rirrlVi:XÍ d/3 e

d P (O) = 2rrl'j:Zi(d q')ZTVj:lWo(ui)Vi + W;(ui)rirrll'j:Xi(l©.

Agora, diferenciando -Li(O) com relação a a, temos

d.Z.{(O) }'i: dEí - }rg(ui)revi:(dEi)Vi:r{ e

d:.Lí(O) trVji((iEi)VÍi d ã - 4 trV;i(i'E{
+ rTV;ilWs(u{)(d Ei)yiirirTyii(d Ei) -- Wg(ui) d2 Ei

+ We(ui)(d Ei)V;: d Ei+ }rg(ui)(d E{)}'Ít d Eill'Í'n.(A.4)

(A.3)

Usando (A.3) fica que

dÍ. É{(O) = -{ tr V'j:Z{(d 'P)ZÍV'j' d Ei

+ rrl''i: {W3(uÍ) Z{(d @) Zrl''j:rirá\''j:(d E{)
+ wo(ui)zi(d q')zrvi:(d E{) + wo(ui)(d Ei)Vj:Zi(d w)zTlvi:n

Finalmente, o primeiro e o segundo diferencial de Li(O) com relação a À são
dados pelas expressões,

dÀ -L{(O) trVj:Zí(d @)Zr - Wo(%)rfVj:Z{(d q')ZT}'j:rí e

d Z,í(O) trl''j:Zi(d q')ZTV'j:Zi(d q')ZT 2 tr V';:Zi(d2 W)Zr
+ rfyjiZitW3(ui)(d ©')Z{ rjirirTy;iZi(d @) Wg(u{) d2 ©'

+ I'Hg(uí)(d $')ZTVj:Z{ d + Ws(u{)((i @)ZTVj:Z{(i @lZTVj:r:
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Avaliandoesses diferenciais em 6 = Ô e usandoos teoremas de identificação

dados em Magnus e Neudecker (1988) obtemos a matriz de informação ob-

servada dada em (2.10).

Esquemas de Perturbação

Para cada um dos esquemas de perturbação obtemoso diferencial d2, L(9|w)
e posteriormente conseguimos a matriz A = 92L(0|w)/00007|,5w=wo POr

meio daavaliação de dz, L(B|w) em 0 =D ew = wo.

Ponderação de Casos

Para este esquema de perturbação temos que

du, Ow) = ai(dBUXVI(Y; — X1) du,
LB(Ow) =-itrViHd E) -qr7ViMA D)V;tri)do; e

Du; DM(Olw) = —itrV7!Zi(dD)Z7 — qrVilZi(d D)ZTVori) dus,

comg;=q;(0)er;i=Y;-Xi;Bparai=1,...,;M.

Perturbação da Matriz de Escala

Tomando diferenciais de L(0|w) com relação a 0 e w;, obtemos

Aus (Bio) = UWo(tio) + wocusWy (tia)MABXTV7ri dei,
Lo; Ow) =Wo(ttiuo) + wuWi(uiw)yriV;Md B)Vilridw; e

Bis, DB) = Wo(tio) + wuiW)(uw)yriVi; Zi(d DZ]V;ri dus,

em que r;=Y;— X;B e um = wju; comuw=r]Vilr,i=1,...o,M.

Perturbação das Variáveis Explicativas

Diferenciando L(9|w) com relação a 0 e w;, fica

Adu; DO) = —s2Wa(uiw)(d 8)”(CTBXiw — cri)V7! dw;

+ 84Wi(uw)ciB(AB)TXLVErarV7doi,

da; HO|wo) = 28:07BriV;MA D)VEWo(tio)Vi + Wit)iwri)V7dw; e

Bu; DBlw) = 2550BrV7! Zi(d DZ]VEWaltz)Vi + Wi(tiw)riuriVT! doi,
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em que X{.., ;:: X{ + siweqr, com si um favor de escala, w{ vetou de per-
turbação ni x l e ct vetou p-dimensional com l na t-ésima posição e zeros nas
restantes. Aqui rü :; ri -- s{(;rPui e uü :: r:l,\''iirü., com ri ;;: }'i X{P
para { :: 1, . . . , JV.

Perturbação da Resposta

Tomando diferenciais de Z,(Olu) com relação a O e (o{, obtemos

dã..-L(OI',)
úl:.:.L(ol'.,)
d{.: Z(OI',)

-2(d/3)I'xTVi:lWo(u{«)1''{ + 2TV3(u{«)r{«r=lT'Í: d «,i,

-2r=V'i:((i Ei)}''i:lWs(uü)Vi + W;(u{«)r{«r=ll'''i: d «,{

-2r:,\''j:Zi(d @)Zrl''j:lWo(u{«)Vi + WZ(ui..,)r{«r }VÍ

em que uü = r:,V;iri« e rá« = r{ + coi, com w{ vetou de perturbação
nixleri=1'Í Xi/3,i=1,...,M.

A.2 Método de Alavanca Generalizado no Modelo Linear Misto
Marginal

Considere p{ =
/..7''omop

Xi/3 para { :: 1, . . . , M, logo o vetor de posição p fica dado

, ph)r. Desse modo

Xi d /3, d.. pi = O e dÀ p{ = O, { 1, ,À/

E tomando diferenciais de .L(O) com relação a O = (/3r,ar,Àr)r e yi,
obtemos

dãu .L(O) = --2(d P)]"Xrl'''i:lWS(ui)Vi + 2W3(ui)rirT}V;: d }'''i,
d:,H -L(O) = 2rrVi:(dEi)yi:lWo(ui)y{ + WZ(ui)rirTlyÍ: dyi e

dÍn Z.(0) = -2rrVj:Z{(d 'P)ZfV'j:lwg(uí)Vi + WZ(ui)rÍrrll''i: d }'''i,

em quere =yi XiP paraá= 1,...,M.
Avaliando os diferenciais dãb .L(O), dãv. L(O) e dÍh L(O) em O-= Õ obtemos
a:-L (0)/aOayl" lo.â.
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A.3 Derivação da Curvatura no Modelo Linear Misto Hierárquico

Nesta seção derivamos a curvatura normal baseada na função (2-afastamento
para o modelo linear com efeitos mistos usando a formulação hierárquica
dada em (1.4), no caso em que b{ e ui são considerados não observáveis
msim como no caso em que os efeitos aleatórios são integrados.

A.3.1 Derivação da Curvatura quando bí e t;{ são não observáveis

Considerando o vedor de dados completos y. = (Yr, br, o]')]' em que y =
(yl', . . . , yTM)r representa o vetar de respostas observadas e, quando tanto
os efeitos aleatórios b = (óT, . . . , bl)7' quanto as variáveis de mistura u =

(ul, . . . , uw)a'' são considerados não observáveis, obtemos que a função Q

para o modelo linear misto hierárquico dado em (1.4) assume a forma

Q(olÕ) ll:e (olÕ),
{-1

em que (2i(OIO) alO)+C22{(ÀIO) com Qi{(P, alO) e Q2i(ÀIO), dias
em(1.15) e(1.16), -espectivamente.

Matriz Hessiana, Q

Usando resultados de diferenciação de matrizes obtemos que

do Q(010) )l: Q:(OIÕ) e dãQ(olÕ)
{-1

>l: dã Q.(OIÕ)
á-l

Os diferenciais do Qi(OIÕ) e dã Qi(OIÕ) pala O = (/3a", ar, Xr)I" são apresen.
Lados a seguia'.

Tomando diferenciais de Qi(OIO) com relação a /3 obtemos

dp(2i{(p,alÕ) = Ri(y{ -- XiP Zi&)7'E;:Xid/3 e

dã Qii(P, alÕ) = --Êi(dp)7'XTEj:Xi d/3.

(A.5)
(A.6)

Usando (A.5), segue que

dãp QI (O, alÕ) Xi© Ziã)rEi:(d E{)Ej:Xi d/3

102



Atola, diferenciando Q{(OIO) com relação a cx, temos

d.Qii(©,alÕ) Ei:(dEi)Ei:(Ei -- ZiâiZr)
+ T(}'í - Xi/3 ziã)7'Ei:(dEi)E;:(yi - Xi© Zib,) e

dãC?l{(/3,al0) = à trEji{(dEi)EÍidE{ d2 Ei}

9trEi i{(dE{)E{ idem +(dEi)EÍ tdEi d2EilEji.M

Finalmente, o primeiro e o segundo diferencial de Q{(OIO) com relação a À
são dados pelas expressões,

dXQ,(ÀIÕ) àtrq''i(d'P)9'':(@ - l&{) e
d{ Q2i(ÀIO) = { tr q''t{(d W)©'t d q' -- d2 9}

i{(d$')q''i(I'P + ((i'P)$'tdq' d2 9'lq' i.N

em que Mi = R{(}'i X{P Z:Bi)(}'í Xí# - Z:i;i)r + ziâizr, liça =
iió.b; + õi, pala { - l, . . . ,M, com &, bi e Q dados em (1.17) e (1.18).
Avaliando esses diferenciais em O = O e usando os teor'emas de identificação
dados em Magnus e Neudecker (1988) obtemos a matriz de hessiana, Q dada
em (2.18).

Esquemas de Perturbação

Para cada um dos esquemas de perturbação calculamos o diferencial dg. L(d, wlY.)
e obtemos a, matriz a2.L(O, wlyc)/aOaw7'lo-ê,...,, avaliando dg. L(O, ulyc)
em O = 0 e (o = wo. Para os resultados obtidos nesta seção assumimos que
é possível trocam as operações de integração e diferenciação.

Pnnrlnrarãn dn racnc

Pata este esquema de peltuibação temos que

dã.:,: L(O, olY.) = K'i(uí)(dP)rXTEji(y{ Xi/3 -- Zibi) dui,
di«. -L(0,',11'''.) Ei:(d Ei) n':(u{)crer:(d E{)Ei:ei} d«,í

di.: L(O,wlY.) = --iltrq''id$ K i(ui)brq' i(d@)@'ibildwi,

e

em que e{ }'i -- Xi/3 -- ZÍbi para { - l,
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Perturbação da Matriz de Escala dos Efeitos Aleatórios

Tomando diferenciais de Z(O, wlY.) com relação a O e oi, obtemos

d%.,: Z(O,',ll''.) L(O,',ll'''.) - O e

d{.: .L(0, wlY'.) = -- !!-..l$!Dbfq''i(d q')q''ib{ d wi,

para { = 1, . . . , .M.

Perturbação das Variáveis Explicativas

Diferenciando Z,(O, uly.) com relação a O e w{, fica

dãk.,. L(O, ull'.) = K i(t;i)si(d/3)r(qrOX7' -- ctcr )EÍi dwi

dã«: L(0,'oly.) = --K':(ui)siqrPc E;:(d Ei)Ei: d',i e

d:..,. -L(O, ',ll''.) - o,

em que Xi.., = Xi + siuicf, com s{ um fatos de escala, o{ vetou de per.
tui'bação ni x l e ct vetou p-dimensional com l na t-ésima posição e zeros
nas restantes. Aqui c{..., ;::; ci sicÍ/3(o{ e ci :: y{ -- XÍP Zibi pala
z := 1, . . . , ]y#

Perturbação da Resposta

Tomando diferenciais de -L(O, wly.) com relação a O e wi, obtemos

dã..,: -L(0, ''11'''.) - K':(«:)(d P)'xTxi: d «,:, dÍ«: L(0, ',11''.)

dã.: -L(0, wly.) = K'i(t;í)c{.,Eii(d Ei)Eí l d wi,
em que c{., :; eÍ +wi, com w{ vetou de perturbação ni x l e ci:: }'i Xi©
Zibi, { = 1, . . . , ]\4.

Perturbação da Matriz de Correlação dentro dos Indivíduos

b'lediante diferenciação podemos mostrar que

dã.,: L(0,oly.) = --K'i(t;i)(d/3)r(crDiiC-l ® Xi -DiiC-i)S«. dwi c

d:.:.: Z,(O, uIVo) = -- ' ' :(u.) vecr(C41)ii(d Di)Diicic DilC;üu )S«: dcoi

- !!-;U) veca"(Odor:cicÍOj:(d Oi)-Oj:(-;=1)S«: (lwi,
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di,.. -L(O, wly.) = { vecl''(C';J (d C{)C;=)Sn. d a'i

- !Í-;ld vecr(C=t (d Ci)C:lO;:cicr-Oj:(7=1)S,.. d 'oi

!!-;(!0 vecr (C;jl Oj: c: eÍ-D; : C=1 (d Oi)CiJ ) Sn. d «;i

dÍ.: Z(O, ',ll'''.)

e

em que Ei..., :: .Di(l;{..,D{ com (l:{. -: Ci + TVi sendo uma matriz de coi'-

relação e TVi matriz de pertui'bação simétrica ni x ni. Aqui S.. é ma-
triz de duplicação que satisfaz vec(Wi) = S«.wi em que wi = vech(Wi),
ci ;:: yi -- X{/3 -- Zib{, pala á ;:: 1, . . . , A4

Perturbação das Funções de Escala dentro dos Indivíduos

Diferenciando L(O, wly.) com relação a O e w{, obtemos

dâ...C(O,',ll''.)
dã.:-C(O,',ll''.)

H :(u{)((iO)a"(cr ® xrwiEi:)s;: d«,{,
-- !!-;U) vecl"(Eii (d Ei)E{Wicicr)S;: d wi

!!-:lgU) vecl'(cicfWiEjl (d E{)Eii)S;: d a.'{

0,

e

üR«. 1(0, ',11''.)

em que S;: é uma matriz de duplicação tal que vec(Wi) = S«:wi com
Wi = diag((o{) matriz de perturbações ni x ni, ei = y{ X{/3 -- Zibi,

,]w1,Z

A.3.2 Derivação da Curvatura quando os t;i são não observáveis

A seguir consideramos o vetou de dados completos y. = (Yr, ur)r em que
y = (V7', . . . , yl)a" representa o vetou de respostas e u = (ui, . . . ,UM)7'
denota as variáveis de mistura, as quais são consideradas não observáveis,
isto é, usamos a formulação hierárquica dada em (1.12) em que os efeitos
aleatórios têm sido retirados via integração. Neste caso, a funçã).(2 adora
a coima

c?(olÕ) - }l: Q.(olÕ),
{-1

em blue Qi(010) é dada na equação (1.21)
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Matriz Hessiana, a

Diferenciando a esperança condicional do logaritmo da função de verossim-
ilhança para dados completos obtemos que

h4 M

bQ(OIÕ) l:ÜQ:(OIÕ) ' dã(2(OIÕ) Q:(OIÕ).
l lZ Z

A seguir apresentamos os diferenciais do Qi(OIO) e dã Qi(OIO)
(/3r, al', XI')a"

Tomando diferenciais de Qi(OIO) com relação a /3 obtemos

dp Qi(olâ) = 2i(y{ -- Xi/3)a"T'j:X{ d/3 e

dâ Q:(OIÕ) Ri(d ©)rXT}';:Xi d P,

e diferenciando (A.7) com relação a a e À, segue que

dip Qi(OIÕ) = --Rirry;:(d Ei)V'j:Xi d/3 e

dÍp (2i(OIÕ) ap''fVj:Zi(d ©')ZTV'jiX{ dP.

para O

(A.7)
(A.8)

Tomando diferenciais de Qi(OIÕ) com relação a a, obtemos

d. Q.(OIÕ) = -; trV'i: d Ei + $rfl''i:(d E{)I'''i:r{ e (A.9)

dZQ(OIO) t'''ii{((iEi)V'ii dEi(I'Ei}
$rryii{(d Ei)Vii d EÍ + (d Ei)I'';t d Ei -- d2 Eillriir{,

a partir de (A.9) obtemos que

d{. Qi(OIÕ) = 4 tr I'''j:Zi(d q')ZÍ}'''j: d Ei
- g'rrl'j:ÍZi(d q')ZÍI''j: d E{ +(d X{)}''j:Z{(d W)ZfJ}''j:''í

Finalmente, os direi'enciais de C?{(OIÕ) com relação a À são dados por

dÀ Q:(OIÕ) V'i: d q' + 9rrl''j:Zi(dq')ZfT''j:r: e
dÍ Qi(OIO) = 4 tr VjiZi{((l Q')Zrl''jiZ: d q' (í2 XilZf

- 9rrl';:Z:{ (d Q')ZTV'j:Zi d q' + (d @)Zrl';:Z: d W

Z:yjir:
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em que \,'{ = Zi©'Zr + Ei e rí = }'i Xi/3, para á - 1, . . . , M. Avaliando
as expressões dos diferenciais dados acima em O = O e utilizando os teoremas
de identificação dados em Magnus e Neudecker (1988) obtemos a hessiana,
dada na equação (2.21).

Esquemas de Perturbação

Para cada um dos esquemas de perturbação calculamos o diferencial dg. -L(0, ul y.)
e obtemos a matriz a2L(O, a'ly.)/aOõurlo.â,...o bando dã. L(O, oll''.)
em O :; O e w :; wo. É assumido que podemos tiocat as operações de inte-
gração e diferenciação.

Ponderação de Casos

Mediante diferenciação obtemos que

dã.: L(0, wll'.) = K't(ui)(d/3)a"Xi }''';i(Y'i Xi/3) dwi,
dã«. L(O, (oly.) = -- ;ltr Vi: (d E{) -- K':(ui)rryi:(d Ei)yi'ri} d 'ii e

d:..,. Z.(O, w1l'.) = -4{tr V'j:Zi(d W)Zf '; :(t'{)rrl''j:Z{(d ©')Zfl''j:rÍ} d«,{,

em que br{ Ziq'Zf + E{ e r{ y{ -- -Xi/3 para á :: l: ,A/

Perturbação da Matriz de Escala dos Efeitos Aleatórios

Tomando diferenciais de L(O, wly.) com relação a O e ci{, obtemos

dã.. L(O, (oly.) = Sli-:!!;!Íla ((1 /3)7'Xfl''';) Zá@ZTV';=n d«Ji

dl:.; L(O, wly.) = --f:!i-. tr y;;t(d Ei)y'iZ{'PZf doi

yi:!!;!ÍIQrrl'=i {(d Ei)Vi«,ZÍq'Zr + ZiWZr\'':t d EilV=n d «,i

d:.: Z.(O, 'oly.) :J - !:b-- tr V=Zi(d W)ZTV= (Ei - H': (u{)nrÍ) d«'i

+ gi-:!%.!(:Qrrl''=i Z{ { (d 'P ) ZTV{«Zi$ + @ ZÍV= Zi d 'P }Zrl'=] T{ d '''i,

+ e

em que Vü :: wjiZiVZi + :)i e r{ }''{ -- XiP para { :: l, ,A/
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t'erturoaçao aas variáveis E.xpiicativas

Diferenciando -L(O,wlY.) com relação a O e wi, obtemos

dã.: -L(O,wly.) = --H i(ui)si(d/3)7'(qrOXr ctrl" )yíi dwi
di«: -L(O,'oly.) = --H :(ui)siqrpr yi:(dEi)yi: d«,i e

d{.: .Z)(0, wly.) = K'i(ui)siqr©r=,yjiZ{(d ©')ZTV;l dwi,

em que ri.., = ri siqTPwí, ri:: y{ Xi/3, com si um labor de escala, ui
vetou de perturbação ni x ], ã = 1, . . . , ]U e ct vetou' p..dimensional com l na
posição t-ésima e zelos nas restantes

Perturbação da Resposta

Tomando diferenciais de Z(O, wly.) com relação a O e (oi, obtemos

dã.. L(0,wly.) = K'i(u{)(dP)rXa"TTÍi dcoi,

dl:«. L(O,wly.) = n':(t;i)r:,y;:(d E{)yi: dQ,i e

dÍ.: -Z..(O, wly.) = K i(u{)r{...,Vii Z:(d q')Zryji d ui,

em que rÜ = ri +co{, com co{ vetou de perturbação ni x l e ri :: }'i
para á -: 1, . . . : JI/

X{/3,

Perturbação da Matriz de Correlação dentro dos Indivíduos

Diferenciando L(0,wll'.) com relação a O e ui, obtemos que

dã,. L(O, wly.) = K'i(t;{)(d/3)r(r7'y-iDi ® XTV JDi)S«. dw{,

dã:.. L(O,wlY.) = 2 vecr(DiV.t dDi + (dD{)V;=Di + DiV;J-F{Vàll)S«. dcoi

+ !!-;© vecr(-Oil''=i {rirrr=i .F{ + .Fil'=irirr} V=iOi)S. d «.,i ,

+ !!-;!a vecl"((d -Oi)V'jlrirfl'';JOÍ + OiV'=lrirfV=J (l O{)S«: (i wí ,

d:,,.. L(O, ulyc) = 1 vec7'(Dilr;JI){(d (1;{)DiV;JDi)S«: d (od

- !!-;1O vecr(-Oil';Jrirry JO{((i(-;i)OiV;JOi)S«: (i «,i

11-;!D vec7'(Oiy;jJOi(d Ci)Oiy;Jr:7'fl'i=:Oi)S«: d wi e
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di..,. -L(O, ulyc) = 1 vec7'(DÍ}'''iZ{(d 'P)ZTV''iDi)Sn: du
!E-;!a vecl'(Oil''=rirT}''= Zi(d q' ) ZfV=1 -O{)S... d ',i

!!:y1O veda''(.OiT''=t Z{ (d W)Zr\'''=1 nrrl''=Oi)S«: d wi,

em que lriw = ZilPZr + E{. com EÜ., = .Di(;Ü...,Di tal que (;Ü :: (l;i+ W'{
é matriz de correlação e Wr{ é matriz de perturbação simétrica ni x n{, S«:
matriz de duplicação que satisfaz vec(l+'i) = S«.ui com coi = vech(W{),
F{..., = (dDi)Ci«D{ + Dica.dDi, r = yí X{P, para { - l,. . . ,M

Perturbação das Funções de Escala dentro dos Indivíduos

Mediante diferenciação obtemos que

dã.: L(O, wly.) = K i(u{)(dP)r(ri y-iE{., ® XTy=lLW;i)Sl;: dwi,
dã.: Z.(O, ull'.) = vecr(Wi:V'=1 Wi: (d E{)Wj:

Ei.V'-i Wil(d Ei)WiTr;llW';i)Sl;: d wi
+H-:(ui) vecl"(W'ji V'i=i W';t(d Ei)W;IG{«Ei«
+WjIG{«Wji(d E{)Wiiy;J Eí., -- WjiGüWji d Ei)S;: d wi

di..,. L(O, wll''.) = - vec7'(W'ÍV;jJZi((l 'P) ZÍV=i E{«)S;: (i a.,{

e

vec' ( w ; }'' Ü,.;z'{(a w.Jz{ }'' {.'alojo,.. aw{

+ K-:(ui) vecl'(Wi:V';jl Z{(d @)ZfGi«Eiw
+ WjiG{.Z{(d @)ZfV;)Ei...,)Sl:. d wi,

em que Ví.., = ZitPZT + EÍ.., com Ei« = W;iEiWji, Wi = diag(w{)
matriz de perturbações n{ x ni, (l?i.., = V;JrirT'l/=ll, r{ = y{ -- Xi©,
aqui $;: é uma matriz de duplicação tal que vec(Wi) = S«:u{, pala {

.?w1, )

A.4 Método de Alavanca Generalizado no Modelo Linear Misto
Hierárquico

Obtemos os diferenciais do pi e dãx -L(Oly.) para O ' (/3r, ar, Àa'')r
quciidos para o cálculo das matrizes ap/aOr e a2Q(OIO)/aOayl'. Temos
que pí = XiP+ ZibÍ e pi = XiO pala o modelo linear misto hierárquico em
que b{ e ui são considerados não observáveis e quando os efeitos aleatórios
são integrados, respectivamente.
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Para qualquer um dos casos anteriores, temos que

dppi=Xid/3, d..pião e dÀpi=O, í=1,...,.A/.

A seguir apresentamos os diferenciais dãu -L(OjV.), d:,H -L(Oly.) e dÍh -t(OIV.)
pai'a cada uma das formulações consideradas. Avaliando tais diferenciais em
O = õ é possível obter a'(2(0IÕ)/ÕOal''rl..ã.

Método de Alavanca Generalizado quando b{ e ui são não observáveis

E tomando diferenciais de L(OIV.) com relação a O = (pl', ar, XI')I" e y{,
obtemos

dãn -L(Olyc) = H i(ui)(d/3)l"XfE;i d }'{,

dãv. -t(OIV.) = x :(ui)crer:(dEi)Ei: dy{ e

dÍn Z(OIV.)

em que cÍ = lira Zíbi para { = 1, ,Ã/

Método de Alavanca Generalizado quando os ui são não observáveis

Diferenciando L(OIV.) com relação a O = (/37', al', XI')a" e yi, temos que

'dãv. Z(Oll''.) = K':(t;{)(d/3)rXTV'j:d ri,
dãr. L(OIV.) = K':(ui)rryÍ:(d Eí)y;: dyi e

clÍ% -L(Oll'''.) = K'i(t;i)r:V'Í:Zi(d 'P)Z?l'';: d }'''{,

em que ri :: yi X{/3 para á :: l, ,À/
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Apêndice B

Equivalência entre Medidas de
Eliminação de Casos e o
Método de Influência Local

Os pl'ocedimentos de diagnóstico pot' eliminação de casos, também conheci-
dos como influência global determinam o efeito de observações influentes no
resultado do ajuste do modelo mediante a completa retirada do {-ésimo in-
divíduo. Neste apêndice focamos nosso interesse na comparação da diferença
enfie O e O({) em que O(i) denota a estimativa de máxima verossimilhança
para O quando efetuamos a retirada do e-ésimo sujeito (yi, Xi, Z{) do mo-
delo linear com efeitos mistos dado üni (1. 1) , isto é, O(i) maximiza o logaritmo
da verossimilhança,

Ln(0) - >: -L.j(0).

h/métodos de diagnóstico obtidos mediante eliminação de observações têm sido
ampliamente discutidos para modelos de regressão linear sob normalidade;
veja, poi exemplo, Belsley, Kuh e Welsh (1980), Clook e Weisbeig (1982) e
ChatLerjee e Hadi(1988) , dentre outros. Tais métodos foram estendidos pata
dados com estrutura longitudinal por De Gruttola, Ware e Louis (1987),
para modelos lineares mistos sob normalidade e modelos lineares mistos
generalizados por Chlistensen, Pearson e Johnson (1992) e Tan, Ouwens e
Beiger (2001), e Xiang, Tse e Lee (2002) e Lee e Xu (2004), respectivamente.
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Como uma medida de comparação entre 0 e 0(i) consideramos a distância

oi ÕU)I''l--.t(Õ)}':(Õ - ÕU), á - ],...,]w, (B.l)

e observamos que o cálculo de 0(i) pode ficar muito tlaba.Ihoso pala modelos
elípticos lineares mistos. Para contornar esse problema, Pregibon (1981)
e Cook e Weisberg (1982) sugerem utilizei a seguinte aproximação de um
passo OO) para O({) como

õm Õu+l-E(Õ)}':u'n(â),

em que U'(i)(Õ) (O(O)/ÕOrlo.â. Como U(Õ) (O)/aOrl..â
U(i)(Ó) = Ui(Õ) = a.Z){(O)/aOI'lo.â, concluímos que Z)i pode ser aproxi-
mado poi-

J u:(Õ){ .t(Õ)}':u':(Õ), Ã/.lZ

á-l

(B.2)

Agora, pal'a o esquema de perturbação de ponderação de casos temos que

'-"..,. - u':@).

Desse modo, a matriz A na curvatura normal .B = --ala''.E':(Õ)A as
a forma

rO)AI assume

Zi (Õ),.. ., U'w(Õ)).

Logo, a curvatura normal OÜ(O) na direção hi, em que hí é um vedor M x l
com l na {-ésima posição e zel'os nas t'estantes fica dada poi'

0h. (Õ) -t (Õ) } ':U{ (Õ) 20J,
para { " l, . . . , .M

Esse resultado também é válido considerando a distância

QDi-(0 Õu)'l--ê(Õ)} :(Õ 0(i)), À/, (B.3)

(B.4)

que pode ser aproximada como

c?o} - ê:'(Õ){-ê(Õ)}':ã:(Õ), Í- l,...,JW,

em que, para esse caso O(i) maximiza a função C?({) (OIO) = E{L(OIY(i)c) IV({), O}
e Y'(i)c, Y(i) representam os dados completos e observados para o modelo
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linear misto hieráa'quico em que (yi, Xi, Z{) têm sido eliminados, Q(0)
a2Q(OIÕ)/aOé?Orl,.â e (2:(õ) = aQ(OIÕ)/aOrl,.â. É possível mostiai que

O/e ,h: (Õ) ã(Õ) } ': êi(Õ)

para { :: l, . . . , .A4

Esses resultados indicam que para modelos elípticos lineares com efeitos
mistos pala qualquer das suas formulações matinal ou hierárquica, não é
necessário o cálculo de medidas de diagnóstico por eliminação de casos, uma
vez que esta informação é obtida através do método de influência local.
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Apêndice C

Diagnóstico de Influência no
Modelo de Grubbs

Neste apêndice estudamos a influência local no modelo de Grubbs (Grubbs,
1948) considerando distribuições de mistura de escala normal. O principal
objetivo do modelo proposto por Grubbs (1948, 1973, 1983) corresponde a
examinar a qualidade de vários instrumentos de medição usados para esti-
mar a mesma quantidade desconhecida z em um grupo comum de indivíduos
ou unidades experimentais. O problema da comparação de instrumentos de
medição cujas caiacteiísticas diferem em custo, velocidade e outros favores
tais como eficiência tem tecébido uma crescente atenção em áreas como en-
genharia, medicina e agricultura, dentre outras (veja por exemplo, Barnett,
1969; Grubbs, 1948, 1973, 1983 e Fuller, 1987).

O modelo de Grubbs pode ser entendido como um caso particular do modelo
linear com efeitos mistos, contudo esse modelo também pode ser considerado
um caso particular do modelo de Barnett (Barnett, 1969), também conhecido
como modelo de calibi'ação comparativa estrutural. Salientamos que tal
modelo não é um caso particular do modelo linear misto usual.

Estudos de influência local no modelo de calibração comparativa estrutu-
i'al sob normalidade foram considerados por Galea, Bolfarine e de Cas-
tão (2002), usando um enfoque para introduzir distribuições de contornos
elípticos pol Galea, Bolfarine e Vilca (2005) e mais decentemente Lachos,
Vilca e Galga (2006) estudam diagnóstico de influência no modelo de Grubbs
consicleiando brios normais. Neste apêndice adotamos um enfoque diferente
ao de Galea, Bolfarine e Vilca (2005) para a inclusão de distribuições na
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classe das elípticas, tais como a família de distribuições de mistura de es-
cala normal, no modelo de Glubbs. Finalmente, abordamos a influência
local nesta classe de modelos sob vários esquemas de perturbação e obtemos
também a matriz de alavancas generalizadas.

Grubbs (1948) propôs um modelo para compaiai as medições de p instru-
mentos num grupo de i\4 indivíduos, dado por

E.Í = aj + sç{ + cij, i - 1, . . . , A4;j - l, . . . ,p, (c.l)

em que Xj representa a medição usando o .j-ésimo. instrumento na {-ésima
unidade experimental. Os erros de medição cij são assumidos independentes
dos valores aleatórios zi , . - . , zm. Freqüentemente é assumido que os zj e cij
são independentes seguindo uma distribuição normal .V(p., @,) e -N(0, Ó{),
respectivamente.

Para assegurei' a identiíicabilidade do modelo em (C.l) pode-se assumir
que ai = 0 (veja, poi exemplo, Shyr e Gleser, 1986 e Lachos, Vinca e Galea,
2006). Neste trabalho evitamos manipular restrições no espaço patamétrico,
considerando a tiansfoimação z{ = zi -- p,, { = 1,...,M (Theobald e

h/lallinson, 1978). Desse modo o modelo de Grubbs em notação matricial
fica dado poi

}'''i - P+ l,,i + .i, { . ,M, (C.2)

em que p = (pl, . ..,p,)r é vedor p-dimensionar, yi = (XI,.. .,b,)7' e

c{ = (eÜ, . . . ,ci,)r denotam vetou'es aleatórios p x l e zi representa uma
variável aleatória com posição 0 'e escala Óz.

Similarmente aos modelos desenvolvidos na Seção 1.3 introduzimos d
tribuições de contornos elípticos no modelo (C.2) mediante consideram a
seguinte. estrutura hierárquica:

}''':l,: :# SMNp(P + l,zi, -0(@); H)

,: :# sww(o,é,;a'), á i,...,w,
isto é

}'''ilz:, t,: :y Np(P + ].,zi, K(t;{)0(@)), zilu{ :# N(0, K(Ói)é,),

«::#-H(ui;u), { l,...,M,(C.3)

em que Z)(@) denota uma matriz diagonal cujos elementos diagonais são da-
dos pelos elementos do vetar p-dimensional @, ou sda, l)(@) = diag(éi , . . . , Óp)
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Utilizamos um algoritmo tipo-EM para a estimação de máxima verossimi-
Ihança no modelo definido em (C.2), considerando o vedor de dados comple-
tos y. = (yr, zr, ul')r, em que y - (}''f, . . . , yl)I' corresponde ao vedor
de respostas para os M indivíduos, z = (zl, . . . , ZM)I' e u = (ui, . . . ,UM)I"
Supondo que (zl', ul')a" são não observáveis, o logaritmo da veiossimilhança
baseada no vetor de dados completos fica .Z)(OIV.) = }1:1=i .Li(Oly.), em
que

Z;i(Oll''.) log lO(é)l !!-;©(}''{ - P l,,i)l"-0 :(Ó)(}'''i

- { logo, !tl1lig # + logo(«{;p) + ',
com h(t;i; u) sendo a função de densidade da variável de mistura ui com
parâmetro u e c denota uma constante.

A seguir apresentamos a (r+l)-ésima etapa de um algoritmo ECM multiciclo
para a estimação de 0 = (pr, é,, .Pr)I' no modelo (C.2).

P Irai)
(C.4)

Passo E usando estimativas da r-ésima etapa, O O(') calcular %, 1: como

% ll''i,Õ) - tifo':(8)(}'''í ii) '

? )Vm(4ll'''i,Õ)

pata { :: l,
como

, M, em que k = 1 + @zl:Z)-l(@)IP' Logo, obter Ü ui(0)

Ü - ii)I'(n(@) + @zl,l:)':(yi -- ii)

- .f.o-:(8)e: + #/&,
em que ei i,â, para { - 1, . . . , À4, e avaliar 2i = E(K'i (t;i)lyi, Õ)

usando as expressões desenvolvidas na Seção 1.3.3 para alguma mistura de
escala normal particular.

Passo CM multiciclo: maximização da esperança do logaritmo da função
de veiossimilhança de dados completos, Q(OIÕ) = 1: l Q (OIÕ), com Qi(OIÕ)
C?i{(.Ü, @lO) -+ Q2i(@,IO), em que

Q«(P, @lÕ) log lO(d')l - ;q0 :(@)l.
?(}'''i -- P -- l,â)l"0 :(@)(}''{ - P i,â)

Q::(#',IÕ) - -4 i'g é, 2{(R:# + ?),

e

(C.5)
usando uma seqüência de passos CM.
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Passo CA4-] : atualizar p('+1) como

P('+1) i,â)

Passo E: executar o passo E com 0 = (p('+1)a', é!), #,(,)7')7'

Passo C/W-2: 6xar ;i = p('+i), e atualizar Ó('+i) como

. 7W

E
{-1

.#('+i) - }:'lp + Ü RiO(eí)ei,

com ei:; Y{ -- p -- IP%, para ã :; l, . . . , .A4.

Passo E: executar o passo E com 0 = (p('+1)7', @9), .P(,+i)')a"

Passo CA4-3: atualizai Ó9'+l) como

.#('+D : .- -;bÉ ::#.{-1

Então, fazei O(') - (p('+i)', .#g'+t), @,(,+1)r)r e voltar à etapa E. Este al-

goritmo ECh/[ mu]ticic]o iteta enfie os passos E e CM até que a seqüência
0(r) atinja a convergência.

Salientamos que o algortlmo ECM desenvolvido neste apêndice compartilha
as mesmas propriedades de simplicidade e estabilidade dos algoritmos pala,
estimação pot máxima verossimilhança em modelos de calibração compara-
tiva propostos poi Bolfaline e Galea (1995, 1996).

Influência Local

Nesta seção derivamos a curvatura normal no modelo de Grubbs quando
consideramos distribuições de mistura de escala normal. Analogamente
ao desenvolvimento apresentado na Seção 2.6, obtemos a curvatura nor-
mal usando a função Q-afastamento como medida de influência. A seguir
apresentamos os diferenciais dg Q(OIÕ) e dã. Z(OIV.) para vários esquemas
de perturbação. As matrizes a2Q(OIÕ)./aOaf?r e õ2Q(OIÕ)/âOaur podem
ser obtidas a partir desses diferenciais mediante os teoremas de identificação
dados em IK'lagnus e Neudecker (1988).
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Matriz Hessiana, (2

Seja O = (p7',.Ó,, Ór)I" o vedor de parâmetros de interesse. Temos que o
segundo diferencial de C?(OIO) com relação a O fica dado por:

dã Q(OIÕ) - >ll: dã Q:(OIÕ),
á-l

em que Qi(OIÕ) é dado em (C.5).
dã Qi(OÍÕ) pma O , @,, .»r)I'

A seguir apresentamos os diferenciais

Tomando diferenciais de C?{(OIO) com I'elação a p e então com relação a Ó,
obtemos

diQli(p,@lÕ) = Ri(dp)rZ)':(é)dp, e

dZÓ Qi(p, #'lÕ) p)7'O''(é)O(e;) d@,

em(lue e; ' y{ -- p -- l,â, { = 1,...,M e l) "(a) = dias(aÍ",...,a;"),
para a vedor p-dimensionar e m > 0.

Diferenciando QÍ(Ol0) com relação a @, obtemos

dã C?ii(P, d'lÕ) '(@) d @ - ?(d @)rO-;(é) d é

Ri(cl é)a"D(e:)-0 ;(@)-0(e;) d é.

Finalmente:.tomando diferenciais cle Qi(OIÕ) com relação a @,, obtemos

dã, Q2{(@zlÕ) - l d2éz :ã'(&q+;:')d2@z

Avaliando estes diferenciais em a O podemos obter a matriz hessiana (2

Esquemas de Perturbação

Para cada um dos esquemas de perturbação obtemos o diferencial dã. Z(O, cola'.).
Avaliando esses diferenciais em a = O e a., = wo podemos calcular a2Q(OIO)/aOawa''
pata o es(luema de perturbação particular. A seguia é assumido que é
possível trocar as operações de integração e diferenciação.
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Ponderação de Casos

Considere a inclusão de pesos para cada unidade experimental no logaritmo
da verossimilhança para dados completos, como

L(o, «,ll'''.) >: «,i.L{ (o , ', ll''.)
í-l

com -Li(0,wly.) dado em (C.4), aqui a., = (ul, . . . ,oAI)r em que 0 $ c./i $ 1

para í - ], . . . , ]t/ e wO = IW. Para esse esquema de perturbação temos que

dZ.: -L(0,wll'.) = K'i(u{)(dp)a"-D i(é)(Y'í p -- lpzi) du ,

dã..,. L(0, wlyc) = -- 1 (d «')I'lZ) t(#')ip -- K'l(u{)l)(c{)l)'2(Ó)ci} dui

dã,.: -L(O, "1l'''.) - - 4 { ã + 11-;l!© ,?} d Ó, d«,{,

e

em que e{ :: Yi p -- IPz{, pala { 1, ,Ã/

Perturbação das Observações

Consideramos perturbações aditivas nas medições obtidas através dos ins-
trumentos usados no estudo. Seja }'i.., o vedor de observações perturbadas
para cada unidade experimental. Abordamos os seguintes casos de interesse:

Perturbação simultânea das medições fornecidas pelos p instrumentos:
isto é, substituímos yi por }'{« - }'i + u{ em que w{ C RP, i = 1, . . . ,:Z14,
em cujo caso temos que wo ;: O c IRmP. O logaritmo da veiossimilhança de
dados completos fica dado por -L(O, wly.) = 1:1:i L (O,wly.) em que

Li(Oll'''.) log l.O(@)l !=;11O('i +',{)rO':(@)('í + «,i)

- 4 log @, !:;li:Ü.? + log h("i; ") +c
comci=1'i p Irai,param-l,...,.M
Tomando difei'enciais de L(O, u.,ly.) com relação a 0 e wi, obtemos

ail.: L(o,uly.) = K i(ui)(dp)I'-D i(é)dwi,
úã..,. L(0, ',11''.) (d @)a"0(ci+ «'i)0''(#') cl «'i

dã,.: Z.(O,',ll'''.) - o.

e
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Perturbação das medições obtidas desde um dos instrumentos: suponha
que temos interesse em perturbar as medições fornecidas pelo t-ésimo instru-
mento, t :; l, . . . ,p. Neste caso Y{., :; ll'{ +uict em que ct denota um vetar
p..dimensionar com l na t-ésima posição, e zeros nas restantes. O vedor de
perturbação fica dado por w = (oi, . . . ,OM)r e wo = O C ]RW. O logaritmo
da verossimilhança de dados completos sob este esquema de perturbação
';sume a forma Z,(O,',IV.) = E=: Li(O,',ly.) em que

L{(o1l'.) = --4 log in(@)l - !!:lfa(ci+ «,ic.)rO :(Ó)('i+ «,ict)

- { logo, - !!;i:U;? + log A(«'i; ") + '
coma::yi p lpzi,paraí=1,...,À/.
h/mediante direi'enciação obtemos que

dZ..,. .L(0, ulY'.) = K i(ui)(d p)l"-D i(Ó)ct dwi,
di.,. -L(0, wll'.) = K'l (t;i)(d @)a"l)(c{ + oict)-Z)'2(Ó)ct d co{

dã,.: -Z..(O, ',ll''.) - O.

e

Método de Alavanca Generalizado no Modelo de Grubbs

Derivamos os diferenciais requeridos para o cálculo da matriz de alavancas
generalizadas para o modelo de Grubbs usando a metodologia proposta na
qan;,\ ') Q

Considere pi = p+ Irai, para á - 1, . . . , À/. A seguir obtemos os diferenciais
do pi e dgV. L(OIV.) a partir dos quais é possível obter as matrizes ap/aO7' e
a2Q(OIÕ)/ÕOal'a". Usando o método de diferenciação de matrizes obtemos

dppi=dp, dópi=O e dÓ,pião, {=1,...,.A/.dó P{ :: O e dÓ,pi= O,

Tomando diferenciais de .L(olr.) com relação a a
obtemos que

d:b .L(Oll''.) : (t;i) (d p)rO't (@) d }''{,

(iãb -L(Ojl''.) : (ui)(d é)I'D(c{)-0':(é) (i }'''{

dãl:Ü'L(Oll''.) - o.

(pr,@!,.#r)a" e }'i,

e

É possível apreciei que assim como para os resultados desenvolvidos nas
Seções 2.5 e 2.7 existe uma relação entre o método de alavanca e a.influência
local considerando perturbações aditivos nas observações.
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