
' Testes para hipóteses Restritas
A

em Modelos de Regressão

Log-gama Generalizado e Estrutural

Oscar Villanueva lojas

TESE APRESENTADA
AO

INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DA

UNIVERSIDADE DESAOPAULO

PARA OBTENÇÃO DO GRAU
DE

DOUTOREM ESTATÍSTICA

Área de Concentração: Estatística
Orientador: Prof. Dr. Gilberto Alvarenga Paula

94 o6i'3Ç.São Paulo, junho de 1996-



elos meus T)ais Margürita e Casar Jbtio
à minha esposa Nefer

aos Incas Rltlos
Paola Andrea, Oscar ATtdrés e Liseth Karma.



AGRADECINIENTOS

Eu gostaria de agiadecei ao Prof. Dr. Gilberto Alvalenga Paula pela con-
fiança em mim depositada e especialmente pelo oportuno, decidido e cons-
tante apoio durante o desenvolvimento deste trabalho.

Ao Prof. Dr. Heleno Bolfaiine pelas valiosas sugestões e pelo incentivo
durante todo o curso.

A meus amigos e colegas de turma: Antonio, Filidor e Miguell a meu
compatriota Luas Eduardol a meus amigos Manuel e Patrícia, Fabio e Olha,
Manoel e Claudia e Vector e lsabel pelo companheiismo e pela amizade que
ofertaram a. mim e a minha família.

Também gostaria de agradecer à Universidad de la Amazonia por ter-me
liberado durante o tempo necessário para culminar o meti Doutorado e a
meus colegas de trabalho do Departamento de Matemáticas y Física pela
credibilidade que depositaram em mim.

Finalmente, gostaria de agradecer a todos aqueles que colaboraram de
uma forma ou de outra pala a realização deste trabalho.

À Capes (Brasil) e a Colciencias (Colombia) pelo apoio financeiro.



RESUMO

Neste trabalho estudamos a teoria de testes do tipo one-sided em duas
classes de modelos de regressão com grande aplicabilidade em diversas áreas
do conhecimento. Discutimos inicialmente a teoria pala modelos gerais de
regressão e sob determinadas condições de regularidade mostramos que tes-
tes do tipo one-sÍded podem ser estendidos pala modelos de regressão com
distribuição log-gama generalizada com parâmetro de escala não-constante.
Obtemos também a distribuição nula assintótica de estatísticas assintotica-
mente equivalentes. Pata alguns casos particulares de hipóteses restritas,
tais como Ordem simples, oideni simples en] forma de árvore, ordem do tipo
Zoar e ordem unimodal em .g populações e para os interceptor em modelos
de regressão de tetas paralelas mostramos que a distribuição nula assintótica
reduz pala- a distribuição qui-quadrado barra, lt2. Numa segunda etapa e
de forma similar ao caso inicial, investigamos e aplicamos essa teoria ao mo-
delo de regressão estrutural com erros nas variáveis. Apresentamos alguns
estudos de simulação e ilustramos a metodologia proposta com exemplos da
literatura.



ABSTRACT

This manusciipt discusses the application of one-sided teses in two ge-
neral classes of legiession models with laige application in many áreas of
lçnowledge. We hist give a. general approach foi regtession modems and dis-
cuss the extension of the methodology to generalized log-gamma regression
modela with non constant scale parameter. We algo obtain the asynlptotic
null distribution of statistics asymptotically equivalent. For some particu-
lar cases, stich as that of simple oidei', simple trem oider, loop ordering and
unimodal oidering in g populations as well as for the intercepta in paiallel
iegression lhe models we show that t.he asymptotic null distribution reduces
to the well-known chi-bar-squated distlibution, lkz. In the second part of the
work we investigate the application of the methodology in structural linear
iegression modems. Some simulation studies that investigate apptoximations
foi the levei probabilities aie also given. Finally, two examples from the
statistical literatuie illustiate applications of the methodology.
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Capítulo l

Introdução

1.1 Generalidades

A teoria de testes do til)o Olzr-.star:d el ) legtessao llilea.t e (l2LtiLda. (la. (lé(-a(la

de 60 (vida I'inda, 19(i:3). Toda.via, a. extensão do método l)ina sitliações mais

gerais, tais como l]ipóteses cona desigualdítdes não-lii]eíues ei]] l modelos não-li-

neares, é bastante recente (vida l<odde e Palm, lç)SCI. Nos últimos :30 tules,

un} grande nunlelo de artigos e pelo Hienas dois livros forais útil.)ligados na
área de Infeiêilcia com R.estiições de Oidenl. Uma excelente iefeiência é o

livro de Robertson, Wright e [)ylistlíl (lç)88). O estuc]o dít distrit)ttição iiu]a

do teste da razão de veiossimilllança pala llipóteses cona restii(;ões de oiclem

en] populações notnlais é talvez o principal tópico 110 assunto. Nlostra-se (lue

a distribuição nula do teste da. lazão de veiossimilhíulça é tlu a. lnist\tia. de
qui-quadrados (ou de dist]il)uições do tipo F), cona pesos (llle não dependem

dos parân[etros sob a hipótese nula. Esses pesos não são e]]] geral expressos em

Í'
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ronda fechada para quatro ou mais restrições. O uso de illétodos de integração

nun)érica (Bohrer e (;how, 1978; Sun, 1988), de a])ioximações })aia os pesos

(Lee, Robertson e Wright, 1993; Singh e Wrigllt, 1986, 1ç)ç):3; Lacas, Rol)ertsom

e Wright, 1989; Robertsoin e Wright, 1 98=3; Wiight e Traia, 1985) ou o estudo de

situações de inaportância ])i'ática en] que os pesos tomam formas simplificadas

(Robertson, Wright e Dykstra, 1988), têm sido alguns dos tó])idos de pesquisa
no assunto. A extensão dos insultados de k populações notillais pala tl família

exponencial, bem c'olho pa.ia. uutiíLS (listiil)ulç.Ões, l)oi ex('illl)lo l illitltiiloiiliítl,

beta sido tanlbéin líu'gainente está(Itt(lít. Ness(,s cílios, sol) (-oiitli(;õ('s gerais
de regularidade, o teste cltt razão de veiossimilllzutçit teitl (listiil)tti(;ãu iliilzt

assintótica que é uniíl misttiia de (ltii-qual(li'idos com l)egos ein foiillit similai-
aos do caso nornlztl.

O estudo do teste da razão de verossi[nilliança pai'a hipóteses ('on] ]('stiições
de oi'della e lllotiva(lo pelo fato (lesse teste s('i lllals l)o(l(,luso (lo (lti(' seios

competitivos. Pode ser illostia.(lo (ltie a. utilizítção da infoiitlít(;ão (l(- (ltie os

paran[etros esta.o i-estritos, na foi ]]]ula.ção díts hip(;teses, fi'e(lii('nt.(.] ]eiit,e' leva

a c.onsideráveis gzulhos ilo l)odes do teste. Biutlloloill(.w ( 19(Sll cttlctiloii o

podem' do teste de llip(;teses cona restrições cle ordem) eill popiila(;õ(-s rotina.is

e mostrou (lue o podpi do tesa,e da. ittzão de vetossiinill)}u)çit é sul)eiioi ao
poder dos testes usuais l)asma.dos ila, distril)ttição (lui-(ltiit(lia(lu. A coilfiiil)ação

desses resultados ten) sido feitio ])oi vários ztutoies, entre eles, R.ol)eitson e

Wegman (lç)78); Hillier (1986); Robeitson, Wiight e [)ylçstia ( lç)88) e Pausa e

Se« (1994, 1995).

Alguns artigos c.on} ]esu]tados ie]evai]tes i'e]aciona(]os cona testes Ollc-sídc(Z

en] regressão foram ])ublicados nos últin)os anos. Silvapulle (19S)l) tem in-
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vestigado a aplicação de un] ti])o ])articular de teste onf-sz:dfd ei]] illoclelos

de regressão cona log-verossimilhai)ça côncava. Entre esses modelos estão os

modelos lineares generalizados cona ligação cínlõnica e alguns modelos para

a análise de dados de sobrevivência. Wolak (1991) tem nlostiado pala un)a

classe geral de modelos de iegiessão, que se a llipótese nula é expressa iia folha

de desigualdades não-lineares, não necessariamente a situzLção menos favorável

ocorre quando todas as restrições são satisfeitas em forma de igualdades. Esse

resultado se verifica, en] paiticiilai , pífia o caso usuztl (le regi('ssao iioitllal ll-

neal com desigual(la(les liilea.l.'s (Peiltlltui, lç)(i$)). Wolitk ( l$)ç)l) l)iol)ós iln}

leia)a en] que define lin] sul)conjlinto (lit l)ipót(-se nula (late ('onténl a. situação

illeilos favor'ável. Eilt geittl, l)o(l(- sei ielittivíunente colHI)l(-xo ol)tei- tal sttbcoil-

junto. Primeiro, pelo falto (lít dista'ibttição llttlit. ztssintóticti., (lii('('oiltiniitl. sendo

uma mistura de (ltii-(luadraclos, tei' linfa dinlensã.o (lide del)eii(le (la região Hie-

nas favorável. Segundo, revi(lo zl dificulta(le de estiilliu os l)egos, ililla vez (lue

esses de])endenl dos l)}uâmetios sob a hipótes(, iiilltt, o (ltt(- levíuia il sitiitLção

menos favorável tl sei ol)tida (luaildo todas as desigtta.Idit(les foieln síLtisfeitas

en] forma de igutt]ditdes. Wo]ak (]S)8ç)) sugere, alteiilativtull('ntp, }L utilizttção
cle testes pata lli])óteses locztis onde os insulta.(los ZLssintóti(os se v(.lifictuil sol)

condições gerais de regula.lidado. Nas se(;ões seguintes l)io( iria.itlos (lpsc-levei

bi'evemente os ])iincipais iesultzt(los relaciona(los (.Oln testes (lo tipo r91tc--sldc(2

en] regressão, o que })I'opomos investigar no assunto, l)eill (olho a. fora)a. da

apresentação do traba]]lo. Na Seção ].2 fazeillos unia. revisão para o modelo

normal liceal cona alguns insultados decentes. A exteilsà.o pa.ra illodelos lii)ba-

res generalizados e (lis(-iiti(la. lla Seçao 1 .3. /z\ Seçao 1 .4 é (le(it(,it.(la. â.os t(;1)i(:os

de pesquisa e na seçao fii)al des(-it'veilios a feri lzl ( oiilo seiii iLpiescilta(lo o
traballlo.
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1.2 Regressão normal linear

Sejam yi , . . . , X: variáveis aleatórias independentes e normalmente distril)uídas
cona variância constante a' e médias E(X) = /li, Í = 1,.. .,ll. Adicional-

mente, suponlla que /li está relacionado linearmente con { = (;rii, . . . , zi.y,
isto é P(ai) = }1:T zfjPJ, onde zii, . . - , zip rep:ese:ltanl valores conllecidos de p

variáveis explicativas.

As hipóteses usuais do tipo Ollc-sádcd são dehnidas l)OI

H. : R.[] = 1' cow\ta H\ R.tl'Z l

com pelo nICHos uma desigualdade estrita sob Hi. A nlzLtiiz R teili din)então

qxp(q $ p), e é assumida de posto completo, /li =(/ii, . . . ,/i,,y são pzLrâinetros

a serem estin[a.dos e ] é ]t] vetou (le constantes eni /?v. Ini('iíLlineilte, Ba.itllo-

lonlew (1959 a, L)) inostiou que a (listiil)oiça., ttttlít (Itt estaLísti.-a. dtl lazão

de verossii)ulhailça. )/V e un)z\. nllstuia de (lui-quadiíLdos e provou (lue os tes-
tes baseados nessa. estiLtístic.a. são unifoimenlente ina.is l)o(leiosos (to (file os

testes tradicionztis usados para testzn igualdade contra diferença. .41)lican(lo

resultados da distribuição normal n)ultivaiiada obtidos poi [)ítvid (lç)5:3) e

McFadden (19.56), Bartliolonlew a])iesenta fora)as fe:cllz-das paiít os pcs"s 'lo

caso de q $ 3. Essas pool)abilidades são em geral nniito con)plexas de seieni

obtidas pala q ? 4.

l<udõ (196:3) e independentemente Niiesc.1) ( 196(i) piovaiai)l esses insultados

pala o quadrante não-negativo. l,inda define a estiLtística yV, discute sua
existência e natureza. geoilléttica, propõe iin] algoiitino pata self cálculo e illos-
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tra aue sua distribuição Ruía e un)a

P,{W ? c} Z; A)P,{X? 2 c},

onde c ? 0,Xa é a distiil)unção degenerada ila origem, zX = R(X7X)'iR' e

Q(q,r; A) denota a probí-bilidade do vetar XP' -- 7- tei exatamente / vz.lares

positivos, con)/3* sendo a estimativa de máxima verossimill)a.liça sob a hipótese

Hi . Esses resultados são estendidos para o ca.se eill que a matriz de covíuiância

é com)ácida

mistura de qui-quadradosCr r

q

r 0
l ] . l )

Tem llavi(lo tanll)enl interesse pol pior)lemas (le teste de llil)citeses iestiitzLS poi

desigualdades lineares ou não -liilc:aios ein modelos não -lineares. Paiticulai-
mente Gourieroux, Holly e Monfoid (1982) c.onsideianl o ])rol)len)a de testar

hipóteses em modelos de ['egressão cona vesti'ições em (desigualdades lineares

sobre os coeficientes. Supondo que os eixos seguem uma. (listiil)ui(;ão iloiinal

cona média /l e matriz de covil'iância E, conllecida e não-singular, eles definem
o teste estatístico do nlultiplic.ítdor de l<ttlln-Tuclçei e esta.belecem as relações

con) o teste da razão de x/eiossiiltilllatlça, de Wald e (le (.s(-ole. E enfatizíLdo

que a distribuição da estatístic.a. comum )'v, sol) a llipótesc nula., é liina mistura

de distribuições du tipo club-(luttdiado. Se E é desconl)e(i(la. e (lepeiicle (le un)

núnleio finito de parâmetros, e se E = crzf} con aa desconhe( i(lo, e supondo a
existência e unicidade dos estimadores de n)áximzt veiossitllilllançtt l)aia. o, fZ,

e P, Gourieioux et al. (1982) den)ostraill que il distiil)unção a.ssintóticil dzt es-

tatística da razão de vetossimilllança sol) //o, continuil sendo unia niisturíl de

distribuições do tipo qui-quadra.do. Tal)elas com alguns vitloies críticos pala

níveis de signiflc.ânc.ia de 5% c 10% são fornecidas.
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Outra situação de interesse ])iático é a seguinte

H. RÍ3 Z l contra HZ -- H\.

onde H2 : P c RP. Nesse caso, Perlmaii (lç)69) tem nlostiado (]uatldo E é
conhecida ou é desc.onhecida poienl não depende de /li (ltie a situação menos

favorável sob Hi é dada por

p,{w ? .:} = }: Q(q,g; a.)ntx:-. 2 .'}.

que coincide coil} a distril)ui(=ã.o (la.da. ei]] ( 1. 1 ). roi]] \f siil)st.itliÍ(lo l)oi \:.r

q

f

l<odde e Palnl ( lç)86) deiivtnll tin) teste a.ptoxillltl(lo, (ltt'' cliiul t.ill (le distância.

1) pala testar hi])óteses (la folha gerítl Hu : /}l(a) = 0, /z-Z(01 = (1 contra

Hi : /}i(0) # 0, /}.2(0) ? 0 e H. : /i.i(0) = 0, /}2(a) ? 0 ''ontl« H. : 0 C R" .n(l.

/,:(0) e /.,(0) são s«t)«to-« 'l. /,(a).

Wo[ak (1991) deriva várias piopiiedades pa.]a. testes de l\i])(;teses nulas i-es-

tritas por desigualdes liiieaies ou ilã.o -linda.tes a.s (ltiais elti('i(laill a. tttili(lztde

prática desses testes. Essas pior)Finda.des aptuecenl em vii-tii(le (la. (lep('n(lõncia

funcional de r(0), nlatiiz de covzuiância assiiitótica (le v;i(0 -- ao), edil 0o, va

lor verdadeiro de a, onde a é unl estimados (.oilsistente de a. assintotic.agente

"or«-al.Trê; ca-.act.-.ísti«: :ã. p«-ti'"l«-",e«t. «.,t«.l«: 1,.,- W.l«l: ( lç)9 1).

l.Jn)a que limita a utilidade piátic.a dtt n)aioria dessas técni(.as de teste, é a
falta de un] pro('edinlento faciliileiit(' ttpli('ável pzua. f.al('tala.i, assintotictullent,e

o valor crítico exatu. Pata. testes (le llipót( ses i)ula.s restritas l)oi (lesigualdes

lineares ou não -linear'es, Wolak mostra (ltie L distiil)ui(;ã.o iltila. assiiltótica

menos favorável pode uniczullente sei limitada a ulll conjunto de possíveis dis-

tribuições e não ÍL unia única distiit)unção colho no casta (le testes iestiitos poi
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desigua[dades [ineares en] n[ode]os ]ineares. (Jn)a segu]]da prol)riedade, a qual

também dificulta o conteúdo prático dessas técnicas é a ausência de limites

estreitos superior e inferior para a distrit)unção nula assintótica. A terceira

propriedade é o surprendente resultado que a distribuição nula assintótica n)e

nos favorável pode não oconer no valor único do parâmetro que satisfaz todas

as restrições por desigualdades com igualdade

A distribuição nula da estatística da razão de veiossimill)onça quando az é

substituído pela estimativa usual .$2, é un)a mistura de distribuições do tipo

F, tanto en] (1.] ) como em ( 1.2) (vi(]e Wolak, lç)87). Esse resultado contrasta

coil] aqueles obtidos pot (;ourieroux et a1. (1982) que sul)stituen) a=z pela

correspondente estimativa. de nláxinla. veiossiinilhança- e veiificanl (lue os re-

sultados valem apenas assintoticzuilente. Simplihcttções e aproximações para

as probabilidades Q(q,r; Ays são em geral obtidas qual(lo íl matriz de cor-
relação associada à matriz zS. não de])el)de dos parânletios sol) zt hip(5tese nula.

Essa propriedade se verifica: enl partia.ular, para o c.aso de b populações.

Existem algumas situações df. interesse prático em (ltie zl teoiizl é l)astzulte dc'-

senvolvida. Por exemplo, suponllamos (lue temos }iJ, . . . , }tj variáveis aleatórias

independentes, tais que Xj -- ]V(/l{,a'), o' conhecido, { = 1,...,À; e J =
l , . . . ,rij. Podemos estar interessados em testam

Ho : llt = = /IJ; confia Hi : /ll $ .-. $ /'*,

cona pelo menos ullla desigualdade estrita sob Hi. A distiil)unção nula da
estatística da razão de ve[ossin[ilhai)ça, taml)én] conl]ecida c.oillo (lui-quadrado

balia (vede Ballow e al., 1972; R,obeitsom et al., 1988), é (la.(la pol

P. {-tá. ? c} P(Z',k;«,)P,.{X?.. ? .:},
l

r l

l 1 .:3 )
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onde to = (wi, . . . , toj;y denotam os pesos e nesse caso são definidos por toi - r{.

Aqui, os níveis de probabi]idade P(]?, kl w) = Q(k -- ] , r -- 1 ; A) não dependem

das médias pí sob Ho. No entanto, a dificuldade de computação ])ernlanece,

especialmente ])ara k > 5.

Outra situação de interesse é a seguinte

= /lk contra Hi /li $ 1/l2, , /IJ;l,

onde l/z2, . . . )/tx;l denota qualquer oi'denl e é assumido pelo menos uma desi-

gualdade estrita enl Hi. A distribuição 'lula da estzLtística da razão de veios-

siiliilllança é a mesnlzl dada eil] ( 1.:3), ilo entanto os coeficientes (le coiielação

associados a .& são diferentes, porem de )enden) somente (los p('sos.

Aproximações, algoritn)os e limites pala as pior)iLI)ilidades /'(l?, k; tp) l)en) como

para as distribuições X2 e É2 (quando o2 é clesconllecido) enl situações parti-
culares são dadas en] Bohiei e (;how (1978), Sun (1988), (1;11a.se (1974), Sis-

kind(1976),(1;nove(lç)80), Robertson e Wiight(lç)8:3), basal)uchi e I'iulatunga

(1985), Wright e Tias (lç)85), Single e Wiigllt (1986), Lu''&-s, R.ol)eitsom e

Wright (198ç)), Sing]l e Wiig]lt (]ç)ç):3), Lee, Ro])eitsoil .' Wiig]lt ( 1})$):]) e Ro-
l)ertson, Wright e Dylçstia ( 1988).

1.3 Modelos lineares generalizados

Suponha yl, . . . , y.. variáveis aleatórias index)endentes tais (ltie }'l peltellce à

família exponencial de distiil)uições. A média e a. variância de }; são dadas

poi E(X) = /zí e Vai-(XI = O'l V;, onde d'i (]eiiota o píuàilletru de dispersão
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e K = y(pi) é a função de variância. Adicionando a suposição de que g(/lí) =

77i, onde l?f = E;:. zíj/ij, temi-se os Modelos Lineares (;eileralizados (vede
McCullagll e Nelder, 1989). Silvapulle (1994) ten) estudado a distribuição

nula assintótica da estatística da rttzão de verossinlilllança ])ara as seguintes

llipóteses:

Ho:/;-(P) =0,/}i(0) = 0 co«tr« H, /.-(P) # o, /.,(/j) ? o,

onde /}(/3) é um vedor k-dinleilsioilal, eilqiianto /}l(/J) e /l2(/JI são sul)vetoies

com dimensões ki e A; ki, iespectivíulleiit,e. Qual(lo ki = 0, 1)ii, pelo n Filas
uma desigualdade estrita eil] //i . E assuitlido (lue ll(/J) = f)/}(/i)/d/i ó cotltínuít

e de posto completo. Si]vapu]]e (]S)$)4) piopâs un] reina bastante geia] para

a obtenção da distribuição nula assintóticil (Itt estatística da lazão de veiossi-

ilnlhança no c.aso adn)a. Enl })ai'ticulai', o lema proposto pode também sei

estendido pata os ML(;s com ligação cailânica sol) as condições de regularidade

(D) e (N) dadas en) Fahrineii' e l<attfn]an]] (1985). (;oi]] a siil)osição tt(licional

de (lue a log-verossimilhai)ça é c.õncava e uszuido os insulta.(los (le l<od(le e

Palnl (1986, caso 11), mostra-se assintoticanlente que il distril)unção nulít da

estatística da razão de veiossiniilllança. é unlzunistuia (le (lui-(luaclia(los

/'>lW ? c} = >1: (2(r,t - kl;z\(/j))/'l.{X?+k. ? ''},

onde A(P) = ll2(/i)(.X7L''X)''ll2(/J)' , ll2(/i) = a/l,21/i)/a/i, V = diagÍI,i,
, pl.} e as demais (luailtidades sao as nlesnlas dít i'agressão linear'. E lnl-

portante lenlbiai' (lue a. concax/idade da log-verossiniilhailça e garantida. para

ML(l;s cona ligação c.anõnica. Na prática, a nlatliz A(/i) pode sei estimtida
substituindo 0 pela estimativil inesti'ita /i en)hora i)ão seja garantido (lue a

distribuição ol)tida coiiesponda à situação n)ellas favorável. A simplificação

das probabilidades Q(I', A -- Êi; A(/iil) continua sendo um tópico lelevailte de

k ki

0(
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pesquisa, especialmente pala k -- ki ? 5. O outro caso de hipóteses do tipo

arie-sÍdcd é o seguinte:

/}(/i) ? 0 contra H2 -- HI,

onde H2 : P C R' Conforme mencionado anteriormente, Wolak (1991) tem

mostrado para unia classe geral de modelos nã(»lineares (lue devido a de-

pendência de A(/i) em Jli, a distribuição nula assintótica menos favorável
da estatística da. lazão de veiossinlilliança. ])ode não sn ítlcíulçada (luíuldo

/}(/i) = 0. Definindo o sul)conjunto (l. /i(/i),/}l,(/J) = (/1.b.(/J),. ..,/&b,,.(/i)y,

onde [ $ 171 $ k e ] $ b. $ k, \Vo]ak (]ç)ç)] ) il)ostiit l)íuít giíuldes íunostras

(lue a dista'ibuição nula\. sob a hipótese /IÓ(/i) = 0, tiLI (ltie /l.i(/i) > 0. é (lzt.da

poi'

f U
P, {W ? .-} = >: (2(r,,,,; .Àü(/j))8{ ).:..,, ? .'}.

onde /}i(#) é o co«]ple«-e«t. d« /.ü(/i), Aó(/il = [ll,l/i)(.VTL'.X)'']]õ(/Jy ''

nÓ(D) = a/tÕ(/i)/?i/i tem dimensão 111 x 7). E possível it)ostitu apenas qti('
a hipótese menos favorável o(.oiie (quando /IÕ(/i) = 0. o pior)lema é definia

esse subconjunto. Não obstzulte, Wolal{ (1991 ) tem eil''oiltia.d , l,aia .' ? 0 os
llnutes

iP,{Xf2cl$ P,{W? :} :lf{.{ÀÍ.. ?cl+;P,.{:\Í2.},
que enl geral são conserva(]oies, especialillellte qual)do k ('desce. lÇodde e

Palnl (1986) apresentam os valores críticos ('orlespon(lentes a valias níveis
de significância. IJnl iesulttLdo impoitailte (lue })ade ser ttplicado il(lui(vede

Perlnlan, 1969), é o fato da distril)lição nula menos favorável sei alcal)çada
quando in. = k nos casos en] (lue Z\(/i) não clepen(l.::' (l(, /i. .AI,li('açõps (lesse

i'esultado são apieseiltadas elll Pílula e Seio ( 1994. 1})ç)5)
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1.4 Tópicos de pesquisa

Colho foi n)encioiiado anteiiornlente, a concavidade de alguns modelos })ara-
métricos tem facilitado o desenvolvill)eito dzl teoria assiiltótica de testes do

tipo one-sidcd em regressão. Nesse sentido, ])lopon)os investigam inicialmente

a teoria de testes Oltr:-sáded para il seguinte clitsse de modelos de regressão:

}l = ;rl/i + aZf, ; = 1. , ?}

o«de zl =(;«{-,.. ,:'f,,), /i =(/it,...,/i,,I',a > 0, co]]] '': '-:.,- Z: «:--.l., i«'l.
pendentes e igualmente distribuídos cona distril)lição log-gaiola geiieializada

cuja densidade é dada ])or (vei La.wless,lç)80)

À2À:-' .x})IÀ:+ À'c(À) -- À' explÀ'': + c(À)}l
I'(À') '

onde --oo < : < oo, .(À) = d'(À') -- 21ogÀ .' V,(-:) = al.,gr(.i )/?;l- éa

função diganla. O parânletiu /J é des( onliec:ido, poteiii À e ttssuinldo cunlleci(lo.

Quando À :: 1 , ZL dei)si(lado ttcima. i'aduz à (lista-il)uiçã.o (lo vttlot t'xtieillo pít(hão

e pala À -"> oo tem-se a. distril)tiição ilotinal padrão. Testes (lo til)o Ollr-sidcd

envolvendo /i são investiga(los a.(lui. A extellsão dos i-eslilti dos pala. o casta de

dados censurados poderia sei tiulil)éln investiga.(la.. Eili l)a.iti('ulai, ilo casta de

réplicas pala os vttloies (las variáveis exl)licativas, terem)os \tília. outra versão

pala (1.4) dada al)eixo

/(;) -

y;.í = :z:7'/j + afZij,

á = 1,...,g, .j = 1,...,7}f,onde ai,...,ag são desconhecidos e Z., segue

unha distribuição log-ganizt gene]alizadít com parân]etio À desconhecido. A(lu],

é de interesse investigam' liipoteses restritas envolvendo ai, . . . l a!/, colho poi

exemplo testar //o : ol = - . . = a!, (oDEIa //i : ai $ - . . .$ a!/. coill pelo nlei)os
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unia desigualdade estrita em Hi. Esse tipo de modelo tem sido largamente

a])lacado na análise de dados de sobrevivência. Nessa situação particular cle

importância prática procuramos formas simplificadas parít os pesos. Muitos

dos resultados desenvolvidos nesse assunto, particulaiillellte pala À = 1, são

descritos também en] Pauta e Rijas ( 11)q6).

Numa segunda etapa, o objetivo é a infeiêilc.ia sol)le o parânletio de inclinação

no modelo estiiitliial (l(, t('glr'ssãu 1101 ill;tl ( oill elmos nas vzu iáveis. (loilsl(leia-

inos g po])ralações , tal (ltit' l)iuit a- pol)maçã.o f, exista' liilla. va.fiável ttlea.teria.

l)ivaiiadit (yf, ]:i), ttLI (lue

g/i.f = ai + J(jf:z:iJ,

J :: 1,2,...,7}í, i :: 1,2,. ..,g, aí e /i. sei'ão estimados e .z:i.j e 3/iJ não são

observados diretiullente. [)ávido aos pior)]enlas de idelltií]ca.])i]ida(]e iillp]í(-itos

no n)odeio, ele é coilsideiaclo eni suas duas versões : À.i:: l;#'- coilhe(-ida.

conhecida. A(lui é de interesse iilvestigi\.i hil)(;teses iestiitas

ei)volvendo /ii , . . . , /47, como pol exen)])lo

H.'.t3. = = /i. c.onttt HI /ji $ 1/j,, /j.,l

Esse modelo ten) sido usado en] múltiplas aplicitções iii(liisti-bílis. Pinte dos
resultados descritos nesse i sstinto podeill tailll)én} sei encontizLdos ell] lojas,

Pau[a e Ro]faiin.' (]9ç)5).

Vários estudos de simulação foram ieztlizados coi]) o ol)jetivo (le estu(lai íl con-

veniência do uso de a])roxinlações mais simples ])ara os coeficientes Q(k, r; Ays

en] situações de interesse prático.
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1.5 Organização do trabalho

Este trabalho é orgzutizado em quati'o capítulos e quati'o a.pêndices. O(Ja])ítulo

2 é dedicado ao estudo de teste de llipóteses restritas por desigualdades não

-lineares. Nesse ca])ítulo deflninlos as condições gerais de regularidade e as

diversas estatísticas do teste pala as quais se estai)elegem as e(luivalêiicias

assintóticas. Tanl])énl é deillostiado (lide a. distiil)ttição ltiila. a.ssintótica da.

estatística (lo tese(, ó tinlíl nlisttiia. (l(, (lista tl)tilções (lo til)o (ltii-(ria-(llitdo. [)e

fiilin)os as piobal)ili(la(les (It- iiív(}l, sitas sii }pliíl(ações e t\.l)coxim (;ões

No (.,apitulo 3, estes(leillos os i'esultados do ('apltlllo 9 l)aia. o ino(leio (le ie-

glessão com distiil)unção log-gtt.iiltt geilti'alizada. [)efiilinios as estzLtísticas do

teste e niostranlos (lue a distiil)iiição nula assintótica. cuiitiilutl seio(lo iilll mis-

tura de clistril)uiçõ('s (lo til)o (ltii-(ria.diítdo. E nlostit\.(lo (lti(' a-s l)tol)a.bili(la(les

cle nível clepeildeil) uiiicaillente dos l)estes enl valias situítçoPS (le inipoitâi](ia

pi'anca. Estudos (le sinltilação são feitos palít ztpioxin)a.i esse's pesos pelos
coeficientes de l)estes iguais.

O (,a])itulo 4 é dedicado ao illodelo de regiessao estiutula.l iiuri al coill eixos

nas variáveis. Estai)elegemos zls estatísticas (lo teste e (lemostiaillos (lue a. dis

tiibuição nula assintótica. ('oiitiilua seda uilla lllistuia. (le clisl,i-il)ui(;ões do tipo

qui-quadrado. Nesse caso as pior)abilidades de i]ível deppt](le]]] ui]ica.i)lente

dos })egos pala alguns ci sos ptuticuliu-es. Sinliliunleilte a.o (la.l)ítulo i3, estudos

de simulação sãu realizados.

Finalmente, resumidos nos apên(liceu, alguns tesultaclus (la. liteiatuiil utiliza-

dos iia tese. Tanll)énl apresenta.mos as tal)elas geladas l)oi sinlulttção e os
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programas usados nos exemplos



Capítulo 2

}llipóteses na forma de
desigualdades não-lineares

2.1 Introdução

Existem) inúmeros pior)leia)as, pa.rticiilai-mente elll Econuilietiia. elll (ltit' o

es])aço palanléttico é exl)resto na folha. (le i-estiiçõt's (lo tipo /}la) ? 0, on(le

1] é uma função c.ontíiiuít de /?l' edil Rt de ])oito k, sendo (lut' o sinal ? sig
nifica que cada coi[[po[iei[te /i.j de 1] e l)ositiva ou nula.. E (IP nosso interesse

desenvolvem piocedinleiitos de estinlaçã.(, e testes (lti(, lev(,nl eii ('oiisideiação

essas restrições. O estudo (lessem pio(edlnlentos são mais complexos (lo (lue

110 caso usual eni (lue 0 vzuia. llvienleiit(: iio /?p. Pool)ontus tiestP (:iLpitulo fa-
zer unia apresentação dos iesulttl(los mais in)portíultes telztciolla,(los ('oill teste
cle llipóteses na forma de desiguztldades não -lineares. Inicialmente, discuti-

mos os resultados de ]Ço(Ide e Palnl (lç)86) que propõelll un] teste do tipo

Wald ou distância D para testam lli])óteses restritas poi desiguítlda(les não

21
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lineares. Devido às dificuldades para optei a distrit)unção nula assintótica

da estatística do teste (quando o núnleio de desigualdítdes aumenta, l<odde

e Palm apresentam limites pala os valcres críticos do teste sob a hipótese

nula. Eles também ])rovam que a distribuição nula assilltótic.a de D é uilla
mistura de distribuições do tipo (lui-(quadrado. Enl s(,cuida, apresentamos os

resultados de (;oulieioux e N4onfort (191)5) que il)ostram foimalnlente a equi-

valência, assintótica das estatísticas da lazão de verossimilhança, de estore,

de Wald e de l<ul[n-Tuckei Fina o caso .lo teste cle l]ipóteses ]] foii)]a. (le de-

sigualdades não-lii)eaies. Ei l l)a.i'ti('lilal. é inosti'a.(lo (ltit:' a (listtil)iiição nula.

assintótica da estatísticíl dp l<tthn-'l'u(kei é unlz iliistliii d(, (listril)uições (lo

tipo qui-quadrado e (lue a nlesi la é assintoticzuilelitp e(liiivtt.lellte à. distâti('ia. [)

de Kodde e Pala (11)86). O caso (l(' llipótes(.s titilas lest,lilás ('sl)lula ilo pro-

blema da determinação dit distril)unção nula nICHos favoiá.vel, (llif' (.n l)oia sejzt

uma mistura de qui-quadl.idos, é de difícil (leteiilliniLção. tliil lema- l)imposto
poi' Wolak (lç)91), enl (lue ess.:' })lot)lema. é discutido, é al)i'esentiLdo nz\. Seção

2.4. Finalmente, discutimos a. rompi.ilação (los (,deficientes (lzts distiil)liições

qui-quadrado ila Seção

2.2 Distância de Kodde e Palm

l<odde e Pala (l$)86) pior)õent uill teste (lo ti])o Wal(1 1)aia. testa.l hip(3teses

restritas na fon)[a. de desigualdades t]ão-liiieíues. A fi]]] (it ttpresentai esses

resultados, vaillos supor (late as restrições sol) o vetui (l(, pa.iâilletios a C /?l'

são formuladas en] tei'illos (le /c funções contínua-s index)en(lentes /l.(a), as quais

são dlfeienciaveis en] alguma vizinhança aberta do veidztdeiio paiaii)etio ao.
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A hipótese a ser testada é da tarDIa

Ho /.-(0) = 0, /.,(01 = 0 co«tra H- /ti(0) # 0, /}2(0) ? 0; l2.i)

ou

Ho /.-(0) (0) ? 0 co«t-'« H- /.-(o) # o, /.,(o) Z o (2.2)

As din)ensões da ])artição de /}(0) em /}i(0) e /}.Z(0) são ki e k -- kt, ies])ec-

tivanlente. Quando kl = 0, assumiu)os que sol) H. existe pelo ineilos ullla
desigualdade estrita eill (2.1). Sob H. enl (2.2), os pzuãiiletios são .oin-

pletanlente não restritos. Pal-it api('se.leal u teste' (le \Vitl(1 1)aiít i('stiições

por igualdades ull desigual(la(les, a.ssun lhos (lu(' éJ l)ode sel ronsistentelneilte

estimado poi 0 tal (lue a. distiil)ttição as:;intótira. é (lít.da l)or

a.) =Ç /V(0, /o), l2 .:3 )

onde /o pode sei consistenteilleilte (-stinlzl(la pot /.

Transfoinlamos as funções (l.,s paiâiiletros /}(0) ein ilill ii',v., vete,i (le l)êuâinetros

'y 'xiy .' { ,l;l'. . l

7. = X/;i/.i(0) e 'tí = V'i/,.(Õ)

A matriz de covariância assintótica de 6 é portanto dadtt pot

E = n/á''n' l2.S)

onde o argumento éJ tem sido uillitido l)ata efeito de siilipli('i(latir e rl :: d/i/aOí

é a matriz Ã; x /) das derivadas pai('tais de /i.(a) com leia(;ào aus elelllentus de

a. A matriz de covaiiância = po(le ser estima(la por =, coi]] a ex])cessão l2.S)
sendo avaliada eil] a.
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Sejan] .r?o e f?i os espaços possíveis })ara 'y sol) as liipoteses nula e alternativa,

respectivamente. Sob as hipóteses (2.]) e (2.2) os espztços prováveis são con-

vexos en] '. Dehnimos a. função (distância na inétiic.a. E. coill relação ao vetou

z, por
112 V-l,,.

Usualillente a n)atiiz E não é com)ácida e deve ser substituída poi unia es-
timativa consistente E. Sejam 'to e if os estinladoies de mínima. dista.i)cia os

quais satisfazcnl as iestiições sol) Hí. e Hi. respectiva.iiie'nt('. [)cfiiliinos

l2.õ)

+ 5'" il'- ,ili: ll ':} - l ll'

o +' ll' «]i!, ll { 7 ll', (2.8)

onde Z)i, i = 0, 1, é a distâncizt mínima (lo estima(loi iiiestiitu ( isto ó '} )

ao ponto n)ais próximo sob H{, 1 = 0, 1. [)e fato, {u e I' são as pioje(;ões

oitogollais (le ' sol)ie /?o e /{i . iespectivaillellte. ( 'oillo /?{) e /?l sao (oilvt'xos.

+0 e 'c são dotei'illiiia.dos tl(, foi'ilha. tliii(-a. L)efiiliillus o tt'st.(- (lít (lisa.âil(.ia. Oll

teste do tipo \Val(l (oillo

D = /)o -- /)i . (2.91

Usando proprieda(les de pi-ojpções ortogonais, ol)temos lii la fole)liilzt(:.ã.o iLltei-

nativa para esse teste,

o ll' - ll {' ll' . (e.io)

(l;on)o Ro C .f?i, /,) será seill})ie não -negiLtivo. Se /) exce(ler o valor ciíti(o
pai'a un] nível de significâllcia pié-estai)eles.ido, iejeittu lus a hipótese' ilttla.
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2.2.1 Distribuição nula assintótica de D

A seguir discutimos as hipóteses c.ompostas (2.1) e (2.2) e apresentamos a
distribuição assintótica de D sob Ho.

Consideramos iniciam)ente (2.1). Quando Ho : l = ('yÍ,a';y = 0 e HI : 7i :#

0, l2 2 0, temos t' = 0 e +' é tal que

'l'i + S.,=L'('i; - {,), l2.i l )

onde 1; é solução clo prol)leiloa

Tii(t, - 'r,ys;J({, - 'v,). (2-i2)

A ])artição de E está. em concordância com 7. O teste do tipo Wald é (lado
por

l I' ll'

lt- - E., ;Jt,ySit!(t- - E-:E;21'i,)+({$=;:'1;),(2.1:3)

onde Ei.2 :: Eli -- diZE;2iEZI. Os dois termos do la(lo (direito cle (2.1:3) sào

assintoticanlente independentes. O prinleiio tem distril.)unção XX;. . A distri-
buição do segundo é unia mistura de q = k -- k] distiil)lições (lo tipo .Xz, tal

que a distribuição ])aia grandes an)ostras de (2.1:3) pode sei escrita como

P.(0 ? 'lE) = }: (1?(V, r; E,,)P, (X';-..x.. ? .:),

onde c 2 0 e Q(q, f'; E:Z2) denota a piobabilicla(le que exzttail ente r colll])Quentes

da variável aleatória +; sejaill positivos. O iesulttLdo (2.14) tem sido ol)tida

por (;ourieioux, Holly e Monfoit (lç)82), 1'inda jlt)0:3) e Peilnlai) (lç)6ç)) no

q

f U
l2.i4)
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caso de estimação pol niáxin)a verossimilhança e ki = 0. Pala A;i = 0,

a distribuição degenerada na origem.

Para o caso (2.2), com Ho : 'yi = 0, '2 ? 0 e //i : 'yi # 0, '2 Z 0, temos

+' = t, +f = 0 e t! é a solução de

TI.%({, 'v, X,.Ei.'+.y ;l({, - 'v, - E,.EÍ.'l-),
onde E2.1 = E22 -- E2iEÍIE21. O teste do tipo Wald hca. da.do poi

l2.is)

{ÍSÍ.'t. + (5', =,.SÍ.'+.yS;l(t, 11 -- E2. EÍ.''ti ).(2. 16)

Quando E não del)en(le (le a, o illá.xittlo sob a. liil)óte'se iitil l (la (listiil)tii(;ão

para grandes amostras (vede Pei]ix u) ]$)(i!), teoienitt 8.i3; Nties(]l ]ç)6(i), é igual
a

s--P P,'(0 2 '1E) :(l?(V,r;S:.-)P..{XÍ., ? .'},
'n 2: o r:o

onde o peso (2(q, r; E2.i ) denota. a ])iol)al)ilidade (lue r coinpotit'ires (lzt vtuiável

aleatória +$1 sejalil positivos. A mtLtiiz E2.i é a. nla.triz (l(- (-ovaiiâitc'itt cot)di-

cioilal (le ,y2 (la(lo ]'i. Qiia.ll(lo }l iiltttiiz := (le])ei)(It:. sol) //u. (los l)iliiLilletl'os,

não necessíuiai [ei[t.e }] sitiiação hei)os favorável é a.lciu](:a.(la (,oi]] to(las as

desigualdades lla foimtt (le iguztldzt(les, isto é (llialldo /z.(a) = 0. Esse l)lol)leillzt

seta discutido ilil Seção 2.4. Os coeficientes Q(q,r; Eys, taillbéill cllíunados

de probabilidades de nível, serão api'esentados analiticainente nzl Se(;ão 2.5.

lu.i7)

A principal dificulda.de (quando testamos restrições l)oi (lesigtialdades consiste

no cálculo dos coeficientes en](2.171 a itie(lida. (lue o llúilleio (IP restrições poi

desigualdades aunleilta. Poiéilt, do teoieintt ((i.2) (1e Peilii)iui ( lç)(iç)) poder)os

obter' limites supeiioi e infeiiol l)ailt os valor-es críticos ('oii't'sl)ulideilLes a. un)a
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determinada escolha do nível de significância a. Esses limites são
resolvendo-se as e(luaçoes:

obtidos

,.i'Í. P.(0 ? 'lX) - ;P,ilXÍ. 2 c) + ;P,(XÍ..-- 2 c)
l2.is)

,::"o(0 ?'lS) - {P-(XÍ-- ?')+;P,(XÍ ?'),
respectivamente, para c-

2.3 Condições de regul;aridade de Gourieroux
e Monfort

Gouiieroux e Monfort (1995, (1;apítlilo .21) tratêull de mzuleirzt formal u pro-
blema, de testam hipóteses na foiil)it de desigual(jades não-lilleiues. Apieseilta

mos a seguir as condições de tegulalidade

e Sqa Z,(0) u]]]a função (le ve]ossin]ill]a.i]ça e (lenotíLiei])os l)oi ao o v('l(la-
deira valor do paianletio 0. Suponhamos (lue

1 . ,, . . d - ., . ..l
-7:(,r(0o) --b /V(0, /.-) e -- -:/\'(0o) -=} ./o,
V?z ' ' ?z

onde {,r(0) = aZ,/aO e /\'(0) = d'l,/aOa0'. Pala siin})lificai, vamos supor

que as nlatiizes /o e Jo são iguais.

lu.i9)

8 0o satisfaz k restrições poi desigualdades escritas en] foiilla explícita

/}(o) ? o + /}j(o) ? o, J 1, 2, k (2.20)

onde /i é lu])a fui[ça.o cle /?p en] /?Á. A l$ ?), com o .Ja.(ol)iaiio (le posto k
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e O estimados não restrito de 0, denotado pol 0, existe e é solução do
pioblenla de n)aximizar L(0), 0 C O. Quzuldo élo peiteiice ao intelioi de

O, o estilllador 0 é tal que

.,/;(ó - a.) -$ A'(0, .J.;' ).

Finaln)ente, })oden]os defii]ir outros estimadotes iestiitos. Se ,4 é un] sul)-

conjunto cle lilclices (le {l, . . . , k}, l)oclei-los coilsi(leram zl solll(;ao do problenlzt

nlaxÍo:/.,W):o} L(0), pata. to(lo J C ,4. o estiilla.doi lestiito pela igual(la.(le é

denotado 0o

2.3.1 Estinaador restrito por desigualdades

Definição 2.1: o estima,(loi 0'. iestiito peltt (lesigua.l(lít(le é a. volt.ição (lo pi'o-

blellla de n)axin)izí« Z,(a), 0 € O, s-ajeito às iestriçõ« /li(01 ? 0, . . . ,/}x.la) ?

0. Esse estinladoi admite foiillas difeieiites conforme a.s i(-stiiçõc's sejzull oii
não satisfeitas.

Pode-se tanlbénl iesolvei, (luiul(lo L(0) ó tllllâ fiiiiçã.o (óilctl.vtl, o pioblenla

de otimização intio(luzindo niull,il)li( z (lares, nesse c.aso, cl)a.tllitdos (le lÇtihil-

Tuckei (l<T). Piecisaitlos (le /: tnultil)liga.(lotes ÀJ associa.(los !t.s (liv('tsíts ies

trições /}j(0) ? 0, .J = ], . . . ,k. O Lagliu)piano fica ditdo pot-

/,. + }l: Ãj/,j(o),

e as condições de l)iinleira. ordem são

A

]J

. Ü-(õ',.X) = o + r/(õ') + n'(õ').i 0, o--.l. À
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8 Condição (to sinal: para todo J = 1,2, , k, /}jlO') ? O, Àj ? o

8 Condição de exclusão: para todo .j = 1,2, , k, .Xj/.j(0')

Definição 2.2 : dado que o .Jacobiano de /l. é de posto k, ])odelnos mos-

trar facilmente }nelação enfie os nlultiplicadoies de l<uhn-Tuckei e a função
escol'e

Ã(õ')E(õ')ii'(õ')I''rl(õ')s(õ')u'(õ'),
onde E é positivzl definida.

l2.2i)

2.3.2 Convergência

As piopriedit(les d(, conv('igêiicitt. (l(, liiil (,stiilllt.(loi- ol)ti(lo l)t-la. i11ztxiinizit(:.ào

dit função L não dependem dzt zutsênciít ou l)terei)ça d(- iestii(;ões; (lai segue tl

convem'gênc.ia dt' 0' ptua 0o. Tambéill l)o(l('iiios comi(.Ittii (luc

!.X .(oo)E(oo)n'(oo)I''n(oo)E(oo)!r/'(oo) -; o

pois a condição usual de identificam.ão assintótica. é deliiii(la l)a.rtt to(lo f > 0,
c01110

,l.qU, p(l:r/W.)l ? ') - o.

portanto ' X -5 0.

Poi outro lado, o estudo das disttibtiições ZLssintóticas (le V'ii(0' 0o) e cle

:)=À é muito mais difícil. Se 0o pertence ao inteiioi do (lomíiiio, isto é, se
/}j(0o) > 0, .j = 1,...,k, 0' é assintotica.]llente eqiiivaleilte ao estinladoi

não restrito 0 e é (lesse falto. a.ssiiltoti('a.iilei)te ilollllalnleijt.t' (list.ril)uído. Ao
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contrário, quando 0o se aproxin)a da fronteira do domínio, a distribuição limite

toma uma forma muito conl])mexa. A seguir (]etei'minanlos as distiil)lições das

fui)ções de 0', quando 0o satisfaz/}j(0o):: 0, J = 1,...,k.

2.3.3 Teste da hipótese Ho :/l(0) = 0 contra Hi :/}(a)
/;la) # 0 (caso l)

0,

Suponhamos que tl função L(0) stLtisfiLZ ils c.oil(lições (I'' iegtiltui(lít(IP (lehlli(las

enl (2.19) e (lue as ditas matrizes /., e ./o sã.o iguais. (:ol)foiitle foi (lefiiiido

acima, denotarenlos poi' 0' o estiilia.dul. restrito ])ela. desigualditde e sela. 0u o

estinladol restrito pelzt igttalditde. Assiltl, 0' é solução clo l)ioblenla.

-«« z,(o).
{o :/- (a)?o }

À designará o vetou (le intiltiplic:tt(lutes (le l<T a.ssociit(lo }l essa.s iestiições e

(/(0') denotalá o vetou (le es(oi('s ítvitlia(lo em 0'. Sinlila.ililt'iate, 0' é solução

do pioblemit

l2.2e)

---«x Z,(0).
{0:/.(0)=u} ' '

Da mean)a forma, ÀO deilotaiá, o vetou de illultiplicadoi(-s (l(' Lítgtzmge asse

dado às iest['ições e //(0u) sná. o vetou íl(, es('aias a.valia.(lo (,i]] 0u

lz .2:1 )

2.3.4 Equivalência assintótica das estatísticas do teste

Definição 2.3: uma estatística do tipo da lazão de veiossintilhaiiça l)o(le sei
definida como

zlt(Õ'') - t(Õ')l
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21.,:l?jl}., L(o) - .,:llãl:., L(o))

Sob a hipótese nula H. : /}(0) = 0, os dois estinladores Õ' e Õ' convergem

para 0o. Podemos então a])licor unha expansão (por exen]plo en] série de
Taylor numa vizinllança de 0o) na estatística Z,R para ol)ter uma estatística
equivalente

2l-!::LT'(0o)XÓ;(Õ' - 0o) - l;,,(Õ' - Ooy/o(Õ' - 0o) + «.(ll Ó= - 0o ll:)

-l'Jãr/'(oo)Ó;(Õ" - o.) - i"(Õ' - ooy/o(Ó' - o.) + '«(ll Õ; - oo ll')}l

2i:hu'(o.)«ü(õ' - o.) - 'J;{/'(o.)a;(ó' - o.)

-;«(Õ' - 0.y/.(Õ' - 0.) + ;''(Ó' - 0.y/o(Õ' - 0.)
+..(«--(ll Ó= -- ao I', ll Õ: -- a. ll'))l.

Nessa expansão adnlitinlos implicitlulleilte (lue Z, é defillida ilumzl vizinhança

de 0o. Essa suposição é illailtida ao longo deste ('apítulo.

Expandindo em serie de Tayloi a. ('on(lição de prin)Cita. oidenl sol)re o litgrail

giailo

{/(Õ') + n'(Õ').i

obter)os

Jã /w -/..,/;io':
Da nlesnla foin)a ol)ten)os

ad + n'wo:ài + ..(ll ó: o. ll:) (2.24)

liu(o.) - /..ó;@'
Â'

o.) + n'(o.)0i + ',(ll õ: oo ll') (2.25)
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Enl (2.24) e (2.25) obtemos os valores de J=(/(0o) para serem substituídos ila
expansão de Z,R,

R 2l{.r...ó;(õ' - oo) - n'(oo) 3: - 'P(ll ó; - oo ll:)}~''a(õ' - ool
\o

-{/.v'ã(ó' - a.) - n'(oo)'3; - 'P(ll õÍI oo ll')}~'';(ó' oo)

-{«IÕ' - o.y/.(Õ' - o.) + !"(Ó' - a.y/.(Ó' o.)
+.,,(«."(ll Ó: o« ll'. ll Õll -- oo ll'))l

,.(Õ' - 0.y/.(Õ' - a.) - ,,.(Õ" - 0.y/o(Ó' - a.)

-zV'ã(Õ' - 0«y ll'(a.)--p + zv''ã(Ó" - a.y 11'(0.)-

+.«ã(Õ' - ooy..(ll Õ= - oo ll') - v''ã(Õ' - a.y..(ll Ó= - a. ll')
+o.(«.-(ll Ó: - oo ll', ll Õ= - o. l ')).

Agora váRIos expaiidii a. rali(lição (le exclusão /l.i(0'lÀ.i :: 0. l)tua todo .j

1,. . . ,k.(;omo /}.(0o) = 0. ol,temo:

/.j(õ')Ã, - /'j(a.)Ãj + n'(oo)«ã(õ' - a.))â + ',,(ll ó= - oo ll')

rl'(a.)~''i(õ' - a.)-31i + '«(ll õ: - a. li') - o. (u.2c)
Siniilarmente, obtemos

/;J(Õ')Â? - n'(oo)v'ilÓ' - a.)-3L + ',,lll Õ: - a. ll') - o, (2.27)

pois /}(0o) = /}(0o) := 0. Sul)sul,ttin(lo ila. últiil a. exma.nsã.o (le L/?, ol)teRIas

LR (Õ'-0oy/o(Õ' 0o) ,'(Ó'-0.y/o(Ó' 0.)

+@;(Õ' - a.y..(ll Õ= - a. ll') - V'ã(Õ' - Poro,,(ll Ó: a. ll')

[ 1



Aplicando o teor'ema de Slutsky aos dois últimos tem)os da expansão

podemos concluir que

LR «., «(Õ' - Ooy/o(Õ' - 0o) - «(Ó' - Ooy/o(Õ' - 0o),

onde «., significa assintotican)ente equivalente

anterior

l2.2s)

Definição 2.4: unia estatística do tipo Wald é definida coillo

l,t''n = ,.(Õ' Õ'y/(Õ' - Ó'),

onde / é unl estiilla.(loi consistente (le /o. A ldeitt dessa estai,ística é conipaiai

os dois estinladoies é)' e 0u. Notamos (lut' U''H estio dii'etiu Iene(- ligítda (onl a
estatística Z,R ailtelioi

l :z .29 )

Teorema 2.1: sol) Ho, as estiLtísticas de IVP e L/? são ZLssintoticiullente

equivalentes.

l)emonstração : «ja

o.Ig(oo, Õ', Ó')l a.y..(ll Õ= - o. ll') - v'ã(Õ' - a.y.,,(ll Õ: - élo ll'),

então

«(Õ' - Ooy/o(Õ' 0o) - ,.(Õ' - 0.y/o(Õ' 0.l + .,,Ig(0o,Õ',Ó')l

«,(Õ' - Ó'+ Ó' - a.y/o(Õ' - Õ'+Ó' - 0o) ,:.(Ó' - Ool'/.(Ó' - a.)

+..Ig(0o, Õ', Õ')l

«(Õ' Ó'y/.(Õ' - Õ') + u,;(õ' - Õ'y/o(Óll ou)

+.. Ig(0o , Õ' , Ó')l.

Agora, fazendo a. diferença. eiltl'e (2.25) e (2.24) ol)temos
\ \ o

/..á;(õ' - õ') = n'(oo)l:;-L + .,,(ll õ= - oo ll') .,,(ll ó= do ll'). (2.:311v?z

(2.30)
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Substituindo(2.31) em(2.30) ten)os que

«(õ' - ó'y .ro(õ' - õ') + 2n'(o.)(à-=;::!D.v'a(õ' - oo)

+v'ã(Õ' - oo)o.(ll Õ: - o. ll') - v''ã(Ó' - o.)
+o.Ig( oo, Õ' . Ó')l.

De (2.26) e (2.27) segue que n'(ao)]lã3ÀDX/';i(Ó' --0o) -$ 0 e aplicando o teorema

de Slutsl<y VCMus (cite os tios Újtin[os t,eiii]os na- exl)a.cisão (It' LR vão ei]]

piobabilida(le paiit zel-o. I'oi-ta.fito

LR -- IL(0' -- 0' yio(0' 0')

Definição 2.5: il estatísticíl de l<T coillpaitt. os nlulti])li(-a.(lotes À e Ào. Esstt

estatística é definida ])oi

/íl- - !(.i - .i'yfl.f''fl'(,i .i"l.

onde, sob a hipótese iiultt.. / e ll sãu estio tt(foles foilsisteiltcs tle /u (- Filão),

respectivamente

'/ 1
(2 . :32 )

Teorema 2.2: sol) Ho, a. estíLtístic.a. /\'7' é a.ssii)tou('a.itlent.t' e(lliivalente a l,R

eWW.

T) n n-i n n a+ ]' n '' =, . a. prova deus(, teor'ema. segtle (liieta.nlpnt.(- (le l2.:JI )

Definição 2.6: A estatística de Wald é cansei\lida. diietail ei te il ptutii das

restrições avaliadas sol) a. hi])ótese geral. Essa estatística é defii ida coillo

u.' = ,./.'(õ')in(õ').f 'n'(õ')l '/'(õ') l2 . :j:3 )
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Teorema 2.3: sob a hipótese nula a estatística de Witld é assintoticamentf

equivalente a L/t, IVa e /\'T. Demonstração

/.(o') 1/.(õ') - /,(õ'))
/.(oo) + n(oo)(õ' - oo)+ o.(ll ó: - o. ll')
-/,(oo) n(oo)(Õ' - oo) - ..(ll Õ; - oo ll:l

n(oo)(Õ' - Õ') + o.(ll Õ: - oo ll') - .,,(ll Õ: - o. ll'). (2.34)

Agora substituindo(2.:31) ei]](2.:]41, ul)tejl os

n(oo)'bin'(oo)

+in(o.)-3; il.,,(ll õ: - o. ll') - in(o.)'Ei - il',,(ll ó= - o. ll').

/,(o')

L)ai seglue que

V';/.(Õ') - 1](0o).f'' H'(Oo)à-:J-

O resultado desdado é ol)t,i(lo ao sul)stitliii (2.:i5) ('ill (2.:3:3) e (OI lpatí\.i coill

(2.32). Enl pai'ti(-ulai s(. /.. é identidade e se Hu é (la fuiiilit //.
estatística IV induz il

l2 . :15 )

a = 0, a

tl.' ll Õ' ll'

Definição 2.7: a estatístictl de escoit' é (lehiiidit poi

s = :.ltr(õ') - u(õ')I'/'' il'lrlf-' fl'l-' rl .í-' lrr(ó'l - r''(õ' )l.

onde / e ]] são avaliitdos eill é;u

(2 . :36 )

Teorema 2.4: sol) Ho, a estatística. de es('oie é assintotican)note equivalellte
às estatísticas LA, }Vn, /\7' e t4/'
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Demonstração : da definição (2.2), cona E - /o'' ten)os

:L.i(Õ')/o''n'(Õ')I'' n(Õ')/;' 'Jã{/(Õ'),
então

] -

?;'
Ü*'

-ln(a.)/ã'' n'(a.)I'' n(a.)/;' J;u(oo) '
-ln(ó') /.; ' n'(ó')I' ' n(ó') /ã ' -;:r/(õ'),

1.)01tanto

-l;(,i - .i'yn(0o).f'' H'(0o)-L:(,i - Â')m-" " ' ---"''' -' '"''M
-.Li{/(ó') - l/(õ')I'/.i'n'(ao)in(oo)/.T' n'(a.ll'' x

nl0.)/J'' --plU(Õ') - r/(Õ')l - ,q

2.3.5 Distribuição nula assintótica das estatísticas

Vamos exanlinai a. distiil)unção a.ssintótica. das estatísLicns (lo teste sol) a

hipótese nula Ho : /}(0) = 0. (;oilio elas são todas .'qilivzLleilte- é silficieilte

encontrei' a dista'il)uição (le unia. delas. Paio.indo da esta.mística. (IRAI e coil(.Fi-

tos ânus, com /o = Jo, ol)teillos

SÕ'(--L,i') in(oo)/''(o.ln'(a.)I''

onde \4.s denota vtu'hall('la. assina(;t.i('a. [)(-ssa nlall('ll'a pi'o('ui'a.illos a. distri-
l)unção nula de

{,I'lyl,l!(.x - .i'y=.(À - Â')l

f
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Note que a estatística : é assintoticainente equivalente à estatístic.a l<T dadzt

en] (2.32). Sqa /zo = Eo ÀO/X/ii, /z = Eo À/vii e determinemos íl dista'ibuição
nula de

l

: :' ll /. - /I' ll'
{/i:E. : /l?0}

onde »o segue assintoticaineilte dista'il)unção tloi'mal pa(leão

Lema 2.1: seja X un] vetou tLleatório de dimei]são k, (-o]]] disttil)uiçã.o normal

de média zei'o e nla.triz de ('ovzu-iâilcia ideilti(Iti.(l(. (It- oi-(l(-ill /e, (/x;) (, s('jlt /?

ullla n)ati'iz (luadiada sin étnica, inv('isível (le l)testo /:. A (listiil)tti(;ão de

: = i1lin . ll .V -- - ll'
{,::R-:?o} '

é uma mistura de (listiibuições do tipo (ltti-(luta(liitdo, isto é, : -.. >1:: (?(r)\'?,
onde Q(Z), g= 0,...,k, é um conj-luto d. pe .: tais q«.' (?(r) ? 0, E:C2(r) =
l e Xli denota a massa ])oiltual en} zei'o.

De naodo a sinlplificai zl deillollstiação ilã.o (lis(.iitiit:talos a.(lui a folha (los

pesos Q(r)/s, (esses l)estes s('ião ol).i('to (It' ti-tt.taiil( lit,o ('sl)(,(-ial ila. Seção 2.5 e

no Apêndice A). A demonstração seiii (lad:\. al)etlits l)aií\ o (-aso /e :: 2.

Demonstração : tls iestiições /?il: ? 0 valer) pa.ta. to(las a.s ('oinl)onent('s (le

R#. C;onlo R é unia illatriz siiiiétrica, e'las se (-scievelll: /?l:i: ? 0, RS;i: ? 0,

onde Ri e RZ são as colunas de R. O conjunto cle palitos {il: : Raiz: ? 0, Ria: ?

0} fora)a o cone convexo Ci2 ein RZ. Píuít ol)tê-lo é suficiente piocurat- (tais

vetou'esRI e R=z tíLisqueRi/?i >0, RIRÁ >0, RÍR, =0( Rl!/?i =0(vi(le
Figura 2.1).
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o cone Ci2 e então dado poi

c:, = { À. R. + ÀzR2, .Xi ? 0. Àz ? 0}

A escolha (los vetoies Ri t' Ra não é úiiic.a (le tiLI n)odo (lllf:' fada iiiil (deles

pode ser definido de fora)a diferente bastando parít isso sei inultiplic.ado poi

um coeficiente estritaillente l)ositivo. Entre essas escolhas, pode-se optar por

dois vetores coluna da inveiszt da matriz R : Ê =(Ãi, Ã:z) = R''.(;onl efeito,

aia- a;x.: i. R;a-

figura 2.1: Cone Ci2
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Ficam também definidos os cones convexos

C. =Íz: Ê{« ? 0, Ãiz$ 0} +,X:Â:, À. ?0, À, $0J;

Rí#5;0, À$;-?0l=l# +.X,Â,, À.$O, À,?0} .

ÃI«S;0, ÂI,a5;0} +À:À,, À- $O, À2$0}.

O valor ótinlo de : é ditdo pot

-ll.v r','..jc., .x ll'=ll /','..jc..\' ll'

oildc P7'0.J.À' denota a projeção (le X subia o coilc' C. A piojeção toilltt (livf-tias

formas conforn)e tl })osição (l(- X

Se .X C Ci.Z

Se .X € C.

Se .\' C C,

Se .\' C CV.

I'7'0lc..v ll:

l /'z'o./c...v ll'

F'7'0lc..v ll'

l r'7'.Jc..v ll'

0;

l f'7'0ln,.v ll:

l r','.J/...v ll' .
-\' ll'

A projeção de X sol)re o coice cottlci(le ('onl a.s pioj('ções sol)rt' unl sul)esl)a.ço

cle dimensão zelo se .\' C CiZ; (le dinleiisào l se ;l' C Ci U Ci; (le (liilieiisã.o 2 se

X C Cd, (vida Figuitt 2.2).

Se denotari].os o: "entoa B = (: C .4), Bu = (-\' C C.,,). B- = (-V C

CI), .E?Z := (.X' C C2), lj3 := (-V € C12), oi)(le A e iiiii evento (lha-l(lidei, teillos

(lue
3

p,.(B) aln,) p, (Bj).
.7=0

Cotllo X -- Ar(0, /2), temos indepen(lêltcia enfie .X'f + .V.j e .VZ/.\'i. (1) evento
Bo é função uni('anleilte (la va.i iá.vt'l .V.Z/.Vi . Elltã.o segiit' (bit'

P,(BIB.) P,(-Vf+.VIÍC .4 Bo)= /\.(.\'f+.\'j C .al
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onde Pa(,4) denota a dista'ibuição de probabilidades de villa distribuição (lui

quadrado c.on] dois graus de lil)ei'dade

Também segue (lue

p,(alB.) p,(o € ,'1lB:,)

onde Eo denota a massa pontual ein zelo. (;onlo a distribuição iloiinal padrão

é invariante ])oi tiailsforiilações oitogollais, po(lemos sul)ot (ltit' os cones Ci

C2 coincidell) coil] o quadrante positivo. l)evemos então citl(.uliu-

p,(x? € ,'1lx. 2 0, x, ? o) /4.(,\'f € Ál-x- ? o) p, (.\'f c ,a)

uma vez (lue .X'i e' .X2 são in(lel)( i](lelltes e a. (listiil)liição (l(, .Vi é simétrica

Pi denota a distribuição de unia Xf. Fiiialn)elite, tlotaillus (lll('

Q(o) r4.( B3), (?( ! ) r',.(Bi ) + r', (/?2) .- (i2(2) r\ l Bo ) ,

dai seglue (lue

: -- (2(0),\li+ Q( 1)xf + Q(2)x:.

A demonstração geiii.] s(-gtiiiá. (]e foinia. siiili]a.i. (fila.ii(]o A ? :] l)ie(isíneillos

introduzia os vetoies('oliiila/?,, ;:: l.... .À-. (la iilatiiz/? (, us vetules (o

lula Rj, .j :: l,...,k, cla. nlzLtiiz /?'i. Pa.ia todo siil)(-unjiillt.o de ítl(li(-es

a C {l,. . .,k} defiillnlos os cones

C..i = {# = >, À.f.Êj + >1: À.iRj, À.j ? 0 se J C ,4 e À.j $ 0 s(' .J C À},
.jcÁ .jc .,Ã

e segue então que

: - }: (?(r)xil
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onde

(l?(r) E: P,.(-V C C.4).
{ ,4 :#(À) =/ }

l2 . :31' )

Proj Z'Z

Figura Projeções sobre o cone CÜ

Teorema 2.5: as estatísticiLS L#., l,t,'n, l,t,'. /\ T e .\' segtit'i)l ti.ssintoticíL-

mente, sol) a hipótese ilulit. uininnistuiil (le distlil)ui(;õ(-s (lo til)o (lili-(liça.(Irzl(lu

}l: Q(r)xF ,
A

r ()
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cona os pesos calculados segundo (2.37) e cona

R in(oo)/''(oo)n'(oo)I'!

Sob o ponto de vista prático, os ])estes que dependem de ao devem ser estimtLdos.

Os pesos podem ser completamente explicitados para o cioso X; = 2, villa vez

que eles são cale.ulados a ])ai'tii' das probal)ilidades /l,(.À' C C,.{). (l;omo t

distribuição de X é invariante ])oi rotação, essa probabilidade é igual a a,4/2a,

onde a..i é o ailgu]o ilo vértice do (-file C..{. Segue inlediatzuileiltt' (lide(12(]) = 1 .

Poi outro lado

COS (\ 1 2 ==

Rl~ R. \ xll\'zR..i

Como /?-i e t})atiiz siiilétiictl, essa. lazão e igtiztl a 7 i2/vI'l l x/nz2 onde I'../ e u
ternao gera[ de /?-' = 1](aul/ '(at,)11'(0o). ]'oitanto

1 1 -( 0o )/ ' '( 0o )n l, (a. )
COS (}12 = -"'F

v'n .(oo) / ' '( a.)nl(oo) vn,( oo) /' '( a.) nl:(a.)

on(le llj, J = 1,'), é z lníttiiz de piiineiias deiivítdas de /l..j, J :: 1, ;, com

relação a 0 e Q(0) = aiz/2r, (2(2) = 1 --a12/2a. A illistiiliLd(' (ltti-(l\iit(Ira.(los

tens a forma

Q(o)xli+ ;lxf+ {: (2(o)}\3,

o«de C2(0) se calcula co-no: Q(0) = Ü cos''lp«,(/'-(0),/'z(a))l, ««inl o, p'-
sos estão dl].etanlente i'elitcioiiados caiu o coeficiente (le coi-leia(;ao liiieai ils

sintótico entre a.s restrições estio)a.das. Poclenlos então es('if'vei', segttin(lo a

notação(laSeção 2.2, que (2(r) = (?lr, k; Eo), ond.' =o = no(oo)/''(polui,(oo)
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2.3.6 Teste da hipótese .Ho : /l,(0) 2 0 contra .HI : 0 C .R'
(caso ll)

Neste caso, a hipótese nula Ho corresponde a restrições poi desigualdades

sobre os parân[etros, enquanto que sob z] hi])ótese getztl //i os ])aiâmetios
são inestritos. Podemos consta uii diversa.s medi(tas da. distância eiitie as

duas hipóteses Ho e Hi. Deilotamos por 0 e 0' os estimtl(loi'es não vesti'ito

e restrito pelas desigualda(les dos pala.metros, lesse(- tivíi.menu.('. Po(lemos, eni

pai'ticular, intioduzii UNZt estatÍsticil l)aseiLda. lias valores (3tiillos da função
objetivo

L/? L(o) - t(o')l,

ou uma estatísticzl do tipo Wald

H''n ' ,. l.-,ÜJ..',. l,,(Õ 0y/(Ó)(Ó - a)j
{0:/.(0)?ti } L '

De fato, destacaillos (lue êtpesal (listo. o pior)lema. do t(-st.(, ó iliiiito (lifein)t(

do prob]enla ti'ata(]o nil Seçào Z.:].i3. A llipotese n\tla. e itgoia. ('oillpostzl dt
un] interior não -vazio. [)aí segueitl as segiiintes o])s( l va.Cães

1. Fica difícil piopoi os testes l)aseítdos eill i(leias lo(.ztis. eni l)t\.rticlilai in-

troduzir os testes do til)o multipli(-adobes (It' l.ítgin.t g(' oii (lo t,il)o escola,

pois deteinlinadas vizinhança.s de l)otltos (ltt llip(Ileso iilila esta.o intei-

ramente incluídos nessa llipótese

2. Sob a hipótese nitla, íl distribui(;ão a.ssintótica. de I't''n (se' ela existe)

admite diversas fonnas dependendo do veidttdeiio vztloi (lo ])znâmetio

0o, /}(0o) ? 0. Se temos uma região crítica. (lo til)o ll'!''n
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condições sobre o eira de tipo um a são

suP Po.IWH 2 cl 2 a
{ 0o :/l(0o )20 }

A seguir apt'esentamos um lema que discute o pi'oblen)a de definia' a situação
menos favorável no caso ll.

2.4 Lema de Wolak

Pala estai)falecer as l)ases necessá.lias pzua us i(-sulca.(los (l(, \A''olal{ ( lç)ç)l ), pri-

meiro são ievisados os fatos relev&ultes l)zua Q teste linezn- siillples restrito

por desigualdades. Esse teste tonltt a forma Ho : /t ? 0 c.oilti'a. Ht : /z € JR''

baseado en] A v Ar(/z, .-/o), onde ./o é uma matriz positiva deíiitidít e coilll(,ciclit.

Perlmail (196ç)) a])lesenta. um procedimento geiztl píuit ailítlisa.i esse' tipo d(

pi'oblen)a de teste. Seguiu(lo sua.s zugti]])estações, a. estatística )V é (lehnida
como a distância nlíniil)a (lo tipo (liti-(luzt(lia.du enfie/} (' u ('adjunto ao (lua.l//

pertence sol) a hipótese nula. Ness(' caso teRIas

w 1(/1 - ,, y.J.;'(Õ - ,,,)l.{«-«2o}

Essa hipótese nula. não esl)edifica. unl útil('o /t. Pa.ia ol)t(,i iilli va.lot fiítico

excito de nível a pala iiin t,est(- (le llip(;t,ese lt'atrito l)oi (lesigttal(lít(les litletues,

o valor' verdadeiro (le /] i])(-nos fa,vui'á.vel })o(le sei escollli(lo iio coiljliilto (letei-

ntinado sot) a. hipótese tlu]a. [)o [eini 8.2 dp Pet]nla.tl (]9(;ç)) tei os (lide pzua

c > 0.

(2.:{8)

s«p p,.lw ? cl/., ./ol = p,.lw ? .:lo, ./ol, (2 . :3Ç) )
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onde .r',lvv ? clp, Jol é a pior)agilidade do evento l)'V 2 cl dado que /l en] (2.:39)

é /V(ll,Jo). Portanto, o vzllor menos favorável de /( ? 0 o qual determina a
distribuição nula de nível excito é /z :: 0. E crucial })aia a. validade do lema 8.2

de Perln)an (1969) a. independência funcional entre .Jo e o paiânletio /l, de tal
forma que a variação en] /z não ])ode afetai os elementos de Jo. Infelizmente

cona nlode]os não -]ineares, a depeil(]eilcia fullcioiial da ii)atiiz de covaiiância

assintótica de funções do estimados restrito do vet'dadeito vetou: de parãnletros,

é intrínseca ao prol)lema.

Api'esentamos apoia o leiloa. (le \A/olal< (lç)ç)l ). qu'' l)o(le s(,i ol)tido (lo ( ita(lo

lema 8.2 e (lue segite iigoios }eiite o l)i'ol)lema. g('ia-l (It' testes ('oM iestii(;Ões

não -lineares poi desigual(la.des. Pata fa.('ilidit(le (le pxl)osiçã.o . o leRIa. é apit'-

sentado para o n)étoclo de inzi,xiilitt veiossiinilllzutça, einl)oi a sul) a.(ll'(lula.(lz i

condições de i'egttlaiidít(le o iesultil(lo vale pzua sit.\la.(:i)es llittis g(-ittis. Senil
0 C O o «to: para-llét:ic«, O C R'' in e:l,«ç.' I'"-"-.l :t i.-., '''"ll,«ct., .' L(a)

a função de veiossinllll)ailçzt l)í se (la eii] n ol)setvações. Sol) (ondlções g('tais

de regularidade vã(Ó -- 0o) -$ /V(0, /(0o)'') paiit to(lo 0o C (inteiiot de O),

onde a é o esttnladoi cle nláxiilla veiossinllllliu)çit de 0o (

/(q - ,J.9l:, x'«. l--: /~'(ml

onde /(0) é a inatliz de infoiillação dp Fiel)(-t-. Essa ma.triz l)o(IP s(.i (onsis-

tenteme«te está«-}«la l«,i .i(a) = i/-'l0). .'\«:«-lli«.l., .l.-., a. é ', «-..lí«l.iio

valor de 0, podemos mosttai qtl(' .,/(0) converge eill l)iol)a.bili(lzt.(1(' 1)zua. /(0o),

tal que ./(0)': é u]]] estimit.(lot- coiisisteiite da. ina.triz (IP (,ova.riâ.l)cia tLssiiltótica

de v'ã(0 -- 0o)



46

(l;onsideren)os o teste restrito por desigualdades não -lineares

Ho : /.(0) ? 0 co«tra H- 0C R'. (2.40)

onde/}(0) =(/li(0), .. . ,/}k(0)y é umafunção vetorial leão liileai p-dimensional

de RP en] R*, (k $ p). Seja ]1(0) uma matriz k x p das derivadas ])arciais

a/.i(0)/aOj, i= 1, . .. ,k e .J = 1,. ..,p, de /'(0) co«- :.l«çã. «s ele-«e«to:

de a. De (2.12) segue que uma das três formzts para a estatística do teste,
assiutoticanlente e(luivzLlentes, é dada poi

w« - .i'il:-ii,i,-(/'(Õ) - zys(Õ)''(/'(Õ) - z)l,

o«d.E(Ó)).i(Õ)''n(Óyl.E(oo) /(o.)''n(ouVI

A flUI de enunciar o lema, cuja deillonstlação pode sei vista. eni Wolak ( l ç)ç) l ),

definimos a seguinte notação : seja (' = {01/}(0) ? 0}, ('' = {01/,(0) > 0} e

C'Õ - C' zuti('ioitiu](lo (''l' ei]] (leis ('olljiiiltos .4 = tola € ('õ t' /IJl0) =

0 para un] único .j C P}. Ollde F' = { 1,2,. . . .k} e B = ('1' - ,4. Pífia. to(]o

0. C C', ;da /,.Ó(0) o «to- .l.- .le:«.:-t.: .le /,,(0) t«l 'l ' /.,(a.l = 0, .j C P,

e 27}. $ A- denota. a. dii)letlsão de /iZ,(0). Seja\. rli,(0o) a illi.triz (l(' priill''lias

derivadas ])arciais cle /}Ó(0) com relação tl 0.

Lema 2.2: ])ara testar (2.40) temos os três resulta(los segliintes

li) Para todo élo € ('

linl P,.It,t',: = 0l0ol = 1.ii-+ao ' '

(ii) Para qualquer c 2 0 e 0o C ('z' tít] que ]]Ó(0o) seja. (]e posto colllp]eto

,l.b:,P,IW,. ? cl0ol = }:Q("',n' -- r;Eó(0o))/11Àf ? c},(2.41)r=o
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o«de Eb(0o) = jllb(0o)/lúo)''llÓ(Ooyl e os Q(n',«; -- r; EÕ(0o)y* :ã. «s

funções peso que saião definidas na Seção 2.5.

(iii) Para todo 0o € B, Ol; C ,4 e fixado c ? 0,

,li11, p,lw« ? .lo.l ? ,li!-L p,lw« ? .lo;l

A parte (i) deste lema estai)elege que todos os elenleiitos em ('', o interior do

c.onjunto de lestiições , l)o(IP não sei leva.do ein ('otisi(leu\.(:ão ( on)o o \.a.lot-

nlenos favorável, uJlla vez (lue 14''',. -$ 0 pata. esses valores (le 0o. A piu'te (ii)

dá unia caracterização geral da. (tistiil)unção assintótica (l(. I't/,. pala to(los
os valores de 0o C (, Enl pai'ticulai, nlostia o impacto iitt. (lista'il)ttição (le

}VI. de (lualquei unia das desiguttldades (lue não satisfazen} a igualdade em

0.. Finalmente, a parte (iii) elimina de consideração deteimiila.dos elementos
de C'Õ como potenciais valores menos favoráveis l)ai'it 0o. .Jiintos, esses ti'ês

resultados mostraill (lue o valor menos favorável de 0o é unl elemento (le B.

Embora esse leiloa especifique (lue B C ( deva. contei o valor menos favotáv(.l

cle a. sob a hipótese nula, eill geritl, ele não l)loduz tt solução enl 0o ta.l (lue

:Eil ,lilÜ a'lw« ? "lo.l, (e.12)Ooe(

para um dado c ? 0, o qual é o pt'ot)lema de otimização (lue deve sei' resolvido

pala computar o 0o € C' nICHos favoiavel pala o valor etílico ('. [)eveillos ilotai
o seguinte:

(a) O valor de 0o C B Q (liial maximiza (2.42) é o valor Hienas favorável

de 0o que determina. o tamanho assintoticamente exala (lo teste pala. o

valor crítico c. En} vista cla dependência funcional (lesse valor illeiios
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favorável en] c, o n)esmo é denotado por Ol;(c). O valor crítico para un]

teste assintoticamente exala, é o c que resolve

,l.in, P,IWn ? 'l0;(c)l

(b) O cálculo das funções pesos C?(q,r;E), é? = 1,...,A; tem sido de al-
guma forma resolvido e assim a distril)unção de (2.41) pode sei' calculada.

Porém, o problema de determinar EÓ(0o) para cada 0. ainda permanece

C;aDIo definido níl pai't''(ii) clo lema.(2.2), EÓ(ao) é \tília fiiilção da inata'iz

de informação . a (dual não tem liina. foiilla. analítica. l)a-ia valias modelos

não -liiieíues. En} coiise(luêiicia paiit esses il)odeias, }l não existêi)cia (le

unia ex})cessão ai)iLlítictl pala. ê inzLtiiz /(0) iinl)e(le o cii,l('silo (lo valor
crítico assim toticanlente excito.

(.) Segundo Wolak (1991), há dutts situiLções em que o valor únic.o in''lias
favorável de 0o existe ])alít o teste cle (2.40). Se iunatiiz /(0o) é diagonal

para todo 0o C B e as ]estiições poi desigiialclades tonlzun íls foinlas de

limites sim])les, o valor menos favorável é o único él. o qual stttisfaz todas

as desigualdades coil] igualdade. Pata o caso (le un] teste unidimei)sional

vesti'ito poi desigualda(l(- não -lilleai', to(los os valores (le o os (leais

satisfazer) as restrições poi desigualdade cona igtta.Idade pio(luzem a

mesma distribuição ZLssintótica. Esse iesultzLdo é i]]n teste não -linear en]

grandes amostras, análogo zlo teste Z usual unictutdal. No entanto, llá

situações ell] modelos não -lineares em (ltie il distiibtiição nula assintóticzl

menos favor'ável é a ineslna ])iutl todo élo tzLI (lide /l.lélo) :: 0. Paula e Seio

(1995) ii)ostian) pala modelos liileales geileializados (le tetas paralelas,

sob certas condições expeiinlentais con iiD elite a.dota.da.s uêt piáticzl, (luf'

a situação menos favor'ável ocorre (luaiido /}(0o) = 0 e é a mesma pai'zt

todo é)o nessas condições. N]ostii lhos no (];apítu]o :] (lttt' canil)ém sol)



49

certas condições experimentais esse resultado vale para n)odelos não

-gaussianos cona distiil)unção do valor extremo (vede tanlbénl Paula e

Roj,;, 1996).

Com a determinação clo c.onjunto B, Wolak ( 1991 ) obtém) os seguintes limites

para o nível de significância a:

{,I'êfB. P,(0 ? 'lX(0.)) - iP,(X? 2 ')
e

'* /{.(0?.:lE(0o)) \Í..?.:)+ip,.(\il?':)
{0oCB} '= z

onde D denotzl il(lui a estatísticíl h/,. pala giaiides zul usei'íts. Note (lue esses
limites coincidem, (lua]](lo kl :: 0, cona os limites (2.181 obtidos poi l<odde e

Paln} (1986)

2.4.1 Exemplo

Apresentados un[ exen[plo l)idin[eiisioi[al p ut il[istia.] o caso ]]o (liial poden]

ocorrer n)últiplas distiil)uições nulas assintóticzLS ptutt teste de hipóteses não

-lineares restritas poi desigualdades. (;onsideienlos o pior)lema de testam

Ho : /}(0) ? 0 contra H. :0€ R' (2.4:3)

baseado en) ' = 0+l' com I' '- /V(0, /2), onde /2 é iunatiiz identidade de ordem

2. Definimos os elementos cle /&(0) C R' da seguinte foinltl:/li(0) = a2 -- a? e
/].2(01 = 01 -- aZ pala é) = (0i,azy. A illatiiz de prinleilas (lei-ivadas cle /!(a)

toma a forma

n(0) (2 .44 )
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para todo € R2. Dadas l} observações de ', o estinlador de illáxinla veros-

similllança de 0o é 0 = ' }1:::l 'y{, o qual tem distril)unção /V(0o, l /2). Segue

então que
~/ã(Õ - 0o) -$ /V(0, /,)

e pelo n)étodo delta temos (lue

V'ã(/.(Ó) - /.(0o)) -$ /V(0, J(0o)),

onde J(0o) = H(0o)ll(aoy. A estatístic« par« (2.4:3) é d«d« po-

u'. «-i-] l,:(/'(ÓI - tyJ(Ó)''(/,(Ó) - t)l,{l:t?o}

onde J(Õ) = n(Ó)ll(Óy. Aplicando o lema 2.2 e colho /}(0) C R', o valol-

nlenos favorável pala 0o sol) a hipótese nula deve pertencem ao conjullto T =

{01/}(0) = 0}. Pala esse ptobleina existem dois 0o C 7', isto é, 08' = (0,0y e

Oéi = (1, 1y. Como 0 converge enl probabiliclacle patzt 0o, sal)enlos (lue ./(0)

converge em probabilidade para ./(0o) para todo 0o iio es])aço ])aiaillétiico, tal

que tetllos:

(2.45)

(l;aDIo a distribuição assintótica. de (2.45) depende de éJ. atizLvés (le ./(0o),

cada valor cle 0o implica numa (tistiil)unção nula. assintótica« A (listiil)unção

assintótica de H/,. dado ao € T é dada poi

,lilU,p,lw,. l l:Q(2,2-r;J(0o))P,{X? .}.

A distribuição assiiltótica é funcioilíLlmente dependente de 0o através dos pesos

Q(2,2 -- r; J(Ool) os (duais são funções dos coeficientes de correlação ol)tidos
a partir da illatriz J(0o). Os pesos para J(08o) e J(0Zi l podem sel ol)tidos (las

5

3 ')

2

r Q

Jw8 - 1 ..1. '3' 1 . Jwà')

(2.461
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formas fechadas apresentadas en] Wolak (1987) (vida Seção 2.5). Esses pesos

nos possibilitam obter duas distribuições nulas assintóticas as quais levam a

dois valores críticos diferentes pala o teste. Wolak (1991) utilizando trails-
fornlações afins, mostra que o valor aooo leva à distribuição nula assintótica

menos favorável. Isso ])ode ser verificado, alternativamente, calculando-se a

probabilidade do lado direito de (2.46) pala 08' e Oili e variando-se o valor
crítico c.

2.5 Probabilidades de nível

2.5.1 Introdução

Seja X unia variável iLleatóiia k-dinlensional com vetou de illédias p.illzLtiiz

de covaliância E e fullção de densidade

/(«;/.,E) pÍ-il0: -/.ys''(-: -/0}, -: c x*.

Seja ,4 C Rk uill conjunto Borel-meiisuiável. o pioblemit íl sei ('onsideiado é

encontrei lllétodos ptua cztlculai ou a})ioxinlai a. l)iol)a.l)ili(la(le

(2.47)

P,(X C À)/ ./'(:c;/.,E)az.(2.48)

Sob o ponto de vista aplicado este é un) })iol)len)a im])oitante, unia vez (ltie es-

sas probabilidades são fre(luei[teii[ente ne(-essáiias en] esti]na(;ão piuai éti'ica,

teste de hipóteses e Duelos pior)lemas relativos à análise llltlltivai'ia(la.. Enl

particular, o pioblenla de a])loxin)al a pior)al)ilidade do (lua,diante pala uma

distribuição normal nlultivaiiada tem longa llistól'ia e ('oilsiste em parte im-
portante da estatística. computacional enl ai)alise nlt.tltivaiiadzt. O pioblen)a

H
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geral está relacionado caiu métodos numéricos para aproximam

ondear,.. . ,aA:, bi,. . . ,bJ; são núnleios reais arbitráriosfixados e X =(XI, ...,
XA;y tem distribuição normal nlultivariada com média /& e matriz de covariância

E. Como poder)os escievei

onde Zi =(Xi--/IÍ)/c,{ { = 1,...,k e/? = {pí.i} é a coiiespoildente mí'triz de

co[ielaçoes, seno peida. de g( tieiitliditde podei]]os ê ssi]m]]' (late o vf.toi dp i)}édlas

de .Y é zelo e sua illatiiz de covas'iânria. /?. Assim, o pool)lf'nla. dp il)temesse e

calculei a prol)agilidade

k

nlx. $ «:}
{:1

ou Pp.E
k

0{x. ? z,.}
{-1

k

RÍx: $ «.} ó''.''r,

)

)

(2.49)

lu.õo)

,,'--,*;"., . . . ,«d - po.- IR{.v: $ " '1

como uma função dos a;s e dos /);.ís. Os ])rincipais resultados nesta área estão

relacionados com expansões assintóticas para a. função de (lelisidade ilorinal

nlultivariada e portanto pala a plopila g. A seguir faien)os llnla. apl('sentam.ao

dos plinc.ipais métodos usados pala o cálculo e apioxinla.ções d(' integrais cla

distribuição nora)al nlultivaiiadzt jvide TOUR, 10901, assim como (los t'esultados

e das aplicações dessas apioxinlações em teste de hipóteses.

A

l
g(P-,, l2..'it )

2.5.2 Método da redução da dimensão

[.Jnl resultado significativo ila ieduçã.o dzt dimensão pa.ta ra.]('ti]al a integral

da distribuição ilotmal intiltivaiiada. é devido a Pla('l<ett ( lç)54). Ele l)lavou a
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identidade

í # .j, (2.s2)

onde ./'(z;0,E) é a função noinlal n)ultivaliada com vetou de n)édias zero e
matriz de covaiiância E positiva definida. (l;orla a função de dista'ibuição é
cla forma

al /'ak ''

. . ./ ./'(z;0, E) lla:i,(2.5:3)
--oo '/'oo t=l

trocando diferenciação e integraçã.o , essil identidade levzt a

.g?--P(«\o,E)...IÍ .f("-,":,;':,,...,*-\0,S)'Ha«: ÇZ.5A)

./;l,(-:z;/'2D, 2: ) ll d-;.,

onde .fi é a função d(- densidade n iu'ginítl de (.X'i, .YZy avítliada em (al,a2y

e /ali é a função de dellsidade condicional de(À':3,...,Xx;y da(lo(Xi,À'2y =

(ai,a2)l. l.usando (').54), /?(a;0,\') l)ode sei expl'essit (oi]]o ftinçãu (le /]i2 na

forma de unia integral simples cujo integrando envolve ./i e unia integral das
restantes k -- 2 variáveis .)t'a, . . . , XÀ;. Esse método tem sido utilizado poi valias

autores. Enl particular, Bacon ( lç)(i:31 usou essa identidade pata. desenvolvem

métodos de redução (la. (linleilsão l)ara. calculou a piobztl)ili(la.(le (lo (lutLdiaiite

positivo de variáveis tluiillais igualmente coitelitcionztdas

kak

'3l

F'(«; 0, E )

a3

f( .. - , .., , ;-:' ,

a3

/- («- , « :; 0, E )

Particularmente, Bttcoti c.onsideiou k variáveis aleatórias coiielacionadas com

distribuição normal de illéclia 0 e variância 1. Logo, se ./k(=i,:z:2,. . .:z:k) é

a função de densidade, então a probabilidade de que todas as k variáveis

aleatórias sejam positivas é dada por

ã;(c- - , c-l, . . . , .:x;x. ) '0 /k ( ;.:'0
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onde cli, . . . , cA;k denotan] os elementos da inversa da nlatiiz de covariância.

Sejam pij os coeficientes de correlação. Aplic.ando a identidade (2.52), tela)os
que

Z'Z' :L.«-,«,] ,«,
B;.,(c«, . . . , .«).

2«(1 - pf,){
(2.55)

Assim) tereis)os k(À; -- 1 )/2 e(]uações, unia ])arte cada coeficiente cle coi'relação.

Quando os p/s são iguais, somando as k(k -- 1)/2 e(luações do tipo (2..55)
obter)os

aü(P)

Co«-o Pk(0) !)*, te, ..;

- :#Êh"-,':h,

''LM - ( 1)' -,. &Ç6E.-U .Z' ''L-,( 'Í:in)iÍ!:.W. (2.56)

L)ai seglue que

&

&

l2.s7)

(2.58)

l2.s9)i2 + sin'i /)z:, + sin'i pi: )l.

Combinando(2.56) e(2.58) obtemos

nw - ;' I' -- : ;:"-' « -- :- .z" ;:«-' ('í:Êa)a-!nl .
Combinando(2.56) e(2.59) obtemos

'';w - ; 1- + T ;:«-' , -.- T .z' ::«- :('í;n)n'::à;pl

(2.60)

(2.61)
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Continuando o processo de combinar (2.56) cona as e(luações seguintes obtemos

a equação geral

+ k k' o;i«--,.+ ka na-u .Z';i«-'('í:ia)

o''!âç .F ka - o ' . @ - n .Z' .Zu ;i«''k:ia)
111.::.}k@-'n...$- n f' ld' le' :\«--u.--à-)7r4 ./o ./o ./o ''' ~] +2À'

(l - À')} (1 - «'){ (1 - .,')i

Portanto, (2.62) é unia expressão exala parít /%(p); as integrais não podem ser

expressas en] termos de funções elementares, mais elas podem sei calculadas

por integração numérica. (;oinpaiítções cona outizLS itpioxiitta.ções ten) sido

feitas (McFadden, lç)56; Placl<ett, lç)54; Son(Ihi, lç)(il).

+

PA (P)

l2.62)

2.5.3 Outros métodos de aproximação

Outros métodos pala apioximai zl integral noinlal nlultivaiiada iilcluelll illétoclos

de simulação de Monte (Jailo, métodos de mudanças de vtuiáveis, métodos de

quadratura en] análise nuilléi ica e condicionamento. Alguns desses métodos

não se linlitatl} somellte a aploxinlar a prol)al)inda(le do (liiadriulte, mfls

tanlbén) se aplicam ao cálculo de integiztis sobre ouvias legiões geoinétiicas.

Métodos de Monte Carão podem) ser usados ])ai'a apioxii)lai o valor de unia in-

tegral quando resultados analíticos não são disponíveis. Porém, esses métodos

não são ieconlendados pala uso prático unia vez (lue existem prece(lin)entes

n)ais eficientes (lue levíun en] conta princípios de indução do eito jvide Motai},
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1984). A partir da aplicação de métodos de Monte (;arco, [)unn, ]<ronnla] e

Yee (1968) fornecem extensivas tal)elas para a distribuição t multivariada.

Cadwel1 (195]) aplic.ou transformações lineares pala cítlculai a integral de

uma função de densidade normal bivariada sobre qualquer polígono. Pos-
teriormente, .John (1966) estudou o cálculo de illtegrais de ])robabilidade so-

bre poliedros convexos. Nlilton (1972), poi intermédio de unia n)odificação

na quadratul'a adaptativa multiclinleilsional de Sinl])son com ergo coi)ti'alado,
propõe un] a]goiitnlo (01111)utac.iona] pala cita(.u]zu a integrít] de pior)a])i]idtt(]e

de unia distril)unção noin)al multivariada sol)ie quztl(suei i('giro geolllétricil.

(;enz e I':allaner (lç)86) descrevem um método para o caso especial ila qual

E-i = (qj) satisfaz rij = 0 para todo li - .JI > 1. 1.Jil)a outra aproximação

é usar condicionam eito. .Jolin (lç).59) considerou o caso dêt prol)al)ilidade do
quadrante de ullla. variável noinlal k-dinlensioiiztl através do con(li('iontu)lento

en) Xi :: zi, reduzindo assim) zl dinlensào de k parti k -- l. lllm (lç)59) e Mai-

saglia (1963) estuclaian] a integral para unlil distril)unção noi mitl nlttltivariada

cluando a matriz de covaiiância é dtt forma E :; /) + B, onde 11) é unia inzLtriz

diagonal.

2.5.4 Aproximação da probabilidade do quadrante por
séries infinitas

Os principais i'esultiLdos a serena considerados, estão ielacioilítdos com ex

pensões assintóticas pala a função de densidade noinlal mttltivaiiada, e por-

tanto para a própi'ia g, na forma de séries inhnitas. (;oilsideitunos a função g

na forma definida enl (2.51). [)epois disso feito, a])ioximações para g podem
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então ser obtidas computando-se un] número finito de termos. Por exemplo,

Pearson (1901) a])resenha un] n)étodo para calculei integrais da distribuição
normal bivariada usando séries do tipo tclrachoric. Kenda11 (1941) conside-

rou uma generalização dessas séries para divei'sas vai'dáveis e investigou a

expansão assintótica da probabilidade do quadrante para vai'dáveis nonllais
ein R3. Moram (1948) adorou uma aproximação similar. David (195:3) disc.ute

a utilidade do método de Moram e fornece expressões ])ara as ])robabilidades

do quadrante usando moto(los geonlétiicos. Ela con)l)aboli os seus resulta(los

com os de ]q.eilda]] e Moitul e (leclzu-ou (lue os nlesn)os sâu n eficientes por

causa da demora na conveigênciêt das séries inhiiitíts ilha.(las na-s expinlsões

assintóticas. Recentemente, Hariis e Sons ( 1980) estiidzuiun a coilveigência

das séries tctracAoríc, e descobriram (lue a ztfirmação ielativzl à c.onveigência

das séries pai'a todo k ? 2 e todinnati'iz de c.ovariâilcia k x k é falsa. R,ii-

ben (1954) discutiu o signihcttdo geométrico dos il)oil)autos (le estatística.}; de
ordem de uma po])ulação ilornlal inultiviuiada conelítciona.da, e ítpresentou

resultados na forma de uma expansão assintóticíl paiit íl pool)abilidítde do

quadrante. MacFadden (lç).56) fornecetJ resultztdo- pica ', 'aso especial de

k = 4 e píj = p C (-- 1/;3, 1) e, posteiioiilleiite, N'lacFa(l(l('il (11)60), iin})on(lo

condições mais fracas sobre os pljs, ol)teve duas expansões edil séries infinitas
para k = 4. A aproximação proposta poi Heileiy (1981) é eilcontiai iinla
expressão assintótic.a condicionada nas ouvias variáveis (]ut' sã.u ti-uilctLdas. A

distribuição condicional dzls variáveis instantes l)ode st\i ('s( fita. poi ilmtl ex

paiisao , a (luar e siilliliti- a liilla serie í(:t7'a('/}orz(- ilo ca.se l)ivítiiaclo, lilás tem

convergência rápida sob deteinlinitdas condições

A maioria dos artigos cita(tos consideizull en] (2.51 ) o caso esl)ecittl ai
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iZJ: = 0, isto é,

8, = po.n IRÍxi $ oll , (2.63)
Li=1 J

e o problema de interesse é encontrar expressões para a probabilidade do (qua-

drante .rl; ( em forma fechada se possível), em termos dos coeficientes de
correlação. David (1953) usa a fórmula de inclusão -exclusão para estudam

este problema; ela obteve o seguinte resultado:

/\ - .= + -.= siil'' P.

onde p é o c.oeficieilte de cotielaçã.o (la distiil)iti(;ão noiill l l)iva.bit(ltt, e eiltãu

nlostiou (]ue

A

7r
l2.ca)

Pa' ã+&bi«''p-,+:i«''P-,+*i«''P,J. P.Ó
Se Ã; > 4, então un)a. ]'epi'esei]taçã.o en] foi'nla. feclla(la. pa-i'a. rli. itã.o é l)ossív(-l.

Abrahanlson (1964) estudou esse pool)lema. pznit /.. :: 4 (' ol)tev(' ilha iel)ie-

sentação integral pala P4. Intpondo tl c.ondição itdicioilitl (l(, (lti(' /)i.] - /] pífia

todo { # .j, algum)s casos especiais l)o(le]]} se] (']i(oi]t]t](lus t'i]] Bíi.coil ( IÇ)(j:3).

Algunls desses casos são (la.dos poi (2.(iO) e (2.61). Eili l)tuta(.ttlíu, se /) = 1/2,

pode ser verificado quf

pai'zt todo k l2.üc)

Childs (1967) extendeli os testi]tttdos (]e [)avid ( 195:]) ':' N4('Fa.(](]etl ( içjSS]. A

integral de ardeu) k sol)le un] (luacliante geileiítlizado (lít distiil)tiiçãu iloinlal
nlultivariada foi tiansfoinlil(la pala llill l séi'it' d(' integrais sol)i-e iii l hipeivo-

lun)e. As série,l; foianl derivadas ptua. todo A e exigi(las explicita.lllente até

a oideii) 6. Seus principais resultados são apresenta(los a. seguia. [)esejzullos

calcular

./'. ( =)a*( #) ,
0

l2.67)
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onde

/-(") - il;;JflÍiiiP- «p( - li:-' x-' «)
com R matriz de coiielação, R-' sua inversa, IXI self determinante, p:js os
coeficientes de correlação e = o vetar coluna das k variáveis indepeildeiltes. Sem

perda de generalidade estamos supondo os =r's padronizados. (;onlo /k(z) -

/k(--z), podemos escrever (2.67) como

n [:; . '«f( :ri) /k( -- -:)1)*( ,:) ,
X

(2.68)

onde
se :t; > 0

se :rf < 0.

Agora, decote«-os pol H(t) '' (;(Z) «s t-'«sfo-«-«.l«: d. l?o---.i.-. cl.:' /,(:c) ' g(-:),

respectivamente. Segue do teoiemit d(, Parseval (lue
0a /'0(J

li.l.:t~lfll..t:)d:i: = 1 FI(i.)(;l.--t'li)t.
-- oo ./ -- oo

As transforma(las de Fo-iiiei l,z«i. /A(-:) '' t':(.i:.) sàu

ilij;T-''xp(--2«''xt.,) ''n( :., )
l2.60)

.!j« 1«;.«*, - íhl
E necessário tomai lim......., wí/(to;' -F af) (depois cl(. tei anil(tt(lo os otitios

linútes, pois

(,ri( u,i )

lylD-U! ;P-Í-P - o '' .ll.y} J.U! iP'F-P - ':«.

Portanto, a integral noin al multivaiiada po(le sei es('iitin)a. foinla

Á nl;:. l.Jin"ó(«'J - =Íl;al «p (-!«,'R«oa*(«0, P.7t)

(2.70)
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onde à denota a unidade imaginária. Pala k = 1 e k = 2, segue cle (2.71) que

p- - L.r.iÜ!{«ó04 - =;lhl-p('!"Dã'«,
á:.r «õ(«o"-'(-li«nz'«, - { . p.7D

expl'Õ(wi + 2pi2zuiu)2 + m3)} wi toa. (2.7:3)

Expandindo o integrando (,nl l2.7:1l t(,illos (ltt(, /'i = .Zi + 2Zz + .Z:3. oii(le

l foü rc).=

z./--..., ... l).T:.{õ( .«-)ó( «',) } ./'(/:', '«')?J"'- ?'«',

1 /4,

0 e

/(p,"') {-:(«'f+ 2p-;«,-«,; + «,:)}.

Para o terceiro teia)lo teillos l)aia todo a. > 0 t az > 0 qitt

z, - /' /' J .,{-l ,«,?+2p-,«,.",;+", ,!)}o«,-a"':
/'o(} foo l
--oo ./--(x) tl)l 't(}2 '6

=T.f tp, €1 }t)€1l t)(-.
foo roo l
--oo u--oo Ç.IÇ2

j.., tkt.fo. a - .rto\'e-":-
oo roo l

-} l l -=:- .ftoa(.a(':,
--«, ./ --«, ( 1 (2

z, - J.J...)l:\...\«õo«ü~ .f(p, «,)a«,- a«',

l r'', r'"
p. - íá#J..J....)!:u. «Õ(«,- ) - .«? + af

«8(«,,) -
«,3 + .«3

X

(2.74)

/(p,{l){-(«-Ztf+2p ,( C,+«,(3i} .
r/.'x .. . f .. r2 ,. f2-l

l 2 2l
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Esses resultados são obtidos depois de ter aplicado a tríu)sfornlação u)i = v2(li

e to2 = '?2(l2 na primeira igualdade

Agora o último tenllo enl (2.74) é igual a

..IU:..r. r' tã-'ik©tg-#'=©.fmaâaü - o,

pois o integrando é uma função pai en] (l e en] (=z. Portanto, (2.74) ])ode se]

expresso como

'"- «p -(«-itf + 2«(-(, + «,({)a«ae-a(,

/n-

'' («-«2 -- «2){

} .
Depois de trocam' a oi'dem de integra ção segu(' (lue

/'' - ã + n ;i«-'h-J.
Para k = i3 usamos (le novo (2.71 ) para escrevem' P-3 como a. soilla. de 8 teiitlos.

O prinleiio e dado poi

ÕilP .r «'8(«, )J(«,Jõü,J «p('2'''x'«oa"«, - i.
Os seguintes três tem)os e o último teimo envolvem potências pares dos [o/.s e

portanto suas integrais são nulas. Os três termos restantes têii] foin)ít siniilai

ao caso k = 2; o prin)eira deles tem íl forma
ni2 f.x, t(}2'tl):3 , l r

il2«), /-. 'S(«'. ) .*,ll.VL. ..., T «',J\'':, T «',/ XP(-i}«'' R«,)a'«"

e é igual a sin''(pz3)/4n'. Poi'tzulto

R = illl + Í-lsi«''(p-,) + si"''(/:'--) + *i"''(p,-)}l,

--2r si il' l

U

(2.75)

(2.76)

l2.77)
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confomle mostrado por David (1953) e McFadden (1955). [)ado (lue as inte-

grais cona número par de u;'s são 0, o caso Â :; 4 pode ser escrito a paitii de

(2.71) co«,o

. - il- -- ;x;:«''u.JI -.- ú::«-,:,.,
l2.78)

onde

«':«. - /' ==Ç= «p'';'''x«Oa'«,.
--oo 't01 'tl)2't-0:3'tl;4 Z

De ronda siillilar teRIas

Quando k > 6, temos as seguintes ttptoxinttt(;ões:

} .
Temos (2k)1/21(2k 2)1 teinlos dtt foin[z\. sin''(/]{.i) e l2k)i/(21)i(2t -- 2j)l

termos de forma u)ki,k2...k2,, onde os kÍs sã.o l)elmuta(los t- k1 7é k,,.. Segue

também que

p''D - -- ÍE ;:«''u.J -- ;: E «;.,''

:zk .) k .;

i+ E -;i:-''b.J+EG-)'' E : «'*....',,

(2.79)

lu.se)

e de novo temos (2k + 1)1/21(21 -- ili tem)os cla. falida sin''(pfj) e (2À; +

l )i/(21)i(2t + 1 -- 2.j)l termos da foinia wA;.,k,...l;,, , on(le os LÍs são Hein)uta(los,

kt # k... e

(2.81)&*+- ' 5;iii i;:--''u.J -- E(;)'' .. E «'*,....*,,

'"'».....,.., - f:. . . J==4Ê:=:,':'«,.
Temos reduzido a iiltegial normal multivaiiada pzua ullltl série de integrais
definidas sobre um liipeivolume, as (luais fa(-ilitatll o (tilcttlo ( oillputíLcional.

O cálculo de wiz34 pode ser feito da se'guinte nlaileiríl

...dto.
't0 l 't02 '1- 0:3 't0'{



Se .«:
4 4

g(p,y,t)A,,t = expl-(t3/f + >1:p? + 2 : pijyfyj)}a3/t
i:2 {<j:i

temos que
(X) f(XJ

. .-. J..-ii;:cgtp.T',HÓ',..'
Integrando })oi partes cona relação a yi obtelllos

C Je--«'", «, o";,..
-eu-g(p, ]/, í)a;,,.
Z]/'i3/a

,Zu'g'p, o'\,..

a3/4at ,

onde /j, J := 1,2,i3, iepiesenttt cadít coinpoiiente (1(. /. .4o iiit(,giíu o l)itiilelro
tem)o /i com ielaç.ão }l yi e 3/Z, obtemos

' -ey--(p, ]/, z )?j!/*fJ]/-a' .
-« t]/3]/4 (Í -- /9Í2)5

onde

L ' l J
/.(p,y, {) = exp -

'.;m - - -}«f, 'l«í,+í"-,''--"",
1 .. 1 .. 2

/.-(t) - i-p:. -}.:'f: pf-+ Íp-,',-.''" '

'.«w - ,« ,.''« i'.,,.. - I'«:,",- ''' i"-,''--,,, ''' i'-,'.,"".
Segue de (2.75) (lue

c"' õ-:üm ;:«-' Imh%pl «:
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Se t :: u'', /i ton)a a loin)a

T z' ü:h@ ;:«-' ImâÜhl .«

As integrais/a, /3])odes) ser deduzidas de forma similz\r

'' - ;,« Z' õ--lm ;:«-' IF. =#Lml ««

Se pi2 = pi4 = pZ3 = p2. = 0, ol)temos, /2 = 0, /3 = 0 e

/. . -!-sita '(/9i2)sii)''(/9:34).
T

Sun(]987) generaliza o illéto(lo (le(;hilds( l ç)(i7) t' ofele('(' Pxl)i('ssões alt('ina

uvas pala a aptoxin)a(;ão iitililéiictt (lias integtttis.

Os /)Xs definidos em (2.62). (2.(i:]) oii (2.(i7) cottes])otl(l(-i)l à- l)iol)ítl)inda(le (le

nível C?(A, k; E), isto é

Qlt, k; E) = /',.(.X'i 2 0, .X2 2 0, . . . , .Xx. ? 0),

onde X =(XI, . . . , Xky é un] vetou aleatói'io com dista'il)tiiçã.., iiormztl llliljtiva-

i'fada. As plobabili(lados de nível (i2(k,r:S), r:: 1,2,....k 1. sã.o obti(las de

forma repulsiva a partir de (2(k, k; E). A$ exl)sessões pttia (?(/c, I'; E) (lttai)do

k = 2 e k = :3 são ol)ti(las l)oi I'inda (lç)6:3) e pai'a A: = '1 são da.(l?ts poi

Sllapiro (1985). Elas são ZLI)ipseilttLdas zl seguir

Quando k = 2 tenlus

Q(2, o; s) -L co;' ' (/:,-. )2a'

e

1 1

2 -- cos' '(/',,l

Q(2, 1 ; EI

(2(2. 2; E )
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onde pi2 é o coeficiente de correlação associado com a matriz de covariância

E de ordeill 2 x 2. Para Ã; = :3, esses coeficientes assim('m os valores

Q(3, o; x) = ; - c?(:3,2;s),

Q(3,1;E) - i-o(:3,3; s),

Q(3,2; E) - Ü.{3" - co.''(P.,.,) - --:''(/:'-,.,) - ".*''(P«.-)} '

Q(3,:3; x) - ...-''(p-,) - .:..-''(p-*) ':..-''(/,:;,)},47r

onde pfj é o (i,.j)-ésinlo eleilleilto dinllati'iz (le colida.ções a.ssociada. com a

illatriz }, (le oi'(lent i3 x i3 e /9iJ.r/s sao as coi'iesl)oi](lentes (oii('la.{,(ies pa.tcitus

as quais são clefiiiidas por

l)i:i -- {JitÍ) it

/:':''. ' «l i - p?,)( l - /'lÍ.)

Finalmente, pala k = 4 teillos

Q(4, o; E) (4,4; s) - Q(4,2; E),

sl-'"+ E '":'''«...*,l

' ':::..,-E,'* '-.:''(/';,) {" - .'-,-''(/,*...,)} .-
il: ;»."..'* «:'''«.,.*,l

A notação p;;i.ij é o coeficiente de ('oiielítção pa.icial elltit' .Vx; e XI fixadas

X{ e Xj. O peso C2(4,4; E) é a piobzLbilidade (lue .X' C R'' tenll&l todas zls sitas

componentes positivas.

Q(4, i; s)

c?(a , 2; = l

Q(4, 3; s)

Para algum)as hipóteses oi(lema.dzts cltaii a(lzts (le (lua.se-oi-deili. a. inatiiz E toil)a.

formas especificas (le nlo(lo (lue a il)tLtiiz (le comi'elaçoPS asse('ia(la nào depende



66

elos parãnletros. Nesses casos de quase-ordem os coeficientes Q(A,/; Eys

decotados pol' P(k,r;u,), onde tu = (tol,.. . ,toty são os pesos. C;álculos .

aproximações pala P(k, 1?; u)) })odenl ser vistos no Apêndice A.



(capítulo 3

lllipóteses restritas em modelos
de regressão com distribuição
log-gama generalizada

3.1 Introdução

Este capítulo é dedic.ado a (liscutii tesa,es do tipo oilf-slldr(/ ('itl itlotlelos (le ie-

gressao c.oi]] dlstril)ulçao log-g:nnít gen('baliza.da. ( oili l)a-mail)f'tio (le' escitla l)âo

-constante e dados não ceilsui a.(los. (1)1)teillos a. distiil)tii(:ã.o iitilít a.ssintótica. (le

três estatísticas iLssintoti('ailiei)t(' e(liiivtLI( ntt's l)íuit. tinas sitiia.(:i)es (le hil)(3tesps

gerais do tipo ozlf:-sidcd. Pala. ítlguns casos pa.i'ticiilaies. ttLis ('olho a(lileles (le

testes de lilpoteses enl oiden) sin)ple'f{ Oli oi(len) sinl])les eill foi'nllt (It' a.ivuit'

paga o parâmetro de locztção, paiân]etto de esc.ala. (. pe](('nus t:'i]] g populacões

e pala os interceptor de iltodelos de iegiessão en] lotas l)tualelas, a distiil)unção

nula assintótica deduz à cotllleci(lit dista'il)uiçã.o (lui-(llizl(li l(lo l)tu'iit, T;z. (;oii-
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sequentenlente, todas as aproximações desenvolvidas piora essa distril)unção,

especialmente para quatro ou n)ais restrições, podem ser aplicada.s aos casos

enunciados acima. A robustez da distribuição T2 é estudzLda pata alguns casos

particular'es através de simulações. Finalmente, a])resentamos dois exemplos
ilustrativos.

3.2 Distribuição log-gama generalizada

Seja T unia variável itleatóiia ('onl função d(' (lensida.(le

./'(Z;a,d,P) - ;;Íi;Z Í'''i .XPl--(Z/(/y'l, Í > 0. (:3.1)

com parânletios a, (/ e /) })ositivos jvide StiLcy. 10CZI. /\ fttilçã.o (:].1 ) po(IP sei

vista como un)a geneiztlizítçãu (la. (listiil)ui(;ãu gíuiltt (' pool)i ie(Itt(les eleill(.nti!-

res da variável aleatória T po(len[ ser v('iiílcit(la.s (liieta.ii]eiite. [)eiiuta]](]o sita

função de dista'ibuição ttcunltilz (la poi /?(Z; a, (/,7)) e sita. fun(;ã.o g( iíLtriz d(

-"'"-e«to; po- A4(0), te«,.;

/?(t; a, (/, 7,) r:t(tll.)lx' t(tll,) .

onde z = (t/a)P e I';((//p) = ]J l,Í'' exl)(u)du. Fazendo n- = a

d/p, o modelo (:3. 1 l pode sei escrito ntl foi'nia

/(t; '-,N,k) - ia;lliiaíÉ'*'' expj'(Z/o)PI, Z > o.

onde a > 0, /i > 0 e k > 0. Essa é unia fantília flexív(,l de clistiibttições (lue

inc[ui como c.asas especia.is lls (]ist.ribtti(;ões exl)oiieitcia] (/J = k = ] ), \.\;ei])ti]]

I'(('/ + ,')//,)
r( '//7, )

A4(0)

l :3.2 )
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(k = 1), e gama (a = 1). A distribuição log-ilorillal aparece coillo uma

forma limite de (3.2). Assim, o fito(leio gaiola generztlizado abrange coillo casos

especiais todas as principais distribuições con)uinente usadas para zl análise de
dados de sobrevivência.

Os primeiros traballlos com a distribuição gan)a generalizada encoiitraiiull di-

ficuldades no desenvolvimento de plocedimelltos (le inferência. Poi exen)plo,

cona o nlode]o escrito ila. folha (:3.2), ('om íullostras (]e tíullzui]lo 200 a. :]00: os

algoritnlos pala deteiiniiitu tls ('stinltLt,ivti.s (le llláxinla veiussiiililltaiiça }tlnes('i)-

tais dific.uldades paitt ('o]]veigii (llagei (' Baia, 1970).( :oi]] utlostra.s sitlltila(lzts

de (3.2), Httger e Bitin nottua-m (lu(' os prol)lemas (le coilveigêtlcia são illztiotes

com k grande do (lue con k })e(lucro. o\itios autor'es ('oillo Paul e Wel)ste-t

(1965), Haiter(lç)67), Stacy e Minllram(196)5) encontiíuanl dia( ul(lít(les simi-
lares com il estimíLção poi má.xima vetossiinilhaiiçit. .A(li(-ioltalill(.nte, foi difícil

desenvolver pi'ocediilleiltos acle(ltiados l)aia. testes t:' esl,iltltt.çao l)ui inteivZLlo.

Metodos paiít gi'andes amostras l)as(.a.(los eill a.l)ioxima.(;õ('s l)ela iioinlal, l)ara

a distiil)unção assintóti('a. (los (,sl,iRIa.(loi-(.s (le il áxiilia vei-ossiiliillla.ii(;a (l, ..i p /.-

mosttaiam-se insatisfat(;nos unia. vez que a (listlil)uiç.ã.o l)oitliti.l limite é ÍWl-o

xlnlada muito lentamente. ll?lgei f' Ba.iil i)ota.lanl (lll(' a a-l)ioxiillação iioiii)ítl

po(le ser idade(suada nlesillo Flui tzuuanhos anlostiius (lit OI(leill (It' 400.

Esses pioblelnas liillitarain o liso da (listiibtii(;ã.o ga.n)a. g('i)ei a.liza.(la., iio entanto

Pientice (1974) aclamou giiulde pinte do ztssuilto. l\'luitas (la.s (lifictil(lzt(les

com o modelo (:3.2) são d('vidas ao falto (lzts (listiil)ttiçÕes seielli simula.ies

nlesnlo para valores muito difeteiltes ])aia os paiâi Pelos a, .ÍJ e k. Ptenti('(

(1974) piopõs un] procedimento alternativo pica. zunetiizai esse prol)lenlil, o
qual descrevemos a seguia.
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Sdan} y log 7', ?t Ioga e b = /i'i. Aplicando a trailsfornlação

K'- log r - log a),

temos que wi C R, at/au)i = /i-i exp(U + Ioga) e a fatnília de distribuições

(3.2) é transformada para

./'(.«- ; k) exp (ktl,lF(k)
-- exp(tot)) , k > 0. l:3.:3 )

Para a variável aleat(;ria l,t,i tetllos os segiiiiltes iesult.a.(los

d

/ç(lv'-) - }R i'g r(k) - 'p(kl
E(14/lz) = q''(k) + -l/'(k).

l :3 .a )

l :] .5 )

Para k > 0, temos que q'(k) é í-função (liga«nz-, Q(k+l) = q'(k)+l/k, q'(1)

--7 é a constiulte de Eulei e

«(k) = look 1/2k 1/12ka + 1/1211k''

Também) ten)os qu. q''(k + ] ) = q''(k) l/k' u''( l l n''/(j t

@'(k) = 1/k + 1/2/:2 + l/(j/::; 1/:30k' + 1/421': -t

De (3.4) e (3.5) ol)temos a variância d. 14'., dada- poi Ví«(14' i) = ;1 rltl
q''(k). Ta,«L)é«, ol,te«.o:

EIW- exl,( 14'- )l

EJWf .XP( I't' - )l

ku'(Ã + il .

klq''(A' + 1 ) + u''(A' + l )l

l :} .(j )

l :3 .7 )

Quando k --+ oo, a media de 14/i (lit(la- pot (i3.4) e n víuia.il('izl dt' l,l/i sao
infinitas. Aplicamos ulllinlova tiansfoimação

l,t,' V'ÀI(W''- log k)
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Daí obtemos õu):/é)u) = k't/2 e portanto

i.k-- +

/(t";k) - E' ' exp l«ku' - kexp(w/'«il)l , u' € R, X: > 0.

Note que W = vÃ;(Wi -- log k) = (y -- /z)/o, onde

a = - u+ blog k.

Segue então que y = logo tem função cle deitsiclade (lítdtt poi

para g/ € R, /l € R, a > 0 e k > 0. Qiituldo k --> oo, (:3.8) al)ioxin)a-s''

da densidade normal padrão. (;on] o modelo escrito ]líl foinla. (i3.!)), k = l

e k = oo levan] as distril)lições do valor extien o t' iiotnlitl ])adido pala
}' :: log 7', ou equivalenteillente às dista'il)lições Weil)\tll e log-iloitlla.l pala T

respectivamente(vede Figura :{.l).

/..A'- {
/(y;/.,.,U "p ãKtti-- }t)la kex\lttIJ [L)la-/k)

l:3.8)

l :].ç) )

(;omo é evidente pela Figurít :3.1, (listlil)liÇÕes comi vztloies illilitu (lifeientes

pata k poden[ sei similares e isso c'ria ])iol)lemas de estimzt.(:ão, principzLln)ent(-

no caso da l)arametiizaçã.o otigit)al. [)uas distiil)uiçõt's (late têi]] va.]oies illllito

diferentes para o paiânletro k, Rias valores similares pzutt os ptuãl leu'os /l e

a terão valores conlpletanlente difeieilt(,s pata os paiânletios /) e tz. Isso faz
cona que o prol)leRIa. de estimação seja. mas sério lias l)ala.metiizações (u, b, k)

e(a,/i,k) do que na parametrização(/i,a,k).

l.Jma repaiailletiização mais tistial define /z e o colho acima, il)t s substitui k

por À - k i/z. As distril)tti(;ões noinla,l e clo va.loi extremo coriespoildem a

À = 0 e À = 1, respectivamente
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Prentice (1974) e Fztrewe]] ., Pientic(' (1977) geileia]izaizni í- faillí]ia (:].9) ''

tncluiranl distrll)lições (oin À < 0. coilsicleranclo iltodelos nos (lliais 14/

(y -- /l)/a tenha função (le densa(lado

/(w; À) - i;tlêln(À'')*': "p IÀ''(À"' - -p(À«'))l , -"' < «, < m, (:3-io)

onde --oo < À < oo. À # 0. (;oill essa reformulação do tllodelo, a estimação

de máxima verossiillilllança e méto(tos pí\i'a grandes anlostias são mais facil-
mente tiatáveis.

6.0 -4.5 -3.0 -L5 0 L5 10 4.5

Figura 3.1: Distribuição log-gama para diferentes valores de À:
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3.3 Modelo de regressão log-gama generali-
zado

Sejam Ki, í = 1,...,g e J = 1,...,7'i, val'dáveis aleatói'izLS mutuamente

independentes tais que

Ki = z;l/i + aiZij, (:3.11)

onde Zij tem distril)unção log-gíuna. gei)('iztliza.da coii} função de densidade

c[e probabi[ida(if, da.(]a. em (:].ç)), ;z:. = (:i'ii, . . . . .i:i,,]' é iiiil velou /; x l colll os

valor'es de ?) coviuiáveis, /i = (/ii, . . . ,/i,,.í é ilill v('tot /) x l (l(- (,oeficieilt('s (le

regi'estão e a{ > 0 são os parânletios de essa.la., ztssitillidos (lesconlle(.idos

enquanto k será a.ssttil)ido ( olhe(i(to. A função ('onjllilta (l(' vf'tossinlilha.n(;a

hca (leda l)oi

l ;m'*',]aKEr - "«-,(%iln )]l?(0)

Fazendo z{, = (]/ÍJ ;z:l/i)/ai, a função log-vei'ossilllill)t\iiçl- .le 0 = (/j', ''y,
onde a = (al , . . . , o.y, l)o(l., sei iet:sclittnitl foiilla.

L(o) " >1:1-''ilog(afF(k)A'*'{ )+ )l:{ v/i:;i, - t«pl 'Ci)}i-

Segue de Piatt(l$)81) (lue L(0) é i[n[z- fttt[ção cónci[va. en] í;(vid':' Figura :3.2).

Isso garante a unicidade das estimativas de máxima. vetussiiltill)a.liça (/ií

se elas existeill. Note qttc' Z.j = (XJ -- -:l/i)/of segue iim l (listiil)unção log-gíulla

generalizadzt padrão. Temos então que a matriz (le infotillitção (le Fisllel paiít

(/i', a')t pode ser expt'essa. (orla

l :]. 12 )

.Vf kt/X D' H.'
14/'0 '1'(k)14/
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onde X é unia matrizgxp comi linhas zl =(zii,. . - , .ci.), D é villa nlatrizgxp,
Gé uma matriz pxg com un] em todas suas posições , W = (liagl?oi,. . ,wg},

u;{ = 7'ial"', Í = 1,

®'(k)

li + x/ilü(k)IC + k''''q'(k + i)(À'' - v''ilG) e

k'lq''(t + i) + q'(k + i) + q''(k+ l)) - ~''i;@(A)

Agora, vamos supor as seguint,t's coildi(;ões suficientes ptuit (lti(, ; --> Lb sejit

positiva definida:

! O número cle gatil)os é finito(g é hiiito). on(le 11:: 7'i+ lz + + 7',,

2. 7 --> ai > (1 (liituld0 7i. --> (»;

3. E7:. zí:rr é de posto coillpleto, e

4. os regtessoies são absolutíunent(' lintitit(los

Assim) temos (ltie litli,...}..71 if' -: Vo, onde \-# é liilla ilha.Liiz l)ositiva (leíl-

nicla (p + g) x (/, + g) t quí.l toin}. z- illesma foiilla fuil .i'«li-l .l., f' acima

com W sendo substitiiído l)oi I'r.. = (liaglu)..t, . . . ,u'"!,}, oil(le u/... = afoi'
i= 1,. . . ,g. (l;oilse(ltielltelllente, sob condições gentis (l(- tPgitlt\lida.(le (vida

Bladley e (;ait,lç)62; vede taml)éni Apêndice B), telllos (lide (ltiéut(l0 71. -.-> oo

v/ã.(Ó 0) -$ A'(0, \,'')

e, em particular

J;(Ó - /j) -$ A'(o, v;'') . -/a(â a) -$ A'(0, \Ç"' l
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Figura Distiil)unção log-gama geiieializacla
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onde

Vo'' X'W.X)''{/. + 0'W.\'='(X'W«À')''0t'U},
Ç"' I'P(k) - w.'o(À''w:.x)''n'lt,vnl'' .

VB a' (X''W«.X)''O'W«\C"',

onde /p denota a matriz identidade de ordem) p

No caso de g populações, temos D' = '(k)('; onde '(A)

k3/2Q(k + 1)( 1+ vk), assiill ol)temos

r a(k)w.:' ]](k)t't(:'
14/.:' /j(k)14/.:'

+ «i:@(É) +

o«dea(k) = i+l''(/.)/ilt), nlt) = -'Ylü)/i(t) ''/i(k) = {q'(1)

k'/'ú(k + i)(l ~/i)}''
1 1 + v[u' ( /, ) +

3.4 Hipóteses restritas

Seja/.(0) =(/'-(al,...,/.x(0)y. o:-.l. h $(/, -+ !/), .' ««- . "---''; q--. r1(0) =
{(a/aO)/}(0)} são funçõe- contín-ia: (le 0 tz-l q«., 11(01 '' 'l.' l,.;to '«-npl.tc,.
ISlltao, (luail(lo li. --} oo, temos (ltie'

J;( /}(Ó ) /.(o)) -$ /v(o, n(o)vo'' n(ay)

Suponl[an[os agora, (lue /i se divide en) (leis sul)vetoies. /].i t' /t=z. os (ltt2us s&o

formados pelos pi'imeit'os ki e os i'estíultes (k -- A;i) elemelltos (le /l, despe('-

vivamente. [)esejíunos testam zl hipótps(, H. : /l.(0) = 0./iZ(01 = 0 cotititt

Hi : /}-(0) # 0,/}e(0) ? 0, .o«- p'lo "l'«o: ""-« (le-ig-:«l la'l' .:t:ita 'ol,



77

quando ki = 1). Supondo (lue as coildiçóes de regularidade de (;ourieroux

e Monfort (1995, Capítulo 21) seguem para o i)modelo log-gama gerei'alizado,

temos para c 2 0 que

,JiU, P,'lW 2 c} Z; E)P''ÍX:+i;. ? c}, (:3.1:3)

onde q = k -- X;i, )'V é a estatística da razão de verossintilllíu)ça ou alguma

outra estatística assintoticaillente equivalente tal c.omo a estatística de Walct
ou a estatística de escole, C2(q, r; Ey.s são as pior)abilidttdes (le nível (lefiiiidas

no Capítulo 2, E = H:z(0)Vo''nz(ay e rlZ(0) = (a/aa)/l.i(a). Os coeficien-

tes Cl?(ç,i?; Eys sob //o, del)enden} dos c.oeficientes de colielaçã.o associa(los à.

matriz E, cuja OI'denl é q x q. E inlpoi'tanto obseiviu (lide os ('oeílcieiites cla

distribuição nula ZLssintótica (lepeiidem aqui de 0 = (/i'. ofy. o (ltie l)ode difi-

cultam bastante êt obtenção da dista-il)unção nula a.ssint(;Liga ll)ellas favorável.
A substitução de 0 poi uilla estimativa consistente não gaiiulte qlte se esteja

na distribuição nula ttssintótica nICHos favorável. Assim), o (lesenvolvinlento

de algoritnlos de busca torna-se ielevailte apeszu do citsto coiilpiittLcional (lue

poderá estar envolvido. Falilmeir e l<lingei' ( l$)ç)4) disciltenl o pool)leia)ít de
encontrar a distiil)lição ilttla ineilos favorável eill n)o(leias liiieaies geilerali

zados e cllegam a. conclusões interessantes. Piiineilo, veiifl('íull ttpós valias
estudos de simulação que a distiil)llição nula menos fttvoiá.vel ocos'ie, enl ge-

ral, quando todzLS as desigtialcl?ides são satisfeitzts en] fotmzt (l(' igttítlditdes, isto

é, no conjunto E :: {0 : /}(0) = 0}. Verificam taml)ém (lue mesillo (luiuldo l)á

mais de um ponto n)entes favorável ein E, as diferenças ente(' as pior)al)ilida-

des de rejeição do teste estatístic.o avaliadas e]]] cítda ])auto, sã.o des])iezíveis.

Sugerem então unl algoritnlo de L)rasca- (lue (-.oilsiste eni calcula.i a probabili-

dade de rejeição iiiic.ialmente em 0o e depois paiít uill conjliilto dt' valores ilo

c.adjunto E. Se o coeficiente Q(q,q;E) avaliado nesses palitos fot iileiloi do

q

0
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(lue os (]enlais coehcientes, (leve-se continuai o cálculo das pior)abilidades de

rejeição para valores de 0 elos conjuntos em (lue uma ou mais igualdades não

são satisfeitas, isto é, em conjuntos do tipo

E,,: : /... (0) , /..,,. (o) 0},711. < q e bj C r' = {1, ,P}

('aso contrário, há grandes cl aiices de o })cinto nICHos fa.vota.vel estai no coi)
j««to E.

IJma outra possil)ilidade, (ltie investiga\mos neste trai)alho, é il pio('lil&t de

estruturas para a matriz n[o(leio À' ei]] que os l)asas (l?(q,r; Eys (leixei]i de

clependei' sol) a hipótese nula (ÍLtitLvés de E) (los l)tuâillt'tios, l)aiti('lilaiilleiite

])ara o caso de testtti'illos /lru : /l.(0) > ll ('oilti'a //i //o, oii(1(. //] : 0 € /?p+'/

Segundo Wolak ( 11)ç)l ) isso soitiente seita possíve'l en] situa.(:ões triviais s('nl
intei'esse prático, todavia- I'i-fila .' Seio ( 1';)S)5) ill ,sela.ill qti'' .' l, ,ssív.'l (2(q, r; E)
reduzir a. P(r + l,q + 1; tp) eill itlguils ino(leias linda.ies g('iieittlizzt(los (om

estrutura L)alallceada. N'lostia.Dias a(lui(lue esses iesttlta.(los st' estes(leill l)aia

algumas situações de inlportânciit prática enl modelos log-gaJna- geiieia.liza.dos.

Estudiunos aindtl íl iol)ustez dít ítptoxim2tção (lua.ndo }l estittttita l)i la.ilceít(la

proposta não se vel.inca illais. Apl( sentaillos tainl)éilt ítlgtiiis (lisos l)íuti(-illaies

de hi])óteses do tipo ollc-síl(/cd.

3.4.1 Ordem simples

Inicialmente vindos supor !/ = 5 e (lue as dispersões sã.o coilst.íultes, isto é
a{ = o. Testenlos a. hipótese/7o :/zi ' -/l5 ('oiltia Hi :/ti $ .. S/z5

cona pelo ineilos ull)a (lesiguttl(ltt(le (.stiitit. Essas llil)ates(-s sao e'(luivtLlentes a
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//o : Tla/l contra H. :n,/ ? 0, oi)de/. =(/.-,...,/..1', .

-,- ( }' i' :. 1. i)
Lembrando que 0(k) = 1 + 'r'(k)/i(k) con) /J(k) = {'D(k)

k$q'(k + 1)(1 - V'i;)}'' , te:ilo: então q--e

(i + v'i;u'(Â) +

1],%'' n:' ,s' + -s'o)

com .S. = dias(tu;' . «'i ' , «,i' . «,;' ) ''

': l '
'tl):3

0
-1

--'t.0:3 '
-1

'to3
.1

--'t04 '

onde u;i, para siinl)li('idade' d(- iiotiLçãu, é (lado l)oi 10. = ü..af

Sob //o e a partia da suposição o-f = a é fac.ilillente visto

-lüK=L* ..:,,}'''
l.JÊ-..I'"

'l'.......",'"....«;,l

l)oi exemplo, (luf

plt = 1 e pij = 0 pala. lz -- JI > 1. Na Sala. foi'il)a gei'al, stipoillos (bit' a'i

testanlos Ho : /l] - ' /{!, canela Hi : /li $ - - $ /q, com l)elo lllellos olha

desigualdade estrita. Assim, ]]2 ou equiva]eiltemeiite r]2(0) s('tá, linfa n\atroz

l(7 1) x(p+g) cuja.]l-ésinlzl litilla temi -l na.J-ésima })usição. l naJ+ l-ésinla
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})osição e zeros lias posições restantes. Os coeficientes de coitelação, sob .f/o,

associados à matriz E são dados poi (pü = 1)

aiaf+2 l
P{(f+i ) --

L(«:--, + «.)(«.--- + «.--,)J

para i - l,. . . ,g -- 2 e pfj = 0, pal'a lí -- J1 2 2. Isso significa que a dista'i-

buição nula assintóticzl da estatísticzl )'V l)aia efeito (le testar zl homogeneidade

de médias contra uma alternativa de oidcm siillples, ieditz à conhecida distri-

buição (!ui-(luadl ítdo l)a.tta

1/2

( :3 .14 )

,li11, f'''lW ? c} r,g; «)r'''iX?.. ? .},
onde P(r,g;a) = (2(g-- l,r-- l;E) ': a =(al,...,a,y são os p'sos. Enl

particular, se temos pesos iguítis, ai = '' ' a!,, os coefi('ietltes r'(r,g;ays
tonlanl a fóinlula tec-tisi«a /'.s(l ,g) = 1 /g, Ps(J/,g) = 1/gl . r'.ç(;,g) = 1;/'.s(í

l,g- l)+ 11J-/'ç(i,g- 1). 1 = 2,...,g- l(vid(- Apêll(li('(- A). l{.ol)eitson e
Wrigllt (198:3) (vei tailll)ém Siskind, 1976) têm estu(lêt(lo a. (listiil)tiição nula

(le estatistic.as restrita.s pífia. l)usos iguais (luall(lo os tailla.illlus iullostrais tino

sao iRRita diferentes. lsles surf'ien) usei' íl ;tpioxinlaçao (liii i(lo o (liiociente
entre o n)ítioi e o n)enoi peso não for superior il :3.5. Piuít //. :: /l e hipóteses

Ho : cr] = ' a!, ('oDEia l : oi $ $ op, a. disttit)ui(;ão i)tiltt a.ssintótica

de )V é tan)bém (la(la pu[ (:3. 1.5) ('on] ('.ot-ficiei]tes d(. ( oii-ela.(:ào, sol) Hu, dados

e«, (3.14)

](
l :3 . is )

3.4.2 Ordem simples em forma de árvore

Outra situação de inl])oi'tâilcia pl'ética. é a(lueltl deiloiilinadzt de lidem simples
ell] folia)a (]e a,lvole, isto e. /]o : /ti = = /11/ (Olttiit f/i : /ll < 1/IZ,. . - s/zPI
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cona pelo menos unia desigualdade estitta. Vailios iussunlii a(lul (lue cri = o e
inicialmente consideienlos que g ' 5. Então H. e Hi })odenl sei esc.Fita.s con)o

Ho : n2/l = 0 e Hi : nZ/l 2 0, onde/l '(/[i,...,/]5)! e

/ 1 1 0 0 0 \

«,-l :l s & ? : l

\-l o o o l /
len)os então

ll,L';'rl,' )«'Í'(H + 'âo)

coii] 4o = tt)icl]ag(t/)Z 1 . t];; , tí)l i, tí)5 1) e 4 e ]i]i]í i)]íLI,iiz (:c)]]] l e]]] to(las alias

posições. Novan]ente, sol) Ho e a partia dtt s\t])osição a] = a, ])odenlos lllostrai

que

, \ 1 /2
l a.:za,t l
L («- + «,)(«- + «,-) J

/ \ 1 /2l a,.]a5 l
L («- + «.)(«- + «.) J

os demais pljs são ol)tidos de forma similttr. Nít sua forma geiitl, se assumiil)os

que ai = a, a distril)unção nula assintótictl de )'V tolda, ilesst' c.aso, tHllt'slllâ

forma funcional de (:3. 15) c-oin os coeficientes (le comi-ela.(;ão, sob Ho, ii-sso( lados

cona a matriz E exl)cessa(lus coillo segu(' (pi. = 1)

(-'

ai+la.j+l l
LI«- + «.+-)(«- + «,---)J

pa['a 1 < z 7É J < g -- 1 . A fori]tula iec]ii's;]vi] ])aií] as prol)al)illdades coill pesos

iguais, decotadas poi Pr(i, g), é dztda en} Robeltson, W/I'igl)t e [)ykstia ( lçJ88).

Wright e Traia (1985) tem investigado o uso da al)roximaçã.o (le f)estes iguais

para tanlanllos }unostlais desiguais. Sinlilai nlentt:' ao ('a.se (le oi'deill simples,

1/2

( :3. 16 )
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a aploxinlaçao parece ser a(le(luadtl pala vaiiaçoes nlodeia(las enfie os pesos.

De igual fora)a, a distribuição nula assintótictl de )'V pala o caso de testar

Ho : ai = ' '' - a. contra Hi : c,i $ 1a2,.. . ,a.,l é t?ulll)ém dada por (:3.15)

cona coeficientes de conelação, sob Ho, d?,dos enl (;3.16).

Limites superiores e inferiores ])anil (;3.15) taml)én} têm sido investigados ])ara

os casos de ordem sinl])les e oidenl simples em fotnla de á.ivoi e. Lee, Robertson

e Wrigllt (199:3) ttplesentam uilla. revisão (desses liitlit('s c ol)têiti apioxinla..;ões

n[íus piec[sas supor)(lo (lu(' os pesos esteja.nt (']]] oideni. isto é. «i $

üi $ af, i = 2,. . . ,g-

3.4.3 Hlipótese unimodal

Suponllalnos (lue estamos interessa.dos enl testa.i il llil)(;tese' //.. : /zi :: ' ' " /&!/

contra unlzl ÍLltei'ilatix/ÍL uiiiillo(lztl. (;oillo exelllplo, vaDIos assttnlit l)Olnogeiiei-

dade das variâncias (- iniciam)ent(' ('oilsi(levei los !/ := 5. Então l/t. (' lJi po(Inn

sei escritas como //o : /li = = /15 e Hi : /li .$ /z.z $ /t:J ? /l,l ? //s ou

equivalelltenleilte, Ho : [l:z/l = 0 (, Hi : ]]z/l 2. 0, oii(]e/l =(/li... .,/lsy .'

l
0

0

()

l o o
l l o

o l l
o o l $: )n.. -

(.usando 0(À;) e /J(k) como definidas ilo caso de oi(len} senil)les. tela)os ('ntão

(lue

n,\ç"' n,' = o(k)((/ + r/.)
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con. U. = dias(.«;' , «,i ' , «,;' , :«;' ) '

«-l'l;' 'f
l o o \

«,;'' o l
?..,;' --t.,-: l

.,;' .«,i' /

Sob Ho e a partir da suposição af = a é facilmente visto, poi exeillplo, que

\-/'
L («, + «,)(«, + ":,) J

.Í
1. («. + ":,)(«. + ".) J

l e pi.i:= 0 pala lz -- JI > 1. Na slltl foiilllt. geiztl, sul)oillos (lide oi:: o
e tentamos Ho : /ll = ' ' ' = /11, canela unia. a,lteiilativa tillinluda.l colll l)elo

menos mina. desiguttl(la.(le estiitil. .àssinl, a. (listtil)tti(;ã.o nula. t ssint(;Li('a. de )'v

toma, nesse caso, a iilesil t- rotina fuiici(«litl de (:3.15) 'onl ',: '«,('fi':i(,ilt''- dt

correlação, sol) Ho. assou-iítdos :nntLtliz E dztdos poi (/){i - l)

f'iu+i) =(--ly it...+i t aiJ ai+i 't" ai+i;l

parei' l,...,g--2e/9fJ=0.píuall Jl?2.

(t 2 r'L 4

(«* + ",) «- + «-)

l :}. l I' )

Para /q := /1 e hipóteses //tJ : ai :: :: ag ('oiltia. tl iLlt(-iilativa ttnimodal. }l

dista'ibuição nula assintót,ica. de )'' é tan'l)éln (lztda. pot (:3. 15) com coeh('lentes

de col'relação, sol) Ho, dados en] (:3.17).
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3.4.4 Hipótese do tipo Zoar

Inicialmente vadios supor g :: 5 e que as dispeisoes sao constzultes, isto e,

a{ = a. Tentemos a hipótese /7o : /li = = /is confia Hi : /li 5; l/l2,/l3,/l41 $

lls com pelo menos unia desigualdade estrita. Essas llipóteses são e(luivaleiites
a, Ho : ll2/l = 0 contra- Hi : ll2/l ? 0, onde /l =(/ll,...,/zsy, e

l l o o o
i o l o o
! o o l o

''z 1) 0 --1
o o . o l
o o o l l

Teillos então (ILle

-,%-' -,' - «.u l
Z,. + Lu

-- z,.

onde 1,. - cliag(u;;'. «';'. «,i''), Li un)a nlatl'iz q--i«llz«It- d. oi(l.n) :3 com
toÍi enl todas suas posições e LZ iiiila n)iLtriz siinilzu a. Li (oiil .u;;' em to(las

suas posições. Nota-se moita.fito (lue i\ n itiiz E = HZL,jirlj! é singttlat não
satisfazendo assim) a. ü,ncliçã.. (1)ositiva defina(la.) i''qtteii(la nos c.álc-tios (las

prol)al)ilidades de ilíve1 (2(g -- l,r; ys defilli(la.s ila. Se(:ão 2.5. No entit.i)to

Single e Wrigllt(lç)ç)13)(vede Apêitdice A.5) (le(luzem os i)íxeis de l)iol)ttbilicla(le

até g := 5 pai'a o caso de oidenl do ti})o /oo?) e a-l)resenha.nl itpioximztções

para g 2 (i. E possível inostrat, sul)oiido o-{ = o, (lii., a distiil)uiçã-o nula.

assintótic.a de )'v ton a rotula. (la.(la. Pill(:3. 15)('ottt r'(r. g: a) s('tl(lo slil)stituída

poi' Pt(l?,g; a) definida. iio .AI)êi)(li(.c' .\.5

De maneira geral os c.oeticientes assun]en] as seguintes lurillas:

lt": t«;+-J\"- t«,---JI i,.j = -.. 9- 'z, i :# j
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-lM-..=lE... ... ..,,l;
lü;..;il=ll:;:=,.....« 1 : -. :,...,'ü-n;

,2(g -- 2), pü = 1 e pi.Í = 0 para os ({en)ais casos.

,g 2; J-g 2+i,

3.5 Modelo de regressão do valor extremo

(.;onlo é de mttioi interesse prático, estudiunos nesta seçào zl aplicação (la

teoria de testes do tipo Ollc-s dcd ;l dista'ibtiiçã.o do vítlot- extren)o. Sendo
um caso particular cla distribuição log-gama geileializttda, il distribuição do

valor extren)o satisfaz todas as condições de iegttlaiida.de iilll)testas ao modelo

(3.11). Sejam então K.i, ; = 1,...,g e J = 1,...,z'f, vi«.dáveis }-l.i.terias

independentes tais que

}:j = -:1/i + afZ{,, (:3.18)

onde Zij tem distribuição do vztloi extteillo pi (llãu coill fttn(;ão (le (let)si(la(lc

de probabilidade dada poi ex])(: -- c:), --(x) < 3 < oo Nessits coiidi(;ões, a

função log-verossimilltança é induzida. paiit a. falida.

Z,(0) « - >1:1,'flogai - }l:Í;{,+ .xp(;í.)}l,
i=i .j=l

e a n)atroz de infoiinação de Fish('i' l)ode ser expiesst\. como

onde "y = 0.5772 . . . é zl coiistzulte de Eulei, .\' é uma. mzLtiiz !/ x ?) cona linhas

zl =(=fi,..-,x{.), I'V = cliaglu.,i, w2,...,u)p} e w. = 7'.oiZ. ; = 1,2,...,g. A

F - x'w''.x (l - 'y)-v'u''

(1 -7)W.X {( +(] }l't'

q

l :3. 1 ç) )
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partir das condições(1),(2),(3) e(4) e de condições usuais de regularidade

(vide Apêndice B), temos que (luta)do T} --} oo

V'ã(Õ - 0) -$ /V(0, Vo"' )

e, em particular, .v/;i(/3 a) -$ /V(0, %') e Ji(â -- a) -$ /V(0, \Ç''), o"de

Va'' W.X)''{/,+(l - "r):X'W-\';'UGX(X'W.X)''} '

\Ç"' /'ÍT/,. +(i- "r)'(/,, - m«)}pt'.J/'l-'

c.on] //. = H/1/2.X'(.X'l14/. .X')'i-Vf\.t/i/Z. Pata o ('aso de g l)ol)tilztções, .\' de-

duz tl uma inata'iz i(leiiti(la(l( de oi(hein g .' E(};j) = /1. -- 'oí, on(le /IÍ

sao os paranletius de ]o(.aça.ol z := ],',... ,g. (;oillo ?i./?-l e lin} estima.-

dor consistente de Uo'-i , as vaiiâiicias assintóticas de /li e âi fica.m dít(las l)oi

Vai(/li) = a?l'Í' {l -F (1 -- ')'(6/r')} ':' Vz«(âí) = a?7'Í'((i/«'), i= 1,- . . ,g

Ainda temos q--e (;o«(Ai.â,) = -(1 - ')Vai(õj), i = J, ' (:o«(/l.f,â,

(;ov(Ai,Aj) = (:ov(âí, â.Í) = 0, píuzt os dmnais casos.

QLiiLii(lo a. = a (' (l(,s(oiill('('i(Itt. ii. tllêttiiz (It- tilfoiilla.(;ao (l(. f'isl)el i-e(Itiz p;ttii

.V'l,t''.\' ( l - "y).v'«.
P l (l --r)«''x' ',{Ç + (i -'r)'}
l

onde w =(7'i,. .- ,7'.y e W = dias(7'i, ... ,7'.).(;oils('(ltietitf'incute, l)odeinos

mostrei que %'' = a'(À''W«.Y )'' { /,,+ a:;E-.V'l«. \.';'«,l.-\' (-\'' 14''.. .\' )'' } ''il.I'
IV.:= diagÍai,..-,ap}, zli" = {ai,. ..,agl! e

v''' + (1 - 1)'(l :«l. -\'( .v ' ll''.. .v)' ' -v ' «,..) }''

A seguir algunaas aplicações do n)oclelo de iegt'essão do valor extl'eillu são
oferecidas.
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3.5.1 Modelo de regressão de netas pai'delas

Consideremos agora o modelo de regressa) liileal

Y,j;; = ai + Ó:z;ij + o'Zí.ÍX;, ( :3 .20 )

onde i= 1,...,g, .j = 1,...,(Z, k = 1,...,I'ij e Ziji; ten) distril)itição do
valor extremo padrão. Esse tipo de nl.)dolo tem sido }aigainente aplicado
en] Fai'nlacologiil paitt estiidtu tl relação entre potências (l(. (lif(-lentes drogas,

especialmente pala i'esposttts l)inárias (vi .le Fiiiney, lç)7 1 : N'loigiut. lç)ç)2; Piuila

and Sen, lç)95). Temos asstiilli(lo il(lui o illesillu i)únleio (l(, (lotes ptutt cada

droga a flUI de sinlplificíu il (listiibuição iltila. }tssintóti(-.a (1(' )'v. A (liianti(lado

zf, denota a J-ésimil (cose (ou log (los(.l coi'iespoi}(lente à ;-ésinli cliogtt. A

hipótese de l)onlogei)eldade das potêil('ias e e(luiviLleiite :\. lilpótese //o : al ::

:: ag' Dai po(leiras estai interessa.dos en] testa.i //o ('oDEia hil)oteses de

potências ordenadas (ou inteic.aptos ordenados).

Pala o modelo dado em (:3.20), o vetou patalllétii('o é /i = (al,. . .,aP,'5y,

« «)atroz -«odeio é .X = (.\'Í,. . . ,-V.ly, . 'l. .\'. .} « -n«t-iz ./ x (g + 1) ' "i«
J-esinla bilha tem l ilzl i-esinla posição, t:ij na. ultima l)osiçào e zelos n&ls

posições restantes. Em piLrticulai, sol) as condições ( 1 )-(4), segue de Biadley

e (;art (1962) que -Çi(a -- â) -$ /V(0, t''li'') onde ''* falem. nt.: .li- matriz U:i
de dimensão g x g, são expressos da seguinte foin)a:

t'i. = «:' + T(,,,+ '.)'+ 6{ 1+ T,i,(,i. + 'f)}'/-''

e

tlii. = T(ól + (í)(?íl+ (i)+ 6{ 1 + T7í}(7íi + (i)}{ 1+ T7ii.(7ÍI. + (í,)}/a';
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para l $ í' # i$ g, ai. = afi + . . . + aiP, (f ' 7?ti -- lÍ}, lni ' >..f:i :y':cit,

7' = IXÍ:.{EÉ:;. «««?. - ('í' + ''r"'.}l'' e ,í' = EE::,. "..;''..

Portanto, para testam l)ipóteses do ti})o Ho : ll2a = 0 contiit Hi : llaa ? 0,

para o caso de ordem simples, ordem simples eill folha de á.tvoie, ordem
unin[odal e ordem do tipo /oop, com ])elo menos uma desigualdade estrita sol)

Hi, onde ll2 é unia matriz de cutlstantes q x g (q $ g) dc posto completo,
os coeficientes de cottelação associados à illatiiz E :: llZvj:illZ (lependein

ullicanleilte (las (ltiaitti(lztdes 7il. e T, os (ltiais ilha del)f-n(lelli (los gitipos. e (le

ní. e (Í, pata z:: l,U,...,g. Elll píuticulal, Flua L estritttiia b li i((:a(la (i = 0
pata todo i= 1,2,. .. ,g (vi(le Ptuila, l$)ç)(i), as (Olllpon('lhes (la il ÍLtiiz \<:'
toillanl zl fot'tna.

u.. -- i' = ai.i (' tPi., -- t} = 0,

on(le 1) = T77 2 +(i{ l +T7ii.2 }z/r2. o$ (:meti(:lentes (l(' (aliCIa.(;ao asse(:ia,(los colll

a matriz E tomam íls illesma.s foiin is (lidas enl (:}.14), (:}.1(i) '' (:i.17) (.alia

aí selado substituído poi ai.), l)ai'a. os czlsos (le oideill siinl)It's, oi(leili sin)pies
enl forma de arvore, urdeill uilinlo(lítl t' oi-(leill do til)o /rlo/;. i('sl)('ctiva.iil( ilt

Portanto, a distrit)unção tlttla a.ssint(3tic.a df' )'v t; (la.(la ii( ssrs (asas pot

,l.BI, a {w ? .} = >1.1 p(r,g; ")p, {\f ? .'},

onde a. = lai.,...,aP.y são os pesos. l.Jnl estiilí(loi coiisisteilte de a{. é
7i./7}. Poitailto, se o expelitlleilto e c'oil(Ittzi(lo (le tal foii)li (ltt(' .z:i = = :1:sri

onde ãf = )ll:É:;. ll'-zf. é uill estimzLdoi c.oilsistente de lltf, a distiil)ilação nulit as-

sintótíca de )'v pala testam .f/o c'ollti'a unia ZLlteln?Leiva (le oi(hein simples, otdenl

simples en] foinla. de alvoie, oi(leal ttiiinlo(lal oil oidenl (lu til)o /rJO/) pod(. sei

aproximada pela distiil)uição (]ui-(lua(Irado L)aiitt. Poiéiii, lllesillo (luíuiclu a

(quantidade de valia(;ão enfie .ti . . . . , .i;./ e illo(leia(la, essa al)iuxin)açã.o ainda
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é recomendada. Isso será discutido na Seção :3.6

3.5.2 Hipóteses de ordem para os percentis

Para a distribuição do valor extremo com parâmetros de locação e escala
dados por /l e a, respectivamente, o 7)-ésin)o ])eicentil pode sei expresso anali

ricamente c.omo y. = /(+alogj--log(l -- p)l (vi(le Lawless, lç)82). Desse iltodo,

poden[os estai' interessados en] testam l]ipóteses ('o]n vesti'i(;ões de oi(len] rela-

cionadas coill gPi, z = 1 . . . . ,g. Poi exetllplo, enl g l)opula.cães, poder)os (ltieiei

testam a hipótese Ho : yzi = ' ' 3/7,.,. 0 < 7) < 1, ('oiltia. a.lguilia hipótese'

ordenada. As estio)ativas de iliáxiilltt veiossimilllança pala. (/z,, af), sob Hu,

:atisfazen] a; equaçõ« /li + oilogj--log(l p)) = /li+i + oi+il.,gj--log(l -- p)l,
1, a (letal leva. ei]] partlcLilal a. soltiçao /li = ' = /11/ e

(l;onlo ilustração, coilsi(lei-enlos it(lui o cimo de oi(leal siilll)les e g :: 5 (lti('

con'espoilde às hipóteses }/c. : [l.ZO = 0 (omitia. H. : ]]20 ? 0 roili p(']o illeilos

unia desigualdade estrita- Ness(' (aso. t.Pinos 0 =(/li,. . . ,/t5-ai. . . . ,asy

A o o o \
-:/,, y- o ? l .

0 -/p ./]' 0 l
o Q .f., f.,/

n,%' ' n,' /p + ':,./:l(,ç +

0 0 0 /p
0 0
l o o0 0

0o o o
ll2

onde

"yi + 6(1 -y)'/«''. 'y, = -6(1 - 'y)/«'','y- = 6/«''
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J; = logo-log(l -P)l, So ag(w;',:";',u,-'

/ u,Íi --u,;i 0

.-l -z;' E. --w- '
w-'

\ 0 0 -wi'

onde novas)ente para simplicidade de notação denotarelnos tu{

Sol) Ho e c.oin a suposição o', = a, teiilot; l)OI' c'x(?illPlo (lti('

1'''
-lü..=i=:,..J ll':

ol)ti(los sinlilai'inerte. Pala. testam f/.
fotllla, de ái voic:, temos

Os demais p's são
ordem simples en]

1) contra

0 01 1
1 0 1 0 0 -/p

0 -/pl o o
1 0 0 0 ] A

/p 0 0
o /,, o
o o /,,o o o

ll2

n,Ua'' n,' ./,,+ l:;./'lÍI«,Í'('â+ Á.),

onde .4o = widiagju,;',]«i ',toi',wÍ') '' ,4 é ii] a matriz 'oi]] l en] todas suas

posições.[)e ll2Uú-ir]2r, obtemos

1.=a--l":
1..=;=. .. ...,11''

Os demais p's são ol)tidos de foinlít sinliliu
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En) geral, ])odemas mostrar para os casos de oiden} simples e ordem) sin)pies

en] forma de árvore, (lue os coeficientes de correlação associados. à nlatiiz E

não dependem dos percentis, sob Ho. Eles toinailt as mesmas formas dadas

en] (3.14) e (3.16), respectivamente. (;oilsequetltemente, a distribuição nula
assintótica de )'v é também uma distribuição qui-quadrado l)ai'ra.

Para testar Ho : 1120 = 0 contra unia alternativa unimoclal, temos

/'-1 1 0 0 0 /p /;. 0 0

\o 001 ] o o o Â,

n,v;" ' n,' ./l, + 7../:l(l/ + u.)

onde {/o = diag(m;:,to; ,tl;; , m;') e

/ «,í' -«,;' o o \

\ 0 0 to:' l.,-i /

Sob //o e com a su])osição o. :: a, temos poi exemplo (lue

í «:;«. 'l '/''
1. u- + «:J(«. + «J .Í

Í «, .. ) '''
' l.(«:;+«,)i«:,+ «.)J

Os demais p'$ são ol)ti(los similaiinente. Paitt u czlso (l(- teste (l(. hipóteses do

tipo /oop, obter)os iesultitdos sinlilzu'es. Podemos mostiíu taml)éill pzuit o caso

de teste de hipóteses unimo(lal (lue os ('Deficientes (le comi-ela(;ão assou'lados à

matriz E não depeildeill (los l)ei('entes, sol) //o. Eles tolnani tts illesinas formas

dadas em (:3.17) e portanto a. (listiil)lição nula. assiilt(;tio\ (le )'v é tanlbéin a

I'l2 '
o l ] o o o -./; /}. o
0 0 1 --1 0 0 0 /}, --.rr.

(/ - --:o;i «,;] tp3-' 0
0 io:;' to:;i :.,-i
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distribuição qui-quadrado barra como definida ein (13.15). E inlportailte obser-

var aqui, que todos os resultados obtidos pata teste de hipóteses de ordem para

os percentis, também vagem para o caso dzt distribuição ]og-gama generalizada.

3.5.3 Hipótese nula restrita

Como foi discutido ilíl Seção 2.4 a. deternlinítção da distiil)ttição ilttlí ts
sintóticzl nICHos favor.á,vel de )' pala testam' hipóteses do tipo //o : /l.i(0) =

0,/z2(0) ? 0 contra H. H. onde H. : 0 C /?p+'/, po(le tomai-s'' coillplexa

quando a matriz de coiielação ttssociada a E = rl2(0)}%''na(OI' clepen(lei

cle f? sol) .f/o. EDIL)ortt, sol) coitdições geiztis de iegulaii(Itlde, a. distril)tii(;ão

nula assiiltótica illenos fa.vota.vel seja ilha illistiiiíl de (listlil)lições (lo tipo

(lui-(luaditLdo, a. (letn-inibia(;ão (la sit,uzl.;ão ill(.lias fitvoiil,v{.l iiií (lel)eiidei clo

clesenvolvinlento de algoritnlos de t)usctt, enl geiitl de ZLlto ('rasto (-om!)titacional.

No entanto, há pelo nleilos unha sul)classe de hipóteses ])iua os paiân]etios eii]

(:3.18) en] que a determillaçãu cla distrit)unção nula inelios fítvoiá,vel não é tão

complexa. Pala ilustitLr, suponlla. il seguinte cla.sse de clip(;teses

H., : ]]./j = 0, 11,/J ? (] conta'll./7. -- f/.,.(:].21)

onde Hi : /i € #i', lli (, [l.Z sào ilha.tiizes ('oilhe('i(]a.s (leão (]el)(,il(]eill (]e 01 (]e
ordem ki xp e(A--ki) x7), iesp.-ctivzul elite, e de l)testo '-oinplf'to. Assim, segu.-

de l<odde e Palm (lç)86) e de (;ouiieioux e Moiifoit (lç)$)5) (lide a distril)uiçã.o

nula illenos favorável ptua testou (:3.21 ) .: daclzt poi

lilU P,{W 2 .:} Q(Ç,r;E)P,{XÍ-. ? c},
,-''+" ' ' ' ;='o

onde c 2 0, q = k -- ki e

n,çl;'ll!, ii,t;;'nllii.tl;'nll''ii.t

.1
( :3 .22 )

\'
2



9:3

Isso ocorre porque o$ coefi(..lentes de correlação associados tl = irão dependem

apenas de (al, . . . ,oPy através de V;'l. Esse é um caso pzLrticiilar de E desc.o-

nhecida en] que a situação nICHos favorável ocos'ie qualldo nl/J :: 0 e H2/i = 0.

O problema que permanece é a deterlllinação dos valores (le(al,. .. ,ag)l (lue

levam) à situação menos favorável no lado direito de (:3.22). 1.Jma solução seria

substituir oi , . . . , ag pol' estimativas consistelltes.

Resta, portanto, o estlido (le sitlizl(;ões (lc iiiteiesse prático eill (lti(' íullíLtiiz de

con'e]ação associa(]a a E não (]ep('n(](, (]e 0 sob a ]iil)ates(' ]] i/i := 0 e rlZ/i := t)

Mostra-se facilnleiite pala o ca.se de g l)-)l)\]la.Cães (lt](' se tenros ei] Hu ilha

oi(leal sllll])les, oi(leal siillpl(?s (-n) foillltt (le aivoi(', oi(leill illiii lo(lal oil oidei3)

do tipo /oop ell)/il} . . . )/llr SUPOil(IO ai = (J Oll eil) al,- . . l ag StiPOI)(IO/ti =/i)

as coiielaçoes associa(las a alia.tnz := (levei)(leia), sol) /li :: = /11/ oii sol)

ai = ' ' ' = ag, dos pesos a.i . . . . , a!,. self(lo a. (listiil)uiçào ilitla llleilos favotá.vel

de )rV unia (luJ-(lua(lla(lo l)a.i'i'a. (la(la l)oi

,lbu, /{lw } g;")/3t\3-, ? .'}.
Esse resultado vitle tai»l)ém (laia.i](lo testaiinos oi (leiit sii]]l)It's, ui(le])] sin]ples

en] coima, de árvore, oideill uliin)oral e ordem (lo tipo /oo/i piut os l)eicentis

3/Pi, . . . ,yPP e pala os lutei(aptos ni, . - . .a!, DO n)odeio (l(' teta.s paralelas sol)

a condição (i = 0, ptuít todo ;

g

(
( :3 .2:3 )

3.6 Estudo da robustez da distribuição Xz

Nesta seção estudaienlos íl aproximação da distiil.)tiição Í3 pífia pesos iguais

para o modelo de lotas pa.i'delas (lesciito lla Se(;ã.o :3.5.1 (bit\ii(lo r) l)zn'âill(-ti'o
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de dispersão é fixo porem não constante. Esse modelo inclui como ca-
sos particu]ares os modelos pica g })opulaç.ões envolvendo os ])arâmetros

(l.: , a-), . . . , (/',, a,).

Note que n[i definido na Seção i3.5.1 faz o ])apel de unlzunédia ponderada dos
valores das doses no {-ésinlo grupo- Log:o, se definirlllos c{ = 71 í -- líl, temos

que q pode ser iilterpietado c.oillo liin tipo de afastamento do i-ésinlo grupo

com relação i média. glol)a.l. \ln) vitloi tLlto l)tuít 1(.1 in(fica (ltie }l posa.hein

nléclia aplicada iio l-ésiil)o glupu é ma.ioi do (lue a- dosagem lné(lia iitiliza(la

no expennlento. Poitailto, ilillt\ foinla (le l)ÍLliulcetuneilto ila. itpli('ztçao das
doses seria assuinii' que l(il= . . . = 1(PI. Note(lue os eles)eiltos cla ma.triz \l;'
tal q«. ..,/ã(â a) -$ /V(0, \<:') p.'le«- s.r ''xpi';s's, q-"-ld., af,.
fixados, poi

2a SILO
g

',;. «:' -+-
(IÍi. + q)'

e
l7}i. + (i)(7íi. + (i, )

"ii' ' T
onde í :# í' = 1, . . . ,g e

Se assumiu)os (lue as vzuiâilcias são llo nogêneas, af =

(lue

,-$ ';i«,«; IÉ«.,«,I'
:: o'p = o' ) tt'illos

0'' 7'í1. .. 77Z.

i.yl,'t,i = -- + +. e .l.i.yl,'t,ii' ' -Í

onde i# i' = 1 , . . . ,g. [)ZLí, mostra-se facilmente (lue as coiie]ações ttssociadas

à matriz E :: ll2K. ill2 pala testam' Ho : ai = ' :: ap canela limzl alternativa

de ordem simples, ordem simples enl folha de àlvoie, ordelll ttilimodal e oidenl

do tipo /oo7) c.oinciden] coii] as ('oirelações (lo c?lso de g l)ol)i]laçõ('s co]]] a.
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sendo substituído por af.. Portallto, em particttlai paiít os casos de ordem)

simples e ordem simples en) fora)a de árvore, se os pesos são iguais, ai. =

- ag., a distribuição nula a.ssintótica d.e )V ülca, respectivamente, dada pot

lln. P, {W ? c} g)P,{X? ? c}
q

r l

e
q

f
lilP P, {W ? c} r,.a)P,{X? ? c},ll--+(X.p ' ' '

onde /',(/l, g) e /)r(f, g), /' = 1 . . . . ,g, sã.o as l)i'ol)a.bili(la.(l(-s (le ttív(-l pzua. pesos

iguais (vice Apêiidicp A)

Seja c..(a) o valor (i'ítico pa.ia. uii] nível de signiticâi]cia a (I', ulní (listril)ui(;ão

qui-(luadiado bartít com pesos igttítis. L)efininlos

('o-(Z; )= 1:(2(!/-i,r; l/!{).f?/}.

onde Z = coi(a). O estudo (ltt. (listiil)oiça.o (l(- (;ol(í;=). à ill(.(lida. (lue as

quantidtt.des lql, ai f' ai. va.t-ia.ill: i= 1,... ,g, pode in(local sitilaçõ(s eill

(lue a distiil)uição (lui-(lua.(liil(lo l.)a.iiít. covil l)estes iguais seiiit ie( oinen(latia

para apioximai a disttil)lição nula assintóti(-a (la estzLtísti(tl )'V. Esse tipo (if

estudo foi inicialmente proposto l)oi R.obn'tson (- Wiight ( lç)8:3) pala. pstlidai a.
a])roxinlação da distiil)ui(;ão X: com l)et;os /'(r,g; a) l)t'la ill('sllla. (listtibuição

cona pesos Ps(r,g). A conclusão dos ]llesnlos e i'econlf'it(lai' a. al)t'oxiillação

(quando a lazão eiltic' o inaioi l)eso t' o il)enter p('se nã.o fot sltpeiioi tl i3.5.

A apioxinlação não se inostiou muito sittisfatóiizt (liça.ndo os pesos tomai)l a
foillla U ou a fora)a n. R.esultados similares foialil ol.)tidos poi Wiigllt (' Tias

(1985) pala o caso de hipótese simples en] foi'n)zt de áivorf' e 1)01 Pztulzt ( l ç)!)(i)

pala alguns modelos lineares gelleializítdos.

/

r 0
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Para medir avariação dos f:s, (definimos aquantidade (.nax = nlaxllíll, . . . , IQl}

e estudamos o coinportait)eilto de (I'oi(coi(a); E) nl eclida que q...,. varia para

valores fixos de (ai.,...,a,.), (a?,...,a:) e a. Adotanlos !7 = 4, "nla vez

que para g ? 5 não llá formas fechadas para os coeficientes Q(g l. I'; Eys,

o que aumentaria sut)stancialmeilte o cisão computacional. Pala cada caso
gerimos 10000 conjuntos de valores para (ci , í2, q), supondo (. noinlalmente

distribuído cona média zero e variância 1. Note (lue )11:7:o fi = 0, logo (4 sai

da relaç.ão (4 = (1 -- (2 -- (:3. Piu'tt ('adl'. conjunto gei'a.do (,Oltll)titaiilos («.ax t'

então a probabilicla(l(- (:ui((oi(n); E). os 10000 valores ol)ti(los l)tule (':oi fo

ran classificados (It' tt('oi(lo coil) a. (listtll)tti(;ao (le fi(-(liteii(ias (la.(la ilti tt'i(:eiitt

coluna das Tabela.s(;l-(;l(i(vi(le Apênclic:e(;), ('ujos iesttltít(los são testiini(los

na Tal)ela 3. 1 .

Tabela 3. 1
r)c.sctli.})(ltllo da.s apto t? laço($

subestii)la, ''' satisfatório, + silo)el'estima

(I'onlo podem)os obsetvat })elít Tal)ela i3.1 l)ara. o caso (le oidelll simples. (los

16 casos estudados envolveu(lo va.rlaçoes l)aiit os p('sus ai,. . .üi e pata. as

      [) isp (- isões    
C;aso Pesos Iguais [) iferentes Til) o- n I' iPo-U

  lgtiitis
+ +   +

lidem [) irei'entes # +   +

simples T ipo-í"l + +   +

  Tipo-u      
+

Olden) Iguais +     +

Sin)])les [)ih lentes + # X
+

em forma I' i])o- n + # X +

de árvore Tipo-u +     #
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dispersões a.,. . . ,a3, apenas 6 casos podem ser considerados satisfatórios.

Esses casos incluem todas as situações em (]ue os ])egos e os paiân)erros de

escala têm a mesma fora)a (4 casos) e aindit as situações de ( pesos iguais,

dispersões diferentes) e ( dispersões iguais, pesos dihrentes). Para os demztis

casos, embora a a])roximação ainda seja razoável, senlpte llá unlíl tendência da

probabilidade Coi(t; E) ser subestimada. Oli su])erestimadzl pela aproximação

>l:Í;. Ps(Z?,g)/',{X7 ? t}. Assim, podemos i'ecomendai' o uso da rtpi'oxinlação

de pesos iguais seinpie que a iztzã.o enfie o illztioi f' o mei)oi tainailllo amostrar

não exc.edet 2.0 e a. lztzào entre a. inaiot e íl nlenoi (lisa)el'sã.o nã.o foi'

superior a i3.0. .Ja parti o caso de ot'(IPni sinal)les en] foill z (le árvoip ha liil
número maior de casos satisfztt(Silos (lO casos) (1eiitie os l(i t'stlicliLdos, o (lue

mostra uma nlelllor dele(luaçãu da itpioxiillação )I'f:l /' (r, g)P,.{XZ ? Z } paizt

a probabilidade (I'ol (Z; E). A(lui, as tecoinenda.ções feita\.s pzua. o caso dt' oideill

simpl« são taml)énl estendida.s pa.rti. to(los os cílios sa.tisfítt(;lias.

3.7 Aplicações

3.7.1 Deseinpenlio de turbinas

A Tal)ela 3.2 desci'eve os insulta.dos de ]im expeiii]]ento l)la.]leja.(lo pal-a ('onl-

parar o desenlpei)ho de cinco tipos diferentes de insti\lineiltos dt- a.paio pzua

turbinas de alta velocida(le (l\'lc(:ool, iç)791.
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Tabela 3.2
Tc.lrl])o d( jaltlas d( Ltu'biTtas'

(;omponentes
Tipol Tipoll Tipolll TipolV TipoV

Fonte La.wless, lç)82, p 201

l;'oi observado o tenl])o de fítlhtt pata. (l('z repllc.as de (.a.da tipo. Sejíl }Í, o

logaritmo do tempo de falha. coiiespondente à. .7-ésima. iépli(' l. (Itt ;-ésinllt ('om-

ponente, í = 1,...,5 eJ = 1..... 10. Sul)oiillaillos (lue }.., segtit' ililla distii-

buiçao do valor extt'ei)lo colll l)ai'anleti'o (le loc.taça.o /li t' l)a.i'a.ill('tt'o (le es('ala

a{. Nosso interesse aqui é iliistiíu a. tWlica.ção díntleto(lologitt (les(,iivolvidít tes-

tando algumas hipóteses oidenítdas ielttciona(las comi os l)a.iãlil(,tios (/if, ai). A

Tabela 3.:3 a})iesenta as estio)ativas de n)áxiina. vetossimilhíulç.a((lesvio l)a.(li ão

assintótico) pata esses paiânletios. A estatístictt (la iazã.o (l(, veiossilltilllzulça

para testar, poi exemplo, a hipótese Ho colltra Hi eilvolveildo (/(., a.) })o(le sei
exT)nessa na forma

W ,'.log(Õ'.-/Õ'.o) + }:{(!.j- - :;jo) - (':''' - .';''')}l,

onde(óio, mijo) e(õii, 2{,i) denotam as estimativas de máxin)}- vetossimilhança
para (ai. zi{) sol) Hn e Hi, iesl)ectivanlente

.7

3 .0:3 3. 1 Ç) 3.46 5.88 6.4:3
5.5:3 4.26 5.22 6.74 9.97
5.60 4.47 5.69 6.90 1 0 . :3Ç)
!).30 4.5:3 6.54 6.98 1:3.55

9.92 4.67 9.16 7.21 14.45

12.51 4.69 9.40 8.14 14.72

12.Ç)5 5.78 l t). l ç)   l(j.8 1
15.21 (j .7Ç) l0.71 Ç).80 1 8 . :3Ç)

16.04 Ç) . :3 7 12.58 12.28 20.84

16.84 12.7.5 1:3.4 1 25.4(j 21.5]



Tabela 3.3
Estimativas d( má=iTlta ucrossimilhattça (destlio padrão assintótico)

pam os parâmetros de locação (. f.senta f o 1{3o. pfrcftttil.

Inic.ialnlente, vamos testam zl hipótes( //. : a. = '' = a5 (uREia Hi : pelo

dois al.s diferentes. A estiLtística da. iazã.o (]e veiossinli]])ttiiçt\. )'v = 4.:]4

1/) ;: 0.45(i), indica pela nau rejeição (le //o. A piu'tii dessa. conclusão de-

sçamos testam, como sugerido pelos (lit(los, tl llipótesP /7u : /zi = /14, /lz =

lz3)/is l? l/it).. )/l41 contra //i --//o, on(le //i :/l. C/t, i:: 1,...,5. As esti-

mativas de máxima verossimilhíulçlt sob //o e //] são, iespectivaillente, /}io =

Õ40 = 2.483(0.1509), A20 = »30 = 2.115(0.1.509), /15u = 2.75:3(0.21:34), â

0.411(0.071) eA-- .484(02114), /1,- = 1.941(0.2114), /1*, = 2.24210.2114),

Õli = 2.491(0.2114), Õsi = 2.754(0.2114) .' â = 0.40:}(0.07'0). ., qual leva pala

o valor da estatística )'V = 2.6çJ:3. (1;unia ineii(ioiii do antes. a (listiil)uiçãu nula

assintótica. cle h/ é dada, poi (:3.2:3) cona g-- f' sul.)stituí(lo l)oi 7-rttnla vez(lue te-

mos duas restrições poi igualda(le en[ Hu. Aléns (disso, temos un] experimento

balanceado (7'i = .. . = 7'5) e portanto po(lemos sustitiiii os r'(r,g;«ys en]

(3.23) pelas probal)ilidades Pr(r, gys de pesos iguiLis coi'iespoii(lentes ao caso

de ordem simples em foilila de á,i-vote jv;de Robeitsonl et al., lç)88). Poder)os

calculam o nível descritivo coiiesl)oii(lellt(, a )4' :: 2.(i9:3. ÍLI)ioxinladzmlente,
c01]10

P 3 >ll:Pr(r,5)/\.{X{., ? c}
5

r ]

    f'arar)etl'os  
Componente T ...r ;. '';n Escala 1 0o .Pei cento l

Tipol 2.490(0.207) 0 . :386(0 . 153 ) 1.620(0.454)
Tipoll 1.926(0.219) 0.4:31(0.162) 0.956(0.480)
Tipolll 2.271(0.]88) i. ;319(0 .1 :39 ) 1.552(0.413)
TipolV 2.410(0.239) 0.516(0.177) 1.250(0.525)
Tipo V 2.794(0.]74) 0.274(0.129) 2.170(0.:382)
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Pr(5,5)P,(X: 2 2.693) + Pr(4,5)P,(XIÍ ? 2.693)

+Fr(3, 5)P,(X: 2 2.693)+ Pr(2,5)&(X! ? 2.69;3)

+Pr(1 , 5)P, (Àil Z 2.693)

0.2000 x /l,{X: ? 2.693} + 0.41226 x P7'lÀ'! ? 2.69:3}

+0.29022 x P7'ÍXIÍ ? 2.69;11} + 0.08774 x P7'lÀ': ? 2.69:3}

+0.00978 x P7'lX: 2 2.693}

0.485

indicando forte evidência em favor (le }7o

3.7.2 Experimento com vírus

A Tal)ela :3.4 co]]tén] pzu'te (los insulta(los (le tina cxpeiiiliento (lue ei)volveu

unia piepalztçao pa(Irão (lo virais (líl 7;o/lolnzc/zZzs e (litatio piepaiítç.oes novas

c.on] o vírus(Finiley, 1978, l).441).(11in('o ca.mundotigos ina(,1)os t' ciii('o fê'illeas

foram inoculados cona cin('o (doses da Fiel)zuit(;ao iisiial (pa.(hão ): o il}('sil)o
nunleio de zulinltus foi inocttla(lu cona dua.s (lotes de (.a.(la l)t('1)a-ra-çao l)ov?l.

(l;om o ol)jetivo (le a.pliciu us iesillta.(los a.piescnta(los i)a Se(:ã.o :i.3.1, uil(le

é assumida unltl estttttuiít bztlaiic(-inda., temos coilsidelit(lo soillente as doses 2

e 4 para todas a.s pi'epíuaçoes A iesl)osga cotlsi(letit(la (; o nilnleio de dias

decorridos antes de cada caillundongo ficar doente. [)ois ca.ii)iin(]ollgos, (ltie
ficaram a])ai'entemente L)enl ztl)ós dezeseis dias, i'ecebeia.m unl va.lol tul)ittii,iio

para a resposta, 20 (lizLS.

Finney apiesentíui! líl inteiessaiite discussão sol)ie l)ossíveis illétodos d(- ai)alise

e particulallnente sugere o uso (la transfoiniaç.ão }' = log(No. (1t' (lias -- 0.5).
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Como essa transformação leva o tenl])o (No. de dias) para a teta real, parece

ser razoável supor que a i'exposta segue unlil distiil)unção do valor extremo.

Assim, um possível modelo de regressão seria dado l)oi

ijtr = ai + (Í=z;Í.j + 'r + aZijX;f,

para i,k = 1,...,5 e ZI,J = 1,2, onde a é assumido desconllecido, Zi.ikr tem
distribuição do valor extren)o padrão, :z:ij denota a .j-ésinla dose correspondente

à i-ésima piepa.i'ação ( 1:1)}Ldiã.o), 72 temi'eseltta. o efeito sexo (lula('llo com
relação à fêmea) e 'i = 0. 1Jm test.:' ])ielinliniu (le F/., : 7, = 0 ontia

//1 : '2 :# 0 fome('e P :: 0.8i3:3, ii)(li('luttl.) l)(-la. tlã.o iej(-i(:ao (lit hip(;tes(. llulit.
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Table 3.4
Resposta dc caTiutTtdoltgos à iltoculação
Preparação Dilution
(Nu«lber) (as log.o)

colll o tlil'tts da poiiomlyclitis.t
Núillero de diasSexo

M
F

F

3, :3, :3, :3, 4
3, :3, :3, :3, 4
4, 5, 5, 5, 6
4, 6, 6, 6, 8

2 2

4

M
F
M
F

:3, 4, 5, 5, (j
:3, :3. :3, :3, 5
5, 6, 7, 8, Ç)
5, 5, 6. 7,2o

M
F

F

:3, :], :3, :3, 4
:3, :3, :i, :3. :}
4, 6, (j, (j, 7

5, 6, (S, (j, (;

M
F
M
F

N'l

F'

F

:3, 4, 5, 5, 5
4, 4, 4, 4, 4
6, 6. 7, 8,2o
6, 6, 7,1o,10

5

4

;3, :], :}, :}. :{
:3, :3, :3, :]. 4
4, 4, 3, (j, (j

4, 4, 5, 5, 5

Assunlinlos então o modelo de regressão de teta.s pa.ia.leias

}'i.j;; :: ai+ (Í=z;fj + o-ZÍji.,

onde k = 1,2, 1 0. Ao ZLjusta.i o il)odeio ÍLtravés, poi exemplo, (lo progianla

dado en) Aitkin et al ( 1989), obteillos a: estilllz.tive ' 1. nuíxinla veiossimi

Ihança ( desvio pa(llã.o issint,ético) ât 0. ]85(0.1 1 1 ). fi-z 0.696(0.125),
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â, = 0.167(0.114), â.(0.126), â; = 0.094(0.106), ó = 0.:388(0.0:32) e

õ = 0.302(0.024). O desvio D(3/,A) = E:::i E:::. El;=.(exp:f.Í 2ij -- l) (vede

Aitkin, 1989) o qual pode ser usado como indicador da qualidade clo ajuste,

deu D(y,/2) = 92.89 ( 94 graus de liberdade) indicalldo qti(' o ajuste não é
inadequado.

Como não temos qualquer tipo de inforr:loção a priori sobre restrições para
as potências das drogas) zl al)llcttçao (It' illll teste i'('stiito guia, feito assutitiil(lo

na hipótese nula ztlgun)a temi(lêticizt (lue faça. sentido iio pool)lema. Entre as

possíveis hipóteses nulas i'está'iras po(loiros estio' lutei('ssa-(los, pot exemplo,

eil] testar Ho : ai $ 1o2, . . . . asl confia villa. l)ipótese nã.o i(-stiita.. [)esejamos

verificam' nesse caso. s(' todas as l)iepíuitções são l)('lo illelios tão eficientes

quanto a piepailtção })adia.o. (;oiilo o interesse se c.oii(emitia. iia. hipótese

nula, similainlente a.o tesa(, (le (lttali(la.(:(. do ajuste, (l(,ven us t(.i ( ttida.(lo ao

especihcai'mos o nível (le sigiiificâilcia do teste. A esta.mística. (lzt iítzãu dt:

vel'ossiulill)onça ptuit testa.t //o c"sitia. mina hipótese l estrita. l)o(le sel expressa
c01])o

W = 2 l:l-7'ilog(â.-/Õ'i.) + >..:{(:{,1 - !ij.) -('':''' - .:''')}l,

onde (âi., :i,o) e (õ.i,:.,i ) 'l':'not.i-]] a; 'st,in í»tiv (l, iniixinlt v«tossiiilillli.liça

paitt (a{, ziJ) sol) Ho e l/i, lesa)('ctiva.il elite

'/

]l /

As estimativas de nláxii)la. vetossiinilharça. sob a hipótese tlttli\. foiít.l)l obtidas

pe[o procedimento descrito em Mc])onit]d e [)ian)ond( ]$)8:]). Essas estimativas
são : â. = âs = 0.1:38(0.0Ç)8), â'i = 0.(j8Ç)(0.125), â:3 = 0.1(i2(0.114), â4 =

0.704(0.127), õ = 0.:JÇ)0(0.0;32) '' ó = 0.:30:3(0.024). f'oittulto, a estatística

da razão da vnossimilltailçzt h('it igtiztl a }'V = 0.:300. .A distiil)tiição nula
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assintótica de )V pode ser bem aproximada ])ela distribuição qui-quadrado

barra dada enl(3.2;3) com P(r, 5; a) substituído poi Pr(r, 5), d''vido à estrutura

balanceada, isto é, lí. = ... = 15. = 20. 1.usando os valores tabelados ])ara

Pr(Z',5) dados no Apêndice de R,ol)ertsom et iLI.l lç)88), eilcotiti'í\.lhos o nível
descritivo

P = 0+0.41226 x /',{X{ 20.:3l+0.2Ç)022 x P,{X': ? .:3}

+0.08774 x /!.{XIÍ ? 0.:3} + 0.00Ç)78 x r!.{Xli ? .:3} = 0..584

(lue indicznitt cliieçào clzt llipótese iiulíl.(;oilforint' êuiotz do l)or Finiiey(IS)78),

a situação em (lue há uma. illaioi (zulu)tidad(, de doses l)iua tl piepaittçã.o

padrão e tecolllell(lzt(lz (ltii il(lo poli('o (' ('olill(üci(lo tirei('a. (las l)ott'tl(:bits (las

preparações novas. Nesse' caso. seglit' (.il Seçã.u :].5.i] (lti(. a. (listtil)iiiçãu lltila

assintótica de )'v é (la.(la l)ot (:3.22), lii la vez (lu(' os ('reli(-it'tlt.es de cuirelztção

associados a. E não (lel)t'il(leill (le nl.... ,a5. No eittaiito, a (liti(-iil(la.(le (le

computação peinl ulef(' clevi(lo :L liecessida.de apoia. (lu (,iílcttlo do nível (le

probabilidade Q(4, 4; =) pa.ia. o (!uêLI não llzi, foitllít fP(lla.(Itt



(l;apítulo 4

]1lipóteses restritas no modelo
de regressão estrutural

4.1 Introdução

O ])rincipal objetivo deste capítulo é fitzet inferências a.('ei(a do l)aiâmetio
0{, ta]-i]be]]) coi]l]eci(lo coi]]o coef](:]ei]te í]t]gtilíti, ('i]] illo(leias (le iegiessao es-

trutural colll ermos niLS vzuizi,veia. (;onsideia.Rios g l)ol)ula.ções: tal (hiP p;ua. a

população i teia)os uint vai izi,v(.l alezLtóiií] diva.iitt(la (]/., .i:í) ('uH]

l/i, :: a.- + /ji;i:fJ,

.j = 1,...,7'{ e í = 1,...,g. Os píuâilletios a{ e /if, ll = 1,...,g, podem) sei

estimados e zij e 3/iJ nao sao ol)setvztdos diietz lnpilt('. Po(len os ol)seivas'
unicamente

}

.x

!/Í:i + cij e

;l:i, + Ui.7, (4 .:3 )

105
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com a suposição usual

( !:! ) - ~,'( J. ) ; ( i'
0

":.
0

.j = 1,

l4.4)

,I'i e í = 1, . . . ,g. A idéia princ.epal implícitanits equações(4.1),(4.2)

e (4.3) é que (zij,3/ij) não é ol)seiva.do e a estimação ten) (lue sei' baseada
e«- (Xj,Xi,), o q«-l é .l,«:,-.«.l., J = 1,... ,,; .. f = ,...,!/. S«l,.-«' 'lu''

quando anil)os o:i e olÍ. são d('sroilllecidos /ii llã.o é ideiitificá.vt'l. A suposição

con)um para contornou esse prol)lemit é tonliu zu a.zã.o de vzu iât)clãs .X.f = ;f-

ou o coeficiente k,l = ;;?'' ('omo conlle(-idos. Notiullos (lide po(lemos tomai

Àei = 1, Z = 1, . . . ,g, se]n pei'cla. de generall(la.de. Poi'enl, A;=:i é ti])icaillente

conllecido como o coeficient(- de confiam)ilidít(le (Fullei, lç)87). E clima (lue

supor kr{ conllecido e e(lulvalente tl supor' Àa:i conhecido, oi)(le À,:.. = ;;#-

2

2

Neste capítulo discutimos a. pa.riunetiização oi'togoiial ])iua. iulll)as a.s su-
posições e suta estinlaç.ão l)oi illáxinla veiossiniilllança« Apiesei)tiullos tzunbéil}

o comportamento de .iF, quando 11. --> 00, coill /rf seio(lo a illzLtriz (IP in-

fon[[açao sob o n[odelo estruturzLI. Api'esentzu ]os unha. revisão (Itt estimação

por n)axin)a verossiniilhíulçtt pala o modelo especifi('tido l)elas sul)usiçi)es(4. 1)-

(4.4). Discutimos taillbéiu a (listril)uiçào i)tala assintótica. (le três pstatístictLS

assintoticanlente e(luivalelltes sol) hipoteses getius (lo til)u Olt(-sld(d pata aill-

bos os casos, À,. e À., covil)ácidas, ; = 1, . . . ,!/. SituíLções piuticulales onde a

distribuição nula assintóticine(luz pêra a conllecida. distril)tiição (llii-(liça(li ado

barra são apresentadas. FiniLlmente, estudos de simulação ilustian] o conl-

portaineilto dos testes estatísticos sol) a hipótese i[ula. (vede taml)én] R.o.ias,

Paula e Bolfarine, 199.5).
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4.2 Parametrização ortogonal

Notam)os que o modelo (4.1 )-(4.4) pode ser escrito

Zí.Í = gij + qj,

c01])o

onde

l l: l , « - «'«.,, -l «:-l:'""
í = 1,...,g e.J = 1,...,7'.. Assim, Zij, i= l

independentes e identicalllentp distiil)tiídos com

Zfj -- /Vz(/z.; Sfl,

(' ({. ::

. . ç} e' .} 1 , 7'{ . Sa0

onde

.« - '''.,, - l ;;:'. + /j.'/l,'. I'{.o)

e

c.«lz;,l
/ À,:/if":. + «:. À,:/i a:; \

1. À,./j.':; (.x,.+i).'il; ,l
//ira:;+À..ail; /iía:i \ . , , ..
k iiiaa. alÍ.+oilí JI ('À..ie(onhecida.

Tailll)eill })o(le sei lllosl,ia.do (lttt

Í (.X,:{/ilzoil. + (À,.. + l )o-::)o-il., s. À,:. é c.oiill.:-.-ida

IEil - Í (À..a:i + (/ilz + À.i)o3.)o:{, se À.Í é .onlle.-ida.

col)lleci(las( (

l4.7)

Quando
Í ln'i)/l3;i, a:. )a2i,/ii)f, se À,;f é coiilie('i(laa. - {

' l. (ni,/',. a:li,a:.,/ify. s. À.. é co«l)...ida
(4.9)
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é o vedor de paiãmetros, teia)os (lue a função log-verossimilhança pode sei
expi'essa na forma

l g l !J rt

Z,(0) " - : >1: ''i log IEil - : >ll: >ll:(Zij - /'irEI'(Zij - /'i),{=1 ' i=i.j=i

onde p{ e E{ são dados eil] (4.6) e (4.7), respectivaillent(-. Podemos mos-
tram que a matriz de informação correspondente à log-veiossimilhança (4.10)

não é diagonal e })oitanto não é simples d(- sei obtida. IArellíulo-Valle e Bol-

farine, 19ç)5). Isso (lia(ttltt\ ( 111 giaii(les anlostlas faz('l infeiêlicias paiít /Ji,

particulaii )ente testes est Ltísticos. l.}nlit ntai)eit'a l)aitt i(.salvei essil dia(,ul-

dade e consideiai ilH i tiíuisfoiiníLção oitogoniLI (le 0i, isto é, tiíulsfuiilla.l éli
enl @{ = (@li,ÓZI,0*f,Ó.i,/iíy t}.l que 'á{.j, ; = 1,2,;3,4, seja in oitos.ilt is « /Ji,

Z = 19'. .,g. QutLil(lo Àei e colillect(Itt il poli'íLilieti'iza.çao oi'togoi)al e (la(la

em Wong (1989) e (IniBIdo À,:f é conllecida ;\. solução é (lít(la. em Rolfai'ine e
(:ordani (199:3)

(4.10)

A solução apresenta(la. elii W/ong( lç)8ç)) (' [3olfatiilee(loi'(]aili( ]ç)ç)i3) l)o(]e sei

escrita c.onlo

d4i

, g.(l;oiisi(leia lido a paianletiizztçã.o d)i::(éii, üa., ó:3-, d'4i

acima,temos que

'#3f '

À,:i/ilzo:. + (À.;i + l)a:{, s'- À,i ó c.nh..,i'la

l/Jr + À.:la:. + À..a:;, :.- ,X.. é . , l .-ci.l-.

/'i = /.i(@) =

nl + J(ji/&,;i,

(4. 1 ] )

(4.12)

:jiy l«.l«
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e

E{(@)
/ Ó3i + (.X,f/jiy@ i(À,i+ i)À,fPí@.f \

n, + u'' 1. GX,:+ D.x,:p:@.. o,.+n'ó.. ,l

,g. Notemos (jue, enl ambos os casos

(P? + .x..)''
P?@.f + À:.é i PI(@{ -- À.í@«)

DiÇ$ i -- X.iÓ4.] hi -} Í3'tÓ4i

se À,i é conllecida

(4.13)

se À.f é conllecida,

j - l,

IS.l = (p:3i@4{. (4.14)

í - l,...,g

4.3 Estimadores de máxima verossimilhança e
matriz de informação

Difei'enciando a log-veiossimill)ailça (4.10) dada enl tei'lllos dos pzuãmetios oi'-

togonais @ e igualtuldo as (letivadas a zelo, ol)temos os estima.(lotes (le máxima

velossintilhança os (luais podem sel escritos, (luaitdo À,f é coito)peida corou

l.X,f + l).q'ln,i - 2(.X,í/Jf).S}.Àf + (À.;i/j?)@41,
Sxxi

X,i+ l

( 4:cJ--! ) !w
À... '.5'.x x'.

,g, onde .Sxxi = E;;:.(X{, -- .íi)'/?t{, ,q'},}.í = E;:L.(Xj
E;;.(Xj - };)'/«f, .Vi = Xlt;. .Xíj/,.{ e E = E:;';. Y;.i/,.., {

é,.

j - l,

Srxi:

E)'/,..,
1,...,g.
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Substituindo Ó4{ e #f em Ó31, temos q\te

Ó3' ' (À,. + l)Srr..*í,

onde
2

7'j'x'Sr },. .x f .$Y},f .sik.S}À'. = S},yf(l

e

7

e

' (.S,,*:.S*x:y/' '
z := 1,. . . ,g.(quando Àei e conlle('ida. segue (lue

?.Sb ,i+ 2À.,i/jf.Ç'},.xi+ À:..qxA'.
/j? + À.i

SI' \ : -- '2k3iS~, x: -} B?Sx xi

/j? + .x.;

(!!!çüillz'n-) + {( !!!:ilt''çx" )' + À.' } '/'
Podemos mostrar (lue o estinladoi de n)áxima. verossimilhztilça. de Ó.s.-

é dado pela solução (la e(luação

(Óai, @.{ , /jiy

Ei(@s.) = E{

onde Eí(@.si) é dada en] (4.13), cona 'Ó.si sul)stituída poi Ósf, i= 1,.
Os outros estio)adot'es podeill também tei expressões altei'ilzLtivas coillo

exemplo

,g

poi

. Í (À,. + l).S'},},f -- (À,{/3f)'@4i, s. À,. é co«ll«ida

l À.i.$V},f /i.-.ç'},-A'{, se À.i é conllecida.

Notemos tailll)éili (lue

@3id4f = IEil .S]],.. .x f .S'.x .x i, l4.is)
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,g. Não é difícil mostrar que a matriz de informação correspondente

à subpopulação í pode ser escrita c.omo (Arellano-Valle e Bolfatine, 190SI

o \
Ksi l

isto é, /\'f é uma. matriz t)loco diagonal c.om

/\'LI = 7tiEÍ'

e

onde

$:\ilXr i4'A. - Se

l(N? + À.i)/(ú., À.i@-f)I'd;«@-.,

,g. Suponllanlos apoia. (lue, lzi/71. -+ ai > 0,

À,.. t' ('ot)he(-ida

ó (.onh(:,lidasp À.f

j - l,

que

i :: l . . . . ,g. Segue etitãu

.. ,g. E facilnlellte visto (lu(' a iilatiiz ./f

Assim, para o cítsu (l(- g pol)ulaçoes, sob (

adley e (.;ait, 1962) teillos (lue

V'ã(Ó 0) --b /V(0, Vo"' ),

l<i ---+ J. = ai

í - l,.

1,...,g-
(vede Bi

é l)osit,ivli (lefitii(la, ; =

on(liç.ões (l(' i('gtilzu-i(la(l(

co«.0'...,0.l,01)eUo 'liaglJ-,
curar

./.,), tal qu., em pari

v'i(P - /j) --b /v(o, \4Í' ),
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..:-, P - (a- , . . . ,ü)' '

V;-' = dias(el8-,ai

onde a notação dias(di , . . . , (/g) é definida para unia matriz diagonal de ordem

g x g cona eles)entos na diagol)al dados por (!i , . . . ,(/p.

4.4 .filipóteses restritas

Co«fora)e de«:'ito «a Seção 2.2 -n«': ;"po- /.(0) =(/.-(0),. . . ,/.k(0)y, o«d.

k 5; 5g, e s«p'"lla«)o: r1(0) = {(a/aO)/,l0l} .o:.tí«--« '. d.' l, ,:t', .',-«i,l.t.
Então, (luand0 71 --> oo, segue (lut

v'ã( /, ( ó ) /i(a)) --L /V(0, r1(0)\ ;"'n(al'). l4.ic)

Vamos supor o caso/ eil] (lu(' F/.. :/}i(0) = 0,/t.z(0) = 0 (oiltia Hi :/}i(a) #

0, /}2(0) ? 0, c.om pelo menos llmil desigual(la(le estrita. enl //i quina(lo ki = 0

Supondo que L(0) dado enl (4.]0) é tuna. função cón('.alva. enl 0 e (lue as
condições de (;ouiieioux (, N4onfolt (lç)ç)5) va.leal pala. a noin)}tl l)iviuia.da. Zi,.

i= 1,2,.. . ,g ej = 1,2, .. .,ll, temos a distribuição iltilít assina,(;tia\.

IÜU:,p,.lw ? cl Q(Ç,r;E)r41x? ? .l,
q

r

onde E = n(0)Vo''n(ay. [)iscutinlos a seguia a]gitns casos elll (late a. distii

buição nula assintótica acima reduz 1l qui-(tuadlzLdo l)traia
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4.5 Coeficiente de contabilidade conhecido

Consideraremos inicialmente o caso en] (lue À;,Í = a3{/(a:í + o::) é com)ecido,

í = 1,...,g. Se:ja 0{ =(@l,/iiy,/o = diag(/i,...,/,) e suponhamos que

ni/n --} a{ > 0 quando 1} -.} 00, i= 1, . . . ,g. Assim

Uo - ,tBU:, 2 = diag(JI , . . - , J,)

e unia tllatriz positivtl definida con)

/\'i --} Ji = aidiag(EÍ, D),

onde J{ = linb.-.»- â e

" - -:«:'m'm' &" ).

Novamente, podeillos ítfitmtu (lut' sob condições de legulaiiclade (vida Biadley

e (;art, 19(52)

V'ã(Õ 0) -L JV(0, Va'')

e en] partia.ulal

v'i(/} /j) -$ Ar(0, \';'),
««} P = (/j- , . . . , /ây

Para esse caso, demostraillos que Uo''' = dias(../Í' , ,J:i') onde

0 0

0 2Ó3; o./. 0 2Üli.0

000
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e

c01]]

bÇ' iag(JÍ'(P), , J:í ' (P) )

Z

.s

JÍ'M - i31a'

4.5.1 Ordem simples

Analisaren[os iniciam)ei[te o cttsu g = 4. Paitt vestiu l)il)ótt'ses eii] O](len]

simples, isto é, H. : N. = . . . = /J4 contrit Hi : J(ii $ . . . $ /i4, coii] ])elo illeilos

uma desigualdade estrita. as (leais po(leal sei escritas coH)o //{) : rl2AJ :: 0

contra H. : n2/i ? 0, onde /J =(/il,.. .,/J.y e

/-l l o o\
n,

\o o -l l/

ten)os que

n,% ' r] ; '
onde

1: ;: -:,1 '.-«.«««'

e .sJ; := @:3k/ak@4kÀ :k pala Â = 1,2,:3,4. [)e H2VP i]]2r o])teiiius

o -'- =âgl:é)o + :i:igré,l--''-{Pi2 = P2i

e

o -'- :l:lgl:ê)o + =:gi:ê,l-:''.-{P'zs -- P3'z
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Deformageral, ao testar Ho :Pi - .. 'PP, contraHi :/ii 5; ... $/3s, com

pelo menos unia desigualdade estrita sob Hi, os coeficientes de c.orrelação sob

a hipótese nula toillam a fomla

quandoji--.jl= 1, Í)ij = 1 se i-.jepfj =0seji--JI > 1, i =

1, . . . ,g -- 2. Segue da expressão (4.17) (lue quando Ó3i e Ú4i são constantes

nas g ])opulações, isto é

-1/2

Pii .«*=üé,. *;=z=.=:!:., (4.17)

Qa. = 'b-s e Ü4i = 4'+, (4.18)

í = 1, . . . ,g, então as coi't(-ltt.iões pij dependem iliii('anl('iit(- (los pesos ai =

,a, = apÀÍg os quais são conhecidos. Poli esse (aso, a clistril)unção

nula assina(ética para o teste estatístico )/V, pala efeito de testam ê homogenei-
dade das g médias coi)ti'a. oi'denl sin)ple!;, i'aduz pai'a. a. ('uiillecidzt dista'il)unção

club-quadrado l)alia

lilu.r','lw l r,p;«')r''lx?..?.:},(4.i9)
,.-'l"' ' ' ;;'Í

o«de P(r,.s;a') = Q(.$ -- 1,r -- l;E) ' «' = («i,...,a;y :ã'' o: l,.-os. E-:-

particular, se temos pesos iguais, ai = . . . = a;, os coeficientes nulos r'(é', s; a')

tomam a foln)a iecuisiva (vida Apêndice A) Ps(l,sl = 1/g, /'s(.s,.-) = 1/.sl e

F'.s(;,.s) = !P..({ -- 1)+ g---Pç(Í,.- - l),

,g - 1. Poi ouvi'o litclo, se pietendelllos testar H. : ;ii $ ' ' ' $ /ig
C.Olltl'a //l : /ji € /?, Z = 1,').. . . ,g (' S(' ZLSSL]]]]]]])OS (ltt(' @:3. = iÓ:3 t' @41 = @4

para todo !, segue (los testtlta.(los a(.in)a. e da Se(;ão 2.4 (lut' a. (listiil)tiição llula

assintotlca illenos favoiavf:'l t:' (leda. poi

lbu P,{W ? c} = 1:p(r,g;"'jprÍx3.f ? c}.

SS

f l

(4.20)
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Caso não seja razoável supor' (4.18), fica extren)adamente colllplexo a deter

minação da distribuição nula menos favorável unia vez (]ue os coeficientes de

correlação associados à matriz n2\'FLUI. dependerão dos piuâmetros sol) a
hipótese nula.

4.5.2 Ordem simples na forma de árvore

Outra situação de inl})OI'tâii('ia piáti(-a., (omo jzí. foi nlei)ciotla.(lo ailteiionnente,

c.oriesponde &] testes (le hipóteses en] ot(len] sin]ples en] forillz (le áivoie. ou

seja, Ho : Hi = . . . = /JP coi)ti'a Hi : /li] $ 1/iZ,. . . ,/4,1, ('mli pelo menos uma

desigualdade estiitzl sob Hi. Ness( ctlso. pat'a. g :: 4, /J = (/Ji. . . . ,/i.)í e

/-l l o o\
n,

\ l o o l /

segue (lue

n,t,l;' n,' - i;;g:a-L'{ + a,
onde 4 é un)a matriz :i x :3 ('on] l ein to(líLS siiz s posições e

glgu.àa- .i i .g( ./, , ./:, , ./.) ,

onde d{ .j = 2, 3,4. [)aí o])te.elos

o -''" =:1:1:2)o -- :i:ii:i:R l--''
{ *s=g,:*=:É,}'''' .
{ *HEá,:*=gÜ,}''''

Pt'z -- P'z \

Pi3 = /)3i

P'ls -- Ps'z
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A forma geral dos pij, sob Ho é a seguinte:

para z,J := 1 , . . . , g -- 1 . Pala testar a oi'dali) simples en) fornlít de áivote ten)os

de(4.18) e(4.21) que quando d3i e ó4i são constantes ein todzLS as g populações,

as correlações pij dependem unicamente dos pesos aiÀÍ., . . . , a«À2.. Nesse c.aso,

a distribuição nula assintótica de )'V é dada por

ii! p,{w?.} :(2(!/- i:r;=)p,.{:\??.'},
' ' =i

Mude E = lli%'illl irão depeiid(' (los ptu'âiiietros, sendo poitiulto conhecida

o que leva a unia única. distribuição . No entanto, não e possível re(luzí-la à

qui-quadrado barra. Levando em c.anta o fato de ll2%'inj! sel couber.idít sol)
a hipótese H. : /ii = . . = /i,,, podemos mostrar usando o leillzt (le Wolal< (vede

Seção 2.4) que a distril)uição nula assintóticínneilus favorável pala testznillos

/]'o : /3i 5: l/i2) . )/igl contra. .f/i : /i. C /?, z := 1,2,...,g, ('onl il stiposiçao

(4.18), é .l«.l« p'-'

.1 2

r[+ al'h,i+i@4iÀ'i \(]+ '''é;,j+lé4iÀ'i )
ai+l@3] Ó4,Í+l Àr.{+l aJ+l d3i @4.j+l À=,j+i

/

(4.21)

la.2e)

,li!, p,.{w ? .'} - i.!/ - i- r;=)r\ {\F ? .'}.
/

4.6 Razão de variâncias conhecida

(;onsiderat'en)os nestít seção o (-aso em qut' a iazã.o das variâncias À..f = ;F é

conhec.lda, z := 1, . . . ,g. Setll perdia (le geiletalida(l(?, sttpoi)l)iullos (lixe À..i:= l

Seja 0i = (@i,/iiy, /o = dias(/i,...,/s) e suponhtunos (lue n.{/lz -+ aí > 0

quando 1} -..} 00, í = 1, . . . ,g. Assim

Ua - ,li!, -= «g(J-,...,J,)
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é uma matriz positiva definida com

/ú -.> J; (E., 0),

onde Jí = lill\.-.}- L e

D - .ii«g(:{,-, ::t, ,: - .ó«)l*., )
glliliâ:' lããÍ' h.Ó.{l/3? -} 1 )' J

Para esse caso, Vo'' .li«g(./.'' J.í'), ', ,'l'

-5''-i
d-'{

0

0

0

0 0
zolÍ. o
0 2@lÍ,

0 0

0
0

0
(/j? + l)' d,s . d'4

(d,a.--d,4.)' ).J-'

Sda

%'' = .li«g(Jí'(/j). /.Í '(/j)) ,

ond(

J,''uo - (l;::l'Ó=P--, ;- i,...,g

4.6.1 Ordem simples

No caso (le oi(leill slll)l)l(s t' g = .1, isto (l, //u : /ii = . . . = rJ4 ('oiltizt //l

/lii 5: - . . $ /i4, coi]] pelo i]]eiios ]ii])a cleslgtta.l(laje estitta sol) /lri, teia)os (late

ll2%-in,f tem a foiinzt.
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n,%''n,'

onde

'- (
sl

0 :, ) . ;. - -'«..-.*,,..,

e .k = (/3j + lyÓ«@.A/«k(@,k Ü4k)2 ptuzt k :: 1,2,:3,4. A(lui ol)temos

' - -- :ttl:l.'L':171U:; Y'r,;,=ll ,Pt'z -- P'z \

' - -- :::l:l:,r':l:!;lç;YT,ü ll ,l
1/2

(

' - -- :::l:i,'r'J138iT'i;,4,::=il ,- {P'z3 -- P3'z

' - -- ::iÍ;l.'r':l: J;iY'i',;,:ll ,l
1/2

(;eilericanlente, parti o caso de oidenl sin)])les, os coehcientes de c.oi-relação

associados cona a matriz n2qílrl,í são dit folnla

1:1; 't :l:Ç;;#TT,ahll ,
' - -- =ill:: :,'?l:::l\:$t I'r"í, ;ll ,l

1/2

se li .jl = 1, Pí.j = 1 se Í = .; '' Í'. 0 se li--JI > 1. Sol) H.. esses coeficientes
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de correlação tomam) a forma

l4 .2:3 )

se l{ -- .jl = 1, pij = 1 st' i = J e p., = 0 se li -- .jl > 1. Deveillos notar

(lue sob as suposições (4.18), as correlações sol) //o dependem unicamente dos

pesos ai, - . . ,ag Poitailto, a distribuição nula assintótica de )'v é dada por

(4.19). Para pesos iguais podemos utilizei P.(l?,g) ilo lugar' df' r'(I',g;a). Se o

interesse é agora testar Ht, : /ii $ ' $ /1iP coiltrzt Hi : /i. € /?, i= 1,2,. . . ,g,

sob(4.18), temos ])elo len)a d(- Wolak (ltie a disttibttição nttlit a.ssintótic.tulleilos

favorável é alciulçada. (luaii(lo /i, = - . - = /iP, seio(lo l)oitintto cla.(lit l)oi

Pii ' , -- :i8ir:'Zii,;,hll « - -- .=h:=':::,}2:1, ,
-1/2

,l.b!, /\ {w :} g;")p,.{x.3., ? .'}.
.r/

(

4.6.2 Ordem simples na forma de árvore

D[scut[[[[os agora. o ('a.se (l(J oi-(letit sii]]l)les ( i]] foii]]a. (l(- il.ivoit' (oi]] J/ = 4.

isto é, Ho : /IJt :: . . . :: AJ4 (ontiit }/i : /Ji .$ 1/J2./J:3,/i41. (oili l)('lo n)eixos ullla

desigualdade estrita. sol) //. . N( stP ('aso, l)u(lenlus tllostia.t (bit

r],U;in ' .(/if,+ l):d'3i@'4'(.4+ D)
«l(@.- -- @.l)'

onde ,4 é unha n]iLt]iz :3 x :3 cona l enl toclzLS suas posições e

o - =1:h#-9;;.ii«:ü/,, ./:,, ad ,

onde dj :: ..J(qlb3J-ç#4J) ' J = 2,:3,4. tlsando os i'esultados anteiioi'es podemos
mostrar que pala- testar Ho : Áii = . . . = /iP contra Hi : /ii $ 1/i2.. . .,J(iPI, os
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coeficientes de correlação toldam as tarDIas

se l{ -- .jl = 1 e pij = 1 se í = J, com

«-(@3- -- Ó4,)'
' (/j? + l)'@,-@..

Sob Ho, os coeficientes de comi(-loção tomam a forma

Í,. . '»-,.+:'P-,,+- «-(«',f-0«i)'.
Pij :: 'tli ''t" {&t+l\( 3.t+l ' v'4.t+lJ (Ó3 Óa

..L
2

' , -- E'.Ll:l'!'';i3;V;' ,,. : -- ':.'.;i.l:'!';i:iri;' ,'

-P:3.1+1'Ó4,,+1 ai(Ó,i Ü4.)'.') ''
rt,+i(ó-.,+i (ól,,+l)' ü,iól- 'J

se li Jl-;: l e /9i.i = 1 s(, f = J. Mostra-se fttcilillente (ltie so1) (4.18) il (listri-

l)unção nula assiiltótici\. de )'v liam d('peia(le dos ptuâiiletios, ilo cntiuito os c.def-

icientes de correlação itssocittdos L n)ati'iz rjz%'i n2 ilãu toinanl un)a foin)}t
que leve à distribuição qui-(quadrado t)ati'a. Pat'a o caso mais geral de testar

mos Ho : /ii 5; l/i2,. . . ,/JPI contrit Hi : /if C R, í = 1,2,. . . ,g, a. (listril)unção

nula assintótica iileilos favorável é itl('anç.adtt sot) l4.1S) (luzui(lo /ii = . = /il,

sendo polttu)to única l)elos i(-sttlta(los n)(:tlciona.dos iulteiiorllleiite

l4.u4)

4.7 Simulações

Para investigar' o uso das pi'obabilidades cona l)egos iguais F).ç(f7, .çl como iinla

aploxin)ação ])íuil C?(.s 1 . r-- l; =), (lliíuldo os pesos ai, . . . . a., não são muito

diferentes e as difeiei[ças &@:} :: inox @:3i -- n]in Ü:!i p a.@4 = 1])ax 'P4.. -- n]in 04f

não se afastem muito cle zelo, temos cleset]volvido un] estiido d( simulação
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cujos resultados são apreselltados a seguir. E importante leinbral que ])ai'a o

caso de ordem simples quando Ó3i = é3 e Ó4i :: Ó4) pala todo í, temos unia

qui-quadrado barra e en] particular quando ai = . ' ag, senil)ie ])odemos
determinar os coeficientes da distribuição nula assintótica. de )V

Sem perda de generalidade, assun)amos g :: 4 e gerânios Óli e Ólí como sendo

variáveis aleatórias com distribuição exponenc.ial. Pala o caso da razão de

variâncias conhecida, temos assumido À.l = 1 , i = 1, . . . ,4. Quarto situações

possíveis foram estudzLdzLs: pesos iguais, pesos (lifereiites, {o = (a,:Ja,a,:3a),
pesos-U, w::(:3a,a,a,:3a) e' pesos-n, t(' =(a.:3a,:3a,al. As Tztl)elas 4.1 p 4.2

api'esentatll os insulta(los pala o (:í se (lít vaza.o de va.iiaii('ia.s conlleci(lit, en-

(quanto que as Tal)eltis 4.:3 t' 4.4 itpr('s( nttull os iestiltit(los (ltiiul(lo o co(-hciellte

de confiabilidade é coito)ácido. Foi (al('usada a. distiil)lição (l(, fie(ltiêiicias de

r'oi(l;E) = }: Q(:3, r; =)r! {ÀF-. ? ll,

pala í = col(0.0.5), vitloi ciíti('o (le 5%) do caso (le l)egos igtta.is. 10000 conjuntos

aleatórios de (Ó3i , . . . , üal, úli , . - , 4)4a ) foizull geiit(los. Pala. ca.cla. vítloi de Z\rÓ:3

e A@4, o valor de (;oi(coi(0.05); SI foi ('alculítclo. Esstts 100(1(1 1)iol)al)inda(les

foram classificadas segundo a ter(eira coluna (lzts Tal)elas 4.1 - 4.4. Tipic'a-

nlente encontra,n)os os ]imites 0.017 $ (;0] (Z; E) $ (].077 e 0 $ ,Àq):,, Ar»4 $ 1.5

r ()

[)a Tabela 4.1 po(demos notei uill deseiilpei)]lo satisfzLtóiio da ztptoxiinação

de pesos iguais, paiticulainlellte pztla zXÓ:} e Z\d'4 pl'óxinlos de zelo. Não
foi encontrada difeieilça sul)stancial eiltie os casos (le l)estes iguais t} pesos

diferentes. Pata })estes-U (Tal)ela 4.2) as ptot)a.l)ilidít(les subesLinlaill, em gerztl,

o valor verdadeiro da piobal)ili(la(le. A i]]aioiia dos casos ('aen] ilu intervalo

(0.017,0.060). Pala l)estes-n(Tal)ela 4.2), en] ''oi)trast'' ''',nl ', 'ztso(le pesos-U,
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as probabilidades são stipeiestiinadas. A maioria dos c.aços estão entre 0.040

e 0.077. Finalmente, pata o caso do coehciente de confiabilidade conllecido

(Tabelas 4.3 e 4.4), observamos tendências similares a aquelas enc.ontradas
nas Tabelas 4.1 e 4.2. Porént, como ol)servido das tabelas, l)oas aproximações

ila.o estão i)ecessariailleilte osso('fadas coill valores pequenos })ara Z\@3 e zXÓ4.

Para resumir os resultados apresentados acima, poclenlos c.oncluii' que a apto'

xinlaçao de pesos iguais pode ser rec.on)endadtt ptuít os ('.asas d(- pesos iguais

e diferentes, sol) as suposições (le (late (»3 e pl tenllzu l iinla. (listiil)lição ex-

ponencial. Essit conclusão padece valer igualmente píu'a os dois casos en]
considelaçao, razão de vaiiancias e coeficiente de coi)flztbilida(le (.oi)he( idos.

Poi'eill, pala c)s ('.a.sos (le pesos-U e pesos-Í] }l. Í\.pioxlil)a.çtto llzio pítlect' sel

ade(suada.
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Tabela 4.1. Distril)oiça.o de frequências })ai'a Coi(coi(0.05); E),
para 10000 conjuntos gerados de(@3i,. . . ,-h4,'#4i,. .. ,Ó44)
eil] cada caso e assumindo a razão de variâncias conhecida.

0.2275

0.01-0.04 0.1424
0-1 0.04-0.06 0.6Ç)85

0.06-0.08 0.1591
(597)

o . l ç)oç)
0.6117
0.197:3
(1566)

0.2108
0.5486
0.2405

( :370 )

0.01-0.04 0.11)28

1-:3 0.04-0.0(i 0.5Ç)Ç) l
0.0(j-0.08 0.2081

lis04)

0.2075
0.565:3
0.2272
l :l(iaa )

0.2207
0.5506
0.2287
(870)

Pesos
iguais

0.01-0.04 0.228:3
> :3 0.04-0.0(j 0.55Ç)8

0.06-o.08 0.2120

l :3 (is )

0.2201
0.5442
0 .2 :3 5 (j
Igual

0.20Ç)0
0.581Ç)
t) .20Ç) 0
(!77)

0.01-0.04 0.1505
0-1 0.04-0.06 0.7:3:30

0.o6-0.08 0.11(i5

0.1(j70
0.6597
0.17:]4
lis09)

o.176 1
o .6 1 ;3 2
o.2107

l:JiSI

0.01-0.04 C).187$)

Pesos l-i3 0.04-0.0(i tl.(ii31)8

ja,:3a,a,:3a) 0.0(S-0.08 0.172:3
l 15:is)

0.20:35
o.5Ç) l l
o.2054
l :3(j(j l )

t).1 80 1

o.5748
o .24.5 1

0.01-0.04 0.2101
> :3 0.04-0.0(i 0.57 1 0

0.06-0.08 0.2188
( :352 )

0 . 1Ç)8$)

0.570Ç)
0.2:302

usos)

0.2017
0.5708

l2:3:i )

             
Modelo   Intervalo 0-1 1-:3 > 3
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Tabela 4.2. Distribuição dc frequências para Coi(coi(0.05); E)
para 10000 colljuntos gerados de(@SI, .. , @.4, '»41,. .. , é44)
en] cada caso e assumindo a iztzão de variâncias conhecida.

0.01-0.04 0.4819
0.04-0.06 0.4680
0.06-0.08 0.0501

(579)

0.4264
0.5156
0.0579
( 1 .5:16)

0.429Ç)
0.4627
0.1075
l:3:3s )

0-1

0.01-0.04 o.4147
1-:3 0.04-t).0(j 0.5278

0.06-0.08 0.0575
(1548)

0.41{)4
o .4Ç) 0 (S
o.o!)oo
(:36651

(l . :tÇ) 4 5
o .482Ç)

0.1227
(905)

pesos-U

0.0 1 -0 .04 0.:38(jÇ)

> :] 0.04-U.0(j 0.5081)
o.0(i-o .08 L). ] o42

(:3:3(i l

0 . :3 8 (j 5

o .4Ç)Ç)4

0.1140
(8T' 7 )

o.4201
t) .47 o :]
t). l oç) (j
(219)

0.0 1-0 .04 0.0:3(j :3
0.04-(1.0(i 0.5:310
0.0(j 0.08 0.4:327

(661)

0.0506
0..5:395

0.4100
(1444)

11). 1 :37:3
L).4 74 i
[) . :]88 (j
( :JS(s l

0-1

t).0 1-0.04 (1.05Ç):3

1 :} 0.04-0.0(j 0.5422
o.06 0.08 0.:3Ç)85

(1551)

o.0741
0.511)2
0.4068
( :3700 )

0.1o7 1
L).4647
o.4282

pesos-n

0.0]-0.04 0.124:3
> :3 0.04 0.06 0.5000

0.06-0.08 0.:37.57

1:!sa )

0.1C)16
0.4584
0.440o

t).1 1 1 7
o.4681
[) .42 o 2

             
Modelo   Intervalo 0-1   > 3
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Tabela 4.3. Distril)unção de fre(luências pala Col(coi(0.0.5)l E),
para 10000 conjuntos gerados de(@3i,. . . , @l, 'P41,. .. , Ó44)

en] cada caso e assumindo o coeülciente de coilfiabilidade conhecido

Modelo Z\@4 liltervalo 0-1 1-i3 >:3
0.01-0.04 0.22:3:3 0.2:382 0.2151

0-1 0.04-0.06 0.5047 0.5192 0.5587
0.06 0.08 0.2720 0.242(j 0.2263

1636) (i562) (:3s8)

0.01-0.04 0.2206
1 -:3 0.04-0.0(j (1.52Ç)7

0.0(j-0.08 0.2497
(1482)

0.2:31)8
0.486o
0.2741

l:3cis )

o.2577
0.487Ç)

0.2544
(908)

Pesos

Iguais

0.01-0.04 0.2147
> :3 0.04-0.0(j 0.48 1 0

t).0(j-0.08 0.:304:]

l :lõs )

0.2645
0.4Ç)15
0.244o
(881)

0.2105
o .48Ç) 5
o.:iodo
l i90)

t).01-0.04 0.228Ç)
0- 1 0.04 o.0(j 0.52(j l

0.0(j-0.08 0.2;34 Ç)
(664)

0 .2 1 :3(j
0 .5:] (j (i

0.24Ç)8

lisa 7)

0.2548
o .4Ç):] l
o.252 1
(:!61 )

0.01-0.04 0.2288
Pesos 1-:1 0.04 0.0({ 0.5284

la,:3a,a,13a) 0.0(i-0.08 0.2427
l i.5i 2)

0.2:321

o .52(j 8
0.2411

l :3(j7 1 )

t).2228
0 .5:3 (j 5

0.240T
(8:3.5 )

0.0]-0.04 0.2240
> :3 0.04-0.0(j 0.5246

0.06-0.08 0.2514

(:366)

0.2:347
0 .5 :3 0 (j
0.2:347

0.2240
0.4Ç)48
0.2812

(192)
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Tabela 4.4. Distribuição de fre(luêncizLS paiít Coi(cot(0.05); E),
para 10000 conjuntos gelados de (óai , . . . , -A.4, '»4i, . . . , Ó44)

en] cada caso e assuntindo o coeficiente de c.onfiabilidade conhecido

h/lo(leio lâ.l#4 lilteivalo 0-1 1-.3 > :3
0.01-0.04 0.4041 0.4241 0.4091

0-1 0.040.06 0.4308 0.4415 0.451Ç)
0.06 0.08 0.1651 0.1:344 0.1:390

lc:3õ) (i49s) (:]7a)

0.0 1-0.04 0.:37Ç):]
Pesos-U l-ii 0.04-0.0(i 0.47(j4

0.0(j-0.08 0.144:]
liõs7)

0.:}866
0 .45 (j :3

0.1571

(:]629)

0 .:3Ç)6 1
o.4 61 1
o . 142Ç)

0.01-0.04 0.4:392

> :3 0.04-0.0(j 0.4:3:32
0.0(j-0.08 0.127(j

( :3:3 7 )

0 . :3Ç) 68
0.4618
(].1414

[).4 1 1 8
0 .4 :3 6 :3
t).1520

(2041

0.01-0.04 0.118(j
0-1 0.04-0.0(j 0.487(i

0.06-0.08 0.:3$):37

(607)

0.108{)
0 .4Ç) l (j
0 . :3 $)Ç) 5

(1487)

0.1408
t) .4 (j 4 8
0 . :3Ç) 44

(:}5s l

0.01 0.04 0.1184
Pesos n l-i3 0.04-0.0(i 0.472:3

0.0(j-0.08 (].40Ç)4

(1622)

0.1:367
0.4647
0 . :3 Ç)8 (j

( :}658 )

0.1067
o .4Ç) o 4
o .40;3 0
(881)

C).01-0.04 0.1175
> :3 0.04-0.0(i 0.45:3(j

0.06-0.08 0.42Ç)0

( :366 )

C).1140
o.4870
0 .:39Ç) 0

(807)

0 . 1 :3:3 (j
o.4608
0.4055
(217)



(l;apítulo 5

Conclusões

Os i'esultados ol)tidos ilo presente ttal)itll)o são vai ia(los. Ini( iítlii ente, itpit'

sentamos de fornlít unia(..ada os pi'incipttis i(-sultttdos ielíttivos a.o estudo cl(,

teste de llipóteses iestiitas pol desiguítldztdes não-lii)ea.ies. L)efillinlos tl es-
tatística do teste (' em pai'ticttlat, (l('nlonsti'iullos (lu(' sol) a.s condições (le

regularidade de (;oulieioux e N'loilfoit ( lç)95) esstl ''stzLtísticil tem (listiuição

nula assintótica (lue é ullla inistuitl de distril)lições (lo til)o (liii-(lua.(lia(lo. A

partir dessas condições de regularidt de l lostizunos a- e(ltiivttlêiicia assintótica
da estatística da lazão de veiossimilllt,.nçtt com as estíLtístic'iLS de Wald, de

escola e de Itullil-Tuclçer. 'l'anil)éin defii lhos as piotla.l)ili(la(l(-s de ilivel. sitas

sin plificaçoes e apioxlnlações

Os resultados aiiteriotes foian) estendi(los no (capitulo l l)tua o illu(leio (l(

regressão c.om distiit)uição log-gama generitlizada. (;onsi(leiatido o modelo

X.Í = :z;l/j + o'fZ., ; - l ,g; .j = l 7'i IS.t )

128
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paradados leão censurados, ondea'l =(zfi,.-. ,31.),/i -(/il, ..,/i.y, ai > 0,

cona os erros Zij sendo independentes e igualmente distiil)lidos com distri-
buição log-gama generalizada, investigar-os testes do tipo orla--sídcd para P e

ai, { = 1,. . . ,g-

Conlo un] dos nossos objetivos é ])rocurzu formas sinl})liflc.idas para os pesos,

mostramos que algumas estruturas pala. a matriz X fazem con) que os pe-

sos Q(q,Z; E)/s deixeitt de depender. sol- }l hipótese nula (através de E). dos

parâmetros, paiticulailnelite l,tua o ca«, (l. testaiiil.,s H., : /l(a) 2 0 'oii-

Lra Hi -- Ho, oil(le Hi : éJ C R}'. Seguindo Wolttl< (lç)ç)l) isso soilleilte seita

possível en] situações ti'iviais seill interesse l)rzi,bico. f'oténl lliostraillos a(lui

que é possível Q(q,Zl;E) deduzir a P(r -f l,q + 1; m) enl ítlgitmas sitiiações

de importância pl'átic.tl en) n)odelos log-gzuna Baile:ia.liza.dos. Especiíi('.aineilte,

nlostranlos para o c.aso cle g l)opulações, que se temos en] //o ini zl oi'hein sim-

ples, oidenl simples enl foii)la de aivole, oideill uiiinlo(lítl oii oidetll do tipo

look ell] /ll,..-)/tlr SttPoll(lo (J. = a OLI c'l)l o'l,. .- la!/ sul)alicia /[i =/1. Í]s ('O]'-

i'elaçoes asse(:ia(líts a. ilha.Luz :, (It'l)t'il(leal), sul) /zl, . . . )/t!/ oil sol) al, . . . )ag

dos pesos al , . . . . a!/, s('n(lu a (llstiLii(;ao nulít ítssintol,i('a. ]]]('lias fa.x/oia.v(-l tl(, )l/

unia (lui-(luadrado l)a.i-ia (la.(la. ))OI

.IBU.. P,{W ;. .} = >ll: /'lr,g; a)/{.{X:., ? .:}.

De igual fora)a niostianios (lue esse resultado vale taiilbéii (lliiuldo testam)os
ordem sinl})les, ot'deill siillples eill foinlil. (le ai'voi'c'. oi(let l liiiin odítl e otdenl

(IO TIPO /oo7) pal'a os pei'(:(-iltis yPi. . ' ' l l/Pg e pai'tt os iiltei'reptos n3 , . . . l ag l)o

modelo de netas paralelas sol) a condição (i:: 0, l)íua. to(lo í.

f

Além) desses resultados, destacíunus a esteilsã.o do ii)o(leio (l(' tegiessão gztus
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signo para o modelo de regressão log-gama generalizado que não é da família

exponencial e os parânletios não são octogonais.

O estudo da distril)unção (lui-(quadrado t)?,rra ilo illodelo de regressão de rotas

para[e[as, indica que a distribuição qui-q'ladrado l)erra com pesos iguais, ])ode

ser recomendada para aproximar a distiuição ilultt assiiltóticzl da estatística h/,

para os casos de ordem simples e ordem simples eni forma de árvore, sempre

que a razão entre o maior e o ineilor tzullzuillo aillostríLI ilào exce(lei ;.0 e íl
razão entre a illttioi e a illeiioi disp(.tsão ilã.o fol sita)eiioi a. i3.0.

A teoria desciitznlo (;apítulu 2, piuti('uliuilleilte t s cuil(li(:ões (le (;ottiieiuux

e Monfort ( lç)ç)5) foi investigiLdt pzuit o modelo cl(- tegiessão (lo vttloi (-xtrenlo

cona censura do tipo 11. No entiu to, ils (oilclições l)arecen) foit,es (lificiilttuidu,

coillo iliostraillos a segttii', a eDIl(')llsao (las iilvestigztço('s (llle po(l('i-itill sel
retomadas futuramente. \,alhos stipot então o nlode]o (5.] ) on(le a{ = o- '' ZiJ

segue unia distiil)uiç.au do vztloi extremo ptt(Irão . Senil l)lida (It' geileiallclacle

su])Olllla (ltie 3/il < 1/i2 $ ' < 1/i... sa.o as ci illelioies ol)s(Jlvíl(;of's (le iiilla

amostra aleatória. de tamanho if. Luta.o, a ftiit(:ão d(. (l(-iisida.(le (onjuiita dt

g/i-, "i,, . . . y... («- L«~~les:. 1982) flc« 'l«.l- l,a-

onde .S(y) = exp{ exp(:l:=lin-)} é a função de sol)ievivêilcia. dt' }'. Além disso.

"«:««-i"-'; « e;t-.--t«-« .I' -'g-.«:ã. / i= /.(-:i) = -:1/j .«.l. .«i =(;-.-,. .. ,;...y
é o «to-. p x l .l. «l.-.e: .l« «í«.iá~,.i: .'xpli'"ti«- .- /i = (/i , . . . , /i.I' é . ~,.'t.:

p x l cle c.Deficientes de regi'estão . A função log-vetossimilhançit de (/i'. ay

{ .q' ( 3/1.. ) } 0'' ' .'. )ll .f(J/.,;/.. a)
C



1:3 1

pode ser expressa na forma

g

Z,(#,a) -logre: '. +
lt 0'.-.J«pP''J+E-p Jll{

onde zij = glz=!!!!J. Segue cle Piatt (1981) que L(P,a) é uinzl função côncava

de (P', o)t. Esse fato garante a unicidade do estimados de n)áxinla veiossinli-

[[lança (/3t, â)t. A função de escoie pai'a P e a pode sei expressa, ies])ectiva-

nlente, na folnla

U(/j)= !-X''(('-t.4)1 . (/(a)=
a'

+ :. + z,.)
a'

oi)de (: = dias(ci ,.:.,), .4 '1i«g(",,
C

«,,), a = E;:, ;.,

l7'i -- cf)exp(:í..)+ }:''xp(:ij) e

(li -- -f):i.. exp(:i... ) + }: :fj .,xp(:{,).bl

Através de cál( usos sitnilaies, ol.)temos a nlatiiz d(- infoiina(:âo ol)setvada.

v'.4.x' -x'l.a + B - (')i l

i'(,'l + B - (')-v - EI':. 'l. J

onde X é unia nlatiiz gx/)(.:oill z-essinlzl l nlla (ladít poi ;i;i ::(ilil ,

dias(Z,i , . . . , Z,,) e (/i = ':{ + 2(:{ -- Z'i) -- (I'i -- ':i):à. exl,(:,.. ) -- X.l=\ :l, exp(:ij)
A esperança. de /b leva à illzLtiiz de informação d(, Fisllet

. l r .v'(;.v .v'(.'(/ + i'jl
+ r)(''.\' I'(C + A)l

o«(te r = dias('y-,...,7.), A = 'lide('i-,...,.S.,), '. = -'Í'E;:. E(ZU) e

'5í =(li -- ci)Elzê..)}+ E.l:::i El:ê) exp(:(;))}, i= 1,...,g.
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Ena vista da imposibilidade de provarmos a convergência de mini« & ou de
linl. g(!D para uma matriz finita positiva definida, fomos impedidos de aplicar

as condições gerais de reg\tlaiidade de (;ourieroux e N'lonfort ( 1995) ou il teoria

geral desenvolvida poi Wolal{ (lç)91). Dal segue tallll)ém a. inlposibiliditde de

aplicarmos a teoria geral parít teste de hipóteses iestiitas pol desigualdades

definida no (;apítula 2.

Hipóteses restritas pala o piuâinetro Xi, ?in lllodelos de legiessào estiuturzLI

foram consideradíts ilo (;apitulo 4. Foi discutida a píuzulletiiza.ção oitogoilal

e sua estima(;ão poi ináxittla v('iossiinil,ltulça- Pioviutlos (lu(' liii},. !L- é uillil

illatriz hnita positivil definida., con) /n set]do a. ]natiiz d(' infornlaç.ão sol) o
nloclelo estrutural. Assim, l)tua. o caso (le g l)adula(;ões, sob éls con(li(;ões de

regularidade estabelecida s l)OI' Bia(lley e (;a,I't ( lç)(i2) teitlos (ltie

../ã(õ - 0) -$ A'(0, Lç"' ),

onde Uo = li...,. b-.(;oillo a log-veiossinlilhançê. L(0) da.cla ein(4.101 é câtlcava

en] 0 e confirillado (ltie ?ts ('on(li(;oes (l(- regulati(la.(IP de (,oiiiieioilx (' N/lonfoit

(199.51 valeitl pattt a. ilotillttl leiva.tta(la Z,./, z::: l, . . . ,g('J " l, . . ,vi ptoviullos

(lue a distittição i)tala a.ssiilt(;Liga d i. cstíLtístici da. tazã.o (le \-(,tussimilhíul(;it

hca (leda ])OI

ii]«p,.{w ? .'} (l?(ç,r;s)p,{x? ? .:},
r:o

o«de E = 1](0)Vo"')n(ay

Ao convidei ai illos os dois casos. coeficiente de confiam)ilidít(l(J (.oiilleci(lo e razão

de variâncias com)ácida, (leillostiiullos sol) tl suposição (4. 18) isto é, O:i. = 0;s

e @4, = ÓI ao testar /7u = XJ. = ..- = Í4 ('oiltra //. = lí/. $
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os coeficientes de correlação dependem unican)ente dos pesos os quais são
conllecidos. Para esse caso, plovamos então que il destruição nula assintótica

para o teste estatístic.o )/V, reduz ])ara a ('onllecida distribuição (lui-quadrado

barra

liJ«P,{W ? c} P(Z',P;«')P,.{Xf.. ? .}.

Por outro lado, se pretendemos testar Ho = Pi $ . - . $ Ps coiltia Hi : Di C R,

{ = ],. . . ,g e assumilllos(4.18), temos qu.' a destruição fila assintótica nICHos

favorávelfica dadzt poi

f ]

li.!«f\lW c} ' >1: /'({,g;"')/',{Xli., ? .'}.

Pal'a o caso de oideiil simples eii) foitllit (l(- ii,i'voi(', piovíuilos (lttt' os coefl(ieiltes

de c.oi'relação depeiidetn uni('ameilte (los pesos. Ness(' caso, ÍL distittição nula

assintótica de )'V fic.a (la(l t l)oi

f

iiJ«Elw 2 .:} Q(g- i,r;=)p,.{).? 2 .:},
r:o

onde }, = ll2vo l llt nao (lepelil(le (los l)íuâilletios, sendo l)alta.fito ('oiille( i(lal

o (lue leva a unlll tónica distribuição. No eiltiulto. tiã.o é l)ossível i(-dttzí-la à

(lui-(quadrado barril

Levando en) col)ta o falto de ll,tÇ'rll! sei cunl)ácida sol) a. hipót.est' Hti

l = . = /is, -ostra.an)os usiul(lo o leda de Wolak (if)ç)l) que z distiuição

nula assintotica nICHos favoiavel pala testzlinlos //o : /JI $ 1/li2, . ' ' /ilil contra

Hi :/ii C R, { = 1,...,g c.onl a.suposição(4.18), é(lídtt l)oi

liln P,.{W ? .'} = }: Q(g - 1,!/ - 1- r;=)r\ÍXF ? c}.
l

f
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O estudo de simulação pala efeito de deternlinarnlos os casos em que a
distribuição qui-quadrado l)ana pode ser aproximada pela distril)unção qui-

quadrado barra com pesos iguais, indica que essa última pode sei recai)rendada

para os casos de pesos iguais e diferentes, sol) as su])osições de que «'3 e Óa te-

nllanl distribuição exponencial. Essit conclusão parece valer iglialnlente para

os dois casos eil] convidei'itção , razão de variâncias e c.oeficieiite de confiam)i-

lidade conhecidos. Porém pala os casos (1e pesos-n e pesos'U a }tpioximação

não parece se adequitcla.

5.1 Futuras pesquisas

o$ seguilltes asulltos sao lelíl(-lolla,(los (:olll zl l)it'seilt(- l,es(', os (ltittis po(leia,ill

ser investigados eil] fiitlira.s l)es(lliisas:

8 Estei[der a teoria (teseilxmlvida. it(]ui pala- dados c'oin a.lgúm tipo de cen-

sura. Enl pat'ti('ttlar. (lindo continuidttde ao prPselite tia.bztlho, estíullos

(levei)volvieii(lo c- ítpli(a.il(lo esta t.polia pz\tn (la.(los (-oil) (('i)sitia. (lo tipo

l

B Estudos de porei podeill sei desenvolvidos a fim d(. (uil)pínzuii)os as
estatística.s assintoticiunente e(luivaleiltes.

e

8

Também estamos c.oitsideiando o illodelo (le (anil)ttt(;ã.o (-oi»o unia outra

aplicação dít teoria desenvolvida z\.(lui.

Acreditamos (lut' esta teuiiíl })us$a sei (lesettvolvida (, ttpli(-zt(la lli fiuiiílitt

cle disttil)lições elipLic-as.



,A.pêndice A

Aproximações para P(ZI, kl m)

Como foi inenciont (lo iia. Sega.o 2.5, l)a.ia. iinla classe (le' clip(;teses iestiitas

coitlieci(las c.oillo (le (ltit se-oi(leia) -<, os cot'fica(?ires (l(. (-oi'i(llÍt.ça{) ê sso(:ia(los a

matriz E tonlzun uma foinlzt sinal)lificadzt e ilã,o clel)eildeill dos paiànletros sol)

a hipótese nula. Nesses ('lisos. íl prol)itbilidztcle d(- nível Q(k, r; E) é denota(la.

por P(r + l,k + 1; u)), onde u) =(u)l,...,u)X;y é ]]n] vetou (]e pesos (lue de-

ternlinaill os c.Deficientes (le comi'ela(;ão de E. Vá.t'ias a.pioxiina.ções têm sido

desenvolvidas parte P(r. k;to) (Intuído zls llipóteses envolvida.s são í s illédias

cle normais indepe[i(lente's cona iné(lia. ( oi]iun] t' vaiiâi)das uJi . . ) .wi. 1 . Se toi

de])ende de a2 com)Peido, íls estatístictLS são conheci(las coillo (llli-(luitcllzLdo

barra e decotadas poi Xili e XZZ (lepeildendo se estiul os no caso l ou caso
11, respectivamente. Quando az é desconhecido, essas estatístictLS sã.o de-
ilotadas pol /sgi e Zl;?2, res})ectivaillente. Apiesentanlos o cztl(:ulo e ítlgun)as

aproximações })aia r'lr, k; w) pala os casos de oiden) simples, or(len simples
na fora)a (te arvore t' oideni (lo til)o /oop.

1:35
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A.O.l Um algoritmo geral para calcular P(I', k; w)

Uma aproximação recursiva para calcular as probabilidades de nível P(r, k; wys

consiste de duas partes.Primeiro é calculado r'(k, k; tii) e depois un)a fórn)ula

recursiva para P(/,k; w) con) l $ 1' $ k é ol.)tida em função de P(j,.j;u))

e P(l,.j;w) com .J $ k. De fato, o valor de P(l,k;w) po'l' s'r obtido da
equação

('
>ll: /'(z?, k; «') = l

(l;onl efeito, sejam }i, }=z- ' . , }'k vat'iáv(-is alça.toi'ias iiolnlitis independentes

c.on] unha n]édia coii]un] (' víuiâitcias iuÍ ' . ui- ' . . . , wi' e sul)utlllíu los (lue .v é
o número de conjuntos de itível na iegtessão isotânica. (l(- }' = (}'i , yz, . . . , }ly
com pesos u;i e uma. oi'(leill espe('ifi( a(lít (lue (lf'ilotail)os l)OI .;. .A l)iol)aboli(lítcle

,f',(y] $ y; . . . $ }1) é (letelmiila.ntt. nesses utlculos. Pela transformação

(,/i = X+i -- }: pzua. ; = 1,. . .A; 1, essa prol)ítl)ili(Itt.(l(, é Lransfotilla(la ila

probabilidade do (luadiiulte, r'i..i, definida poi

r'i;.. = P,.lr/. ? 0, (/a ? 0, . (/x... ? 01, l.x.i)

na qual (/ =({/i,. . . ,{/t..y tem distril,ttiçãu tl"Filial nliiltivi«iadí uin média

zero e mat.iz de .. :. laço. :-a fo-,«-« (Píi = 1, /,.j = 0 « if -- JI ? l)

,:,'-'-- -"'-.-,. - - l ;- -,,,..."-'. '.~.n

(l;rende pai'te da liteiíLtura existente })ara. a. (leteinliilaça-o das piobztbilidí des

do (quadrante já foi ÍLpiesentada. iia Seção 2.5. As expressões pala us piinleii'os

quatro Pt.i com pesos ail)itiáiios são

')P.
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&

&

; *i ;::-'' «-,

IÍ+ ã!-(sin'i pi2 + sin'i p.i3 + sin'i p:z,)

e

L+ ;hi«': p., + .i«'' p,,+ ;i«'' p:,J o.:D
+--L /'"' /-,-'[(i - «')(i - «') - p:,]'#a«a:'

4 z''z ./o ./o

(vede Abrallamsom l ç)(i4, (1hil(is lç)(i7). .'\ int(-gial ei]] /''l po(It' sei es('lira colho

1 / l ...2 \ i . l

e o termo envolvido ilíl integrzLI l)ode sei ol)tido das ta.l)(.las (l(, Abtt lli llsom.

Ele tal)ela un)a fuilç.ã.o r'(a. Z). c) })tua valores não il''ga.tiv',s 'l., s(,iis iugiiinen-

tos. E«l teimou de F'(«,Z,,':),

( 1 -- «')'{ si"'
0

-( 1 - «')iP-,
(i - -,' - p!:;)l;

n

P4 ' P(-P-,, -",*, -r',-)+ =(;i"'' /:'-,+ :i«'' /,.:, + :i--'' P,.)

Não são con]lecidas foinlas fecha(]as pala Pt-i, com k > 5. Se us perus

são iguais, wi = wz = . . . = WJ;, então r'k-i é a l)iol)ztbilida.(le dos eleillentos

de unia anlostrtt aleatória. s(-ien) iiã.o decies('.entes. (;on)o (}t(lit l)eii)luta.ç.ão

dos postos é igualmente ptovtí.vel, fk-i = 1/A;l, ess(' testiltítclo v&tle paiit quttl-

quei' conjunto dc:' variáveis aleal,(3iias }; sitilétiic.as in(lel)(.il(lentes l)}ua as (ltlais

ocoii'ei]] en]pates (on] l)tol)al.)ilidit(It' zt.io. ll;nl l)a.iti('ulzu. o insulta.do vztle se

as }:'s são variáveis contínuas independentes e identiczuneiite (listiit)iiídas.

Para ilustiai o uso (le /l..i no cálculo de P(k, k; w), coilsi(]eteillos a or(]eln do

tipo /oop Antes porén} adotemos a seguinte notação

li- , 1,, - - . , ;..1 :3 1J- , .í, se e sotlleilte st' ;. 5 Jf
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para s - 1,2,...,cr et = 1,2,...,/i. A ordem /oo7) pala k =4 é caracterizada

por l $ 12, 31 :g 4, e /l é isotõnico com relação a esszl ordem se e soi)lente se
lli 3 1P2)leal < /14. Nesse caso

P(4,4; w) = P(y; $ y2 $ }'3 $ yó) + P(y] $ Y3 $ }'1: $ Y4),

as duas últimas probal)ilidades são P3 cona u) '(u;i, toz,to3,u;l) e to' -(toi,to:3,

w2,w4). As P(g,4;wys pzua r < À; ])odes sel (alculadas pela aplicação da
fórmula rec.oriente dada íl seguir.

Pala uma oideilt itrbitrái'izt, P(k, k; tu) é }l suma. (le r'll;(i) < } '(z) ' ' < } «(t)l

sobre determinado n, peia utações de 1,2, . . . , Á;. Poi'éin, sc /l é isotõnica ('om

relação a -< o que implica que /lí 3 /[.j e /[J ''( /]i piu'a. 1 < í :/ J < k: então

IIW - tl = a e P(k,k; w) = 0. A seguia' (lesenvolvelnos a f(3i'ili\ila t-(.('olieiite

Seja l $ 111 $ k e seja l?i,l?;z,...,B,. umt. l)a.i'Liça' (I', X .ill c.onjtinto:

de nível (não necessaiitullellte oi(l.-n}«los). Pala ui l lli lixa-(l.,, s4tt Z:«..-. í'
coleção de todas a.s decomposi(;ões de X enl ('oiijuntos de nível (não He-
c.essariamente ordenados). Pznit ,4 ulll slll)con.plinto nã.o va.zio (It' X, seja

W,4 = Eic.4to{, (J..l = cíud(n) e pzu'it .4 = {íl,{:z,.. . ,i,} coill l $ ;. $ ;2 $

$ i,,. $ k e .j = (;.,1, seja. t«(Á) = (u;..,tl';,,. . . ,tn.,y. I'a.i . iin . .It«la. 'l.-

composição . defina.mos :g' sol)ie 1 , 2. . . . , 111 poi ; 5' .J s(- exist.(' .- € 1?. (' 1 C B,

com .$ < { e sol)ie cítda lii, -'<; deiloti zl iestiiçao (le < a. fii. AI(:ill disso, seja

p(71}, 171; WB. , WB, , . . . , l,I'B,.. ) a piobal)inda(le de nl. conjuntos de nível (oi]] oi-

den) parcial:3' e vetou de pesos(PI''B., WB,,. . . , 14/B,,.y t' seja f'(l,(J .; to(Bf))

a probal)ilidade de un] conjullto de nível com ordeili píuciít1 :3i e vetou de pesos

t«(Bi). Antes de enunciei o teorema seguinte nota 1 0: qti s (leinoilstiações
de teoieinas, leitlas e coiolátios eiiunciaclos iiestzt seçàu podeill sei vistas enl

Robertson, Wright and [)lykstia. ( 1})88)
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Teorema A.l: parir in. C {2,3,...,k -- l},

P(m,k;w)= }: P(«',«,;Wa,,WB,,
l Bi ,...,B«. )C Í:«.k

l:
w,,,.) ll p(i, o«.; «,(B:)).

(A.4)

Embala (A.4) seja uma fóni ula pala calcular P(r, L; w), pode sei tedioso seu
uso sendo mais recon)endztdo o cálculo de P(k, k; tzi).

A.0.2 Ordem sintples com pesos ai'bitrái'ios

O caso especial de lllaior inlportailcia, e ZL(luele de oidt'nl sinal)les, isto é

lli $ /12 $ . . . $ /it. Denotell)os poi' /'s(I', k; 'to) as l)i'obitl)inda.(les (le i)ível

lidem simples. Quiuldo A; :: 2 teillos

fí') ] ] l

Ps( 1 , 2; io) - /'.(2,2; tl,) - ;

Quando k = 3

r\(:3.:1;«,) - P - ã + iã;. si«''P,,
' ";«.lo (A.4)

P.(2, :3; «,) Ps(2,2; 'wi + m-z, 'w3)r';(1,2; 'mi. to2)

+/'s(2,2; 'U;l, 'U 2 + 'W:3)/'.(1,2; tlJ2, 'tU*l = ;

e
l l . . .

fls(1,:3; to) - ã n'' pi-z

4, P.(4,4; w) = r{3 é (lado poi (A.:3) ePala k

P, (3, 4; «, ) P.(:3, :3; loi, tl}2, to3 + to4)Ps(1,2= tl,,. 'lo4 )

+P.(:3, :3; l«i , u,2 + t"3, t«4)/\( 1, 2; :"2, tí,:3)

+Ps(:3, :3; t01+ t02, UJ3, 104)Ps( 1,2; tl;l. [P2)
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O segundo termo ein todos esses produtos é igual a l e o ])cimeiro termo é
obtido pela Mrn)ula para Ps(3,3;w). Por exemplo

p,o,3; '"., «,,, «,,+ «,J - ; + à;i«'' í'

com
l

F «,.(«,:;+«,-) 1: p-,
lt-«. t «,,JI«', t «; -. «,.,J

Como pi3 := 0, p e o coefí('ieilt.e de rorrelaça.o pai'('ial eilti'e } i p }'b cla(lo I''},

o qual será denotado poi piz.:,. Eiltã.o

p,(:3,4;tol = 11+ il(siii'' Pii +siii'' pi,.z+sin''/9z-i).8 ' '1n-

[)e novo ap]icando(A.41, l)atamos (lue CZ4 consist(' da.s (lecoinposi(;ões{ 1},{2, :3,4 }l

{1,2,3},{4} et1,2},{3,4},e lei)ll)bando qu. P,(2,2; tlJ) - /'.(1,2;?P) - ' , t'-
mos (lue

:lr\(i, :3: «,,, '"-, «,-)+ ]r'.(i. :3; «,-, ''':: ..,-)+ i
: -Z. (:i«'' p., + *:--

P.(2, 4; «,)

/:'.(1, 4; .«l')

Desato, isso in)placa que P.(1,4; to) = li--r\(:3,4;tl'). Nou : , (l.-L = 3, F',(5,5;u;)

é obtido pela aplicação de (A.:3) com as tal)elas dp AI)iztlltullsonl oil int(-gizLção

ilunlérica. Em Bartlloloineu, ( 19591)) tls segliintes '.xl,t( ssõ l,?tll- f'k((1,5; w)

são dadas:

P, (4 , 5; «, ) i- + i-(:i"'' /'.,+ *i--'' p,-) + g;.(*i'''' "-,.* + ;i«'' p,,
+sin l p:34..z + sin'l pl:;.,+ sin'i p2:,..+ sin'i/92..:}).

: + il(sin'i pi2.,.+ sin'i pi..,.+ siil'i p14.z:i + sin'l p2:3.ta

+siil'i p2...:3 + sin'i p:3 2) --

P, (3, 5; .« )
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+sin-lpz:3+sin-ip34)-- '(sin'iptZsin'ip3 1z

+sin'i p23sin'i p14.23 + sin'i p:3,,sin'i pl),

Ps (2, 5; «,)

Ps(1,5; "') = ; - P.(5,5; '") - P.(3,5; «')-

Para 2 $ k $ 5 e ordem simples, a prol)at)ilidade de um ilúnleio pat de
conjuntos de nível é inllesmzl (le unl ii inlero íntpa.i de coiljliiltos de nível,isto

e

e

>ll: p.(z', k; «') r, k; -") - ;
f piu f ínlpat

Isso tanlbén] pode vólei pata /c grande e })esos iguais. [3ítseados nessa o].)-

servação e no cale.ulo de probabilidades de nível pala vá,rias oidetls, ten) sido

conjecturado que esse i'estirado é verdítdeiro pa.i'a. ui la. otdenl ail)iti'á.iia e

k ? 2 (vida Sha])iro lç)87it).

A.0.3 Ordem simples com pesos iguais

Para o caso de ordem simples, as expressões paiit as pior)al)inda(les (l(- nível

sin)plificam se os pesos são iguais. [)e fato, nesse cílso é c]aio (lue a l)lo])abili-

dade de k níveis é l/kl. Se os pesos são iguais elinliiliunos u; diulotação , ou

sqa, as ])rol)at)inda.des de nível Hera.o (lellotítda.s poi P.(r, Á'). (:olHO F',(r, A'; tu)
não é modificada se os l)egos são multiplica(los pol cima. constzuit(- positiva,

podemos assuinii (lue }'i, }2, . . . , }k-, na definição das pioba])i]ida(]es de nível,
são variáveis aleatói'ias independentes not'mais padrão. Sei'á demonstrado

que P,(r, k) tem distribuição livre ila clave das variáveis tLlea.terias contínuas
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independentes, identicamente distribuídas, isto é, a prol)agilidade de (lue a

regressão isotõnica de yi , }i, . . . , }k com ordem sin)pies e pesos iguais tenlla

g conjuntos de nível não depende da distribuição de } i se assumimos (lue elas

são independentes com uma distribuição c.ontínua comum. IJmtt ex])cessão

para a função geradora de prol)al)ilidades de {/',(l?,k)} será ot)tida e usada

para derivar' unia relação de iec.oirencia paitt as probal)ilidades de nível cona
pesos iguais. A prova do len)a dado zl seguia' é unia adaptação devida a Bai'ton

e N'lallows ( lç)61 ), dtt prova (ladtt l)or Males ( lç)5ç)) t' colilu fui observa(lo iultes

esta prova ])ode sei vista em l{.ol)eitsultl (-t it1. ( 11)88).

(;on] g =(gi,g2,...,gky e tp =(toi, toz,..., w .y vetoies fixa.tios (It' iez is «)in

wi > 0, seja ,'(r,k) o nú«-e-. .l.- p'i::'"tí.çõ'; «, .1. (1,2,.. . ,k) p«-" ' '!.:al

un] algoritn[o, poi exen]plo o f'AVA, it])ligado a (g«(i).g,'(Z), ,g«(t))t coi]]

vedor de pesos(tu«(i),u)«(Z), . - ' . 'tox(k)y pi'oduz r conjuntos (l(' nível. O segilinte

resultado originalmente devido a. N4iles deilloilstizl (lti(' sol)t-(, ililla. coildiçao

simples em g e t«, 7'(1',/.;) l ãu d ,l,.il.l.- .l., !/ .-i "- ., « f-iil':ã« g.ií«lort- .l.

r'(Z?, k) tem unia falida. sinal)les.

Lema A.l: se !/ e to sào tais (ltit' tleilalium l)a.i (le illé(lias l)aia os l)egos (if

c.onjuntos diferentes de gi com toi são iguais, então a ftiil(ã.o geiadoia (le

7'(r,k) é da(ta por

:: ,'(r, k).''

Teorema A.2: sejam }l, }', . . . ,}'l valia.vais aleatói'iíts ('ontíntias. in(lepell-

dentes identicíullente dista'il)uídas e seja. /',(Z?, k) a pinhal)ili(la(le de (lue tne-

gressão isotõnic.a de } = (}i, }a, . . . , }'ty con) Olhem simples e })estes iguais

teillla Z conjuntos (te nível. .A função gela.doía (le prol)ztbilidít(les de {Ps(r, l)}

A

( l

1.. + k - i). (A.5)
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é dada por

s(s + l) . . . (s + k -- l)/kl.

Corolário A.l: as probabilidades P,(ZI, h) satisfazem P,(l,k) = 1/k, P.(k,k)
l/kl e

P,(/,k)=;P,(g-],k-])+=:'i-:P.(r,k-l), r-2,:3,...,k-l.(A.7)
Corolário A.2: a$ pi'ol)al)ilidacles /',(l?, k) são dada.s l)oi

rLlr.t) = !-l$t pai'" r' 1,2,...,k.
Valores nun)éricos pai'a Ps(r. k) l)at'tl k $ 20 podem sel' ei)('oilti-a.dos lto Apêndic(

de Robertsom et al. ( lç)88).

&(')
k

E: Ps(Z, k)'' (A.6)

k ]
P,(r,k.: P,(l? -- 1 , k kk

A.0.4 Ordem simples na forma de árvore

Pala fazer conl])íua.ç.ões de vát ios tiataiilentos com uill controle, a oiclenl sina

pies enl forma de árvore, /to $ 1/it,/l21 ' . . )tikl, e de inlpoi'tâilcia pratica. A$

probabilidades de nível Fina. ordem sinapses en] foimit (le ii,rvote são (leno-

tadas por Pr(g,k + l;tl}). (usando o método discutido iia senão aiiteiioi,

Pr(Z,k + l;w) pode ser calculad', a., considerar P(y; ,} (i).. . . ,y;W) so-

bre as kl ])einlutações n, de (0,1,...,k), as qua.is stLtifazeill n(01 = 0. A

aproxlnlação dêtda a seguir é ]llenos con)])lic.ada.

Sejam }'' ) yi ) - . . , }k variaxreis aleatoiia.s in(lepeiidelltes iloili)ius ('oili llle(liít co.

mun] e variâncias toã'.u,i ....,ttii.', despe('tivanlente. Fina. í = 1,2....,k
sqa (/Í := }q -- I''o e ilotenlos (lut::'

Pr(k+ l,k + 1; tp) = P((,rl 2 0,{/2 ? 0,. .. .1/k ? 0).



144

Essa probabilidade é a probabilidade do quadrante Pt discutida anterior'mente
Dias nesse c'se a matriz de correlação satisfaz (pfí = 1),

p:j lt"'ot.«iJLwot'«jll ' is #l$t.
(A.8)

Assin) ten)os que

P.

P:

l

} *L ;:--'' ,.,
e

rb = - + --(:i--''p,,+:i«''p.:,+:in-'/)::,).(A.9)8 4z

Pat'a A; > .3, os /)is sao illeilos ('olllplexos (lo (ltt(' paizt o ('a.se (l(- oi(leia) siillples,

unia vez que pi, = À:À, para l # J colei Ài = lwi/luto + tiii)l{ e ttplican(lo o
resultado de Dunett c Sabei ( lç)55) pode-se tllostia.i (ltt('

onde © e @ são a função de (listril)uiç.âo e a. função de (lei)si(la.(IP. iesl)ecti-

vanlente, de unia. vaiiávt'l lloi illal l)adido

d, ( :- ) '/-;C (.\.lO)

[)e fato, para k = 2, Pr(1,2; to) = Pr(2,2;u)) = {. Pz\.ia. /:

[)
J 2)

:!, /'»(:3.:3; ml

Pr(2, :3; u,) /:'r(2,2; 'too+ toi, 'tuu)rh'(1,2; 'luu, 'lol l

+ r'r(2,2; 10. + u,2, u,,)r'r(1.2; «'«, .«z)
l l l l l
!xã+2x i'; .

Pr( 1 , ;3; .o)
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Para k = 4, Pr(4,4; u)) = Pa e Bartllolonlew (1961a) tem mostrado que

&(3,4;w) - :+ i(;i«-'p:,.,+;i«-'p-,.,+:i«-'p«.-),

Pr(2,4;'") - ; - Pv(4,4;'") '

Pr(1,4; :") - :- Pr(;3,4;",)-

Se os pesos são iguais, as pior)abilidades de ilivel pala ordem sinlplei'f: enl
forma de arvore são menos complexas. [)eilotenlos e$sti.s piobítbi]idades por

Pr(g, k+l). A decomposição rr,i.+i consiste de {0lU.4, coM 4 ili l slil)('onjilnto

de {1,2,. . . ,k} (te cai(finalidade k+ 1 -- r e r-- l sul)coiljiii)tos uilitál-ios.(ladil
termo en] (A.4) é o i]]esi])o e ttssuinindo que o l)eso comliiil t; l tei los (lti(

l Fr(l.k- r+2)Pr(f,r;(k-P+2). 1,.... 1).(A.ll)

O último tenllo enl (A.ll) foi títl)elaclo poi R.til)eii (lç)54) l)iua r e A; caiu

0 $ k $ 4ç) e k -- !) $ r $ k + 1. Us ui(lo integração ntltlléiictt Oli as ttLI)elas

de Ruben, Pr(é, k + 1 ) sã.o fiLcilinellte ol)tidas.

Pr(r, k + il =

A.0.5 Ordem do tipo Zoo/;

A restrição /li $ 1/lz,/t:i,.. . ,/lx;-tl < /IA. é c.llanla.(lit de oi(leiil do til)o /oop.

Para k :: 3 ten)os o ('a$o de otdenl simples. As piora.l)inda.(les dp nível de.

notadas poi' Pz,(r,Ê;uP), serão ot)tidas il seguir pala. k = 4. Usa.lido (A.:3)

calculamos as ])robal)illdades do (lua(Irailte,

Pt (4 , 4; u,) r'(}'\ < }'lz < y, < }''i) + /''(}'''i < }'T3 < }''.: < }L)

Z.(} - o- - o:, +; - o, - él.),
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onde

;::.-' lüí-íúa. l;

;:«'' lüã'i'üü. l;
é é)2 com u)2 e u/:3 tios.idos. Usandoe é)3 é 0i, 04

;:«';

temos que

a. - 0,) = co:(0- + a.) «:(0,) :i«(o- ) -i«( a- )

Pz,(4,4; t") - ãl;(sin'' '2-..;; + sin-' r2,. -*)

c01])

@ .iiiiilúl ; ' ,« .* - lür=ll'l:::, ,.l;
elementos r31 e t ])lictul(lo (A.4) (' IA.:i) obteilios

: lí -- Z.b:«'' ''-,-,,. --;:..-' ,[1312.2'i

7ii.13

Listaildo os

Pt (3 , 4; '« ) +sin'i rl.adia.:ll +sin'l rl 2.zi)

c01]]

[ («,, + .«,)«,« ]

't, .]' '« ' l
Oselenlentos deck. sàoÍ1,2}, {:3,4l;Í1,:3}, {2,4l; {1,2.:3}.{4le {1}, {2.:3,4}

Os dois pi'iii]ei]'os têi]] pto])a.])i]idade 1/8 c.aGIa uin. A tear(.iia (lecom])osição

beBI piobal)ilidade li F%( 1, :3; toi, tpz, to3), isto é, íulleta(le (la pior)abolida.de' pala

un) conjunto de nível com ordem simples enl foimzt de átvoie e Ã = 2. A prol)a-

gilidade da quarta. decomposição é a. nlettLde da pool)a.l)ili(litde de ilill ('onjlinto

de nível coill oidenl siilll)les en] falida. (le áivole inv('tti(lo. otdeill sinta)les enl

forma de árvore invertido é o liegativu dít oidenl simples ein foiinit (le árvore f

f'.,(-x'l 'n) /'. ( - .x' I'u )
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Então , a probabilidade da quarta decomposição é a metade da probal)ilidade

de um conjunto de nível com ordem sinl])les em folha de árvore e k = 2 e o

vedor de pesos w -(w4,u)a,to3y, isto é, {Pr(1,3; toó,loa,u)3). Agora é imediato

mostrar que Pt(2,4;ui) = { -- Pz,(4,4;?p), do (luar segue (llle PL(],4;u)) -

! -- Pt(3,4; w). Se os pesos são iguais, então

1 l .-- l . 0.:3041.
2 a- ''''' «ii

-! siit'i 19.51)
«- v':3

Agora apresentíunos en) deLallle o (-ál(-talo das l)iol)itl)ili(la(l.'s (le nível p"ia o
c.aso de cinco populações (' pesos ai'bitiáiios (vid(' Sinal) (' Wrigllt, lç)!):3)

12'2

5
e

12

PL (4 , 4 )

Pt (3, 4 )

F't(2,4)

/:'t(1, 4)

Ten)os seis sul)casos lias (leais cinco ('adjuntos de nível oicleilados podem) oco-

rrer. Elessão osseguiutes:(a) {1},{2},{:3},{4},{.5l;(b){1},{2},{4},{:3},
{5J;(c) {1},{3},{2},{4},{5l;(d){1},{:3},{4},{2},{5J;('){1},{4},{2},{:3},{5l;
e(./){1}, {4}, {:3}, {2}, {5}. No caso(a) í' foiitiibuição l)}ua. a-s l)iob l)iliclade:s

de nível, Pt(5,5; tí,) é (Inda l,ot

onde

a-; (A.12)i+ il'w + iL- .Z'"'o - ;.n-; :i«''
( 1 - -:'){/9-z

iÍ-T ;:;,)+

.f(P) =(*i«'' P., + ;i-.'' P2:, + *i«'' P«) '

[ u)ítl'í+i ]} ,â ..,~
,','-'-- - ,'-'''.' '

para í ' 1, 2, :3. A coilti'il)uiçào paiit as pool)ítl)inda(les (le nível (lo sul)c.aso (b)

pode sei obtida do subcaso tu)teiiol tio(:ím(lo lo:3 e tol; t' íl coiltiibuiçao tios



148

restantes quatro subcasos podem ser obtidos de fora)a similar. A prol)abilidadf

de nível Pt(5, 5; w) é a soma. dessas seis ])tobabilidades.

Temos doze subo.usos nos quais (lustro conjuntos de nível ordenados podem
ocorrer e eles são divididos em seis pares de casos os quítis são convenientes

para obter F't(4,5;w):(a)(í) {1,2},{:3},{4},{5} e(ii) {1,2},{4},{:3},{5J;
(Z,)(i) {1,3},{2},{4},{5} e(ii){1,:3},{4},{2},{5l;(c)(i) {1,4},{2},{:3},
{5} e(ii){1,4},{;3},{2},{5l;(d)(i) {1},{2},{:3}, {4,5} .(i{) {1},{:3},{2},
{4,sl;(.)(1) {i},{2},{4},{:],.s} .(ifl {i},{]},{u},{:],sl; .'(.r)(i) {i},{:l},
{4},{2,5} e({i){1},{4},{13},{2,5}. .A piobztl)ilidíl(le coliespoildeiite au czlsu

(a) é dadtt pot

P,(1,2; tlll, U)2)l/)s(4,4; t01+ 'W2,t03, '10, ,U)5) + /',(4.4; t01 + ' 0- , ZP4, t0:3,'tl.5))

à l(;-« )-- (l;
onde

::-,-' IMx='.J;111111111. ml
::---' [üm==* ..,-,]

e 03 = ai e a4 :: 0i com to:3 (' to,i tio('t\.dos. lisa.n(lo silo(:i ai -- 0:31

cos al cos 0:) -- siii 0i siil 0:3 a l)iol)itbili(la( e a.nt,ettot l)o(l(' s('l ('s(:tira (-oil)o

Ü-bi";l..:,....,,. + *:";: ,. ),

.,.. t,.,.,...,l,... IT.,...,l,. .;..fZ /). /;..\ ::

:: silo it 4tulsllto:3tto4JI

' :''' It:«.-.."::'''«':;'-'"---.., l '

onde
l tí,,.u,. I'

',(«,,),(«,")' ' l

,-,«. - 1"«- n" -'' «,, l ; .

(.A.14)

e

l 4.i5)
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As probabilidades dos restalltes cinco pares de casos podem ser obtidas sinii-
larnlente. Então

Pt(4, 5; «,)
l r . .l . .: .--l . ..:..--l

ii:jsinT3'. .2).(:.U. + sinT3s.s4+ $inv2(..3).(i.3)4

+ :iil;:... + si--;l..ü.o..,,+ sinal.,.

+ sinv3ls.4).(s.4)2 + v3i.i2 + in,+i q.ts.s)2

+ sin,41..:+sil-,41).p.2)s + sin,4]..,l

(A.16)

Os seguintes são os (loz(. sul)casos nos (duais tios ('otl.lttntos (le nível podem

oconer:(a) {1,2,:3},{4},{5l;(Z,){l,L,4},{:i},{5l;(cl {1,:3,4},{2},{5l;
(a){i},{2},{;3,4,5l;(':) {i},{:3},{2,4,.sl;(J){i},{a},{2,:},sl;(g) {i,:3},

{2},{4,5l;(/i) {1,4},{2},{:3,5l;(i) {i,2},{:i},{a,.sl;(J){i,a},{:!},{2,sl;
(k){1,2},{4},{: ,5l; ..(/){l,:i},{4},{:1,5}.

A coiltril)uiçã.o (lo sul)cus., (a) paitt as pi-o])ttbi]i(]a.des (]c iiíve] .''t(:],5; to) é

dada por
Pr( 1, :3; toi, 'to:z, zo,)r'.(:3, ;3; 'ti,.+ 'to:z+ 'to:3,to,l, 'tosl

l
2

4

"':,:;; -«',,'"',,«,:;,)(; * ;:: -' ,:,)
; ;:«-' «b) (} *i::«-' «:,)

ond(

M.:::;=úl;Pr:

(A.17)

. [ ''',T.',; ] '
'-' ' ' ](«,i + «' u"; + -.n]

+ to2 + to:3, tala :: lua e lo:3 := tu5. As contiil)ul(;of's l)atit as pio-

de nív.l (los :ul)ct«os (b) . ((') são ol,tida-- 'l.' («) tl.'tm(lo t«, .

e u)Í = 'ti'i

habilidades
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w4, w2 e to4, respectivamente. Similar'mente, as contribuições de ((Z), (c) e (/)

são obtidas de (a), (b) e (c) com as seguintes sul)stituções:tpi = u'5, u)? = w4,

w3 = w3 e w5 = toi. A contril)unção para Pt(:3,5;u)) do sul)caso (g) é dada

pol'

P,(1, 2; «,:, «,,)P(1,2; w., w.)P.(3,3; u'- + .";;, ,",, ."- + u,;)

-: (} *à *:-,-' ,:,)
onde p., é clad })oi (A.17) com as substituições toi = tol + lo:3, to; = u)z e

wl; = wl + w5. As contiil)itições })aia. ti piobít.bili(lz d(. (los sul)( ilhas cl(, (/&) até

(/) são ol)tidas de foinla. sin)iltu. Assim, tt pior)al)inda.(le (le nível J:'t(:3, 5; to) é

igual àsoma de todas essas conta'il)lições.(;oillo IÍ = rJL(1,5: tP)+/'t(:3,5; 'w)+

Pt(5,5; u)) = Pt(2,5; tí,)+ /'t(4, 5; ti,) .I't'il)os

/''z, ( 2 , .5; 'io ) r't(4, 5;'lu) t

/'L( 1 , 5; {u ) /'z,(:3,5; ip) -- r't(5.5; 'u,)

A.l Aproximações para as probabilidades de
nível

Devido à conlplexlda(le das distlil)lliçõi's (los testes rt'stl'idos. a.pi'oxitlut(;Ões

para essas disttibttições têill sido de (.oilsi(leia.vel iilteiesst'. N/lesnio (lue as
probabilidades de nível sejam ('.oillie('i(la.s, o nível des(-titivo coiiespondente a
uil] valor' ousei'vaclo (le 1111) desses testes l)o(le sei coillplexo (le (:a.l('lllíLI. Pititt o

caso de taillanl)os anlostrtLis iguais, Baitholotnew ( lç)5ç)zt, lç)5ç)l)) piadas uiníl

apl'oxinlaçao através de dois inonlentos da. dista'il)lição (lili-(liladiado pala a
distrit)unção nula de .t2., (. Sa.si l)iichi e l,iulatuilga ( lç)85) (1('seilvolveiam ilHltt
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aproximação através do segundo e terceiro i)lamentos da distribuição L)eta para

ÉX.. Esse trabalho foi estendido por Singh e Wi'igllt (11)86)) para sei aplicado

a Xf2 e /i'i2 e os coeficientes necessários p.lta aplicam essas apioxinlaçoes para
ordena simples e ordem simples enl formtt (le árvore podem ser encontrados enl

Robertsom et a1. (1988).

Siskind( 1976) considel an(lo o caso de ordem simples, aproximou a clistril)lição

nula (le xãi usei)(lo iiilltl t'xljaiisao eill t;Files tiuiicaclas (le Tayloi 110 pulito

p{.í+i = li, o (ltial é Q valor pa.iit pesos igitttis de /]i,í+]. Esse itl)ioxiillação

parir P(l?, k; to) depeild(, dos pesos soill('ii:(, a.ti'a.vés dli illtLtiiz R (l(' roitelações

parciais e tem a. vantajem d(. sel ('onselva.(lona, Dias teill si(lo (lesetlvolvida

unicamente para l\ãi (onl oidein silllples e É < 8. A al)ioxiilla.çã.o de Sislçind

padece sel' mztis fácil mitra ol)tei' va.lotes milita l l( lioies (lo (ltlt' a ttpioxinlzt(;ão

baseada eill pa(li'oes (le gi-ail(l('s (' 1)e(lti(:tios l)('sos e o fa.to (la ítpioxiiilaçau (le
Siskind ser válida uni('iun(-ntt' (luaildo k $ 8 é tllHtt (leiva.lIEd.gene.

Sisl<ind(1976) e (;iov('(lç)80) conjectuizu'iu l qti(- a. distiil)tiição ilttla coill pe-

sos iguitis para os testes i'está'idos envolvi(los, dão unlil I'd.zoá.\rpl rtpi'oxiiilação

pai'a os c.asas (le tttillt itllos t\lliosttais (lesigttttls se os tíi.llti i)elos itll)ostiais
não são muito difeiei)tes. Essa c.on.iectuia. foi estai)ele(ida ei]] R.obeitsoil f

Wrig[)t(11)83), Wiight e Traii] ] ç)85), Lacas et itl. ( IS)8ç)) ':' Single '' \A;iight( 1 !)ç):3)

pala os casos (le ot(leili siillples, oi(leill sin)pies eill foi llil cle ií.ivoie. otdeii) uiii-

nlodal e ordem do tipo /oo?), respectiva.illente

Cllase (1974), em um antigo fui)danleiital pala. o estimo dessa.s ztpioxinlações,
c.otlsiderou o c.aso d(- oidenl sin pies. Ele pior)õe inteipolz (;ãu enfie os valores

críticos pata pesos iguitis e a(lueles da. (listiil)uição limite ol)tidzt ao deixar a.
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precisão ir para infinito. Cllase encontioti unia l)oa ztproxinlação pala o caso

no qual estamos interessados en] comparam dosagens crescentes de ullla di'oga

cona uma dose controle. Indexar)do il (tlo.ga controle como um, desenvolveu a

aproximação para o caso u)2 = . . . :: toi- e wl/toz > 1. Prin)eii'o, ele enc.onerou

uma Mrnlula ieconente para P(r, k; oo), Q valor limite pala P(l?, k; w) quando

wi -+ 0 e o valor fixltdo para. toa, . . . ,u)k. (;llase tal)filou valores críticos pala

as distribuições ia e E2 associadas cona esses valores limite. Para vitlores de

u,i/wl enfie un] '- .o el. .i onLi«-i uii]; inteip.,laço., liii''í-i .n] lu, /to2)'}

(lue foiilece l)ot s apioxlil)zt(;ões. Poi (-xt'illl)lu. s(. (,.:, (l(,iiul,tl o vltloi ciÍticu

apropi'lado calcula(lo clesstts piobitl)ili(la.les (le nível limit('s e st' ('l (leilota o

valor crítico a])ropl'lado de pesos iguais, então o vztloi (.I'ítico ttpiopiiadu é

dztdo por C ' ('.. + (u)]/toz)'{((;i (''-). (;lla.sp ofeie(t' tt.va.liítções (lc sua.

aproximação , exittas paiit L $ 4 e pelo il éto(lo de Mono(' (nulo l)zuít /e > 4

e conclui (lue selim iestllta(los são colllpletailleilt(' sittisfa.i,oitos. Sua a-pli(ít(;ao

ao caso de oi(leal sinal)le:-:;; (-oilhiilla f'ssa. ('oit('ltisao.

Robertson e Wiigllt ( lç)82b) ol)tiveiiull uillíl fórmula i(-cuisivlt l)íuzt tls ptoba-

biliclades de nível liiiiites (' geil('litlizaiíull o tias)all)o (l(. (lllase ao }L(lliiitiielil

pies.irão c.i'escente en] (dual(suei liilla. (li s anlostit\.s

Seguindo as idéias (le (Ihase pata o ct se (le otdeill sinal)les. Rol)eltsuil t' \&tight

(lç)83) ol)tên] linfa- aploxitilação ba.s(.ít(la eill mo(belos (l(- gia.tl(les (, peqtt''nos

pesos. Resultados similares pala. ord(,tt] sin]ples ei]] foto a. (le zí.i-vol-e sãu (lztdos

en) Robeitson (- \vi'igl)t ( iç)SSI e W/iigll.. . Ti'all ( 1985), ',i'(lem uiliino(lal enl

Lacas et al. (lç)89) e oidenl do til)o /oo/) ein Single e \A/iigllt. (IÇ)ç):}).

Robertsoil e Wi'IREI) (lç)82a) (leiivzul) limites supeiioies e iiifeiioles pzua as



distribuições IÍ2 e EZ e piovanl que em geral, esses liiltites não podem ser
n)elllorados. O limite inferior é api'oxinlado ustuldo uln conjunto de pesos

en] forma de U con) valores (a,(,. .. ,(,b), onde a,b > 0 e ( --} 0. O limite

superior e aproximado usando unia n-configui'ação para os pesos nil forma

de(cm,cH'',...,q],f,...,.n-:,fW) e fi',zendo ( -} 0. Isto é, ])aia k ímpar,

onde k = 2H + 1. Ajustes óbvios são feitos pala o caso de k pttr. Esses

limites podem diferir substancialmente. Poi exemplo, pala L :: 5 o valor
crítico de 5% para pesos igtti is ó 5.04$). os liillites sul)('iioi e infeiioi pala

/);.,(X2 > 5.049) são 0.01i] (- 0.0$)(i. l('>pe('tiv:\.illeilte. .A l)aiLii (la fóimtila

recorrente cle (;llztst' ( IÇ)74), R.ol)ertsoili c Wiigllt ( lç)821)) ol)tirei'an i. fugi(;ão

geradora pala P(r, k; oo),

'....«, - í: ''',";-,:' - . ( {';.f í { l
a qual produz uilla. foiil)ultt te('oi'ietlte e pit'ciszt l)a.ia. as l)tol)}ll)inda(les de tiivel

limites, isto é

P( 1 . k + 1 ; ool

P(À; + 1 , k + l ; .x)

P(z, k + l; «,)

:l(2t - i)p(i. x:; 'o)/Ã -(2A')!/{2'*(/'!)'},

\Ptk.k'.:n)jk='Z''jk\ .

sl( {p(r,k;")+(2k - i)/'(r,k; '':')}

Unia rotina simples pode s'i usi«It- I'ait- g'rt-.i as r'(C, L; ooys pt"a q talqu«i k
i'azoável. Pai'a k .$ 12, elas sã.o ta.l)Piadas por [{.o])ei-tsull t' W'iig]lt (]ç)82b).
Eles também notaiaill qu'' us vítlotes limite (le /'(r. /:; ti.,) l)íua a situação na

qual w. = . . . = tok-. e % --> m ttulll)élll sào dttcias coMO r'(/', k; oo).

Na apioxinlação cle P(e,k;tp) para- o ('zlso de ortlem sinal)les l)assada. en]
padroes de grandes e pe(luenos pesos desenvolvi(Itt pot R.ol)eitsonl e Wiigl)t
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(1983), destacamos os seguintes c.omentários: primeiro são ol)tidos os valores

linaite para P(r,k;oo) pari- cedi' situação nil qual os u). assumen}, en] p'r'

ticular, dois valores, u.}í ])einlanece coilstiuite e outro aproxima-se a (x). Essa

aproximação é uma int.erpolação ente'e .) caso limite a])iopi'lado e o caso de

pesos iguais. Robertsoin e Wright (198:3) sugerem uma aproxinlaçâ.o (lue é
unia interpolação entre os valores críticos baseados en] coeficientes limite e

coeficientes pala o c.aso de pesos iguais. Depois de extensivo estudo, a sugestão

e c.l)anual' de pesos giait(lf's se eles exce(l(:n)

UJ = 0.(j.3 iiiiiil'u;i.. . . . loJ,l + 0.;35 inzlx('mi.. . ., {ox.)

e interpolar na l)& se (le À igual a. ituz (ttl)ica. do (lttociente ('ittte zl nlediit de

pesos pe(luenos e a. média. (1(- 1)estes gia.neles. Essa ítpioxiitla.çào tíul)l)én) foi

testada em conjuntos d. p.sos cona u e í)-collfiguraçã.. Paio- «, =(1,(,(,(, iy

e w = ((, vi, l,]./i,íy e au.u5(tp), os vltlores críticos itptoxima(los sãu da(los

na Ta[)e]a. ] c]e R.o])eitsoiil e W'light ( ]ç)8i3). A ZL])ioxiinaqão (leseill])ei)huti-se

de forma satisfiLtóiia l)aia. (Olljililtos (lf' l)egos ('onl u-configiiia.(;ã.o.

Wiight e Traia ( 11)85) (Olisi(letzuii }tl)toxiilla.(;õt's l)tu L as l)rol)a.l)ili(la(les de llível

necessaiia,s paiít iiilplenlellta.i o teste (lit l ÍLzao (le veiussiillillia.ii(:a. l)iua. oi(leill

sln)pies en] forma de aivoi'e e pesos desiguíus. Segiilndo o tiitl)ítlllo (le R.ol)ert-

son] e Wright (lç)8:3) Flua otden) sin)l,les, Wiigllt e Ttati (lç)85) estuda«.í-m

os coeficientes ou prosa,l)ilidades (le iiivel de pesos igutus (uniu ilnla ttpio-

xllllaçao e (leseiivolveiztill lililzt ztl)ioxitllztçao l)aseít(l L elll modelos (le giíul(les

e pequenos )estes pai'a a. ot'deii) sii ll)l('s t'n) fot'ina (l(' a.I'vol-(.. .i\ l)i't'(,irão cla

apioxiinação (le l)estes iguais foi (-onsi(leia(lit })ara (.i]sos l)t ] ticul:u-es de ('onjull

tos de pesos como taml)éill píut\ ('onjilntos (le l)egos gettt(los a.leatoriantente

Sinlilainleilte ao caso cle ordem l simples, eles deillostituai l (lut' l)aiit muitas si-

tuações de interesse a. rtpi'oxiillttção pol l)egos iguais é a.(le(luít(Itt. Porém, parít
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grandes variações nos pesos e determinados modelos de grandes e pequenos

pesos essa aproximação pode contei considerável ergo. Seguindo as ideias de

Chame (1974), Wright e Traí ol)têm as probal)ili(jades de nível e a partir desses

resultados propõem unia aproximação de pesos iguais para conjuntos de pesos

cona grande quantidade de variação.

Concluindo, Wright e Traí mostram que se existe n)odeiada variação nos
pesos a aproximação l)or pesos iguais é ade(luada., l)orein pari tais conjuntos

de pesos a aproxima.ção l)as(.a(la ei]] (:base é mais precisa. (.)tiaildo a vítriação

"o conj««to d' p':os c-"", . «-.ll,o:« --" "p:oxim«çã., 1,«««.1" '"' -«.,.1'-

los é maior do (lue il(lu(.la conseguida ZLtiavés d(' pesos igtia.is. E impoltalltt'

observar que em tais casos, isto é, (quando os tamz\.lhos ÍLnlostltLis são ('olilple

tangente diferentes, os efeitos de não -noin)ítlidade e heteiocedasticidade são

mais sérios. Se a suposição de i)onnali(lztde é questioi]ztcla, poden]os tirai un]

teste de postos. Nesse caso, {l distrit)unção nula apioxii]]ada. ta,i]]l.)é]]] del)ei)de

dos P(Z,k; wys jvide Rol)ei'tsom e Wligllt iç)SSI.



Apêndice B

Condições de regularidade de
Bradley e Gart

B.l Introdução

Seja ./í(:z:i,0), 1 = 1, 2, . . . ,!/, a. fitliçà.o (le (IT'llsi(la.(le (1(, 1)iol)a.l)inda(le (le .V.,

jdiscieta oii contíillia) on(l.. .\'. é iiill vctoi aleatório 'oill vl-l ,ies sol)ie ililla
região Ri zl qual não (1('1)eilde (if = (al , . . . , í}.y vetou dc l)iuãinetios (lesão

nhecidos definidos sobre till iilteivalo p-clinlensional O. Nã.o é ll('cessa,iio qut:'

cada ./'i depeildzt de todos 0i, . . . ,0z.. Seja.ill ;l:.l. ;l:i2, . . . ,;z:lr'., 7'. vetou'es ii)(le

pendentes de observações de .\'., i = 1, 2, . . . ,g. A funçã.o de vetussinlilhança

coi-j««t« é e«tã', rJF I't

a, ./'.(-:.,.0)
=lJ=t

IB.l)

e as e(ILiaçoes i[o['i])a]s sao

alogd
/).

IB.2)

156
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Suponlian)os que

8 l(i) Para quase todo i eln Ri e para tacto 0 C O, as dei'ivzidas parciais
a log ./'i a' log ./i a' log ./.

ao, ' ao.õo, ' ao.ao,õo

('xisten] ])ala ?, .s,t = 1,2,.. . ,/); i= 1,2,. .. ,g.

e l(ii) Para todas as densidades /., pai'a (luase todo :rí ein Rf e l)aia todo
a c o

e.l;F&- «:: e, i. {l::lÍ « r.,. :i . }l:::lih .:: H.,,.(«J
onde R,(-:i) c' F.,.,(.1'. ) sãt, iilt''grzl,v''is subi(. /?., A4. é ilnia 'otistaiite posi-

tivae/n. Hi,...(.z:i)./'.d-'i < i\4i, l)ai« f = 1,2,...,g; '',.:,/ = 1,2,.. ,/,. Si-

milarnlente paiit to(lo ./Í que seja. função de l)iol)}tl)ilidtt(l(', E,..c/{. dJ'i/aO,.

e },,.eR ai/z/1)0,.das ('o]]v(']'ge]]] ]inifo]'i]]('malte l)tu'a to(lo C Oe

:lll..lllg.:l;- < //.,...(«:{) oil(]e }: //f,.,(-:.)./- < ]\4..aO,.déJ,00í '' -; c/?.

paizt todo 0 C O e z'..s.í = 1.2,...,7) ; { = 1,2,...!/. Essas siiPosiçÕes

peia\item ti'ocas a oi(leill (los son)itt(5tios Oli (la. (lifp!(.n(-iitt:ào e inte-

gi'açao

. l(iii) Para t. lo 0 C O. z- mz-ti'iz ./ = IJ,.(0)l co-n

.Á e:i:&.q;ãÜ./:a«: w.:D

é positiva definida. (-oi]] deteinlillai)te finito

a''log./{
r)0 ,. t) o *

J,.(0)

Para aquelas ./i (lue' sejam funções (1(, 1)iol)a.l)inda(les dis(-it'til. (lefiiiiillos /lí

I'i/7} onde 7} = >1:7-l 7't t' em (B.:3) sutlstituíinos Jn. poi } e oinitinlos o

difeleilcial.
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B.2 Consistência

Teorema B.l: dada a função de verossiniilliança (B.l) e as suposições /, se

É? representa a solução para as e(luações normais (B.2) e st' ao representa o
verdadeiro vttlor de 0, então quando 7'i -+ oo e /z. = ?'i/7. sda. c.obstante colll

n = },::i ?'i, temos que 0 é um estimados c.onsistente de 0o.

Prova: usando un)a exptulsã.o de Taylot temos

W - (T)'«.,*$.;, «..,(H)'«.,

*l ,$..'. - "..",. - «.,, 1;yy«l '«' ,

Daqui segue que se I' = i E:;=1 >:;;i alog./ÍJ/ê.la,., então

- - !Ê$(qr)'«.,*lÊÉ$.;,-«.,,(qü)'«.'
*i Ê. $i.'. - "..";, - ««, l:nl «',

Sej« õ. = Õ. -- 0.. .. .S, - Ó, -- 0... .:«tã. « .'q--«.;ã., ««t..i ,.. li.,« .l«.l« l,«-

L,(a) - >: L,.(0o)Ó. + ; >1: L,.,,.S..S,,s::l ' s.t=l
lr3.4)

onde

z,,(o)

-l$ÊGÜ - -$ ,':$iq%
IÉ:Ê ;:i.hw') -E ,'. X'J3Üp').

/

L,.(a)

1'«'
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Agora, con)o E(alog/,j/1?0,) = 0, 7' = 1,2,...,7), pela desigualdade de

Chebyshev segue que g-!ao, -5 0 e da linearidade da. esperança. matemática
temos que

Ê :le-%z' -. ..H ,'; ao,
Assim, coilcluíillos de})ois (la aplicação clo teoieilla de Slutsky, (lue

L,(a.) -$ 0.

A seguia vemos (lue

-$ ,'.Éi$ü -

Agora se Z, = EI';, /li(--a'log./.j/aO,.OO,), Puta« E(Z,) = ./,.(ao) é unia

matriz positivtl detiiii(la ('olll (l('t,ei-illiiliulte fiilitu. Assiill, a.l)li(al)(lu o t.eoieina.

de l<ltintc.hii)e ot)ten)os

Z,,. .( 0o )

t ã- -5 .J,.,wd'C'z 7'
7

isto e

L,..(o.-) 4 ./,.;(o.,)

Também, po(lemos('oii( Itiit' (ltie

l Z,,..í

depois de aplicar' a esperai)ça i)a. seguinte relação

i',..i $ EX i ;l;"ü .:: x'..x E".,,.u«J.
O resto da prova (!a (-oitsistêii('ia. segtit' (liretiullei)te (It'(11)anda( 1})54). A prova

dos Teoremas B.2 e 13.:3 t,a.inl)éill l)o(lei l sel vistas eill (Ihatt(ltt l lç)34).
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Teorema B.2: seja Õ um estimados consistente de 0 e unia solução de (B.2)
Sob as suoosições /, a n)atroz

[$#';,]
é positiva definida con) probabilidade aproximando-se à tun, quando I'i

Pin -+ oo

Teorema B.3: de todas as possív(-is soluções pala (B.2), sujeitas às condições

/, unia e somente unia tende enl pior)al)ilidít(le pala o veicla(It'iio vetou paia-

nletrico 0o.

B.3 Normalidade assintótica

Teorema B.4: sol) as (ondições /, (quando 0 é o vetou df' estinladoies de

nláxin)a verossimilliat)ça, 0o é o vetou dos veidtt(teiios vttloies l)íuanlétricos,

7} --} oo e I'{ = pi7} para i' 1, 2, . . . ,g, temos que vii(0 -- ao) tem distril)unção

assintoticanlente normal il)ultivaliada c.on média zelo e mau iz de vaiiâilcia-

covaiiânc.ia ./ ' , onde

[$,..'(0o)
a'log./í
t)o ,. t)o . (0o)alog /idlog./i

õo, ao:
J -

Prova : se substituímos Õ poi 0 ein (B.4), ilotalllos qt.te L,.(Ó) = 0. e

L,(0o) 0o,)L,.(0o) - i >1: (Õ, - Oo;)(0. - 0o.)Z.,..-
s=1 ' s,t=l

r:: 1,2, . . . ,p, ou e(luivalentemente em notação inatiiciiLI

( L + G)(0' - 0..) Ê 'ÊiqP'".'

(B.5)

(B.6)
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onde L = IZ,,,(Óo)l e 6' = 1-- l E* . (Ó. -- Oot)L,.íl, L e G matrizes quadradas de

ordem p. Temos visto que l, -4 J positiva definida, G' -4 0 ])ois 0 -4 0o e ll,«t

é limitada. Então para rf grande, L + G pode ser invertida e pela aplicação
do teorema de Slutsky temos que L + G -4 J e (L + G)'' -5 J''. Portanto

de (B.7) segue que

e temos da forma illultiva.nada. do teoien)a do limite centiíil (late

tem distribuição noiillal illultivaiiada com média. zero (' illatiiz (le vtu iâil(-ia-

covariancia ./. Assiil}, coilcluilllos ('ssa l)cova. estabele(:eildo (lti(' (liizul(lo I'. =

llí7} ({ = 1 , 2, . . . , g), e 1} --} 00 }1 clistril)lição assintótica (l(. y';i(a-- 0o) é normal

ltivariada com média zelo e inatiiz de vtuiânc'ia-covas iâii(.itt .-/'i

V'ã(Ó' - Oo:) $«êjqP''.,

â«ÊàqP'".,

1])LI



Apêndice C

Resultados da Simulação

Tabela. (:.l. Distril)uiqã.o de fre(ltiêit(ias pa.ra. (,'oi(coi(0.05); A)
paizt pesos iguais, disp('tsões iguais e 10000

('oit.lttittos gela(los pala (.

162

      é nlrl=i    
(:aso Intervalo 0-1 1 -:3 3-5 5-8

  0.0:30-0.045 o.001 0.1 15 0.0Ç)4 0.075

or(lein 0.045-0.055 0.980 0.608 0 . ;3 :3 :3 0.175

simples 0.055-0.070 0.019 0.260 [) .4 :32 0.525

  0.070-0.100 o.ooo [) .o 1 7 [).1 4 0.225

    (2182) l09ao)   l40)

C)i'(leia) siiliples 0.0:30-0.045 o.ooo o . ] ;](j o .5:30 t).615

em foi'ma de 0.045-0.055 l.ooo o .7Ç)4 [) .42 :3 0 . ;3 :3 :3
ai'voi'e 0.055-0.100 o.ooo 0.070 0.047 0.05]

    (2276) l6xóc) l8:39) 1:}9)
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Tabela C
para

2. Distribuição de frequências para Col(eol (0.05);

pesos a =(0.15,0.35,0.15,0.35) dispersões iguais
e 10000 conjuntos gerados para (.

zb),

Caso

O r(leia)

simples

Intervalo
0.0:30-0.045
0.045-0.055
0.055-0.070
0.070-0.100

0-1

o.ooo
0.994
0.006
o.ooo
le 1 9:1 )

1-=3

0.083
0.640
0.266
o.Oll
(69 :3 5 )

ellla
;3-5

0.05:3
0.287
0.5=30
0.1=31

(8;]4 )

5-8
o.ooo
0.1;32
0.55:3
0.;316

l=38)

Ordem simples 0.0:i0-0.045 0.000
em forma,de 0.045-0.055 0.94ii

áivol'e 0.055 0.100 0.057
lee9i)

0.005
0.7Ç)6

0.199

(681 ;3 )

0.260
0.660
0.07Ç)

0.4:36
0.4S7
0.077

l:39)

Tabela ( Distribui(;ão d( fre(ltiên(.ias pala. (.'o](col (0.05);

Faia })ecos-í'l, dispeisoes iguais p 1 0000
('oiljulitos gela(los pa,ia ( .

A),

(:aso

Or(len )

simples

Intervalo
0.0:30-0.045
0.045-0.055
0.055-0.070
0.070-0.100

0-1

o.ooo
0.06:3

0.9:37

o.ooo
(2240)

1-:3

o.ooo
0 . :3Ç) 7
0.560
0.04:3

16928)

:i-5
0.005
0.265
o.50 1
0.2:]0
l70:j)

5-8

o.ooo
0.256
o.410
0 . :3 :3:3

l;39)

Oiden} sititples 0.0:30-0.045 0.000
em forilta de 0.045-0.055 0.944

árvore 0.055-0. 100 0.056
(2266)

o.ooo
0.781
0.218

(6851)

0.147
0.722
0.1:3 1

(8:i5)

0 . ;3:J:3
0.58:3
0.08:3
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Tabela C.4. Distribuição de frequências para (l.'oi(coi (0.05); A)
para pesos-U, dispersões iguais e 10000

conjuntos gerados para (

Caso

Ordem
simples

Intervalo
0.030-0.045
0.045-0.055
0.055-0.070
0.070-0.100

0-1

0.91:3
0.087
o.ooo
o.ooo
(2271)

1 -;3
0.565
0.=347
0.087
o.001
(6880)

;3-5

0.256
0.;376
0.;319

0.048

(808)

5-8

0.195
0.;317

0.415
0.07;3

(4 1)

Oideiil simples 0.0:30-0.045 0.175
eln forma.de 0.045-0.055 0.825

árvore 0.055-0.100 0.000
1220:3)

0.5:35
0.448
0.017

(694;])

0.710
0.25:3
0.0:37

(818)

0.722
0.278
o.ooo

(:36)

Tal)ela C.5. Distril)liição dp fie(luências pala (.'oi (col (0.05); A), pala
pesos iguais, (lispt.rsões p =(1.:3, 1,i3) e 10000

conjuttt,os gPi'idos pala ( .

Caso

Ordena
sim pies

l n teivalo
0.0;]0-0.045
0.045 0.055
0.055-0.070
0.070-0.]00

0-1

o.ooo
0.977
0.02:3
o.ooo
(2289)

1 -;3
0.1 1:3
0.604
0.26S
0.015
(68 :3 :3 )

;3-5

o .09Ç)

0 . ;3 ;3 5
0.428
0.1:]9
ls:30)

5-8

[).ooo
0.292
0.500
o.208

Ordem simples 0.0:30-0.045 0.6i31
em forma cle 0.045 0.055 0.:370

árvore 0.055-0.100 0.000
(2260)

0.60:3
0.:396
0.002

(68 :3;3 )

[).717
0.266
0.018

(855)

0.750
0.2:31

0.019

lse)
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Tabela C.6
pesos

Distribuição de fre(luências para C''oi (eoi
a =(0.15,0.35, 0.15,0.35), dispersões t' =

e 10000 conj« nãos g!!!!!!!.!3111!.S

(0.05); Z\)
( 1 ,:3, 1 , :3)

para

Caso

Ordem
simples

Intervalo
0.0:30-0.045
0.045-0.055
0.055-0.070
0.070-0.100

0-1

o.ooo
l.ooo
o.ooo
o.ooo

(22 :37 )

1-=3

0.0:34
0.793
0.172
o.001

(6862)

(lunar

0.089
0.414
0.462
0.035

(864)

0.027
0.270
0.595
0.108

or(leia simples 0.0:30-0.045 0.000
ein forma de 0.045-0.055 1.000

árvore 0.055-0.100 0.000
(220:3)

o.074
o.919
0.008

(69 ;34 )

0.455
0.520
0.02(j

(822)

0.5:37
0.4:39

0.024

Tabela (:.7 Distribuição de fre(luências pala. ( 'ol (col (0.03); A), p;ua

pesos-n, dispersões p =(1,i3, 1,:3) e 10000

(:NSO

Ordem
sim pies

Intervalo 0-1

ti3:io-o.oas o.ooo
0.151

1-:3

o.ooo
0.480

:3-5

0.005
[) . ;3 8(j

5-8

0.050
0.2250.045-0.055

0.055-0.070 0.84Ç)
0.070 0.100 0.000

(2182)

0.516
0.005

(6960)

0.540
0.06Ç)

o.550
0.175

lao)

Ordeil} simples 0.0:i0-0.045 0.000
em forma de 0.045-0.055 1.000

áivoie 0.055-0.100 0.000
(2276)

0.084
0.910
0.006
l6s46)

0.417
0.565
0.018

ls:30)

0.564
o.410
0.026
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Tabela C.8. Distribuição de fre(]uências para (''01 (col (0.05);A), para
pesos-U, dispersões u = (1,3, 1,3) e 10000

conjuntos gerados pala (

Caso

Ordem
simples

Intervalo
0.030-0.045
0.045-0.055
0.055-0.070
0.070-0.100

0-1
0.979
0.021
o.ooo
o.ooo
(219:3 )

1-;3

0.654
0.321
0.025
o.ooo
( 69:35)

;3-5

0.;395

0.409
0.197
o.ooo
ls:3a )

5-8
0.184
0.447
0.290
0.079

Ordeil} siillples 0.0:30-0.045 1.000
em forma de 0.045-0.055 0.000

árvore 0.055-0. 100 0.000
(2291)

0 .8 ] Ç)
0.181
o.ooo
(68 1:3)

0.82$)
0.16(j
o.oo(j
(857)

0.82]
0.180
o.ooo
l:30)

Tabela C.9. Distribuição de ft'e(Inércias pala (.'oi (coi (0.05); A). l)ata
pesos iguais) (lispc'isões-í't e 10000

fonjunt,os gela(los pala. (.

('aso

Ordem
slill})les

Intervalo
0.0:30-0.045
0.045-0.055
0.055-0.070
0.070 0.100

0-1

l.ooo
o.ooo
o.ooo
o.ooo
(2184)

1-:3

0.745
0.2:39
0.017
o.ooo

(6969)

:i- 5
0 . :3 :3 7
0.446
0.212
0.005
usos)

5-8

0 . :3 :3:3

0.:357
0.28(j
0.024

Ordem simples 0.0:30-0.045 0.6i31
em forlllade 0.045-0.055 0.:369

átvote 0.055-0. 100 0.000

0.619
0.:381

o.001

0.771
0.21(;
0.012

o.771
0.229
o.ooo

(2214 (69 :J:3 ) .818)
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Tabela C.lO Distribuição de frequências para C'ol(col (0.05);

pesos a '(0.15,0.:35,0.15,0.35), dispersões-n
e 10000 conjunto- gerados pa'!!.

a.), p'r'

Caso

Ordem
simples

Intervalo
0.0:30-0.045
0.045-0.055
0.055-0.070
0.070-0.100

0-1

l.ooo
o.ooo
o.ooo
o.ooo

l2iso)

1-;3

0.724
0.260
0.016
o.ooo
(6940)

;3-5

0.21:3
0.510
0.276
o.001
(8;32)

5-8
0.077
0 . ;3 :3:3
0.5:38
0.051

(:39)

Ordena simples 0.0i30-0.045
em forma dp 0.045-0.05b

árvore 0.055-0.100

o.ooo
l.ooo
o.ooo

o.165
0.8:32
o.oo:]

0.613zl

0 . :34Ç)

o.017

o.750
0.250
o.ooo

(8:37).69 :3Ç) )(2192

Tabela C.l l Distribtiiç.ão dp fie(luências para. (.'oi ((oi (0.05); A)
pesos-n, dispersões-n e 1 0000

para

(oiijuiitos gerado (

(l=aso

o r(leal
simples

Intervalo
o.0:30-0.045
0.045 0.055
0.055-0.070
0.070-0.100

0-1
o.002
0.999
o.ooo
o.ooo
(2 :3 87 )

1 :3
0.144
0.7;]9
0.1]7
o.ooo
(67 :31 )

( 7)L(ta'

:1- 5
0.1 17
0.421)

0.425
0.028

(844)

5-8
0.079
t) .26:3
0.6:32
0.026

(:]8)

ordem simples 0.0i30-0.045 0.000
em forma. de 0.045-0.055 1.000

árvolp 0.055-0.100 0.000

0.085
0.905
0.010

0.51Ç)

0.46;3

0.018

o.691
o.:J10
o.ooo
(42(84'1(j90:3(2211)
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Tabela C.12. Distribuição de frequências para C'ol (coi (0.05); A), para
pesos-U, dispersões-í) e 10000

conjuntos gerados para (

Caso

Ordem
sii)lples

Intervalo
0.020-0.045
0.045-0.055
0.055-0.070
0.070-0.100

0-1

l.ooo
o.ooo
o.ooo
o.ooo
(2 :319 )

1-;3

0.950
0.050
o.ooo
o.ooo
l6s20)

;3-5
0.581
0.;357
0.062
o.ooo
lseo)

5-8
0.156
0.594
0.250
o.ooo

Or(lem stlilples 0.0:30-0.045 1.000
en} foi'ma de 0.045-0.055 0.000

árvore 0.055-0.100 0.000
(2292)

0.865
0.1:35
o.ooo
(68;39)

0.88:3
0.117
t).ooo

(826)

0.9:30
0.070
o.ooo

l4 :i)

Tabela C.13. Distribuição de fie(lttências pala (l,'oi(í.oi (0.05); A), pala
pesos iguais (1ispei'sois-U e 1 0000

conjuntos gei'idos pala (

(:aso

Ordem
simples

Int(.rvalo
0.0:30 0.045
0.045 0.055
0.055-0.070
0.070-0.100

o.ooo
o.ooo
l.ooo
o.ooo
(2289)

o.ooo
0.126
0.852
0.022

(6s :3 :3 l

o.ooo
0.148
o .(j72
o.lso
ls:30)

o.ooo
0.167
0 .5 (j :3

0.271

or(len) simples 0.0:30-0.045 0.000
em forma de 0.045-0.055 0.627

árvore 0.055 0.100 0.37i3

o.ooo
0.716
0.284

o.ooo
0.847
0.15:3

0.0Ç)8

0.7:]2
0.171

(220:3 ) loo:j4
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Tabela C.14. Distribuição de fre(luências para C'ol(col (0.05);A)
pesos a '(0.15,0.35,0.15,0.35), dispo'rsões-U

e 10000 conju nãos g!!!!!g!.131111.S

para

Intervalo
0.0:30-0.045
0.045-0.055
0.055-0.070
0.070-0.100

0-1

o.ooo
o.ooo
l.ooo
o.ooo
(2182)

1-3

o.ooo
0.1:31
0.85;3

0.015
(6960)

Ordem
simples

o.ooo
0.084
0.7:35
0.181

(818)

o.ooo
0.075
0.550
0.;375

l40)

Ordem simples 0.0:30-0.045 0.000
enl foi ma dp 0.045-0.055 0.000

áivoie 0.055-0.100 1.000
lue4a)

o.ooo
0.056
0.944
(6856)

o.ooo
0.577
0.42:]

(860)

o.ooo
0.76:3
[) .2 :37

0.045-0.055

Tabela C.15. Distribuição de fre(ltiências })aia ('.'oi((oi (0.05); A), l)aia
pesos-n, dispersões-U e 10000

ç Ú !g! :!!g!!Jelu
Caso

Ordena
sim pies

liltervalo
0.0:30 0.045

0-1

o.ooo
o.ooo
l.ooo
o.ooo
(2240)

1-:3

o.ooo
0.002
0.899
o.100

(6928)

:3-5

o.ooo
o.025
0 . (j 6Ç)

t) . :30(j
l70:3)

5-8

o.ooo
o.051
0.5(j4
0.:385

0.045-0.055
0.055-0.070
0.070-0.100

Ordem simples 0.0i30-0.045 0.000
em forma de 0.045-0.055 0.000

árvore 0.055-0.100 1.000
(2266)

o.ooo
0.106
0.894

(6851)

o.ooo
o .5 :3 8
0.462

ls:JS)

o.ooo
0.750
0.250
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Tabela C.16 Distribuição de frequências para (.'oi(coi(0.05);
pesos-U, dispersões-U e 10000

A), p-r'

Caso

Ordem
simples

Intervalo
0.0;30-0.045
0.045-0.055
0.055-0.070
0.070-0.100

0-1

o.ooo
0.974
0.026
o.ooo
(227])

;3

0.002
0.701
0.295
0.002

(6880)

l ;3-5
0.022
0.:368
0.55;3

0.057

ls08)

5-8

o.ooo
0.:366
0.561
0.07:3

(4 1)

Ordem simples 0.0i30-0.045 0.000
em forma. de 0.045 0.055 1 .000

árvore 0.055-0.100 0.000

o.ooo
0.961
o .0 :3 8

o.220
0.725
o.055

t) . :3 8Ç)
0.58:]
o.028

(220:31 60a:.l 1:}6 )
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. -----.--.*....-'';;i;:..''...'-.-**-..-**''"*.*.-' l
' n-' ronrana refere-se ao ajuste da distribuicao do.valor
! extremo a cada grupo do exeaaplo.dOS tipos ae ttuDxiia. w'-''' ' 'Í'i.iÚst;acho com t:t5

snacro ajuste
$cal off=tk+glog(t)
Sprint gk
$ofíset off
$cycle lO
$fit
ouse weibull
$cal gl=tl-l
$endnac

$macro weibull
scal 8b=tk : z:glog(t)/IO

a=tfv+z : b=delta+z
c=a-b : c=tCU(C)
tk=c(lO) : gk=1/8k
tk = (%b + gk)/2

$endnac

$units lO
$data tl t2 t3 t4 t5
$dinput 4
$ca]. delta=l
$yva delta
$err p
$cal tk=1.0 : gl=ll
$while %l ajuste
$display e
$ext 8pe
$cal 8a=8pe(1)

t:t5

:z!:::'.:;l::ii::ã;.;:;:iÊ ;::ã Ê ii::l:Ê: .::';::'
e do
res-

l

l

l

scal 8s = 1/tk : gm :
td = O.l+(l + (( l
td = sqrt(8s+td)
te = 0.1+6/((3.1416)++2)
be = +sqrt(8s+te)

Sprint tm td : ts te$ca]. tc = -2.250367
ty = tm + ts+tc
tv = td++2 + (te+8c)++2
tv = tsqrt(tv)

Sprint %y tv
$stoP

texp(+a/tk) : tm : ' %log(tn)- 0.5772 )++2)+6/((3.1416)++2))

2+8c+(l - 0 5772)+(+e++2)
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:......... ... . .......';;;;==.; .... ..,*....':......*..,"!
l

!

!

l
l

:. ...............*..**... *...*.***...* .**..*..***** *.*****'''!
snacrofajuste t)
Sprint +k
$ofíset off
$cyc].e IO
$flt tiPO
ouse weibull
$cal 81=81-1
$endmac

1::: É i:::l :i?:!:,'"
ini??ii'i*i:lii«

$endnac

$unlts 50
Sdata
sdinput 4 .
síactor tiPO 5
$cal de].ta=l
$yva delta
Se'{ i*::.o : U:it
Swhile gl ajuste
$display e
$ext tpe

t

tipos%gl(5.1)

l
l

calculo e impressão dos parâmetros de escala e de locacao da
valor extremo e dos respectivos desvios padrões assintotxcos

:q;::': á !! :; : ,:.}.?à':1}21.i:,,
td=+Bqrt(ts+td)

Sprint tn td
$endxüac

$cal +s=1/tk
$pri.nt ts

êlli11 ji
te = tsqrt(8s+be)

Sprint 8s te
SstoP
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l ++ ++++++' '++ ++'+ '+ +'+++ +'++++++++'+ +'+ +'Ê !

l PROGRAMA 3

! Este prag=ana refere ao ajuste da distribulcaa do valor !
! extremo aos dados do exeDaplo dos cinco tipos de turbina !
! '+++'+++++ + '+ +'++++' +' '++'+ +++'+ +++ + +'++'+++ !
l

$iaacro
$ca].

ajunte
off= k+glog(t)

Sprint
$offset

tk

$cycle
$fit
ouse
$cal
$endmac
l

off
10

weibull
tl:tl-l

$nacro weibull
$cal 8b=tk

a=!fv+z
z=81og(t)/50

b=delta+z
c=8cu(c)

8k:l/gk
+ gk)/2

c=a-b
tk=c(50)
tk : (tb

$endmac

$uni.ts 50
$data
$dinput 4
$cal delta=l
$yva delta
$err
$cal tk=l
$while gl
$display
$ext tpe
$cal 8a=tpe(1)

t

P
0

e
ajuste

11

$cal

calcu].o e iFüpressao dos parâmetros de
escala e de locacao da valor estrema
e dos respectivos desvios padrõesassintoticos

$ca].
td
td
te
te

l/tk : tm = 8exp(ta/8k) : tm = - %].og(+m)
(1/50)+(1+((1-0.5772)++2)+6/((3.1416)++2) )
tsqrt(8s+td)
(]./50)+6/((3.1416)++2)
tsqrt(ts+te)

td : 8s te

tm

Sprint
$stOP

%m
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: PROGRAMA 4 !

! ''l,!i:'i=*=i:::h=.=E=s:=::s a bi.patnse axila res!
tipos de turbina !

1................,....'.*.......*** ...."...',....**.....***...'''''!
cinco tipos de turoxna

Smacro ajuste
$cal off=8k+glog(t)
Sprint 8k
$ofíset off
$cyc].e IO$fit tiPO
ouse weibull
$cal 81=%l-l
$endmac

$macro weibull
$cal 8b=tk : z=glog(t)/50

a=8fv+z : b=delta+z
c=a-b : c=8cu( c )
tk=c(50) : 8X=t/8X
tk = (8b + tk)/2

$endmac

Sunits 50
$data t
$dinput 4
$factor tipo 5
scal delta=1 : tipo=s.gl(5,1)

:: í::, :::':iií: :Í s:: l: : ::l
tiPO = 8if(teq(tipo,5),3,tiPO)

$yva deltaSerr p
$cal tk=1.0 : 81=1.i
$while gl ajuste
$display
$ext 8pe

e

$nacro trens a/tk) : 8m ; - %log(+n)
+T';d : (t/r)+(I'((SILO.5j72) .21.Õli((3.i4iÕ) *2))

td = 8sqrt(ts+td)
Sprint tm td
$endmac

calculo e impressão üos paramc:tios ut: eD'.u''.'.
valor estrema e dos respectxvcis Q©SVXas pauLU''

ilapressao dos paramc:troa de esca].a e de locacao da
.m,. n ann rnnnecttvos desvios padrões assintoticos

$ca]. %s=1/tk
Sprint ts
Scal ta=tpe(1) $ca]. r:20 $use trens
$cal ta=tpe(1) + tpe(2) $cal r:20 ouse trens
scal +a=tpe(1) + 8pe(3) $cal r:lO ouse trens
$cal te=(1/50)+6/((3.1416)++2)

te = tsqrt(ts+te)
Sprint 8s +e
$stoP
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: -*-***********-******;i;:i:- '' ********-*******-*********- l
.. -:., ."" -"'' :.:: :: ::: i:l:::::: e g3E:i:l ;:::::;:::

i ****'.***** ********* * **** *,''- **,:***** *********** * ************'. * :

$cal off=8k+%log(t-0.5)
$print %k
$ofíset off
$cycle IO
$íit sexo + prepa + dose
$use weibull
$cal 9ol=9ol-l
$endnac

cal 9.b=gak z=9olog(t-0.5)/100
ã=9oív+z : b=de].ta+z
c=a-b : c=9oCU( C)

8k=c(100) : sok=1/gk
8k = (%b + Sak)/2

$endmac

$units 100
$data t dose
$dinput 4
$factor prepa
$ca]. delta=l
$yva delta
$err p
$cal %k=1 .O : sal=ll
$whi].e 9ol ajuste
$disp].ay e
$print 8k

$stoP

t

5

l

sexo 2
prepa:%gl(5,5) SQX0=o,ogl(2,50)
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:.***********************;;::==*:**************************' i
.. -:.: .*" -"''=:.::Bt:: i: i:$::i: 9 g3E: : ;i=s::;Ê::

$cal off=8k+aolOg(t-0.5)
$pri.nt 8k
$ofíset off
$cycle IOa + dose - Saga\

ouse weibull
$cal %].=9al-l
$endmac

1: !: ÉiiT':l : :!:-..;,':"
li!!?tà: : :il;l«*

$endmac

$units IOO
$data t dose
$dinput 4 .
$factor prepa 5
$cal delta=l
$yva delta

$cal 8*:1.0 : U:tt
$while 81 ajuste
$display e
$pri.nt 8k

prepa:%gl(5,5)

$stoP
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ÊÊ:i:!!:'ê isililB.liil:$ :1:iil:'::ii:;à::::: E:::
1 . . . . . . . . ... ... .-. .,. .-. .-. .-. & .b ..b + +.. +. + .+ + + + + + + + + '+ !

$macrofajuste (t-0.5)
$print 8k
$offset off
$cycle IO
$fit prepa + dose - 89m
$use weibu].l
$cal 81=%].-l
$endmac

$nacro weibull (t-0 5)/100
a=gfv+z : b=delta+z
c=a-b : c=socu( c)
%k=c(100) : %k=1/gk
8k :: (%b + 8k)/2

$endnac

$units 100
$data t dose
$dinput 4

$íactor prepa 3
$yva de].ta
$err p
$ca]. gk=1.0 : %l=ll
$while sal ajuste
$display
$print 8k

l

l

e

$stoP



t ++++++'+'+'+'+'#!
l PROGRAMA 8 !

Este programa calcula o valor da estatística da razão de
verossimi.Ihanca para testar a homogeneidade dos parâmetros
de esca].a da distri.buicao do valor extremo no exemplo em

que os cinco tipos de turbina sao comparados

!+"+'''++++.*+++++'.++ + ++ ++'.+""'''"" !

$units IO
$data tl t2 t3
$dinput 4
$cal tl=solog(tl)

t4=81og ( t4 )

t4 t5

t2=solog(t2)
t5=glog(t5)

t3=glog(t3)

$var
$data
$data
$data
$data

5 muO

$read
$read
$read

mul sigo sigl
2.483

490
0.411
0.386

$read
2

0

2.115
1.926
0.411

431

2.115
2.271
0.411

3190

2.483
2.410
0.411

5160

2 .753
2.794
0 .411

0.274
mul
sigo
sigl

$cal zl (tl - mul ( 1 ) ) /sigl( 1 )
mul ( 3 ) ) /sigl ( 3 )
mul ( 5 ) ) /sigl ( 5 )

muO ( 1 ) ) /sigo ( 1 )
mu0 ( 3 ) ) /sigo ( 3 )
mu0 ( 5 ) ) /sigo ( 5 )

z2 (t2 - mul ( 2 ) )/sigl ( 2 )
mul ( 4 ) ) /sigl ( 4 )23 r t.i z4 (t4

z5
z10
z30
z50

(t5
(tl
(t3
(t5

z20
z40

lt2
lt4

muO ( 2 ) ) /sigo ( 2 )
muO ( 4 ) ) /si.gO ( 4 )

l
$cal
(z5

(zl z10) ( z2 - z20) +
%exp(zlO))
- ( texp( z4 )

(z3 - z30) +
( texp( z2 ) -
texp(z40))

(z4 z40) +
gexp(z20))- z50) - (gexp(zl) -

( texp( z3 ) - 8exp( z30 ) )
(texp(z5) - 8exp(z50))

8w = 8cu(w)
v = - 81og(sigl/sigo)
8w = 2+(8w + 8v)

tv 10+%cu(v)

$print 8w
$stoP



l PROGRAMA 9

Este programa calcula o valor da estatística da razão de
verossimilhanca do teste restrito correspondente ao exemplo

em que cinco tipos de turbina sao comparados

!* * * * *,.* * * ** ++":'++!
$units
$data
$di.nput 4
$cal tl=Salog( tl )

t4=Êlog(t4)

10
tl t2 t3 t4

t2=8].og(t2)
t5=Blog(t5)

t3=solog(t3)

$var
$data
$data
$data
$data
l

5 muO
muO

mul sigo sigl
2.483
2.484
0.411

403

2
l$readmul

0
si.gO $read
sigl $read

$read 115
941

411
403

115
242

0.411
0.403

2
2

2.483
2.491
0.411
0.403

2.753
2.754
0.411
0.403

0
0

$ca]. z]. (tl )- mul ( 1 ) ) /sigl( l
mul ( 3 ) ) /sigl ( 3 )
mul ( 5 ) ) /sigl ( 5 )

muO ( 1 ) ) /sigo ( 1 )
muO ( 3 ) ) /sigo ( 3 )
muO ( 5 ) ) /sigo ( 5 )

z2
(t4

(t2 - mul( 2 ) ) /sigl ( 2 )
mul ( 4 ) ) /sigl ( 4 )z3 (t3

(t5
(tl
(t3
(t5

z4
z5
z10
z30
z50

z20
z40

(t2
(t4

muO ( 2 ) ) /sigo ( 2 )
muO ( 4 ) ) /sigo ( 4 )

$ca].
(z5

w = (zl - z10) +
- z50) - (8exp( zl)

(gexp(z3) - 8exp(z30))
( 8exp( z5 ) - 8exp( z50 ) )

tw = Êcu(w)
v = - glog(sigl/sigo)
+w = 2'''(8w + 8v)

(zl (z2 z20) + (z3 z30) +
( texp( z2 ) -
%exp(z40))

(z4 z40) +
8exp(z20))texp(zlO))

- ( 8exp( z4 )

tv 10+tcu(v)

Sprint 8w
$stoP



. PROGRAMA. IO

:Êlãài :i::: .Ê::i::Ê::.:i!:'.!:,:: :! :! :!::iÚê:::::i !cao pad):ao

i****************************** * ****************************"" !
$units 100
$data t dose
$dinput 4
$íactor prepa 5
$cal prepa=%gl(5,5)

xl=8if(8eq(prepa,l).l,O)
x2=8if(8eq(prepa,2),1,0)
x3=8if(teq(prepa,3),1,0)
x4=8if(8eq(prepa,4),1,0)
x5=gi.f(%eq(prepa,5),1,0). . .... .
IPI = 0.185+xl + 0.696+x2 + U.lo/xx.J +

0.388+dose
0.711+x4 + 0.094+x5

l

$cal prepa: golf(8eq(prepa,??,l,prepa)
xl=8i.r(teq(prepa,ã)Õ09ox2 + O.162+x3 + 0.704+x4 + 0.390+dose

$cal it
e
+ ; ?i:i'l.::-:?/! ;:::.À.l :!,i.:t'R '<g;:lg::i;:l-'' ' :li:::l;flt:''

8exp((it -
8w

tw =2J'tcu(e)
302)

IP0)/0.303) -glog(0.302/0.303)
sprint
$stoP
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