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Resumo

Neste trabalho considera-se o modelo de calibração controlada normal estudado em Boas eí ízt.

(2007) IB[as, B., Sandova], M. C. and Satomi, O. Y., 2007. Homoscedastic contro]]ed ca]ibration
model. JotlrzzaZ o/ ChemzonzetMcs 21(3)t4S-15SI, em que a variável independente é uma variável
controlada (variável de Berkson ou do tipo Beikson) .

O modelo de calibração controlada normal é generalizado supondo medidas repetidas na var-
iável independente. A metodologia baseada na teoria da verossimilhança é usada para estimar os
parâmetros do modelo e a matriz de informação de Fishei é usada pala construir intervalos de con-
fiança do valor desconhecido da variável regressou e para testar hipóteses de interesse. Também,
estudamos o método de diagnóstico de influência local que é baseado na esperança condicional da

função de log-veiossimilhança pa-ra dados completos relativa ao algoritmo EM. Alguns esquemas
úteis de perturbação são discutidos. Um estudo de simulação é realizado pala avaliam o efeito dos
erros de medida na estimação dos parâmetros de interesse. Nossa proposta é ilustrada com um
exemplo.

Um novo enfoque, também, é considerado para o modelo de calibração controlada normal
supondo que os erros de illedida seguem uma distribuição de mistura de escala normal. Esta nova
proposta pode produzir estimativas da família de distribuições normal, t-Student, Slash e da normal
contaminada. O algoritmo EM é desenvolvido, e é usado no método de influência local pata avaliam

os aspectos de robustez das estimativas dos parâmetros sob quatro esquemas da perturbação. Os
modelos propostos são ilustrados com dados leais da química. analítica.

Neste trabalho, também, estudamos o modelo heteioscedástico, inicialmente estudado em Ku-
lathinal et al. (2002) IS. B. Kulathinal, 1<. Kuulasmaa, e D. Gasbaira. Estimation of an errorsin-
variables regression model when the variantes of the measuiement eirors vary between the ob-
servations. Star slács ín À/edicine, 21(8)1089-11011, quando as variáveis observadas seguem uma
distribuição de mistura de escala normal, o qual produz estimativas robustas. Este enfoque é uma
boa alternativa ao modelo que supõe que os eixos tem distribuição normal, que conduz a infe-
rências suscetíveis às observações aberrantes. O algoritmo EM é desenvolvido pala. esta classe de
distribuições e em especial para a família de distribuições normal, t-Student, flash, normal conta-
minada e exponencial potência. O algoritmo proposto é usado no método de influência local pala
avaliar os aspectos de robustez das estimativas dos parâmetros sob o esquema da perturbação de
ponderação de casos. Os resultados obtidos são ilustrados mediante aplicações com dados reais.

Palavras-chave: influência local, modelo de calibração linear, modelo com erros de medida, modelo
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de Berkson, algoritmo EM, distribuição normal/independente, distribuição de mistura de escala
normal, variável controlada.



Abstract

In this work it is considered the se called noi'mal controlled calibration model studied in

Boas ef a./. (2007)IBlas, B., Sandoval, M. C. and Satomi, O. Y., 2007. Homoscedastic controlled
calibiation model. JoumzaZ oJ (7herrzometMcs 2J(3)14S1551, where the independent vaiiable is a
controlled variable(Berkson variable) .

We generalize the normal controlled calibration model by assuming replication on the response
variable. Likelihood-based methodology is used to estimate the model parameters and the Fishei
infotmation matrix is used to construct confidence intervals foi the unknown value of the reglessor

coefbcient. Further, we study the local infiuence diagnostic method which is based on the condicional
expectation of the complete-data log-likelihood function ielated to the EM algorithm. Some useful
perturbation schemes are discussed. A simulation study is carried out to asses the eKect of the
measurement erros on the estimation of the parameter of inteiest. Tais new appioach is illustrated
with an example.

An extension of the iesults aie considered by assuming that the measurement elrors follow escale

mixtuies of normal distributíon. A new approach can produce estimates from the normal, t-Student,
slash and contaminated normal distribuition families. An EM-type algorithm is developed, which
is used on the local influence method for assessing robustness aspects of this paiameter estimates
under foul perturbation schemes. The appioach developed is illttstrated with some chemical real

In this work, it is also discussed the heteioscedastic measuiement eil-or modal, initially studied
by Kulathinal et al. (2002) IS. B. Kulathinal, K. l<uulasmaa, e D. Gasbaria. Estimation of an
errorsin- variables regression model when the variances of the measuiement eriors vary between the
observations. Statãstács {n ,A4edÍcine, 21(8) 1089-11011 , where the observed variables follow jointly a
scale mixtures of normal distribution. It is expected to produce robust estimates. This appioach is

a good alteinative to the model that commonly assumes that the errors are notmally distiibuted,
which leads the inference vulnerable to outlying observations. EM-type algorithms are developed
based on the normal, t-Student, slash, contaminated normal and powei exponencial dista-ibution

families, these are used on the local iníluence method to assessing the robustness aspects of this
parameter estimates under the case-weight pertuibation scheme. Results obtained from a real data
set are reported, illustiating the usefulness of the proposed methodology.
Keywords: local inítuence, regression model, linear caliblation model, ineasulement erros inodel,
Beikson modem, Eh'r algorithm, normal/independent distiibutions, scale mixture of normal dis-
tribuition, controlled vaiiable.
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Capítulo l

Introdução

Na análise de regressão tradicional simples relaciona-se dois variáveis aleatórias y e X mediante
a relação b = a + pXi + c{, á = 1, . . . ,n. Assume-se que o valor do preditor (ou covariável) é

medido sem erro. Quando as variáveis são medidas com erro, Bclrkson (1930) define dois tipos de
situações: não controlada e controlada.

As observações são ditas não controladas quando o procedimento utilizado para se obter o
verdadeiro valor da covariável z produz um erro e o valor observado passa a ser X, de tal forma que

X = z -- u (1.1)

Temos que z é uma quantidade desconhecida, enquanto que o erro u e, conseqüentemente, X é uma
variável aleatória. Notemos que existe coiielação entre o erro do modelo c e a variável X. O modelo

de regressão simples juntamente com (1.1) chama-se modelo funcional ou estructural (Fullei, 1987)
quando E é considerado ])arâmetio ou variável aleatória, respectivamente.

As observações são ditas conÍroZadas quando um valor X é pré-definido de acordo com a con-
veniência do experimentador e um procedimento é estabelecido tentando-se atingíi esse valor. O
experimento fornece aç, mas este não é observado e é tal que

z ::= X + u. (1.2)

Nesse caso, X é uma quantidade fixada enquanto que o erro u e o verdadeiro valor aç são variáveis
aleatórias. O modelo de regressão simples juntamente com a equação (1.2) é conhecido como modelo

de Berkson (C'heng e Ness, 1999) e nesse caso, o erro do modelo c e X são independentes.

Em Berkson (1930), observou-se a diferença entre considerar fixada e não fiada pelo observador
a variável independente do modelo de regressão. Mostra-se que no modelo de regressão linear
simples com eito de medida tem-se que os estimadoies de mínimos quadrados são consistentes,
sendo a variável independente fixada ou não pelo experimentador.

h'mostra-se que, ignorando eito de medida, quando as observações são consideradas não con-
troladas, o modelo de regressão linear fornece estimativas atenuadas (viesadas) dos parâmetros de
regressão (Fu[[ei, ] 987; híadaltsky, ] 939; Spie]genlall c] a.1., 2000) .

Encontra-se em Fu]]cr (]987) modelos com erro de medida, considerando os modelos fun-

l
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cional e estructural e assumindo a distribuição normal para os erros. Algumas extensões assu-
mindo distribuições elípticas pala os erros foram consideradas em AreliancbVaUe e Bolfarine (1996)
e Aiellano-Valle et aZ. (1996, 2002).

Os modelos de i-egressão assumindo que os erros teêm distribuição nol'mal são de grande utilidade

em muitas áreas, entretanto, quando a distribuição é sensível à presença de observações extremas a
hipótese de normalidade não se aplica. Nesta situação, distribuições alternativas têm sido consider-
adas, como poi exemplo, t-Student, logística, exponencial potência e normal contaminada, que são
membi'os particulares da classe de distribuições simétricas jveja, por exemplo, l:mg et a!. (1990)
e Fa1lg e Zhimg (i990)l. Essa classe de distribuições simétricas contém muitas distribuições com
cauda mais pesadas que as da distribuição normal.

Recentemente, modelos lineares heterocedásticos com erro nas variáveis têm sido propostos, para

ajustam dados epídeomo]ógicos em C]teng c Riu (2006); de Castra et a!. (2(]08); Kulatllíllal ct {i.Z.

(2002) e para dados astronómicos em Akiitas e Bershad): (1996); ]<elly (20C)7); Kelly et a{. (2008).
Em T'íulilthinítl Pt üZ. (2002) foi proposto o algoiitmo EM para encontrar estimadores de máxima
verossimilhança(EMV) do modelo estructural heterocedástico com eira nas variáveis. Da mesma
forma, de Castão eí a.!. (2008) derivou a informação de Fisher para os parâmetros, o qual torna
possível testam conjuntamente o intercepto e o parâmetro de coeflicente angular usando a estatística
Wald. Também são propostas estatísticas de teste baseadas nas estatísticas de lazão de veiossim-

ilhanças e encore. Num prévio estudo, Akritas e Beishai:ly (1996) consideram um modelo parecido,
com variâncias conhecidas. Os autores encontraram estimativas dos para.metros pelos métodos dos
momentos e deram uma aproximação para a matriz de covariâncim assintótica. Patiiot:a et a/. (2009)
calculou a distribuição assintótica dos estimadores dos momentos considerando o mesmo modelo
linear considerado em lÇulai;hna! et .zJ. (2002) . Motivado poi estas aplicações, Patriota e Bolfaritte
(2(]08) estudaram o modelo polinomial heterocedástico com erro nas duas variáveis com erro na
equação.

li4odelos simétricos lineares têm sido investigados por vários autores. Por exemplo, Longe ef a!.
(1989) apresentam um modelo de regressão sob erros t-Student. Galea-Rijas eí aZ. (1997) e Liu
(2000) discutem métodos de diagnóstico para modelos simétricos de regressão linear multivariados,
enquanto Galga ef aZ. (2003) apresentam alguns estudos de diagnóstico para modelos univariados
simétricos.

Os modelos de calibração são muito utilizados em diversas áreas, para determinam concentrações
de substâncias. Na Biologia ou Química, veja, por exemplo, Thonlas e Ge (2000). Na Física e
Engenharia veja, por exemplo, Guiinaiâes-Filho e Helene (2003) , que utilizam esses modelos pala
calibração de instrumentos de grandezas físicas. Em Medicina, veja, poi exemplo, Costa e Calda
(2t1)03), que utilizam para a calibração de aparelhos que medem a pressão sangüinea, o nível de
colesterol ou temperatura, entre outros. Em Economia ou Administração, podem sei utilizados para

tomada de decisões em cenários de instabilidade já vividos, através da previsão das possíveis causas
e rápida intervenção, ve.ja, por exemplo, À'lcDonald (2009). Em Marketing, veja Pillai e Hofackei
(20(]7), podemos calibrar a relação entre veracidade e confiança do conhecimento sobre os conteúdos
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que são disponibilizados na web, de modo que um indivíduo estala bem calibrado se for iealística
a avaliação que o mesmo faz do conhecimento que possui. Toda vez que quisermos detelminai
concentrações de materiais em soluções, composições de materiais, ou fazei avaliações de ferramentas

físicas, traçar estratégias e para redução de prejuízo ou mesmo maximizar o lucro, estaremos frente
a um problema que envolve calibração. Branco (191)7) ilustra a utilização de calibração aplicada
à genética, conjecturando a situação de um possível acidente nuclear, onde um certo trabalhador
foi exposto a uma dose de radiação desconhecida, to. O número de células efetivamente afetadas
pela radiação foi determinado por meio de amostras de sangue do trabalhador e expresso por Yo
Por questões éticas, o estimador da dose, zO, de radiação recebida pelo trabalhador deve ser obtido
em um experimento que envolva medições laboratoriais que espelhem as mesmas características do
hipotético acidente nuclear com cobaias, por exemplo. Assim, é suficiente expor as cobaias a doses
conhecidas de i'adiação Xi, . ,Xn e anotei' os efeitos citogenéticos produzidos yl, - . . ,yn. Este

procedimento é conhecido na literatura por calibração controlada.
Na liteiatuia existe pouca informação acerca de modelos de regressão considerando observações

controladas e os modelos existentes assumem distribuição normal dos erros. A seguir iesumimos

algums modelos encontrados na ]iteratura estatística. Em Geary (] 1)53) estuda-se o modelo de
Berkson cúbico para observações repetidas. Em Fedoiov (] 974) generaliza-se o modelo de Berkson
e estima-se os parâmetros utilizando uma técnica de aproximação e o método iterativo de mínimos
quadrados ponderados. Em Buir (1988) encontra-se o modelo de regressão binária com eito nas
variáveis associada às observações controladas e mostra-se que os estimadores dc máxima verossim-
illlança não são consistentes, independentemente da variável independente ser ou não fixada. Nos
modelos não lineares quando considera-se erro de medida associado às observações controladas têm-

se estimadores viciados (Cétrlol et ai., 19915). Em Huu'a.ng e }luang (2000) estuda-se o modelo de
Berkson polinomial; em âlallick et riZ. (2002) estuda-se o modelo de regressão semipat'amêtrico com

observações controladas ou não controladas ou mistura de ambas, aplicando ferramentas do enfoque
Bayesiano. Em !3uotiaccoisi e Lin (2002) considera-se repetições para diferentes níveis das variáveis
preditoras e a variabilidade foi modelada através do modelo com coeficientes aleatórios. Em \Vang
(2003) se propôs o estimador de momentos de distância mínima para o modelo não linear de Berkson.

Em \&'ang (2004) generaliza-se os resultados de \gang (2003) considerando as variáveis preditoias
multivariada. Em Dias (2005) se propôs modelos de calibração, homoscedásticos e heterocedásticos,
considerando observações controladas. Todos estes trabalhos consideram normalidade como uma
suposição padrão das variáveis não observáveis.

Quase toda a literatura que trata do problema de calibração assume que os ecos associados a
variável aleatória y são normalmente distribuídos e podem ser encontrados em Eiselllltut; (1 9:39);

lÇiut:c]ikoff (1967) e Blow:n (1993) pala citam a]guns. Lirna (] 9ç)6) realizou uln estudo do problema de
calibração assumindo que os erros do modelo poderiam ser modelados através de uma distribuição
t-Student. A classe das distribuições elípticas foi proposta por vários autores e aqui citamos Btaltco

(1997) no contexto bayesiano.
Figueiledo (2009) estuda aspectos teóricos e aplicados da estimação dos patâmetlos do modelo

\
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de calibração linear com erros distribuídos conforme a distribuição normal-assimétrica(Azzahni,
1985) e t-nomial-assimétrica (Gótllez et a.Z., 2006).

]-.l Objetivos

No presente trabalho, discute-se modelos de calibração controlada, considerando ermos de medida
do tipo Berkson. Para estimar a concentração de um componente químico, na química analítica
utiliza-se modelos de calibração controlada (Boas, 2005). Nos estudos realizados em t31m (2003), os
modelos de calibração controlada tratados são univariados, e desde que os tamanhos de amostras
nas aplicações químicas são muito pequenos, não pode-se fazer estudos de diagnóstico. Assim, este
trabalho tem por objetivo estender o modelo de calibração controlada linear dado em Rias ef aZ.
(2007), considerando repetições na variável dependente e assumindo distribuição noi-mal, o fato de
termos incorporado repetições na variável dependente, o qual viabiliza os estudos de diagnóstico.
Assim, como taanbém, estender este modelo supondo que os erros seguem a distribuição de mistura
escala normal.

No modelo proposto em l<ulatllinai cf aJ. (2002) assume-se que as verdadeiras observações
seguem uma distribuição multivariada normal e os erros de medida seguem distribuições normal.

Neste trabalho, temos colho objetivo estender o modelo tratado em Kuiat]iina! ef a/. (2(1t]2) supondo
que os erros seguem a distribuição de mistura escala normal.

Nos modelos propostos, também, tem-se por objetivo estudar o método de diagnóstico de in-
fluência local. Finalmente, considerar dados leais pa ra serem finalizados aplicando os modelos de
interesse

1.2 Organização do trabalho

No Capítulo 2, descrevemos à classe de distribuições de mistura de escala normal jvela, pot ex-
emplo, .Andiews e Níajiows (1974); Cheia e Dey (1998); Dempster et aZ. (1980); Latlge e Sillsheilnei

(1{)03) and Gómcz ef rl/. (2(}tl(i)l que apresenta bom propriedades como a normal, o quc leva a uma

forma simples para sel trabalhada e permite obter- estatísticas robustas. Apresentamos, também,
o algoritmo EM (Dt:rnpstcr eí aZ., ]980), enfoque amplamente aplicável para o cálculo iterativo de

estimativas de máxima verossimilhança, sendo bastante útil para problemas com dados incompletos.
Apresentamos o. método de diagnóstico de influência local (Co{)k, 198(ib). . Também, descrevemos
algums critérios de informação para seleção de modelos.

No Capítulo 3, geneializamos o modelo de calibração controlada (Blas ef aZ., 2007), em que
a variável independente é uma variável controlada(ou chamada também variável de Berkson) as-
sumindo repetições na variável resposta. A metodologia inferencial baseada na verossimilhança
é utilizada para estimei parâmetros do modelo, e a matrix de informação de Fisher é utilizada
para construir intervalos dc confiança para o valor desconhecido da vaüável regressou. Também,
estudamos o metodo de influência local, o qual é baseado na esperança condicional da função de
log-verossimilhança completa relacionado ao algoritmo do EM. Alguns esquemas de perturbação
são discutidos. Um estudo de simulação é realizado para avaliar o efeito dos erros de medida na
estimação dos parâmetros de inteiese. Este novo modelo é ilustrado com dados reais extraídos de
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um estudo em química analítica.
No Capítulo 4, consideramos o modelo de calibração controlado discutido no capítulo anterior e

assumimos que os erros de medida seguem uma distribuição de misturas de escala normal. A família
de distribuições de misturas de escala normal é uma classe atrativa de distribuições simétricas,
e inclui como casos especiais as distribuições normal, t-Student, flash e da normal contaminada,
fornecendo uma alternativa robusta para estimação em modelos de calibração controlada na ausência

de normalidade. O algoritmo EM é desenvolvido, e é utilizado no método de influência local para
avaliar aspectos de robustez das estimativas de parâmetro sob quatro esquemas da perturbação.
Alguns dados reais da química analítica são utilizados para ilustrar os modelos propostos.

No Capítulo 5, discutimos o modelo heterocedástico com erros de medida quando as variáveis
observadas seguem a distribuição de mistura de escala normal, o qual produz estimativas robus-
tas. Esta proposta é uma boa alternativa para o modelo que supõe que os erros estão distribuídos
normalmente, que conduz a inferência vulnerável às observações atípicas. O algoritmo EM é de-
senvolvido baseado nas famílias normal, t-Student, flash e normal contaminada. Estas são usadas
no método de influência local para avaliar os aspectos de robustez das estimativas dos parâmetros
sob o esquema da perturbação de ponderação de casos. Também foi desenvolvido algures testes de
hipótese. llustramos a metodologia com dados hipotéticos.

Finalmente, no Capítulo 6 apresentamos algumas conclusões e direcionamentos para pesquisas
futuras.

k

8
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Capítulo 2

Tópicos de interesse

2.1 Distribuição de mistura de escala normal (MEN)
O desenvolvimento de uma classe de distribuições de mistura de escala normal (MEN) foi con-

siderado em .Aridicws e h-Ía]tows (] 974).
Considere um vetor aleatório y de dimensão p, esta classe de distribuições pode ser definida

através da relação
Y K:/'(U)Z, (2.1)

onde p é o vedor de locação, Z é um vedor aleatório com distribuição normal com vedor de médias
0 e matriz de covariâncias E, H(.) é a função de pesos e U é uma variável aleatória de misturas
positiva com função de distribuição acumu]ada(fda) .Z](u; p) e função de densidade de probabilidade

(fdp) h(u;p), independente de Z, em que p é um escalar ou o vedor de parâmetros dado pela
distribuição de U. Dado U, Y segue uma distribuição normal multivariada com vetou de médias p
e matriz de covariâncias K(u)E, ou seja, YjC/ = u «' NP(p, n(u)E). Logo, a função de densidade de

probabilidade de Y é dada por

/(y) @,(yjp, K(u)E)dH'(u) ,
'0

(2.2)

em que @p(.Ip, E) representa a fdp da distribuição normal l} avariada com vedor de médias p e matriz
de covariâncias E. Um caso particular desta distribuição é a distribuição normal, para a qual -llr
é degenerado, com n(u) = 1 e u > 0. Denotamos .A4ENP(p, E; .ZI) como a distribuição lvIEN com
a. fdp (2.2). Notamos que quando k(u) = u'l em (2.1), a distribuição de Y reduz-se à família de
distribuições nol mal/independente (NI) discutida, por exemp]o, em Longe c Sinshcitttcr (] 993).

A seguir, apresentamos alguns casos especiais de distribuições MEN, e pa-ra cada elemento desta
classe, também calculamos os momentos condicionais definidos por H ' -EIK'i(H) jyl . A derivação
destes momentos sela útil na implementação do algoz-itmo EM. As propriedades da distribuição da

distância de Mahalanobis d = (y p)TE't(y p) são também descritas porque são extremamente
úteis pata testar o ajuste e pala detectar outliers. Outros tipos de distribuições h'IEh'l podem sei
encontrados em .Aildrcxxs c ]\.] i]]ows (] 1)74). Entretanto, para muitos dos casos, as distiíbuições dc
escala H(u; p) não são atrativas computacionalmente e portanto não serão tratadas neste trabalho.

7
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e Distribuição multivariada t-Student. A distribuição multivariada t-Student com p graus
de liberdade, tP(p, E; z'), pode ser derivada do modelo de misturas (2.2), fazendo n(u) = 1/u,
com P «' Gamba(z'/2, I'/2), u > 0, p > 0, onde Gamba(a, b) denota a distribuição Gamma
com média a/b. A fdp de Y toma a seguinte forma

''«, - IB«-''' ,.-:'' (: * i) '""''' . ' «'.

Neste caso, segue que

.elp':l :Í1(5

e

q(d) :(U)jyl (y - p)TE':(y P) «' PF'(P, u)

Os casos particulares da distribuição t-Student são a distribuição Cauchy, quando p:; 1, e a
normal quando p l (n.

Aplicações da distribuição t-Student para a estimação robusta em MEN, podem ser encon.
iradas em Bolfarine et a!. (2003).

e Distribuição slash multivariada. Uma outra distribuição N4EN, denominada distribuição
slash multivariada, denotado poi S.LP(p, E; p), é dada quando H(u) = 1/u e a distribuição de
U é .Beta(z', 1), 0 < u < 1 e p > 0, onde -Beta(a, b) denota a distribuição Beta. A fdp é dada
por

/(y) u"'iÓp(yjp, u'iE)du, y c RP.

Segue que

-nlp-:l ;-:T, l<p,
P

,''' - "'.':'"«'-, - (T) qUInTOl ' X\l'/ H l ' l ')"'/ ''/

l P\$j'l-V v.dl2b '

em que Pz(a, b) denota a fdp da Garnma(a, b) avaliada em z.

A distribuição slash reduz-se à distribuição noi-mal quando p [ oo.

e Distribuição normal contaminada. A distribuição normal contaminada é denotado por
aNP(p, E; z','y), em (lue 0 $ z' $ 1, 0 < ' $ 1. Aqui, H(u) = 1/u e U é uma variável aleatória

discreta que toma um de dois estados. A função de densidade de probabilidade de U, dado o
vedor de parâmetros p = (p, ')T; é denotada por

h(u; .,) ''l(«-d + (l p)]t(«-1), 0 $ 1' $ 1, 0 < ' $ 1
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Segue que

/(y) (xlp, 'r':x) + (i «)@,(xlp, x)

O parâmetro p pode ser interpretado como a proporção de observações atípicas quando ' pode
ser inteipietada como o favor de escala.

Neste caso, temos
.EIU-ll = p(À': -- l) + l,

e

qW - .Et«-:«.OJV] - !i:lll! "7P/2 :e(T-dÓ/2

A distribuição normal contaminada reduz-se à normal quando ' = l

2.2 Algoritmo EM

O a]goritmo EM (Denlpst:ci c{ a.Z., ]977) é um método iterativo pala encontrar os EMV do
vedor de parâmetros de interesse O em modelos com dados incompletos. lx4ais especificamente,
Y.bs denota os dados observados e Ymis denota os dados não observáveis, com dados completos

Y. = (Y.ó.,Y«í.), onde Y.t,s é acrescido de 'Ymes. Denotamos poi' /(Y.IO) a função de
verossimilhança dos dados completos, O € O, poi' /c(OjY.) = !og(/(Y.IO)) a função log-
verossimilhança e por Q(OIO') a esperança da log-verossimilhança dos dados completos dado
Yobs e um vaioi' dado O' c O para O, ou seja,

Q(Ola') (OIY.)IY.õ.,0'}

Cada iteiação do algoritmo EM consiste de duas etapas. Uma, a etapa E (de esperança),
e outra, a etapa M (de maximização). Na etapa E calculamos C?(OIO(t)) como função de
0. Na etapa M maximizamos a função resultante com relação a O, e obtemos assim uma
nova estimativa O(t+i). Cada iteração do algoritnlo EM incrementa o logaritmo da função de
velossimilhança observada Z(OjY.Õ,) de modo que l?(O(t) IY.Ó,) $ Z(O(t+i) IY.Ó,) e o algoritmo
tipicamente converge a um máximo local ou global da função de veiossimilhança. Quando
o passo M do algoritmo é complicado de implementar, é comum substituir este poi uma se-
qüência de passos de maximização restrita (CM), maximizando Q(OIO(t)) sob O com alguma
função de 0 mantida fixa. isto leva. a uma extensão simples do algoritmo EM, chamado de
a[goritmo ECM jveja, N-iene e fiu})in (1 993)]. Em todo o traba]ho ambas versões do algoiitlno
melão chamados indistintamente de algoritlno EM.
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2.3 Método de influência lo cal

Existem basicaanente duas abordagens para detectam' observações que influenciam seriamente
os resultados de uma análise estatística. A primeira abordagem consiste na eliminação de
casos em que o impacto na estimação é analisada pela eliminação de uma observação do
conjunto de dados. Algumas medidas disponíveis são: Afastamento pela verossimilhança e
distancia de Cook (book, 1977b). A segunda abordagem é a influência local (Cook, 1986b),
em que esse impacto é estudado através de pequenas perturbações no modelo ou nos dados

através de conhecidos esquemas de perturbação. (Jma alternativa interessante à proposta de
Coo1{ (1986b) e útil nos casos em que torna-se difícil ou impossível aplicar diretamente os
métodos apresentados por book (1977b) e C:ook (1986b), foi proposta por Zliu e Lee (2001) e
detalhamos a seguir.

Considerando o vedor de perturbação co = (wl,...,w.)T variando em uma região aberta
em Q C IR", seja Zc(O,wjYc), O C RP, a função de log-verossimilhança dos dados com-
pletos do modelo perturbado. Assumimos que existe um vedor de não perturbação u. tal
(lue Zc(O, (o.IY.) = Z.(OJY.) para todo O. Denotamos Õ(w) como a função (lue maximiza

Q(O, wlO) - Zl!.(O, wjY.)jy, ÕI. O gráfico de influência é obtido através de a(w) = (wT, /Q(a.,))T,
onde /Q(u) é a função Q-afastamento definida. por

/e(«)-,le (õiõ) Q(Õ(«)IÕ)j (2.3)

Segundo mostrado em book (lq86b) e Zhu {' Lee (2001), a curvatura normal c/e,d de cr(w)
em u. na direção do vetor unitário d pode ser resumida pelo comportamento local da função
Q-afastamento. Pode ser mostrado que (Zhu e Lee, 2001)

-2dTQw.d, -ê..- a.;.{-ã,(Õ)}''A',., (2.4)

em q«e õo(Õ) - É;glgiP o.õ e A«, - gegla"" O-Õ(o)'

Como em Coar (1986b), a expressão --Qw. é importante para detectar observações local-
mente influentes. Ouvi-as medidas de diagnóstico que podem sei derivadas das idéias de Zhu e

Lee (2001) são versões da distância de Cook, afastamento pela Verossimilhança e alavancagem
generalizada, todas baseadas na verossimilhança completa jveja Osorio (2006)l.

Sob condições de regularidade jvei Zulu e Lee (2ü01)l, Qwo é semi-positiva definida. Assim,
da decomposição espectral da matriz simétrica,

g

-2Qw. :: >ll: ÀÃ;ex;ej;,
k-l

em que (Xi,ei), ,(Àg, eg) são pares de autovalores-autovetoies da matriz -2Qu. com
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Xi Z ... 2 Àh,Àh+i = ... = Àg ' 0 e ei,...,eg são os elementos de base ortonormal

asociada. Na base dos resultados dados em Cook (1986a), c/e,d = ÀI, é o maior auto valor.
Assim, o autovetor ei = d«« correspondente a Ài fornece informação importante para avaliam

à influência local da menor perturbação. Quando g é grande, pode ser computacionalmente

custoso obter os autovaloies-autovetoies {(Àk, ek), k = 1, . . . , g}. A fim de reduzir a carga com-
putacional e pata ajudei na interpretação, Zhu c Lcc (2001) considera o vedor de contribuição
total de todos os autovetores com autovalores diferentes de zero. Seja À# = Àh/(ÀI + . . . + Xh),

.Z - ('Z:, . . . , '2,) '

com Z-ésima componente de M(0), denotado por .A4(0)Z, igual a )l.h.: ÀkeZz. Avaliação de
influência, é baseada na inspeção visual de {.A/(0)z, Z = 1, . . . , g}. Inspirado pelo trabalho de

Pool c Pool (]999), pode-se obter M(0)! via .B/e,«: = 2u;'Qw.ul/trj--2Q(oo], em que UZ
é um vetou coluna em RS com Z-ésima entrada igual a l e as outras entradas 0. Note que a

avaliação de -B.fQ,uz é muito simples, e não é necessário calcular os autovalores-autovetores de
Qu. . Recomendamos ler Zulu e Lee (2001) para ver outras propiedades teóricas de .B.fe,«. , tal
como a invariância sob reparalnetrizações de O.

Seja -Ü(0) e S.A4(0) a média e o eito padrão de {M(0)t,Z = 1, . . . ,g}. Claramente, À/(0) =

l/g. É natural considerar observações com M(0)z que são significativamente grandes com-
parado com JÜ(0) como influente. Isto motiva a utilização de M(0) como definição da marca
de referência. Embora, pode-se utilizar diferentes funções de M(0). Por exemplo, no contexto
da abordagem C]ook (]$)8(;a), em Pooti e Pooli (]!)ç)!)) foi proposto o uso de 2]W(0), similar
ao que utiliza-se para identificação de alavancagem na aná.pise de regressão. A fim de levam

em conta a variação M(0)i, em Zhu c Lt'. (20t)l) é proposto o uso de M(0) + 2SM(0) como
manca de referência, e posteriormente em Lee e Xu (2004) o uso de ]Ü(0) + c* S.4/(0), em que
c* é uma constante selecionada que pode ser 2 ou maior.

2.4 Critérios de informação

Pala a seleção de modelos podemos utilizar alguns critérios de informação fundamentados na
teoria da decisão que penalizam os modelos com un] grande número de para.metros. Os três
critérios de informação selecionados são baseados nas seguintes estatísticas AIC (Akaike Infor-
mation Critetion), o BIC (Bayesian Infoimation Ciiterio) e o HQ (Hannan-Quina Criterion)
definidos como

Á/o
BIC

z(o) + P,
-1(0) + 0.5Z.g(N)P,

-Z(Õ) + iog(Zog(.V))P,
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com Z(O) representando o máximo da log-veiossimilhança, P é o número de parâmetros do
modelo e N o número de observações. Quanto menor fol' o valor dessas estatísticas, maior'
evidência favorável ao modelo em estudo.



Capítulo 3

Modelo de calibração controlada normal

3.1 Introdução

O problema de calibração se dá através do ajuste de dois métodos de medida. Um deles,
método (y), é relativamente rápido, barato, fácil e inexato, enquanto o outro (X) é lento,
mais caro, mais difícil, porém, mais preciso.

O problema de calibração tem dois estágios. No primeiro estágio, o experimento de calibração,

observa-se medidas (.X.,Ej) (.j = 1, - - - ,mi, e i= 1, . . . ,n) tais que

b.Í = a + /3Xi + cij, .j = 1, , m{, e á = 1, . - . ,rl, (3.1)

em que ci.f são independentes e identicamente distribuídos (i.i.d.) .N(0,a2). No segundo
estágio, o estágio da predição, observa-se yoi, i:= n+ 1, . . , n+r, nas unidades do instrumento
menos excito, sobre o valor desconhecido zo, nas unidades do instrumento mais excito, tal que

h =a+Pzo+coi, á= n+l, ,n+r. (3.2)

Assumimos que cij e co{ são iid /V(0,a2). A variável Xi tem valor fixo. Os parâmetros do
modelo são a,#,zO e a?, e o interesse principal é estimar o valor de zo. Quando m{ = l
temos o modelo de calibração sem repetições na variável y, muito útil em aplicações em que
nãà existe erro de medição jveja Lido (2002); Líbia (lç)96); Osbr)urne (lç)91); Shttkla (lí)72);
Telliilgliuisen (2000); U'illi l ns (19õ0)l. Neste trabalho estendemos este modelo para o caso

mi Z l e o modelo definido por (3.1)- (3.2) será chamado modelo de calibração uslza/ com
repetições rla vaiáve/ deReM(lente (M-usual).

Os estimadorcs de máxima verossimilhança (MV) do M-usual são dados por

i'-'ix, Õ-K;,
. yo- â

úlÊgl'* ,'*.$:'«

13
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em que

{-1

;É «:'*.{-1

l 7} 77t{ l 7z m{

.;E=x., .--;ÉÉ(x.-
i-ij-i i-lj-i

. n+r n

.i)', Eo - :l >ll: yu, . .w->1,m:
{::n+l {=l

x)(Hj }''),

Sxx

Uma aproximação para a variância de âo é dada pela inversa da matriz de informação de
Fisher de O = (a,P, zO,ac2), a qual é dada por

rzo + >1:=:: miX.

0

rzo + E=:: miai rP

(, + N)zã + E:;: m.X? ,Pz.

0 0

O estimados de máxima verossimilhança de O = (â,P,âo,(8) tem aproximadamente dis-
tribuição normal com média O e matrix de covariâncias /(O)'i, quando r = q.V, para algum
q C Q+ e .V ----} oo. Assim, a aproximação de ordem .N''i para a variância de âo é dada por

".'., -ã [; *; * q#] (3.3)

A variável independente X da equação 3.1 representa, na química analítica, as concentrações
das soluções-padrão. Na prática, os valores das concentrações das soluções-padrão são pre-
fixados e o processo de preparação das mesmas envolve erros de medida, o que leva a não
obtenção dos valores pié-fixados X.

Nessa seção tem-se que o modelo usual não considera ermos de medidas provenientes da
preparação das soluções-padrão. 131as (2005) mostrou que os eixos gerados na preparação das
soluções-padrão não são negligíveis e propos o mzodeZo de ca/ãbraçâo conÉroZado Àomoscedástãco

sem i'epetições (mi = 1) considerando erros do tipo Berkson (Bcrkson, 1950). Temos a variável

controldad Xi, que é um valor pr&fixado para ser atingido, da variável pre(ütora(zi), mas o'
valor verdadeiro não observado zi pode diferir do valor Xi para ser atingido devido aos erros
de medida gerados na preparação das concentrações padrão,

ri= Xi+Õi, á= 1,...,n, (3.4)

onde õi é chamado de eito de medida do tipo Beikson. h'Louvado pelas aplicações químicas com

repetições cm ambas variáveis (X, y), neste trabalho propomos uma generalização do modelo
de calibração controlado poposto em Elas (2005), considerando o modelo usual definido em
(3.1)-(3.2) com o erro de medida do tipo Betkson (3.4). Chamamos esse modelo dc caZáb7ação

controlada com repetições na uaháuel independente (M-proposto).
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A avaliaQao de robustez das estimativas dos parainetios nos modelos estatisticos tem sido
uma importance preocupaQao de vfrios pesquisadores nas Qltimas d6cadas. A metodologia de

eliminagao de castes, que consiste em estudar o impacto sobre as estimativas do parametro

depois de excluir obseivaQ6es individuais, 6 provavelmente a t6cnica mais utilizada para de-

tector observaQ6es influences aver Coc 1{ c Wt,isbeig (11)S2)1. A investigagao sobie a infiu6ncia

dc pequcnas perturbag6es no modelo/dados sobre as estimativas dos paranaetros tem reccbido

uina atengao crescente nos 61timos allot. lsto pode ser feito utilizando a anflise de influ6ncia

local, uma t6cnica estatistica geralmente utilizada para avaliar a estabilidade das cstimativas

com ie]aQao is entiadas do modelo. Seguindo o traba]ho pioneiro de Cook (Coo1{, ] 98(ia) , este

area de investigagfio tem iecebido consideigvel atenQao na recente literature estatistica: por

exemplo, ver Liu (20(1)0) e Galen f't .1/. (2(1)03). No entanto, em muitos modelos, a fungao de

log verossimilhangtl marginal 6 complexa e a aplicagao diicta da abordagenl dc Cook (Cook,

l£)8(ilt) pode ser inuito dificil, porque essas medidas envolvem a piimeira e segundo derivadas

patciais dcsta funQao. Rcccntcnlente, Zhu e Lee (Zulu c [,cr, 2(}t)] ) desenvo]veiam lima aboi-

dagem para fazed anglise de infiu6ncia local para modelos estatisticos gerais paid dados fal-

tantes, que trabalha com a funQao @-afastamento rclacionada com a esperanQa condicioi)al da

log--verossimilhanga dos dados completos no pasco E do algoritmo EM. Inspirado pol Zhu e

Lee (Zhu c ]t,ct:, 2U0]) e Lee e Xu (I..t o c Xu, 200'1), ncste trabalho, aplicamos a abordagetil

de influ6ncia local de Zhu e Lee para o modelo proposto e condo serf visio, esse abordagem
levi a medidas de influ6ncia maid dimples.

As subsecQ6es a seguir est8o organizadas da seguinte maneira. Na subsegao 3.2, 6 apresentado

o modelo proposto, tamb6m alguns metodos clfssicos de estimagao de parametros e testes

de hip6teses. Na subsegao 3.2.1, fornecemos um breve esbogo das medidas desenvolvidas na

influ6ncia local por Zhu e Lee. Quatro diferentes esquemas de pertuibaQao sio considerados.

Subsegao 3.3 apresenta os resultados de estudos de simulaQao para investigar a sensibilidade
das estimativas dos parametios do IK'l-Proposto em comparagao com as do M-usual. Subsegao

3.4 apresenta exemplos ilustrativos com um conjunto de dados regis. Finalmente, algumas
concluQ6es derivadas dente trabalho sio apiesentadas na Subsegao 3.5.

3.2 Modelo de balibragio controlada com repetig6es

Em Blas (2o(1)5) foi definido o modelo de calibraQao controlado homoscedfstico do Lipo Berkson

(uiiivatiado), em quc a vaiiavel independcnte (zi) 6 nio obsclvada, mas tem-se no lugar deja
uin valor pre-fixado (Xf). Este abordagein considerou a varigvel independente controlada e
assumiu que os errol de medida tem varifncias iguais. Neste tiabalho, estendeinos o modelo

definido em 131as (2(](J3) considerando inedidas repetidas na varigvel independente. Assim, o
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modelo proposto é definido;

bj = a +Paçi+cij,.j=1,
z{ = Xi+Õi, á = 1,..- ,n,

}h = a+Pzo+ cot, á = n+ l,

, 27h, e í :: l, (3.5)

(3.6)

(3.7),n +r,

ou, alternativamente,

Ej = a+Pxi +(cij +PÓi), J

}h = a+Pzo+coi, Í = n+l,
, nlli, e ã -: l,

,n +r,
(3.8)

(3.9)

com as seguintes Suposições sobre os erros aleatórios:

.ü, .., 'W N(0,a?),
Ó. -# .N(0, aj),

cov(õi, cij) - 0 para todo i,.j, cov(Õi, cOI)
n+l,. .,n +r. 0 e cov(clJ,coz) = 0 para todo {,j e Z

Os parâmetros do modelo são a, #, zo,a? e aó2 e o objetivo principal é estimar a quantidade

A seguir temos alguns comentários adicionais para o modelo proposto (3.8)-(3.g).

3.2.1 Estimadores de máxima verossimilhança

O EMV para o modelo de calibração controlada com repetição na variável independente(.A/-
Proposto) é apresentado a seguir. Primeiramente, note que a função de log-verossimilhança é



3.2.

dada por:

DE CALIBRAÇÃO CONTROLADA COM REPETIÇÕES

Z(a,P,zo,a?, ag) " -4::i::lL!!!1log(a? + P'ag) - l;Zog(a?)

. n,+r .

e::Í:(% 'l. o.IQ

Fazendo aZ/aa = 0 e aZ/azo = 0 obtemos o EMV de a e zO, que são, respectivamente, dados
por

â e âo=lÂli:-g, (3.il)

.« -«. , - ug$P, ; - sp . * - ulü.
De (3.10) e (3.11) temos que a log-verossimihança para (P,a€2, ag) pode ser escrita como

z(p, '?, '}) ''' -Eüf-ni.g('? + p''í) - {z'g(.?)

ãc?'ltõqj ?lí :lÍlmj - p') - p(x; - .©l'
. n+r

Sb }l: (ya - Eo)'
c i::n+l

Assim, os estimadores de MV de /3, a: e a? são dados, respec

E::l E=:(Xi -- .X)(Xj -- V') ,, . .~

. >1:=: E2:ll(Ej-f')-Õ(&-x)I'-õ?\, . (3.i3)

õ? - 21:i:"'(»:$y. (3.14)

Observe que é possível estimar a? se houver réplicas no segundo estágio do modelo de cali-
hrn";'\

Uma aproximação para a variância de âo é dada pela matriz de informação de Fisher de

;Íi-bq-EEm. +

ivamente, pore
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a (a, #, zo, a?, aÍ). Depois de algumas manipulações algébricas temos que

7
rXo

T*,

v2

,y2

0

0

,y2

0

$

0

,y2

/(0) 0

a'P'
2'2

N l-
0

.m -« .r: - EL:!$& + ?:alg;d, .N - EZ:: «« . , - P'.: + .?.
A variância de âo, derivada da matriz de Informação de Fisher, é dada por

€}''(âo) !*ü*$::fi=!@] (3.15)

3.2.2 Inferência

A fim de construir um intervalo de confiança para zo, utilizamos o fato

.!;;:2 -5 ]v(o, i),
L'(âo)

em que t''(âo) é a variância estimada éalaculada segundo (3.15) . Logo, o intervalo de confiança
aproximado para zo com coeficiente de confiaça (l cl), é dado por

zo
}

(3.16)

em que z? é o quantia de ordem (l $) da distribuição normal padrão

Se o interesse principal for testar a hipótese -llo : zo :: z00, em que zoo é um valor es-
pecificado. Pode-se usar o intervalo (3.16). Se Xoo estiver contido no intervalo com coeficiente
de confiança @ = 1 a, não rejeitamos Ho, caso contrário rejeitamos Ho.

Apesar dos resultados de inferência serem atrativos observamos que a estimativa de MV de
âÍ baseada na abordagem de MLE acima, pode fornecer valores negativos, desde que

EL:E=:1(Xj -y') Õ(X: .X)]' . E::l=,..(Xu Eo)'
EZ:: m: ~ n+, (3-17)
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Logo, um método alternativo pode ser usado para calcular os EMV's. Na próxima seção,
inostraiemos como usar o a]goiitmo EM (Deiilpster eZ a.Z., ] ç)80) para a estimação de MV do

nosso À/-Proposto. Notemos que o algoritmo EM é coinputacionalmente fácil de implementar
e, além disso, galante estimativas não negativas dos parametios de escala.

3.2.3 Algoritmo EMI

O modelo definido em (3.5)-(3.7) pode ser escrito hierarquicamente como

bjlzi 'B? N(a+/3zi,a?), .j=i,.-. ,mi, e{

z: :# N(X:,ag), á - l,... ,n,

Yo: :# .V(a+Pzo,a?), i - ,n+,.

(3.18)

(3.19)

(3.20)

Assim, a função da log-verossimilhança dos dados completos, denotada por Z.(OjY, Yo, x), com
Y=(W',-.. ,}'=)T,Yo =(YO«+l,. - ,Zm+,)T,x=(zi,... ,z«)eYi =(bl,.-. ,b«.), á=

1,..- ,rz, é dado poi

!.(OjY, Yo,x) « .g(.?) - ;z.g(.j) - ;z.g(.?) -

-;ll w -« '--ix«:'"'
, m,+r i

$,E.(%c {=n+l J

Para o valor atual O\"J na iteração k, o passo E do algoritmo do tipo EM ptecissa a avaliação

de C?(OIÓ'"') = Eli.(ajY,Yo,x)IY,Yo,O'"'l, em que a espera-nça é tomada com respeito à
distribuição condicional conjunta de x dado Y e Yo. Assim, temos que

Q(olõw) z.g( ?) i.g( g)- ;z.g(.?)

i l$XE{ ''' - 2/3âl©M,

i $b m:(ãW + x? - 2âlUx:) + ] : }l::(Z«

~,} -
aw - õw«o)'l ,

em que â$k) - ElzíjY,Yo,O(k)l e :r{2(k) - .ElzejY,Yo,,O(k)l para ã ' l,;..,n. Pode-se

mostlai que zi dado (Y, Yo) são i.i.(i N(Xi+ eg >1:;:i(E} - cv pXÍ), !:gÍ), em que '% -



20 CAPITUL03. MODELO DE CALIBRAÇÃO CONTROLADA NORMAL

a? + mÍP2a:. Logo, âÍk) e :Ej2(k) são dados por

x. + êl;$-- >1:(zj - am - paQx.),
7á' ' j-i

+?i?el:llti:b >1:(xj - aw - PaQx.)
'7. ' j=i

mi
>:(xj -

(3.21)

(3.22)
«''*,)'

â(k)

O passo M maximiza condicionalmente (2(0IO(h)) com respeito a O(k), levando assim ao novo
estimados O(k+l) , como descrito a seguia

Õ( +1)

Ít) -- â(h)

õm '
ELi )ll:j.: á.W (bj âW)

EZ:i «u'e
>l:L:i )ll:Í.: Ej Õ(k+i) }l:Z:: miai(k)

E::imi '

l >1,«,:('êm+x.2 2aíux:)
á-l

Úi$igl('*. ,'--*'-:'e'*'

(3.23)

(3.24)

â(k+l) (3.25)

(3.26)

â2(k+l) (3.27)

'' {=n+l
2Õ(k+i)âSk)(bi â(k+:)) + >1: (}h - aa+o oa'-''n,a'l

O algoritmo acima é iterado. até que uma regra de convergência adequada seja satisfeita,
por exemplo, llO(k+i) 0(k)ll seja suficientemente pequeno. Note que este algoritmo não é
computacionalmente caro e garante estimativas não negativas do parâmetro de escala a2 e a2.

Técnicas de diagnóstico consistem em avaliar a sensibilidade das estimativas dos parâmetros
de um modelo em particular quando a perturbação é num conjunto dc dados ou na suposição
do modelo. Eliminação de casos jver Cook (1977a)l é a maneira mais simples de perturbam

o modelo ou os dados. Este método, também conhecido como método de influência global,
consiste em analisam um ou mais modelos ajustados depois da exclusão das observações. Na
próxima seção, apicsentamos o método de influência local com base na. esperança. condicional
da função de log-verossimilhança dos dados completos Q(OIO'"') proposto poi Zhu e Lee
(Zhu c Lcc, 2001), o qual analiza a sensibilidade das estimativas do pala.metros sem excluir
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as observações

3.3 Influência local

Na Seção 2.3 descreve-se o método de influência ]oca], o qual consiste em avaliar, através
de uma medida apropiada de influência, a robustez das estimativas fornecidas pelo modelo
mediante pequenas perturbações aplicadas no modelo ou nos dados. Diferentes gráficos de
influência podem ser desenvolvidos. A metodologia não exige deleção de observações e permite
avaliar a influência conjunta de todos os pontos.

A seguir apresentamos as expressões correspondentes às matrices Qa(O) e a.wo da equação
2.4

3.3.1 Matriz Hessiana QO(O)

Para calcular a matriz simétrica QO(Õ), é necessário QO(O) - -â000V ' em que O

(a, P, Xo, a?, aj). Logo, temos que

(?ii (2i2 (213

(222 C223

Q33 Q34

0
0
0
0

Qo(o)

simétrico
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onde

Q

Õ

ê

qP--qP, ':,-qw- "*?"©,
qP - -$, .« - %P - -«}'n "m,
ew-á 1«,- É$ «,-"*",*,'«*"«-*,1,
elggn - -$(- + 2p«.

-@õ;í - 3 lgtÊw8''' al H, ---.(.+p..

:ggP - õ« - ::llgP - g(« + p,. - $,,,
1ll:llglig} = --ã;!#(--a:a?(-N + r) + 2Na'aÍ

-' >1: >1: l-.g(X} - 2aX, + #,4' ' - 2P,.XÍ + 2PaâW)lá:=1 j=1 L J

+2rag(a' + 2aPzo + P'zg) + 2a: >: yo!(Xoz - 2a -- 2#zo)),

ã $ :m:(.x?+#w

r

Z l

11

13

14

a2Q(OIÕ)

3.3.2 Esquemas de perturbação

Nesta seção consideramos quatro esquemas diferentes de perturbação para o modelo definido em
(3.18)-(3.19) e(3.20)(M-p,«p«í.).

cl) Pedurbüção de ponderação de casos

Primeiramente, consideramos uma atribuição arbitrária de pesos pata o valor esperado da função
de log-verossimilhança completa, a qual pode capturar observações com proeminente contribuição
na função de log-veiossimilhança e pode cxeicer uma forte influência nas estimativas de máxima
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veiossimilhança. Isto é representado por

(2(o,',,','lÕ) EJZ. (0, ',, «,'jY, Yo , x)l
n mi n+r

>l: >1: «,ijEIZij(OjY, Yo, x)l + >1: ":EIZoi(OjY, Yo, x)l
i=1.j=1 {=n+l
n mí n+r

}l: >1: Q«j(0, "lÕ) + }l: Q2:(0, "'lÕ),
{=1 .j=1 {::n+l

em que

Z.(O, W, w'jY, Yo, X) = >1:=:i :;:l u jZij(OjY, Yo, x)+>1:n+r : wÍZoi(OjY, Yo, x) é a soma do primeiro
e o segundo estágio da função de log-verossimilhança, respectivamente.
Temos que «., = (wll,...,'.'lm.,"21,...,"'m,,''' ,'''«:,...,«,l..)T é um «tor (EZ:t«',i) x l,

«,' i,...,«,L+,) é«m«to: ,xl com«,o (1,...,1)T,QiÍj(o,"ld) Qiij(Olõ) '
Q2i(O,w'lÕ) = wiQ2 (OIÕ), com Qiij(OIO) e Q2i(OIO) dado por

Qiij (010 ) -iz.p(.?) -iz.p(.:)

ib{ -«)'+a'a
$ (ê -- xj'

-;z..(.?) - ib (Yo.

2Pâ{(bj «)}

Q2{(010)

Neste caso a matriz A(o. = '''ãÕã(;:=;J:i'
tem os seguintes elementos

As primeiras )ll:;::i m{ colunas de vetores

aQiij (0, ',lO) .
acvÕo{ 10o

Qi j(0, ul0)
aPÕuij l(oo

aQiij (0, ',lO) .
aa?õw:j '"'

aQiÍj (0, ',lO) .
aa:a'''ij '

3w, '': ~),

-ãb' + ãb(x$ - seja + p'4 - 2pá{(xj - '-) + '-'),

«)),

-ã --ü(ã eüg:ot.. - .,
pala .j = 1, , má, d = 1, , n, em que á{ e aç? foram definidos em (3.21) e (3.22), respectivamente
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Os últimos r vetores coluna de Aw. têm

aC?2z (0, a,'l0) .
aaac./Í lw'

aQ21(0, «,'10) .
aPa.,J' I''''

aQ21(0, co'l0) .

aX.Õc.JÍ lc''''

aQn(O, .,'lO) .
aa?õ«,Í '"'

a(22z(0, «,'10) .
a.:a.,,' I".

os

L/l) Lf/l IJll)JI./l \./.fl L /

ntes elementos

CONTROLADA NORMAL

seguin

$(yo. - #«. - -),
$(Xo. - P,. - .)..,
$(% - P.o - a)P,

Ü * Ü'". - «.. -

0,

a)',

for á = n+l, .. ,n+r

b) Peüurbação na uaüáuet resposta

A perturbação da variável resposta Y = (Yi ,. . . ,YnT)T, em que Yi = (EI, - - - ,E«u) e Hj é

substituído por XJW - Xj +oiJ, Yo = (}h.+i, . . , XOn+r) e YOi é substituído por YOiW, = }h +u!
Neste caso wo = O e

Qiij (0, «,lO)

para z =

z.g(.?) - ;z.g( g) - é.(e + .#

ãb { jw - a)' + p'ê - 2/3i.Mj«, - -)}

(2,.(0,w'lÕ) - -iZ'g(.?) - ã$'(Xo;«,' - a - #Xo)'

A matriz A... tem as )i.:l::i m{ primeiras colunas com elementos dados por

~q=P«. - $, "gp-#, : ©P..-.
eqg&:oí«. - 3-m. -«), e1lãl$g#oi«. - ',

para j = 1, . - - ,71%, á :; 1, . - , n. As ultimas r colunas de 6.«. tem os seguintes elementos

püP #ÜP "ãHÕ
Wlw. - 3-(% egglgánl«,.-o.

n + l, . . . ,n, + r
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c,) Perturbação da uaóáncáa a?

Para estudar a homoscedasticidade com respeito da variância a?, consideramos a perturbação
a2 . - ui ia?, que corresponde à distribuição do erro aleatório c heteroscedástico. Sob este esquema
de perturbação, o modelo não perturbado é obtido quando oo = (1, . . . , 1)T. Neste caso, temos

Qiij (0, a, IÕ) -iz.p(.:.,J

-iz.p(.:.,D

: .,(
a)' + P'z? - 2Pâ{(Ej

ã;ll-(voi Pao)'

2âeXi)

«)},

C?2{ (0 , w'lÕ)

A matriz Au. tem elementos dados por

aQií.j (0, ', lO) .
aaÕuij IWa

aQiij (0, ',lO) .
a#aUij IWo

Qtij (0, ''10) .
aa?a«,iJ I'''o

aQiij (0 , ',lO )

$ +$M, - páJ,

-à(P"? - á'Xj + aá.), eQilll:=i01..,. - o,

1lÊ' + ib(X3 - 2'-bj + p'4 - pá:Xj + papá:),

0,

para .j = 1, , mi, { = 1, , n. As ultimas r colunas de 6.«. tem os seguintes elementos

aQ2{ (0 , «,'10)
vuvwi

aQ2{ (0 , «,'10)

aaçoaoÍ

aqui(0 , «,'10)

aagõ«,:

$'«

$'«

« , gg3gli=Í©-i(vo:-«

« - p,dp, eçglg=;w - ib(vo.

para { :: n + 1, . . . , n + r

dl Per urbação da uaNárzcáa aj

Para estudar a homoscedasticidade com despeito da variância ag, consideramos a perturbação

a2 ; - coi iaj, que corresponde à distribuição do erro aleatório õ heteroscedástico. Neste caso
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«,o = (1, . . . , 1)T,

Qiij (0, ul0) -;z.g(.?)

-;z.g(.?)

l;'..(.i.,:, ;i-.(ã -- x?

- 2#â.(Xj - '-)} ,
- Pzo)'

a): + p'4

ã(".Q2i(0, «,'lÕ)

Sob este esquema da perturbação, no modelo não perturbado temos que uO = (1, . . . , 1)T. A matriz

a.u. tem elementos, para .j :: l, . . ,mi, í = 1, - . - ,n, dados por

~üP - ., «gp-., : úp-.,
ge"'P wlq - ', e1li$gi?0 - ãb(ê+.c -,':xo.

Claramente, as últimas r colunas de A..,., pala { = n + l, , n + r, têm elementos nulos

3.4 Estudo de simulação

O objetivo desta seção é estudar o desempenho dos estimadoies de máxima verossimilhança do
modelo proposto (Ã/-proposto) e veri6car o impacto de se considerar o modelo usual (À/-usual) nas
estimativas do parâmetro assim como nos testes da hipótese.

Considerou-se 1000 amostras geradas do À/-proposto. Em todas as amostras, os valores dos
parâanetros de cv e/7 foram 0, 1 e 2, respectivamente. O intervalo dos valores para a variável

controlada foi l0,2j. Os valores fixos para a variável controlada roíam .X. = 2(á l)/(n -- l), {=
1, . - - ,n, e os valores do parâmetro zo foram 0,01 (valor inferior extremo), 0,8 (perto ao valor

central) e 1,9 (valor superior extremo). Considerou-se a? = 0, 04 e aj = 0, 1 e 0, 01. No primeiro e
no segundo estágios consideramos amostras de tamanhos n = 5, 20 e 100; r :: 2 e 20; e mi = 2 e lO
para todo í.

Os estimadores de À'lV dados nas equações (3.11)-(3.14) e os estimadores EM dados nas equações
(3.23)-(3.28) são comparados. Na simulação falam utilizados os valores dos parâmehos acima
mencionados, com n = 100, r = 20, 100 e m = 5, 10. Os resultados para aÍ = 0, 01 e aj = 0, 1 são
dados nas Tabelas 3.1 e 3.2, respectivamente. Nestas tabelas, observamos que, pata as amostras
grandes de n, r e rn consideradas, os estimadores de N'lV e EM são muito próximos.

O vício médio emprírico é dado por },}!T(âoj aço)/1000 e o erro quadrático medio em-
pírico (EQM) é dado por )I'JI.l (âoj no)2/1000. A variância média estimada de âo é dada por
)ll:}.i ç''(âo)/1000. A variância teórica de âo, denotado como V(âo), é a expressão (3.15) avaliada
nos valores dos parâmetros correspondentes.

As Tabelas 3.3 e 3.4 apresentam o vício e EQh'i empírico, a variância estimada de zO do modelo
proposto e usual, a variância teórica V(âo), as porcentagens de cobertura (%) e as amplitudes
(.A) dos intervalos de confiança para o parâmetro sco construído com 95% de nível de confiança.
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Tabela 3.1: Estimadores de À'lV e EM, para aÍ = 0.01

Tabela 3.2: Estimadores de MV e EM, para ag ' 0.1

Observamos na Tabela 3.3 que o vício e o EQM empíricos de âo são pequenos e um aumento no

tamanho da variância ag, resulta em um aumento no vício e EQM de âo (veja. a Tabela 3.4). Além
disso, para tema.nhos de amostra pequenos, independentemente de zO e de k, o vício e EQK'í de âo
diminui quando m aumenta.

Observamos nas Tabelas 3.3 e 3.4 que para todo zo, n, r e m a variância estimada do À4-
Proposto é muito próximo à variância teórica, considerando que, a variação estimada do M-usual
nao se aproxima ao valor teórico, especialmente quando ag é grande (veja Tabela 3.4). Também,
analisando a amplitude nas duas Tabelas 3.3 e 3.4, observamos que para todo zo, n, k e m quando
o À/-usual é adorado, as amplitudes apresentam valores grandes comparado com os resultados do
nosso .A/-proposto. Além do mais, um aumento no tamanho da variância ag leva a um aumento na
amplitude A (veja a Tabela 3.4). Observe também que quando rrz aumenta a amplitude A diminui.

  n r'   Ü 6   C'; a  
MV         ' L;hl   \lV EM NIV JSnl l\l V E#lVI

0,01   :ii  0.1006 0.1007
0.0996 0.0997
0.0987 0.0987
0.0991 0,0991

1,9993 1.9993
2.0007 2,0006
2.0015 2,0015
2.0012 2,0012

0,0085 0.0085
0,0081 0,0081
0,0100 0,0100
0,0099 0.0099

0.0378 0.0400
0,0379 0.0401
0.0397 0.039g
0.0398 0,0400

0.0102 U.U09'7
0.0103 0.0098
0.0098 0.0097
0.0098 0.0098

0,8   :ig  0,0998 0.0999
D,0981 0,0982
o.1001 0,1001
0,0991 0,0ggl

1.9998 1,9997
2,0015 2,0014
1,9999 1.9999
2,0002 2.0002

0.8003 0.8003
0.8001 0.8001
0.8002 0.8002
0.7999 0,799g

0,0382 0.U4UU
0.0379 0,0399
0.0394 0,0399
0.0400 0,0400

u,UIUZ u,uuyr
0.0102 0,0097
0.0098 0,0097
0,0098 0.0098

1,9   :ii  o,a971 0.0971
0.0981 0,0982
0.0997 0.0998
0,0997 0,0997

2,0024 2.0023
2.0014 2,0013
2.0005 2,0004
l,g997 1,9997

1,8998 1.8998
1,9009 1,g009
1,9000 1,9000
1,9004 1.g004

0,0374 0.0401
0,0378 0.039g
0,0394 0.0398
0.0397 0.0399

0.UIUÕ U.UU98
D.0104 0.0099
0.0098 0.0097
0.0098 0,0098

  n r rlt
a a     a  

MV         IV EM NIV Unl NIV ENI
0,01   :ig  0,0966 0,0965

0.1022 0.1021
D,107g 0.1079
0.0986 0,0986

2,0053 2.0053
1,9982 1,9982
l,g958 1,9958
2,0008 2,0008

0.0106 0.0106
0.0060 0.0060
0,0028 0,0028
0,0079 0,0079

0.0382 0.0399
0,0377 0.0400
0,0397 0.0400
0.0395 0.0399

0.U99U U.U9Ub
0.0997 0.0991
0.0997 0.0996
0,0993 0.0992

0,8   :ii  0.0934 0,0934
0,0926 0,0925
0.0974 0.0973
0,0960 0,0960

2.0046 2,0046
2.0056 2,0056
2.0011 2.0011
2,0041 2.0041

0,8000 0,8000
0.8011 0.8011
0.8009 0.8009
0,7999 0,7999

0.0381 0,U4UI
0.0387 0,0400
0.0395 0,0399
0,0396 0,0400

U,U9Ór U,U9ÕZ
0.0983 0,0980
o.a988 0,0987
0,0986 0,0984

1.9   :ig  0.0944 0,0944
0.0964 0,0964
o.1000 0,1000
0.1045 0.1045

2,0047 2.0047
2,0007 2,0007
2.aoo0 2,0000
1,9954 1,9954

1.9004 1,9004
1,9036 1,9036
1.9026 1.9026
1,9054 1,9054

0.0381 0.0399
0.0383 0.039g
0.0393 0.0400
0.0398 0,0400

[ 1 .o98=S U .Ug'Íb

0.0997 0.0993
0.0993 0.0991
0,0992 0.0992
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Tabela 3.3: Vício e erro quadrático media empíricos, a variância média estimada de io, variância teórica,
percentagem de cobertura (%) e amplitude (A) dos intervalos com 95%o de nível de confiança para o parâmetro
Xo, para ag ;; 0.01.
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0,008
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0,010
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0.007
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00
87,92 0,366
77.96 0,244
69,26 0,181
97,26 0.40.

0,39097.42
89,22 0.183
84.90 0.15
99.10 0,395
99,02 0,392

0.14196.72
96 0,131
91

0,34393,22
80,84 0.163

0.13576,34
98.26 0,378
98,56 0,380

0,136
92.14 0,127
99,24 0.390

0,389
0.12798,62
0.12598,44

.4

74.60
80,24
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83,34
76,12
89.16
80,16
76,60
73,00
91.94
88,42

0,295
0.265
0.188
0,291
0.256
0.184
0.135
0,245
0,232
0.116
o.100
0.285
0,253
0.174
0.133
0.251
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0.227
0,22
0,096
0

2
20
20

2

2

20
20
2
2

20
20

2
20

2
2

20
20

2
2

20
20

0,008
0,004
0,003
0,006
0,006
0,00
o,001
0.005
0,005
0,00
o,001

.013
0,012
0,009
0,007
0,007
0,007
0,003
0,002
0,005
0,005
0.00
0

0,008
0.002
0,00
0,009
0,009
o.001
o.001
0,010
0,010
o,001
o.001

0.006
0,002
0.00
0,006
0,005
o,001
0.00
0,005
0,005
o.001
o,001

0.00
0,006
0,005
0,00
o,oo:
0,005
0,005
o,001
o,001

0.002
0,008
0,005
0,004
0,002
0,002
0,00
o,001
0.00
o,001
o,001

0,007
0.004
0,002
0,007
0,006
0,002
0.00
0,005
0,005
o,001
o,001

0,007
0,006
0,003
0,007

0,002
0,00
0,005
0,005
o,001
o,001

89.14
78.48
69,56
97.28
97,68
88.72
85.64
99.14
99.06
97.04
96,82

0
0,362
0,231
0,173
0,398
0,389
0.175
0.147
0,394
0,392
0.139
0.130

0,286
0.250
0.179
0.286
0,257
0.174
0.130
0,240
0.234
0.113
0

3.5 Aplicação

Nesta seção apresentamos algumas aplicações usando os dados fornecidos pelo laboratório químico

do "Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT)" - Brasil. A fim de observam o desempenho do nosso
modelo proposto, estudamos também ajustando o M-usual. O intei-esse principal é estimei o valor
desconhecido da concentração zo de duas amostras A e B do elemento químico bário.

A Tabela 3.5(a) apresenta os valores fixos de concentração das soluções-padrão e das intensidades

observadas correspondentes ao elemento báriof que são fornecidas pelo método de espectrometria
de plasma. Estes dados referem-se ao phmeá70 estágio do modelo da calibração. A Tabela 3.5
(b) apresenta as intensidades observadas que correspondem às 3 soluções de concentração zo das
amostras A e B. Estes dados referem-se ao segundo estágio do modelo da calibração. Todas as
estimativas foram calculadas considerando que as intensidades se dividiram por 10000 a fim conseguir
a estabilidade numérica.

A Tabela 3.6 apresentam as estimativas de b/IV e EM para cl, P,zo, V(âo), a2 e a amplitude
do intervalo de confiança U(zo) para o M-proposto nas amostras A e B. Também são apresentadas
as estimativas obtidas sob o ]l/-usual. As estimativas da variância de io são calculadas usando
as expressões correspondentes a (3.15) e (3.3). A amplitude U(zo) é dado pelo produto da raiz
quadrada da variância estimada de âo e 1,96. Podemos observar que as estimativas de MV e Eb'l
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lbbela 3.4: Vício e erro quadrático medio empíricos, a variância média estimada de io, variância teórica,
porcentagem de cobertura (%) e amplitude (A) dos intervalos com 95% de nível de confiança para o parâmetro
zo, para aÍ = 0.1

5
5
5

20
20
20
20
00
00
00
00

5
5
5

20
20
20
20
00
00
00

100

5
5
5

20
20
20
20

.00
00
00
00

r
2
2

20
20
2
2

20
20
2
2

20
20

1: inpírlco Média de M-usual

-0

0,049
-0,047
-0,049
-0.015
-0.015
-0,015
-0.015
-0,002
-0,003
-0,004
-0

0.09
0,087
0.089
0,027
0,026
0,022
0.022
0,009
0,009
0,005
0

0,061
0,050
0,016
o,Oll
0,060
0,055
0,0
0,008
0,056
0,055
0.007
0.006

0
0,020
0,034
0,014
0,016
0,009
0,0
0,005
0,007
0,006
0,003
0

0,010
o,Oll
0.004
0,008
0,006
0,004
0,002
0.006
0,005
0,00
0

0,017
0,037
0,012
0,015
0,009
0,009
0,004
0,007
0,006
0,002

0,018
0,033
0,013
0,015
0,009
0,01
0,004
0,007
0,006
0,003
0,00

1,01

0,010
0,012
0,005
0,008
0,006
0.004
0,002
0,006

0,00
0,00

8
81,98
55.64
48.06
99.40
99.28
82.78
75.98
,oo,oo
.oo,oo
98.24
97.48

0
0,793
0.424
0,355
0,939
0.900
0,398
0,341
0.923
0.916
0,326
0

59.84
69.66
52,38
83,60
70.66
82.24
63,50
82,58
73.90
86,02
71,76

2

20
20

2
2

20
20

2

2
20
20

2
20
20

2
2

20
20
2
2

20
20

-0,009
-0,009
-0,008
-o,001
-0,005

-0,002
-o,oo
-0,002
-o,oo
o,ooo

0
0.030
0.030
0,026
o,Ol:
o.Ol:
0,006
0,006
0,006
0,006
0,002
0,002

0,041
0,006
0,005
0,052
0,052
0,006
0,005
0.055
0,055
0,005

5

H
92,56
59.42
56.44
99,88
99.98
91,94
91.42
100.00
100.00
99.96
99,94

0,723
0,274
0,249
0,876
0,881
0.289
0,282
0,913
0,913
0,29
0

0,040
0,044
0,047
0,016
0,014
0,014
0,013

0,003
0,003

0.079
0.083
0,076
0,024
0,023
0,019
0,019
0.009
0,009
0.004
0

0,06
0,048
0,017
0,010
0.059
0,055
0,010
0,007
0,056
0,055
0,007
0,006

0.775
0.405
0,338
0.931
0.902
0.379
0,332
0.921
0,916
0,319
0

0
0.447
0,568
0,37
0,449

0,369
0,245
0,298
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de a e P fornecidas pelo M-usual é igual ao M-proposto, isto ocorre porque as expressões dos
estimadores de â e /3 de ambos modelos são iguais e dependem somente do primeiro estágio do
modelo de calibração. As estimativas de MV são diferentes das estimativas EM, uma vez que a

estimativa (via. MV) de a: é negativa. Podemos observar que a estimativa da concentração da
amostra B está fora do intervalo de variação das soluções-padrão das concentrações.

Testando as hipóteses .lío : zo = 0,2 e -Ho : ZO :; 0, 149 para a amostra A, considerando um
nível de signi6cância de 5%.e usando as estimativas EM, temos que W = 474,9612.(p = 0) e
W' = 0,01663(p = 0,8974), respectivamente. Por outro lado, testando a. hipotese -lío : zo = 1,6

e .27o : zO = 1,48 pala a amostra B, considerando un nível de significância de 5% e estimativas
EM, temos que W = 562, 7771(p = 0) e W' = 0, 6692(p :: 0, 4133). Observe que quando a hipótese

nula for muito próxima à estimativa do EM os P-valores são maiores do que o nível de significativo,
então o resultado é estatisticamente não signi6cante. Quando as hipóteses nulas estão el-n torno da
estimativa ETvl os resultados são estatisticamente significativas.

As Fíbulas 3.1 e 3.2 apresentam o grá.fico de M (O) para os quatro esquemas de perturbação das
amostras A e B, respectivamente. Nestas figuras têm-se a análise de influência local baseada em
M(0) com o interesse focado em O. Na análise usamos c* = 2 para discriminar os pontos influentes.
Nas Figuras 3.1 e 3.2 observamos que a intensidade 1926319.8, conespondente à concentração 1, 06
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das soluções(aa c( "ncentrA e B do eiem(luto bário.e das soluções padrão do elemento bário. (b): intensidade
(b)

894229.6
911759.

.926319,8

.886632,8

Tabela 3.6: Estimativas de a, P, zo, y(io), amplitude do intervalo de confiança triz-\ e muJ--- ----- .
do modelo usual e proposto para as amostras A e B do elemento bário. 'y- ' x'u/ -' '-uuauça zciüuiva

139
1,786E+02
1,499D-0

1,786E+02
.499&01

E
1,786E+02
1 ,499B-01
3,298B-05
4,747D-06
4,270E-03

786E+02
1,499EFOI

1,786E+02
1,476

.786E+02
.476

,343B-05260E-05
6,957E-03 6,957E-03

5,749B-07
1.271E>05
6,987B-03

476

3,352D-05
1,135E-02

3,3521L05
.35E-02

4,537E.-07
3,394E-05

,142E-02

Q
P

zO

V'(âo)

644,1
3,1

31,4

7836,5
848,7

24,1
0,7
0,4

47,7
27,6

IL-mudança relativa

644,1 24,1 644.13,1 0,7 3.í
31,4 0,4 6:0

8996.4 839.8
8326,4 57,1 8849.9

23,1
0,7
0,5

28,2
15,3

644,1
3,1
6,0

24,1
0,7
0,5

342,1
29,2
15,9

do primeiro estágio, é detetada como observação influente nos esquemas de perturbação de casos
e perturbação da variância a?. Pala ver o impacto desta observação, estimamos os valores dos
parâmetros considerando M:usual e .A/-proposto para a-mbas amostras com o conjunto de dados
completos e excluindo a observação influente, o qual é dado na Tabela 3.6, o qual também considei a
eliminação de casos pa'a é - â,Ó, âo, U(aço), a', V'(âo) e U(zo) usando a mudança relativa RO =
1001(é -- é(1))/él, em que Ó(.r) denota a estimativa de máxima verossimilhança ou o estimados EM
para # depois de ser removido o conjunto dos valores indexados /. Para o modelo proposto e usual.

quando não consideramos esta observação influente notamos que as estimativas de a, P, e iço (nas
duas amostras) são ligeiramente diferentes dos resultados obtidos considerando todos os dados. mas
na amostra A as estimativas de V(âo) e U(zo) diferem dos resultados obtidos considerando todos
os dados. Notamos que na amostra B a estimativa de a: é negativa então não podemos calcular
r(âo) e U(zo), neste caso temos somente as estimativas EM. Observando as mudanças relativas.
notamos que pala ambas amostras as mudanças relativas do estimador de má.xima verossimilhança
de zo são maiores que os estimadores EM, enquanto as mudanças relativas do estimados de máxima.

veiossimilhança de U(zo) são menores que os estimadoies EM. THvez, isto seja devido às restrições
impostas pelo algoritmo EM. '

3.6 Conclusões

Estudos de simulação indicam que quando a variância a} aumenta, a média estimada da va-
riância de âo obtida usando o M-usual não se aproxima do valor teórico. O M-usual apresenta
maior amplitude do intervalo de confiança comparado com o Jt/-proposto. Isto se reílete na incerteza
relativa da concentração zo. Geralmente, o modelo proposto é sensível à presença dos erros de
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Ponderação de casos Perturbação na variável resposta

192.63198

+

2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14
Index Index

Perturbação da variância < Perturbação da variância <

192.63198

2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14
Index Index

Figura 3.1: Grá.fico de índices l\'T(0) sob os quatro esquemas de perturbação para a amostra A

medida independentes e dá melhores resultados em contraste com os resultados do N4-usual. No
exemplo acima, observamos que uma observação é debelada como dado influente, e a estimação
sem aquele dado difere dos resultados considerando todos os dados. Observa-se que o À/-71suaZ não
considera erro de medida, e no entanto, a amplitude do intervalo é maior que a amplitude fornecida
pelo JM.proposta.



32 CAPITUL03. MODELO DE CALIBRAÇÃO CONTROLADA NORMAL

Ponderaçãode casos Perturbação na variávelresposta
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Índice
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Perturbação da variância a:

192.63198

2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 101214
Índice Índice

Figut'a 3.2: Gráfico de índices M(0) sob os quatro esquemas de perturbação para a amostra B



Capítulo 4

Modelo de calibração controlada MEN

4.1 Introdução
O modelo de calibração linear é um modelo estatístico amplamente utilizado para determinar a

concentração de uma substância em amostras desconhecidas. Diversos exemplos de modelos de cal-
ibração linear, considerando como negligível os erros de medida gerados do processo de preparação
da amostra, são dados na literatura. Por exemplo, o guia EURACFIEàt;'C[T.q.C (2000) fornece

aplicações na área química. Boas ef a1. (2007) introduziram o modelo de caZábração controlada ho-
moscedástico, onde assumiram que a variável independente é controlada (isto é do tipo Berkson, em
que a variável independente não é observável, mas um valor é préíixado como o substituto).

lvlotivado pelas aplicações químicas com medidas repetidas na variável y, e como uma gene-
ralização do modelo de calibração controlada proposto em Rias et aZ. (2007), temos o modelo de
calibração controlada com medidas repetidas na variável resposta (MCC) discutido na seção anterior.

Nesta seção re-escrevemos o modelo (3.5-3.9), dado na seção anterior, adorando uma notação
própia pala este capítulo. Assim, o modelo de calibração controlada normal com medidas repetidas
na variável resposta (MCC-N) é dado por

Xo{

a+/3zi+cij, .j = 1,.-- ,mi e{ = 1,-'. ,n,

Xi+Õi, á= 1,...,n,
a + /3Xo + co{, á = n + l, . ;rz + r

(4.1)

(4.2)

(4.3)

com as seguintes suposições sobre os erros aleatórios:

e Xi, X2, . , Xn são valores pré-fixados pelo analista,

' '{,, «: y .V(0,a?),
. .5. y .V(0,ag),

. cou(.5á, cij) = 0 para todo í,.j, e cou(õ{, co!) = 0 para todo í e Z = n + l, ,n+r

33
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na forma matricial é equivalente a. considerar

--l=1 "«.««,':, «-"'.,.:',
(4.4)

param'l,...,n,emqueri ecosãoindependentes, Ei = 1" . : -2 I' C''(CÜ,...,ci,n)T e

co - (con+l, - - . , cO.+,)T. Neste caso, os parâmetros do modelo são a,P,'Xo,a? é ag e o interesse

principal é estimei a quantidade Xo. Além disso, desde que estamos considerando a variável do tipo
Berkson, a quantidade Xi é considerada fixa e desconhecida, logo ei e z{ são quantidades aleatórias
desconhecidas, á :: 1, . . . , n. É interessante supor que a distribuição dos erros de medida assim como
as covariáveis não observadas são gaussianas. Infelizmente, a suposição de normalidade é muito
restritiva. Alguns resultados pala modelos com eito de medida usando a distribuição t-Student
podem ser encontrados em Galea ef a/. (2005). Logo, um estudo das propriedades do modelo de
calibração controlada sob suposições usuais, tais como a normalidade, é muito pertinente.

A classe de distribuições simétricas elípticas é uma extensão da distribuição normal. Neste
trabalho, concentramo-nos na classe de misturas de escala de distribuições normais, a qual é a
subclasse mais importante das distribuições elípticas simétricas. Assim, consideramos o enfoque
clássico para o modelo de calibração controlada (MCC) assumindo distribuições de mistura escala
normais (MEN). Esta extensão conduz a uma classe flexível de modelos para a avaliação robusta em

MCC que contem como elementos própios, a normal (MCC-N), t-Student (MCC-T), flash (MCC-S)
e a distribuição normal contaminada (À'lCC-NC). Todas estas distribuições apresentam caudas mais
pesadas do que a normal, e assim podem ser usadas para inferência robusta em muitos tipos de mod-
elos. Em aplicações químicas é comum ter tamanhos de amostra pequenos, e a nossa proposta pode
sei uma maneira interessante de estudam o ajuste no modelo considerando outro tipo de distribuição
para os ermos aleatórios. Ihmbém temos que a respresentação hierárquica do modelo proposto faz
possível o desenvolvimento do algoritmo EM para estimação de máxima veiossimilhança, para os
casos especiais temos expressões fechadas para as etapas E e M.

A avaliação de aspectos de robustez das estimativas dos parâmetros em modelos estatísticos foi

de importante interesse de muitos pesquisadores nas últimas décadas. A metodologia de eliminação
de casos, que consiste em estudar o impacto nas estimativas do parâmetro após ter eliminado ob-.
seivações individuais, é provavelmente a técnica mais utilizada para detectar observações influentes
(veja book e \\bisberg (}982)) . Não obstante, pesquisas sobre a influência de perturbações peque-
nas no modelo/dados nas estimativas dos parâmeti-os têm recebido crescente atenção nos últimos
anos. Isto pode ser conseguido realizando a análise de inHuência local, uma técnica estatística
geral usada para avaliam a estabilidade das estimativas. Iniciando com o trabalho pioneiro de C'ook
(1986b), esta área de pesquisa recebeu considerável atenção na literatura estatística. recente. En-

tretanto, como a função de log-verossimilhança observada de l\'lCC com distribuições MEN (daqui
por diante, h.{CC-h.{EN) envolve algumas integrais, a aplicação direta do enfoque de Cook's (1986)
para MCC-MEN é muito difícil, porque estas medidas envolvem as primeiras e segundas derivadas

2

â
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pa-rciais desta função. Recentemente, Zhu e Lee (2001) desenvolveram uma aproximação para a
análise de influência local para modelos estatísticos gerais com dados faltantes, trabalhando com
uma função de afastamento Q relacionada à esperança condicional da log-verossimilhança de dados
completos na etapa E do algoritmo EM. Inspirado por Lee e Xu (2004) e Lee e Tang (2004), neste
ti-abalho aplicamos a abordagem de influência local ao MCC-h'IEM. Também mostraremos, que essa
abordagem conduz expressões fechadas das medidas de influência.

Este capítulo está organizado como segue. Na Subseção 4.2 apresentamos o modelo de calibração
controlada robusto (MCC-MEN) e discutimos a estimação de máxima verossimilhança (MV) através
do algoritmo EM. Também, a matriz de informação esperada é derivada analíticamente. Na Sub-
seção 4.3, desenvolvemos a metodologia de diagnóstico de inHuência local para o MCC-MEN. A
vantagem da metodologia proposta é ilustrada usando alguns dados leais na Subseção 4.4. Na
Subseção 4.5 algumas observações são apresentadas como conclussão.

4.2 Estimação do modelo proposto

Uma genes'alização para a estimação robusta do modelo definido em (4.1)-(4.4) pode ser obtida
considei-ando

r{ E .A4-EArm.+l(O, Ei; n'), cO «' M.EN=,(O, a?l,; H),

em que co e ri são independentes para todo á, Ei como de6nido em (4.4) e .27 = -H(-; p) é o gerador

da fdp que determina o modelo especí6co .A/.EAr que assumimos. O modelo acima será chamado de
MCC-h'IEN. Da equação (2.1), esta formulação implica que

rija« Uli ''- Nm.+2(O,K(Uli)EI), { . . ,n,
uoi -, .Ni(O,K(uoi)a?), á =n+ l,.. . ,n+ r.

(4.5)

(4.6)coilt/oi

Como a matriz de escala Ei é diagonal, segue que condicionalmente a ui{, cij e õi são independentes,
com

cijlUli = uii «. .Ah.;(o, H(ui{)a?), õilUii = ulá «' .Ni(0, K(ui{)ag),

o qual implica, por exemplo, que cou(.5i, cij) = -E(õicij) = .E(E(õicejluiÍ)) = 0. Assim, opôs integral
com respeito a ui{ Q uoí, as suposições acima implicam nas seguintes considerações para os ermos:

. ':j-M.EN(0, a?; H), «:-M-E.V(0, a?; -H),

. .5. - ME.V(0,a:;H), e

. cou(õi,cij) = 0 pala todo í,.j, cou(õi,cO.f) = 0 para todo i,.j, cou(cek,cil) = 0,k # Z e

co«(.OÉ,.0Z)

Note que podemos escrever XÍ = a + pXi+ (ij, onde (ij = .A/E.Ni(0,/32a2 + a?;.27) e logo,
marginalmente, Ej «. À/.E.N(a+/3Xi,p2a2 +a?, -ZI), .j = 1, ' . ,m{, i= 1, . . . , n. Na forma vetorial

temos que Yi -, -A4'E.M(p{, E{, H), á = 1, . . . ,n, e-n que pi = (a + /3X{)l«:, Ei = p'ajl«: + a?/m:

e 1.: denota o mi-vedor de uns. Também, de (4.3) temos que, maigina]mente, Yoi -' ME]V(a +
pXo, ac2; .17), í = n + 1, - . . , n + r. Veja o Capítulo 2 pala maiores detalhes sobre o b/IEN.

(4.7)
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4.2.1 Algoritmo EMI
Utilizamos o algoiitmo EM para a estimação dos parâmetros do MCC-h'IEN. Uma característica

chave deste modelo é que pode ser formulado por uma respiesentação hierárquica flexível útil pala
derivações teóricas. De (4.1)-(4.3) e (4.5)-(4.7), segue que

Ejlzi{, Uii - ui{
zilt/li = ui{

Ul{

ZoijXo, Uoi = uoi

N'(a + Pz:, K(u«)a?),
N(X:, n(u«)a:) ,

H(uli; -.,), J l,.- ,«H, á

N(a + pXo, H(uoi)a?) ,

H(«.:; -.,), á

(4.8)

(4.9)

(4.] 0)

(4.11)

(4.12),n +7'.

SejaY(YÍ,...,YnT)T,emqueYi =(Ei,b2,''',E«:),x=(zi,...,z.)T,ui =(Ull,...,UI.)T,
Yo = (Xo.+l, . . . , }h«+,)T e uo = (uo«+l, . . . ,uO.+,)T . Então, sob a representação hierárquica
(4.9)--(4. 12), segue que a função de verossimilhança completa associada a Y. = (YT, xT, uÍ , YOT, uv)T
ê

!.(OJY, Yo, x, ui, uo) (x i.g( ?) !.g( :) -;!.g(.?)

ã leEil"':(«am.
+ã >ii: «-: («)««(.. - &)'

a':ãí "-:(«ü(
(4.13)

onde .V = >1:L:. mi.
Para o valor anual O(k) da iteralção k, na etapa E do algoritmo EM precisa-se calcular C?(OIO(k)) -

.EIZ.(OjY, Yo, x, ui , uo) IY, Yo, O'"'l , em que a espera.nça é tomada com respeito à distribuição condi-
cional conjunta de (x, ui, u.) dado Y e Yo. Assim, temos que

Q(olõm) -;z.g(.?) z.g( g) ;z.g( ?)

-alxx'«m. 'u'+.«.*"«l

-a lx *«««(.í'' - 'a' + ''' * "«l
. n+r

3 >11: Êo:(yu am #wxo)',c {::n+l

(4.14)

(4.15)
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em que aÍf) = EJK-i(Hu)IO(k),yil, .Eii = ê?l!!i:ll;4-- e -E2i = ÊÉ-;liiÍ-- com ;ik) = â?(k) +

mica(k)â3(k), para í ' l,...,n, e ÉÕÍk) = EJK--i(trai)lo(k),Yoil, para á ' n+ ],... ,n+r e âlt)

Zl=ijY, Yo,O'"'l, para í ' l, . ..,n, é dado por

27.

:tln - x: + êi;lÉ-- }:(bj - am - ã®xi)
' r{ .j=i

(4.16)

Seja O(k) - (â(k), P(k), .fák),aÍ(k), a?(k))T a estimativa de O na k-ésima iteração,

.í@+o El:=+: Êg)(Zoi - âW)
ÕW E;y;;+: Êw '

EL: Ej.: RÍ})á.w(Xj - aw)
EZ:: RIS)m:(á:®)' '

>l..:::i >1:mi l Zl})ZÍ ) )l:;!..: miRaS)ái(k)

EZ;:: «:Rl!'

;h igi $1 :e' k. - p''*:'':''o' -- $ «;'"

+ >1: 6l©(xo' - â@-''D - ã@-''n.fÁ*-''U)'l ,á=n+l '

;lX«.: Íf) :w --X«..""l.

(4.17)

(4.18)

(4.19)â(h+l)

â2(h+l)

(4.20)

(4.21)â:(k+t)

As iterações do algoritmo acima são repetidas até que uma regra apropriada da convergência esteja
satisfeita, por exemplo, llO(k+i) Õ(k) 1 1 seja. suficientemente pequeno. Note que este algoritmo não
é computacionalmente caio e garante estimativas do parâmetro de escala não negativas.

4.2.2 Matriz de informação esperada

A função de verossimilhança para 0 ' (a, /3, Xo, a2, a?)T, dada a amostra observada (YT , Yo )T,

é da seguinte coima m n+r

Z(0) Z«(0)+ }: go:(0),
.j=1 {=n+l

(4.22)

onde Zli{(O) - -- log2n j;logjEil + logKii e goi(O) - log2n -- 5 Ioga? +log.Ko{, com

00 1
Ã',i(d{) = / H :(u,i)exp{ ;K :(u,{)d,ildH(u.í), s

0
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onde, dl{ = (b -- pi)TE;:(E -- pi) com p{ = (a +#)l«., em que 1.: denota um vedor com mi

elementos iguais a um, e doi = (}'h po)2/a2 com po = a +PXo, são as distâncias de Mahalanobis.

Pala i= 1, - - - , n, a contribuição para a verossimilhança tem componentes

aXo

-:l;líglgxi:M

-;',('i:1li) i i: p:)"Ei: gixi:(n - K) - 2jllí1lÊ- xi: (E m),

0,

-lí',('i:Í13)

-lí',('i: g$)

g'*
2'*

p.)"Ei: g3xi:(b

pJ"xi:gBxi'(E

P{),

Pi),

para í = n + l, , n + r, a contribuição para a verossimilhança tem componentes

-2.i:l:W

-à ã'*-
"q - -':3x.0q
«a', g$-.,

«,,g -,á$"m m),

onde KÍ{ e -Káí denota derivadas com despeito à distância de Mahalanobis de Ki{ e -Koi, respecti-
vamente.

A matriz de informação de Fisher de O assume a seguinte forma

Jaaí Ja/7i JaXo{
J#pi Jpxoi

Jxoxo{

J..?.
Jp.?:

Jx..:i
}.:.,

J..::
Jp.g.

Jx....
J.?..:.
J.::.,simétrica

Para { = 1, , n, pode-se mostram que as contribuições para a matriz de informação têm compo-
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nentes

J..{ ;L-«U,;:Z, '.,. - ;:.«e,;:g
;;G:-;-gíp:t,( Í:%? ;:1lP)
+(; -- i .,. + ;iG:-Í-Üjg:)*'(xi:1lP)',(x;

;áa".*«',;:B,;:B,
+(: -- i'': '''" ;iG2-;8/y.)''(xi: :)* (x;

;dn":',',;:B,;:8,
+ (: + á 'g: + ;;(;l:F'g/p.)t'(xi: :3)t'(x;
;Úm":*,',;:B»;:8,
+(: + i'g: + ;;R;il:-g/g.)t'(xi: ;#)t'(x;
J..?. = J..?: = Jpxo{ - Jpa?. = Jp.g. = 0,

J,?.?i

J.?,}i

Jaxoá

para ã ;: n + l, , n + r, as contribuições para a matriz de informação tem componentes

J..{ $dgi, J.pi = :l#!ógi, J.x.i

#-g, ,*.*.;-Ç-«,
á/p. + C! + cy + i.&l$
J«.g: - Jp.?: = Jp.g: = Jx.«?: T Jx..g. = J,?..!. - J.g:,g: = 0,

Jpxoi

em que, pa'a í ' l, . . . ,n temos que cyi ' E]diiftf], dgi = E]dii(gíi)2] e jyi = .Eld:(gbyl,
e para á ' '} + l, - - ,n + r temos que cyi = E]doi;:], dg: = -E]aoi({1:)'1 e /yi = z]aãi(U')'].
Lance et al. (1989) e La.nge et al. (1993) avaliaram estas expressões para a distribuição t St.udent
e para a família Slash, respectivamente.

A seguir apresentamos cg, dg e /g pata algumas distributições:

e A distribuição t--Student, com p > 0 graus de liberdade, tP(p, E; p)

cg -5, ag - -Ç(;:lib), /p - '(J2h)
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e a distribuição slash, SLP(p, E; p), com u > 0

', - ,, ~ - "lInHa!&P, « -

Para outras distribuições pode ser utilizada M aproximações Monte Carlo ou aproximações de
Laplace.

Os intervalos de confiança assintóticos e os testes sob as estimativas de R'lV podem sei obtidos

usando a matriz de informação esperada, J = }:;:!;' Ji, então, sob algumas condições de regu-
laridade, os intervalos de confiança assintóticos e os testes para o parâmetro O C ]RÇ são obtidos

assumindo que o estimados de ]v]V O segue aproximadamente a distribuição ]Vç(O, J'l). Na pratica,
J é desconhecida e pode ser substituído por J, que é a matriz J avaliada nas estimativas de MV O.

4.3 Influência local

4.3.1 Matriz Hessíana QO(ó)

A fim de obter as medidas de diagnóstico para a inâuência local de um esquema de per-

1::1=,=;1;;'=,:,===.e''"'" ' «,'-:, ;*«"-:« ê..;, - 'nM-' .- -« "

C2ii (212 (?i3

C222 (?23

0
()

0

0
Qss

Qo(o) (4.23)

simétrica
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em que

a2Q(OIÕ)
ÕclÕci

a2Q(OIÕ)

a2Q(OIÕ)
aclaXü

aaQ(OIÕ)
õclõa2

a2Q(alÕ)
Õí3a13

a2(2(OIÕ)
aj3aXo

a2Q(OIÕ)

E miuli + E;2=..: "oi

)l,Li miuiil4h) + }--;::;ll+=1 uoíXo

E::L: «p

>,L:i miuiiá 2(k) + )l--r l UOÍX2
a.z

-: a -- 2PXo)

- -Eg\gW, '" e'2 a':.,... ".:P(yo.

l'a }:>1:u«(z/.j-'- pdU)+>,
{-ij-i {-l

l

'@
n m{ n+r
).>1.«::dn(yij '- -- pala) + }: «'oiço(Xo{
{=1 .j=1 {::n+l

Q23

.-,«,},
a2Q(OIÕ)
aXoaXo

r+N
+-ãl;í'
a2Q(OIÕ)
aaZaa:

# Ê

a pXo),

«.n+,-)

}l: ««(z"J - '- - país)' + : >: : «o.(xo' - a - pxo)' j
NxE\

.,.6 '

Qss

4.3.2 Esquemas de perturbação

Nesta seção considerar'emos quatro esquemas de perturbação para M.CC-MEN

Perturbação de ponderação de casos

Primeiramente, consideramos uma atribuição arbitrária de pesos pala o valor espetado da função
de verossimilha.nça dos dados completos (função Q perturbado), o qual pode capturar observações
com contribuições proeminentes na função de verossimilhança e pode exercer uma forte influência
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nas estimativas de máxima veiossimilhança, representada por

Q(0, «,, o'lÕ) KIP.(a, «,, ','jY, Yo , x)j
n mi n+r

>l, >1: «,ijEJZij(OjY, Yo, x)j + >ll: «,:Eito.(OJY, Yo, x)j
{:;l .j=1 {=m,+l
n mí

>l: >1: '2«j (o, ''lÕ) +
{=i.j=i

n+r

>ll: (2«(o,','lõ),

em que /.(O, a', w'jY, Yo, x) = EZ:i EZi oijZij(OjY, Yo, x) + E:::=.: wlZoi(OjY, Yo, x). Que é a
soma do primeiro e o segundo estágio das funções de vei'ossimilhança, respectivamente. O vetor w ::

("11,...,"1«.-,"21,-.-,"Dm,,'' ' ,'''«:,...,ul..)T éumvetor(ELi«H)xl,''' l,. ..,wL+,)
é , x l com ',o ...,l)T , Qiij(O,',lõ) (O',IÕ) e Q«(a,','lÕ) = ulQ2i(alÕ), com
(2iij(OIO) e Q2i(OIO) dado por

Quj (010) -iz.s(.?) - !z.p(.g) - ã; {Ê«(%

ii {Ê«(ái -- xi)' + -E2:} ,

-;z.g(.?) - ibà«(vu - a - pxo)'

a /3ái)'+-En}

Q2{ (010)

Neste caso a matriz
''ãÕã(Õ:=;jT' ,U')-(oo' As primeiras >1:::i 71% colunas tem

elementos

aQ«j(0, wl0) .
aaâoij lcoo

aQi j(0, wl0) .
a/3aOij IUo

aQiij (a, wl0) .
aa?auij I'Jo

aQiij (0, ',lO) .
õagõoiJ i".

;Êi{(Ej a-Pi{),

] 29aj.gu!@
iiâi(Xj--a--Pâi), aX.Õ.i.

-ib' + ãb {Ê«(Xj - a - pâ;)' + E: } ,
-q -'- à-«@;

:#ãE:'i«. - '

aÜIÉPi«. - ',
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para á = 1,. - . ,n, j = 1, , mi e as últimas r colunas do vetou Au. têm os seguintes elementos

aqui (0, «,lO) .
ÕclÕur IWo =;(yo: a-PXo),

aqui(0, «,la) .
aPÕe' lwo

a - pXo),

aQ2{ (0, «,lO) .

aX. âo! lw'
@@(Zo: #Xo «),

pXoaQ2{ (a, «,lO) .
aa?õ«,{ i"' -Ü *B'«. «)',

aQ2{ (0, «,lO) .

agia«,! I".
0,

para { = n + l, . . . ,n + r

Perturbação da uaüáuel resposta

A perturbação das variáveis respostas Y = (YÍ,. . .,Y=')T, em que Y{ = (XI,

Yo = (Yo«+l, - . - , }h.+,) é dada substituindo Hj por Eju ' bj + wij, e Xoi pot Yoíu'

E«.)
Hoi + «,{

Neste caso uo = O e

C? iij (010) -;z.g(.?) - ;!.g(.g) 5b {Ê«m.«, #ái)' + E: }

iÜ {Ê«(ú' - x'y +
l

Q2{(010) -;Z.g(a?) - 5bÊo'(Vn:«,' - a - pXo)'

l

A matriz A«. tem as primeiras )ll: :i m colunas dadas por

aQiij(010) .
ãiMí-"'

Kl{ aC?iíj (010)

.? '
Qi j(010)
aXoaoij l o

0

aQiij (010) .
aa?õoij '"' $(bj-'- pá:), g$:1?i«.-',

para { :; l, ,n,.j = 1, , mi. As últimas r colunas de A.o têm os seguintes elementos

aQ,{ (olo) .
'ã=lã::r' loo
V XVUf;

aQ2i(Ola) . ÂoiXo
ãÕãr'i"''

aQ2{(010) . ÂoíP
aXoÕ«4 l"' ' ';ã'''

aqui(010)
'ã:53:::Í loovvcvwi #'«.

(2 pXo) , qãPi«. - '.
n +l,-..,n +r
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Perturbação do parlâmetro de escala a?

Para estudar os efeitos da suposição feita sobre o parâmetro de escala ac2 , convidei'amos a per-
turbação a2 : = afia?, que corresponde à distribuição do erro aleatório u heteroscedástico. Sob
este esquema de perturbação, o modelo não perturbado é obtido quando wo = (1, . . . , 1)T. Neste
caso, temos que

Qlij(010) -;z.p(.:.,J -

àÍ*«@.
-;z.p(.:.,P -

;z.,( j)

X.)'+-E,} .

i:l;-Êu(}h - a - pXo)'

c- - pái)' + -Ei}

Q2i(010)

A matriz Au. tem elementos dados poi

a(2iij(010).
aaac.iij loo

aQiij (010) .
a/7auij IUo

aQlij (Ola) .
aa? a«,:j '"'

-:Ç(Xj - a - Pá.),

-!#!Hj - a - Pá0, É:l:gl0Í«,. - ',
-ãb- {Ê«(bj - a - Pá.)' + .E:} , eglãeiO - .,

pai'a ã = 1, ,n,.j = 1, , mi. As últimas r colunas de .A.. têm os seguintes elementos

aQ2{(010)

aC?2í(010)
aXoaq

aC?2í(010)

aa:a«,!

?( -Pxd, eg$gl#--8=#(n-«-pxd

!f(% -Px0, eg:é;lP--;$(n
0

para á :; n + l, . . . ,n + r

Perturbação do part2metro de escala a:

Para estudei os efeitos d suposição feita sobre o parâmetro de escala a2, consideramos a per'
turbação a2.: = uiia2 , que corresponde à distribuição do erro aleatório u sendo lleteroscedástico
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Neste caso, temos wo (1,...,1)v,

Qiij (010) -;z.g( ?) ;z.g(.i.,)-ãblÊ«W,
:;l- {Ê«(ái - x:)' + -E«}

-;log('?) - 5b'Âo:(vu - a - /3xo)'-

a /3á{)' +Eii}

C22i (010)

sob este esquema de perturbação, o modelo não perturbado é obtido quando wo = (1,
matriz Aw. têm elementos, para { = 1, - - . ,n, .j = 1, . . ,mi, dados por

,l)T. A

: # - ., IW-., eW-.
%'w - o, %ãg0- {*«w:-xJ'-'.',}

Claramente, as últimas r colunas de A..., para á " n + l, , n + r, têm elementos nulos

4.4 Aplicação
Nesta seção ilusttamos os métodos propostos utilizando dados leais dos laboratórios químicos.

Em nossa aná]ise, supomos as distribuições normal (N), t-Student (T), s]ash (SL) e norma.] con-
taminada (NC) da c]asse h4EN, para fins comparativos. Como discutido em Ltingt' cí a.Z. (] 981)),
escolhemos o valor de p maximizando a função de verossimilhança perfilado como segue: suponha
0 = (OÍ,O;)T, onde 0i é de interesse e O2 é um parâmetro considerado como conhecido, então

a verossimilhança perfilado de Ot é ZP(Ot) = mano.Z(Oi, O2). Além disso, ao aplicar o enfoque de
Zhu e Lee (2o01) em MCC-MEN sob os esquemas de perturbação descritos na Seção 4.3.2, identif-

icamos observações influentes usando M(0) da curvatura 13.fe,.. com c* = 3 (veja Seção 2.3).
Como sugerido poi Lu e Sono (2006), usamos as quantidades TRC e MRC, pala mostrar o

impacto das observações influentes detectadas. As quantidades TRC e MRC são definidos poi

rxa=ll'l- 0. jea4Ra=mazj .,n,
J

respectivamente, em que np é a dimensão de O e 1/1 significa o estimados de MV de O depois que as
observações do conjunto indexado / são i-emovidas.

Também, comparamos os modelos de MEM (MCC-N,MCC-T, MCC-SL, MCC-NC) através

dos critérios de informação. 'rês critérios foram usados: o critério de informação de Akaike (AIC,
Z(Õ) + P), critério de informação de Schawarz (BIC, --i(Õ) +0.5Zog(n)P) e o critério de informação

de Hannan-Quina (HQ, Z(Õ) + Zog(Zog(n))P), em que Z(O) é a informação de log-verossimilhança
avaliada em O (Log-lik) e P é o numero de parâmetros livres do modelo. O método proposto foi
codificado e implementado no pacote R.
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4.4.1 Dados do elemento bário

Nesta seção apresentamos algumas aplicações usando dados fornecidos pelo laboratório químico
do "Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPTFC Biasil. O interesse principal é estimam a concen-
tração desconhecida Xo.

A Tabe[a 4.](a) apresenta os va]ores fixados das concentrações das so]uções padrão e das corres-
pondentes intensidades observadas para o elemento químico bário, que são fornecidas pelo método
de espectrometria de plasma. Esta série de dados é referida. como pàmeiro estcígio do modelo de
calibração. A Tabela 4.1(b) apresenta as intensidades observadas que correspondem às 3 soluções.
Esta série de dados é deferida como s(Uu7zdo estágio do modelo de calibração. Todas as estimativas
foram calculadas considerando as intensidades divididas ente-e 10000.

Como discutido em Lí\time ef aZ. (1989), escolhemos o valor de p maximizando a função de
verossimilhança perfilada . Utilizamos p ;:: 2, 1 para a distribuição T, p = 1, 1 para SL e p =
(0, 13; 0, 20) para NC.

A Tabela 4.2 apresenta as estimativas de lvlV de a, /3,Xo, ac2, ag e a amplitude do intervalo
de confiança U(Xo). A amplitude t/(Xo) é dada pelo produto da raiz quadrada da estimativa da
variância de Xo e 1,96. Podemos observar que a estimativa do parâmetro de escala a2 é pequenha.
Em Boas c Sandox;al (2010) foi proposto o modelo de calibração linear assumindo que as variáveis
independentes são sujeitos a erros de medida heteioscedástico, em que as variâncias de erro de
medida são assumidas conhecidas e nas aplicações observa-se que essas variâncias são pequenas.

A Figura 4.1 apresentam os gráficos de índices de .ü4(0) para os quatro esquemas de perturbação.

Desta âgura observamos que a observação ll é identificada como influente em O sob a perturbação
de ponderação de casos, para a distribuição N, SL e NC. Entretanto, notemos que para esta série de

dados, MCC-T acomoda ligeiramente melhor as observações influentes. A Tabela 4.3 apresenta a
comparação das medidas de TRC e MRC para os diferentes modelos com a observação ll suprimida,
pode-se observar que as menores mudanças ocorrem sob a distribuição T, assim nossa conclusão

principal é que as estimativas de MV do R'lCC-T parecem ser mais robustas frente às observações
afastadas para os quatro esquemas da perturbação considerados na ilustração. Poi outro lado, na
Tabela 4.4 observamos que a distribuição T apresenta os valores mais baixos dos critérios AIC,
BIC e HQ. Como especado, a influência de observações influentes é deduzida quando consideramos
distribuições com caudas mais pesadas do que a normal, com a distribuição T significativamente
melhor.

Tabela 4.1: (a): Concentração (mg/g) e intensidades das soluções padrão do elemento bário.(b)
das soluções para o elemento bário.

a

Intensidade

Xi = 0, 1 X2 = 0,2 X3 = 0,5 X4 = 1,06
185082,2 373543,2 913829,3]895804,6
184583,0 375166,9 894229,6 1926319,8
184906,3 369481,1 911759,2 1886632,8

Xi (b)
Intensidade (Ho)

279034,2
279562,1
278462,2
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Tabela 4.2: Estimativas dos parâmetros do modelo de calibração controlada de SMN pata o elemento químico
bário. Os valores entre parêntese são os erros padrão assintóticos estimados.

Amostra l Distribuição
N

â
1,138
0.437'
0,570
0,216'
0,953
0,311)
1,045
(0,337

7
1,786e+02

(0,733:
1,801e+02

(0,362)
1,792e+02

l0,519)
1,790+02

'0,560

1,499e.-0]

(0,003:
1,518e-01

(o,001
1,503e-01

(0,002)
1,501e-01

lo,oos)

a'

8,459e-01
'0,360'

4,280e-02
(0,030)

1,035e.-01

(0,061)
3.430e-01

lo,i89)

.2

Õ

5,747e..07
7.652e-06
1.177e-06

(1,524e-06
9,545e.-07

],768e-06)
3,245e.-07

l4,iol.-06)

U(Xo)
7,031e-03

2,542e-03

A 4,241e-03

5,586e-03

Tabela 4.3: Elemento bário. Comparação das mudanças relativas nos estilnadores de MV em termos das
medidas TRC e MRCI pala os quatro modelos seleccionados.

4.4.2 Dados do elemento cádmio lll

Nesta aplicação usamos os dados de calibração para cádmio na massa lll (Àlillard e Neercllal,
2004), que foram fornecidas pelo "The United States Environmental Protection Agency" (U.S. EPA).
Estes dados são descritos na Tabela 4.5, que apresenta os valores fixos da concentração das soluções
padrão e das intensidades observadas correspondentes ao elemento cádnlio. Estes dados são refer-

entes ao pómeáro estágio do modelo de calibração, entietantq, tomamos as intensidades observadas
que correspondem a XS ;: 20 para serem os dados referentes ao segurado estágio do modelo de
calibração.

Tabela 4.4: Amostras A e B do elemento bário. Critérios de informação

Distribuição TRC MRC

i
9,285
1,929
2,860
14,321

8,376
1,166
2,061
13,379

Amostra Distribuição [(o) AiC BIC nQ

A â
20,09 25,09000 23,556 21,723

-17,72 22,720 21,186 19,353
18,8] 23,810 22,276 20,443
18,77 23,770 22,236 20,403



48 CAPITUL04. MODELO DE CALIBRAÇÃO CONTROLADA MEN

[Fabela 4.5: Dados do método 1638 ]CPMS de E.U. EPA para cádmio na massa lll (ng/L)

A Tabela 4.6 descreve as estimativas de MV de a, P, Xo, a?,a2, e a amplitude do intervalo de
co«nanç, U(Xo).

A Figura 4.2 apresenta, pa-ra os dados do elemento cádmio 111 o gráfico de índices de M(0)
(veja Seção 2.3) para os quatro esquemas de perturbação. Podemos observar que as observações

27, 29, 30 e 33 são identificadas como influentes. A comparação das medidas TRC e l\4RC, baseada
nos diferentes modelos é dada na Tabela 4.7. Os resultados mostram que os estimadores de MV
do MCC-SL são menos sensíveis à presença de dados atípicos. Assim, nossa conclusão para este
exemplo é que as estimativas de MV do MCC-SL padecem ser mais robustas às observações afas-

tadas, e igualmente aos quatro esquemas de perturbação considerados para a ilustração, do que as
correspondentes estimativas dos outros modelos. Por outro lado, na Tabela 4.8, inspecionando os
critérios de informação temos que o MCC-NC apresenta um melhor desempenho.

'lhbela 4.6: Estimativas dos parâmetros do modelo de calibração controlada SMN usando os dados de cádmio
de E.U. EPA lll. Os valores nos parênteses são os elmos padrão assintótícos estimados.

4.5 Conclusões

Propomos uma nova classe no modelo dc calibração controlada, usando dista-ibuiçõcs dc niistuias
de escala normal. Nosso enfoque generaliza o resultado dado em Boas et /at. (2007), é um modelo
sem repetições na variável independente e supõe que os ermos têm distribuição normal. O método
de influência local é desenvolvido pala o MCC-RIEM para quatro esquemas de perturbação.

Nas aplicações consideradas temos que os tamanhos de amostra dos dados da análise química

Conce«oração (X) Sinal (Y)
Xt=0
X2
Xa = 20
X4
Xs = 100

0,88 1,57 0,7 0,8 0,54 ],83 1,34
[O,17 11,13 11,66 10,80 11,11 ]1,95 11,14

19,97 20,28 23,20 22,12 18,01 24,83 21,10
54,78 49,00 51,92 49,00 54,75 50,25 50,03
97,06 94,60 102,54 101,09 99,20 93,71 100,43

diqtrihlliPãn â ã .f. l;i. P; tÍlIa

 
1,541 0,974 20,348 4,338 9,999e-06 1,815

(0,561)(0,010)(0,926)(1,102)(0,491)
1,218 0,982 20,250 1,146 9,995e-06 1,150

(0,319)(0,006) 0,587)(0,574)(0,142)
1,249 0,981 20,338 0,603 9,990e-06 1,052

(0,308)(0,005)(0,537)(0,234)(0,073)
1,236 0,979 20,112 0,467 9,994e-06 0,941

(0,226)(0,004)(0,480)(0,112)(0,066)
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Tabela 4.7: Dados de cádmio de U.S. EPA 111. Compaiacão das mudanças relativas dos estimadoies de R4V
em termos das medidas TRC e MRC para os quatro modelos selecionados.

Tabela 4.8 Dados de cádmio de U.S. EPA l ll Critérios de informação

são pequenos e na nossa proposta consideramos medidas repetidas, o qual facilita a aplicação do
método de diagnóstico de influência local. Observamos que existem modelos de caudas pesadas que
que porporciona um melhor ajuste quando comparado com o modelo normal.

Observação Distribuição TRC MRC

27 â
751.8070
289.3134
189.1779
751,4063

751,5397
289,2605
189,1393
745.5338

2g i
0,0260
0,0490
0,0907
7,4344

0,014]
0,0275
0,0626
7,1698

30 â
0,0294
0,0460
0,0007
7,6082

0,0201
0,0274
0,0003
7,3449

33 â
1147,4150
414,1122
271,91]4
281,4617

1147.3260

413,9527
271,7098
281.4516

27,29,30 e 33 i 753,9724
224,734]
149,4543
211,7541

753,5473
224,3170
148,9719
211,4594

Distribuição [(o) AiC BiC nQ

{
-75,341 80,341 78,807 76,974
68.963 73,963 72,429 70,596
71,097 76,097 74,563 72,730

-66,510 71,510 69,976 68,143
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Perturbação de pondemçao de casos Perturbação na variável nsposta Perturbação de ponderação de casos Peítuíbação na variável nsposta

9,
=

Ináce

Perturbação de ({ Perturbação dei{ Perturbação de aÍ Perturbação dnz

Indnlnáce

(a) Nonnal (b) t-Student

Perturbação de pondemçao de casos Perturbação na variável nsposta Perturbação de ponderação de casos Perturbação na variável nsposta

4 6 8 10 12 14

Perturbação de az Perturbação de({ Perturbação de i{ Perturbação dei{

2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14

(c) Slash (d) Normal contaminada

Figura 4.1: Elemnto bário. Gráfico de índices N'1(0) sob os quatro esquemas de perturbação
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Perturbação de ponderação de casos Perturbação na variávelresposta Perturbação de ponderação de casos Perturbação na variável nsposta

Ó
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(c) Slash (d) Normal contaminada

Figura 4.2: Dados do elemento cádmio 111. Gráfico de índices M(0) sob os quatro esquemas de perturbação
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Capítulo 5

Modelo de regressão heteroscedástico com erros de medida

K [ T,.+.,. '] ] i "D n
1/ 1P .l J.XXUX v \A t4 :Í«JLU

A regressão linear é uma ferramenta estatística muito utilizada e foi sujeita a amplos estudos na
literatura por mais de século. Ein muitas aplicações a variável resposta (3/i) e a variável explanatória

(zi) não são diretamente observadas, são medidas com ergo. Como em Kulathinal et a1. (2002),
asumimos que o par de variáveis aleatórias de interesse, (z{, yi), é tal que

N(a + Pzi , a')

N(p, , a3)

(5.1)

(5.2)

e cada um destas variáveis é observada com erro, isto é

Xi

E
z{ + ?7,i

yi + 773/i,

(5.3)

(5.4)

á = 1, . . . ,n, em que 77i = (77,i,771r{)T é independente de l9{ = (z{,3/i)T, 77,i e 77Vi são independentes
e normalmente distribuídas com média zero e variâncias conhecidas r=i e zvi, respectivamente. Isto

implica que os dados observados Z{ = (Xi, }:)T têm distribuição normal bivariada com média
p - (/z,, a + Pp,) e matriz de covariânbias

#'a3 + a' + rp; ]

A avaliação de aspectos de robustez das estimativas dos parâmetros em modelos estatísticos foi
uma referência importante de vários pesquisadores nas últimas décadas. Conforme visto no Capítulo

2, a metodologia de eliminação de casos, a qual consiste em estudar o impacto nas estimativas dos
pa-lâmetros após tet retirado observações individuais, é provavelmente a técnica mais utilizada pala
detectar observações influentes. Galga. e( ü/. (2003) consideram a aproximação proposta por Clook
(1986t)) pala avaliam a influência local no modelo de calibração comparativa sob a distribuição
t-Student. Osorio ef íz!. (2009) consideraram a aproximação proposta por Zhu e Lee (200]) para
avaliar a influência local no modelo de Grubb's sob misturas de escala de distribuições normais

53
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(Andiews e hlailows, 1974). Em de Castra ef í,.i. (2007) se utilizou esta metodologia para o modelo
funcional normal heteioscedástico com erros de medida, notando, sob algum esquema de perturbação
usual, a falta de robustez das estimativas de mínimos quadrados frente às observações atípicas.

Neste capítulo, consideramos o modelo definido acima e estendemos o trabalho de Kulathinal e

et al. (2002) assumindo que Z{ segue a distribuição de MEN, o qual resulta. numa classe flexível de

modelos para uma estimação robusta em modelos com erro de medida multivarados. Além disso,
a classe de misturas de escala de distribuição normal é uma classe de distribuições que contem
como elementos as distribuições: t-Student (T), slash (SL) e a normal contaminada (NC). Todas
estas distribuições têm caudas mais pesadas do que o normal, e assim podem ser usadas pala uma
inferência robusta em muitos tipo de modelos.

5.2 Mlodelo proposto e inferência

Para especificar o modelo heteroscedástico com erros de medida na classe h4EN, primeiro, no-
tamos que o modelo definido em (5.1)-(5.4) pode ser escrito como,

Zi E)Tl0i N2 (0{ , I'i)

N2(P,E),
(5.5)

(5.6)

á = 1,...,n, em que oi = (zi,3/i)T, 'ri = z)(r=i,rü), p = a+bpz, E = 1 é= /3Óz lj
com a = (0,c-)T, b = (1,P)T e Z)(a,b) = dãag(a,b). CI««nente, a formulação implica que

Zi «, N2(p, Ei), com Ei = E + 'ri.

Em de Clastio e Galea (2009) se estudou o modelo de regressão heteroscedástico funcional con-
siderando a distribuição t-Student. Neste trabalho, para uma estimação robusta dos parâmetros
seguimos a sugestão de Pinheiro et a.Z. (2001). O modelo adotado segue a estrutura hierárquica
como em (5.1)-(5.4) e considera a distribuição h'IEN, ou sda,

Z{ = (Xi, E)Tl0í MENaQ8i, I' i\H )

MENaÇH ,'E \H) ,

(5.7)

(5.8)

ou, equivalentemente, como

Zijl9i, [4 = %

K
N2(0{,K(u{)'ri), 0ilU. = u «' N2(P,K(ui)E),
H(ui; p) .

(5.9)

(5.10)

Temos que

}'''a,(Zijdi) :1%. (5.11)

Daqui por diante, chamaremos este modelo de MH-MEN estrutural. Integrando em uí, esta formu-
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loção implica que
Zí «. À/-EN2(P,Ei;n'), { = 1,...,n.(5.12)

Seja z ,...,z=')T u =(ul,...,u.)T e l9 =(Oi,...,O.)T. Então, sob a rep-esentação
hierárquica (5.9)--(5.10), segue que a função de log-verossimilhança completa associada a y.
(yT, uT, OT)T é dada por

. m

Z.(Ojy.) ; I'g IXI - ; >1: K':("{)(0 - P)"E':(0 - P),J

em que c é uma constante independente do vedor de parâmetros O = (a, /3, p,, ag, a2).

Seja O(k) =(a(k) ,/3(h), p9), a2(h), a2(k))T a estimativa de O na k-ésima iteração, Ê(k) - EJK-i(t/.)IO(k) , y.j
e

â'©
=(k)0

Rlk)Gou]0i]%, Z:, Õ(k)] -(e'i(U + ?it)':,
.El0ilu:, Z.,ÕWI - PW + ÕW?ii(Zi ÊW).

(5.13)

(5.14)

Segue que a esperança condicional da função de log-veiossimlhança completa têm a seguinte forma

C?(OIÇO;)) = c - ; log IXI -- ! >1,ÊW (Õl© -- p)VX'i(8ln - p) -- ; >1: tr(Õl©E)JJ

Os passos da maximização, condicionalmente maximiza C?(OIO(h)) com respeito a O(h), obtendo
a nova estimativa O'" ' '', como descrita a seguir:

Ba'o - xli;ll;ír- - (Pl*-'o,Pg''n)"

=.1 1 1Z

Logo pode ser estimado consistentemente a partir de & e E como

Ê@+D - : }.(ÕI + Í©(8Í© - ii@+o)(8w - P@+D)T) -

\.(k+l)é''ll
v(k+l)

xÍ5+o ]
-g':'J

Pg'+U - PÍk+0, 8:@+n . ÊÍ'i'''D, Õ@+0 . ÊÍE'''n/ÊÜ'''0, â@+D - Pa+0 P +oPÍ+o

a'a-''o -(ÊIE'''oÊ(?+o o)/Êí?'''n

Observamos que o dgoritmo proposto compartilha a simplicidade e a estabilidade dos algoritmos
EA'l para a estimação da máxima veiossimilhança introduzida por t<ttiat:liin?tl cZ {zZ. (2002) para o
modelo normal. Coinputacionalmente não é caio e garante estimativas não negativas do parâmeti-o
de escala, â:2(k+i) > 0.
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5.2.1 0 escora e a matriz de informação observada

A função de verossimilhança para O - (a,P,p,,a3,a2)V, dada a amostra observada z =

(zr, . . . , znT)T, é da forma

z(o) - >ll:z:(o), (5.15)

em que Zi(O) - -- log 2r ; log (IXil) + log.IC, com

00 / l \

Ki Ki(O) («i)exp l --='; :(ui)d l d#(uí),
0 \ 's ./

e d = (zi p)VEÍi(z{ p) é a distância de Mahalanobis. Usando a notação

-?'«, - .z' «'"'«:, .« (-i«-:'« ,') '«'«,,

w = 1, 2, 3, tal que, Ki(O) pode ser expressado como .IG(O) = 1?(1), para { - l,

vedor escore U(O) é dado por
} m, segue que o

-''«, -ÊW - -;$ "W" *$ :i9
e a matriz de informação observada. L(O) é dada por

L(O)
Z fS õOõOx ' 'ÍgK? aO ÕOx

G .L ]l$.
$2Í .K, 80âOT '

(5.16)

em que

9 - -;«?.,,B, :h - ;-?.;,33 - ;e.:,:h.
As derivadas de log (IEil) e di envolvem tediosas manipulações algébricas. Para as distribuições

consideradas neste trabalho, as integrais acima podem sei escrit.as como:

+ t Student.

l?(.«) 2wP"/2l'(.« + P/2)
I'(p/2)(p + di)"/'+"

B Blush

l?(«,) '=#P' (« * «, {)
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e No1w,al corta;mimada,.

"?(«) - M{«,"-:''":(M;.,1l) --o «:(@;',:)},

5.2.2 Matriz de informação esperada

A seguia obtemos a matriz de informação de Fisher do vetor de parâmetros O = (a, P, p, , a:, a2)T

Seja a parametrização O* = (pl, p2,ait, a12, a22)T, em que pi = p,, /z2 ' a+Plzz, all = a:, o'12 =

Pa: e a«

A matriz de informação de Fisher para O* - (p, a), em que p = (pi,p2) e a = (aii,ai2,a22),
assume o seguinte bloco diagonal:

1,Z , 7&

'''*,-l':'' ,:, l,
em que /(p) = EZi 2d Xi: e .Z(a) = }:=:i &(a)

O (r, s) ésimo elemento de -Ü(a) é dado por

',«'., - Y (#' - :) -- #« {,;: '. ',,-;: :: '.,} ,
em q« dX:(Q)H],/x.[W'(a)Uí21 com H - ]jX:]],X: «., SMN2(0,1,;n) e

bi,- = tr {Eii Úi(r)} tr {Eii Üi(s)} Para alguns casos de distribuições de l\4SN é possível
obter as funções dxi e /Hi explicitamente, pala outras distribuições podemos obter usando as
técnicas de aproximações Monte Carlo. Temos que, pala a distribuição t-Student com p graus de

liberdade dx{ = ãlÍiligi} e /Hi = --i;:iT', e para a distribuição normal podemos obter dxi e /H{
fazendo p = 1 nas funções correspondentes da. distribuição t-Student.

Logo, voltando a nossa repalametrização, encontramos a matriz de informação de Fishei para O,

.r(0) (0*)-r(0*)J(0*)T

em que o Jacobiano é dado por

0

l
0

0

J(a*)

l 0 0 0

  0 all 2an

H 0 0 0

0 l H crll
    0 l
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5.3 Influência local

5.3.1 Matriz Hessiana, QO(O)

A fim de obter as medidas de diagnóstico pala a iníiuência local de um esquema de perturbação
particular, é necessário calcular

Qo(o)
a2(2(0IÕ)

com I'-, n- = cl, /3, pz, a2 a2. Logo, a matriz Hessimia têm elementos dados por

Q«.
7Z . 7Z .

X3, '9.p- X3:Ó:,., '9.,, -o, õ-z -o,
{-l {-l

7Z « n . 7}

,,. - - - #Ó:,0, épp - - E :Ó?,. - }: .3Õ",'

0, êp.z i2,i+pâ22,i),

E :F ,,. , õ,,.--Ea'
Xã ,. , ê,,.,-', ê.z.:-ã%-E$@:,:

lZ

Z

Qp",

P,)2,

o, (9.,.: - i> >1:$@,,: «-pÓ-,J',

.m ««. Õ: - @:,.,Ó,,J" . â. - l '::,' -",' l.
ü &21,{ 3 ó22,{ l

5.3.2 Equema de perturbação de casos

Consideramos o esquema de ponderação de casos pala o modelo definido em (5.9) (5.10)
Con$íderamos uma atribuição arbitrária de pesos para o valpr espetado da função de log-

veiossimilhança completa (função (2 perturbada), a qual pode capturar observações com proem
mente contribuição na função de log-veiossimilhança e pode exercer uma forte influência nas está
mativas de máxima verossimilhança. Isto é representado poi

Q(0, «,lo)
m 7n

EJZ.(o, "lr.)l - }: «':nlz.(ojy.)l - )l: «':Q(olÕ)
.j=i .j=i

em blue u., = (coi, ,«,.)T é um «tor n x l com «,o , l)T. Neste caso, a matriz Au.
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"'ãããÕ::Í 2- 800uT têm elementos dados por

a'Q(0, ',.IÕ)

a'Q(0 , «,.IÕ)
a13awi

a'Q(0 , ',.IÕ)
a»,atou

a'Q(0 , w.IÕ)

Õ'Q(0, w.IÕ)

3('92,i -- a -- PÓi,i),

$1:4(Õ,,: a - PÓ:,;) - a3(Q«,: + PÕ«,.),a'

3@:,: - p,),

-ib + 11%('i:,: - p,y - li(õ::,: + 2pâ«,. + #'õ«,.),

,: - Pó:,o' â«,'.

5.3.3 Teste de hipótese

Seja P = (a, P)T e por simplicidade consideramos que exista I'n(O*) = limo-,m i/n(O*) (isto
é, cada elemento é finito), positiva definida. Logo, podemos construir as estatísticas de razão de
veiossimilhança (LR), estore (SR) ou Wald (W) para testar a hipotese nula Ho : C/3 = d , onde
C é uma matriz de dimensão q x 2 com posto(C) ;: q $ 2 e d é um vetou conhecido, q x 1. Por
exemplo, é de particular inteiese testar a hipóteses Ho : P = 0 e neste caso C = (1,0), d = 0 e
g = 1. Estas hipóteses (ver, Sen e gingar, 1993) podem sei testadas usando as estatísticas,

/,X - 2lZ(Õ) r(Õ)l, Sa IUp(Õ)l"lLã(Õ)jjUp(Õ)l

W = ICÕ - djTJCLã(Õ)CTJ':jCÕ dl,

onde Z(O) é a função de verossimilhança, UP e Lj;i correspondem à partição de U(O) e L'l(O) colmo
l v--l v--l l

0 -- P - (p,, a3, a2)T e P = (a, /3)T. As três estatísticas seguem assintoticamente uma distribuição

quiquadrado com q graus de liberdade (Xq)

5.4 Estudo de simulação

Nlediante simulações de h/fonte Carão avaliamos o desempenho dos estimadoies e o podem- da
estatística de teste Wald.

Para avaliar o desempenho dos estimadores geramos 1000 amostras Monte Carlo do modelo
MH-NIEN considerando a. distribuição t-Student (b'rH-lvIEN-T) com I' = 5 graus de liberdade. Os
tamanhos ainostrais são n = 50, 100, 150. Os valores dos parâmetros são: cv = 1, 5, P = 2, p, = 2,

a3 = 4 e a2 = 10. A raiz dos parâmetros de escala Tn e Ty são gerados da distribuição gama cole

,com
definido na Subseção 5.2.1, com U(O) - (UP' [/'r./3)T e L': -

'131S '13,0 P
Laia,p LÕl-P,o-P

e
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parâmetro de forma l e de escala 2 para r= e 5 para rg

A Tabela 5.1 mostra a média aritmética das estimativas EM (Média), o desvio padrão das
estimativas EÀ'r (DP), a variância estimada (Vm), o vício médio empírico (Vício) e o erro quadrático
mêdio empírico (EQA'l) dos parâmetros a e #, para o R'IH-MEN-T e para o MH-lVIEN considerando a
distribuição normal (MH-MEN-N), das amostras simuladas. A variância estimada é obtida mediante

a matriz de informação esperada, o vício médio empírico é dado por >-jly(çb -- é)/1000 e o el'ro
quadrático medio empírico (EQh'l) é dado por >1,:11T(#Í @)2/1000, em que é = cl ou P. Nesta
tabela observamos que os DP, vício e EQM dos parâmetros de interesse a e/i sob o modelo t-
Student são menores para todas as situações, ou seja, uma escolha errónea do modelo pode levar a
inferências ineficientes, incluindo a construção de intervalos de confiança.

A Tabela 5.2 apresenta a poicentagem de seleção do lvIH-MEN-T, segundo o criterio AIC. Obser-
vamos que quando o tamanho de amostra desce, o criterio AIC tende a selecionar adequadamente
o modelo correto.

Estudamos o desempenho da estatística Wald do teste de hipótese, considerando 5 % de nível de

significância nominal para o teste. A Figura 5.5 mostra a porcentagem de rejeição para a hipótese
.17o : /7 ::: 1. Baseado em ]00 amostra geradas do modelo MH-MEN-T, com os seguintes parâmetros
ê C ]--2, 1,0, 1,2,3,4,5], a = --2, p,:; --2, a3:; 4 e a2 = 10. A raizdosparâmetrosde escalaTz e

ry são geladas da distribuição uniforme em (0.5, 1.5) e (0.5, 4), respectivamente. Nesta figura a linha
horizontal corresponde ao nível de significância nominal 5%. Podemos observar que o h/IH-h'IEN-N
tende a rejeitam .ZZo, quando esta de fato é verdadeira, isto é, uma má especificação da distribuição

Tabelas.1
estimados

R4édia, desvio padrão (DP), variância (Var), vício e erro quadrático médio (EQM) tios parâmetros

Tamanho amostral AIC (%)
50 78.9
100 90.5
150 96.4

Tabela 5.2: Porcentagem de seleção do R{H-MEN-T, segundo o criterio ATC

uvo uc&uvo FJvub iu vaü cb iiiiçiçiibiaD GiiaLiaJD DLJLJiç (iD iiiilbt;Dçõ uç lllbçlçDDC.        
Amostra MH-MEN a   P    

(n) h,índia DP Var Vício EQM Xãê;iü DP Var Vício nQM
50 N 1.545 1.374 1.162 0.045 1.889 2.023 0.536 0.125 0.023 0.288

T 1.537 1.138 1.179 0.037 1.296 2.02] 0.423 0.160 0.021 0.179
100 N 1.596 1.058 0.689 0.096 1.128 2.026 0.415 0.273 0.026 0.173

T 1.554 0.864 0.709 0.054 0.749 2.003 0.341 0.099 0.003 0.116
150 N 1.546 0.840 0.437 0.046 0.706 2.024 0.327 0.046 0.024 0.107

T 1.529 0.692 0.442 0.029 0.479 2.014 0.255 0.060 0.014 0.0654
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Figura 5.1: Porcentagem de i'eleição do teste de hipótese .17o

5.5 Aplicações

Nesta seção apresentamos duas aplicações do MH-lvIEN, as quais são dadas para dados hipotéti-
cos, a primeira aplicação é para dados gerados do MH-MEN-T e ajustado para as distribuições
t-Student e normal. Na segunda aplicação, temos dados fictícios gerados a partir de dados reais
MONICA e ajustados segundo as quatro distribuições selecionadas.

5.5.1 Dados do M.H-MEM-T

A seguir mostratemos a aplicação do nosso modelo proposto com dados hipotéticos de tamanho
n = 200, gelados do MH-lvIEN-T, pala p = 2.1 graus de liberdade, e com os seguintes pa-iâmetios
cv :: 1.5, /3 :: 1, p, = 2, a3 ::: 16 e a2 ::: 10. A i'aiz dos pai'âmetros de escala Tz e Ty são gerados
da distribuição gama com pa-rametro de forma l e com parâmetro de escala 2 pala r= e 5 pala ry.

A Tabela 5.3 mostra as estimativas e os erros padrão assintóticos estimados dos paiâmetios de
MH-MEN-N e MH-h/IEN-T. Também mostra-se o valor de log-verossimilhança (Z(O)) avaliada. na
estimativa dos parametios. Observamos que as melhores estimativas são dadas pelo lvIH-MEN-T e
os respectivos ermos padrões são menores quando comparado com o lvIH-MEN-N. Segundo o valor
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Normal t-Student

0 2 4 6
índice

8 0 2 4 6
índice

8

Figura 5.2: Dados gerados do MH-h'IEN-T. Envelope simulado para o MH-hIEN-T e h'IH-À'IEN-N

de log-verossimilhança, temos que o AIC selecciona como melhor modelo o MH-MEN-T.
A Figura 5.4 mostra os envelopes simulados para os modelos normal e t-Student, nesta figura

observamos claramente que a distribuição t-Student ajusta melhor os dados.

Tabela 5.3: Estimativas dos parâmetros de regressão usando dados gerados do MH-A'IEN-T. Os valores nos
parênteses são o

5.5.2 Dados MONICA
O projeto WHO lvlONTCA é um estudo de monitoramento de doenças cardiovasculares. Os

dados são estimativas de tendências (y) nas taxas coroná.rias e tendências do evento (X) no valor
médio de risco para a população de homens (Ver Kulathinal et al., 2002). Nossos i-esultados foram
obtidos usando o software R.-project.

Estudamos os dados "À'lONICA"com a finalidade de exemplificam nossa abordagem, assim, como

is ei-FOS padrão assintóticos estimados.      
Distribuição â /7 Íi, a2z a2 z(o)
N 0.958 0.896 -2.330 58.776 44.364 1423.656

(0.616) (0.079) (0.566) (6.352) (6.330)  
T 1.415 1.03 ' -1.886 19.169 8.595 1354.206
« (0.453) (0.100) (0.411) (3.210) (2.645)  
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também fornecer estimativas e inferências robustas. Consideramos a seguinte formulação marginal

Zi = (Xi, b)T «' .A4.ENa(a + bp,, Ei; H), (5.17)

em que .ll denota a função de distribuição para a variável mistura t4, ã 1, ,36

Na Tabela 5.4 temos as estimativas dos parâmetros de regressão usando os dados MONICA e
o valor da log-veiossimilhança (Log-lik) avaliada nas estimativas dos paiâmetios. Como discutido
em Ltiuge ct a.Z. (1989), escolhemos o valor de z' maximizando a função de veiossimilhança perfilada
como segue: suponha a = (O:,O;)V, onde 0i é de interesse e O2 é um parâmetro considerado

conhecido, então a verossimilhança períilada de Oi é ZP(OI) = mano,Z(Oi, O2). Nesta tabela, obser-
vamos que não se têm muita diferença entre os valores da Log-lik, portanto também têm-se pouca
diferença entres os valores de AIC ( 4/a = --Log-lik + 5).

Observando os resultados das aplicações nos estudos prévios, e com o objetivo de exemplificam

o nosso modelo proposto utilizaremos uma base de dados hipotéticos. Utilizaremos os dados MON-

ICA (dados MONICA ohginal) para geral esta base de ditos hipotéticos. Modificamos a variável
resposta da seguinte forma: y + arrzostra('y(5, 2)), em que y é a variável resposta dos dados À40N-

ICA ohgánaZ e "amostra('y(5, 2)) "é a amostra gelada da distribuição gama com parâmetro de forma
5 e parâmetro de escala 2. Esta nova variável chamamos de y modl@cada e o conjunto de dados
como dados À/O.N.rC1.4 moda»cada. A Figura 5.3 mostra o histograma e o Q-Q plot normal para os
dados MONICA modificado. Estas figuras mostram que a variável y moda/içada não se ajusta a
um modelo normal, mais ainda, o Q-Q plot normal claramente mostra que é precisso um modelo de
distribuição de caudas pesadas.

As Tabelas 5.4 e 5.5 descrevem as estimativas de MV do modelo proposto para os dados MONTCA
ohg mais e moda/içado, respectivamente.

A Figura 5.4 mostra os envelopes simulados para os quatro modelos selecionados. Nesta figura
observa-se que os dados não parecem ser normais, também, observa-se que as outras distribuições
parecem ser uma opção melhor.

A Figura 5.5 apresenta os gráficos de índices de .A/(0) para o esquema de ponderação de casos nos

quatro modelos seleccionados. Desta figura observamos que as observações 3 e 27 são identificadas
como influentes em O sob a perturbação de ponderação de casos para a distribuição N, a observação
29 para a distribuição t-Student e a normal contaminada, e as observações 27 e 29 pala a distribuição
slash. A Tabela 5.7 apresenta a comparação das medidas de TRC e MRC pala os diferentes modelos
com as observações 3, 27 e 29 suprimidas. Pode-se observar que as menores mudanças ocorrem sob

a distribuição normal contaminada, assim, nossa conclusão principal é que as estimativas de N'lV
do ivIH-MEN padecem ser mais robustas frente às observações afastadas. Por outro lado, na Tabela
5.6 observamos que a distribuição relacionada com os valores mais baixos dos critérios AIC, BIC e
HQ são da distribuição normal contaminada. Colmo espetado, a influência de observações influentes

é reduzida. quando consideramos distribuições com caudas mais pesadas do que a normal, com it
distribuição normal contaminada sendo significativamente melhor.
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Tabela 5.4: Estimativas dos pmâmetros de regressão usando dados À'lONICA oHginais para homens.
valores nos parênteses são os erros padrão assintóticos estimados.

Os

Tabela 5.5: Estimativas dos parâmetros de regressão usando dados MONICA modiPcado para homens. Os
valores nos parênteses são os erros padrão assintóticos estimados

Tabela 3.6: Dados N'lONICA niodiPcado pai'a homens. Critérios de informação

Distribuição !(o) AiC nlc nQ

ã
-198.568 203.568 207.662 205.025
-194.741 199.741 203.835 201.198
-195.039 200.039 204.133 201.496
-193.833 198.833 202.927 200.290

             
Distribuição â P P, a2z a2 Log-lik
N -2.080 0.469 1.092 4.316 4.888 176.621

  (0.529) (0.234) (0.355) (1.097) (1.779)  
T -2.301 0.333 -1.158 2.453 4.431 -176.291

  (0.5880 (0.310) (0.307) (0.795) (1.782)  
SL -2.215 0.391 -1.167 2.157 3.286 -175.707
z/ = 2 (0.576) (0.282) (0.328) (0.634) (1.262)  
CN -2.277 0.391 1.161 1.939 3.285 175.822
p .4,0.3) (0.925) (0.579) (0.420) (0.588) (1.307)  

           
Distribuição â P P, a2z a2
N 7.996 0.296 -1.097 4.332 20.276

  (0.910) (0.402) (0.356) (1.101) (5.476)
T 7.116 0.190 1.252 2.074 12.083
p = 3.6 (0.9500 (0.511) (0.286) (0.689) (4.145)
SL 7.106 0.191 1.262 1.209 7.456
p = 1.1 (0.934) (0.488) (0.281) (0.375) (2.343)
CN 6.944 0.141 1.302 1.520 9.368
p .34,0.18) (1.461) (0.898) (0.348) (0.366) (2.320)
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Tabela 5.7: Dados MONICA modificado. Comparacão das mudanças relativas dos estimados'es de MV em
termos das medidas TRC e MRC para os quatro modelos.

r)hç=Pl-\rnP;in Distribuição TRC MRC

3 i
5.219
5.288
5.012
4.317

2.818
2.450
2.002
2.069

27 â
6.559
6.539
6.143
5.279

2.660
2.568
2.615
2.o46

29 i
5.302
5.708
5.539
4.774

2.824
2.476
2.055
2.089

3 e 27 â
6.613
6.599
6.232
5.380

2.752
2.629
2.693
2.102

3 and 29 i
5.379
5.865
5.699
4.942

2.920
2.567
2.143
2.143

27 and 29 â
6.650
7.420
7.143
6.033

2.756
3.400
3.584
2.234

3. 27 and 29 â
6.650
7.420
7.143
6.033

2.756
3.400
3.584
2.234
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Figura 5.4: Dados MONICA modificado. Envelope simulado
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Capítulo 6

Conclusões

6.1 Considerações finais
Neste trabalho foi desenvolvido um estudo de inferência baseado no algolitmo Elvl e diagnóstico

em modelos de calibração controlada com repetições na variável independente e no modelo de
regressão heteroscedástico. A análise de diagnóstico foi baseada em técnicas gráficas (envelope
simulado) e aná]ises de influência ]oca], através da metodo]ogia de Zhu c Lcc (200]) para dados
incompletos. Na parte de estimação dos parâmetros dos modelos, foram obtidas soluções numéricas
dos estimadoles de máxima veiossimilhança via algoritmo EM pala todos os modelos estudados.
Foram utilizados o sistema R Gui para as progra-mações dos processos de estimação e diagnósticos
dos modelos estudados.

O Capítulo 3 descreveu o modelo de calibração controlada normal, obteve-se estimadoies de
MV analiticaniente, assim como também mediaxlte o algoritmo EM, e se realizou um estudo de
simulação. Estimação, qualidade do ajuste e análise de diagnóstico foram realizadas em aplicações
a dados leais da área de química analítica.

O Capítulo 4 descreveu o modelo de calibração controlada considerando a classe de distribuições
de misturas de escalas normais ssimétricas abordadas no Capítulo 2, realizou-se um estudo pata
4 distribuições da clase de MEN: normal, t-Student, slash e normal contaminada. Propriedades
das distribuições foram estudadas e implementou-se o algoiitmo ER'l para estimar os parâmetros do
modelo de calibração proposto e foi desenvolvida um estudo de análise de influência local. Aplicações

do modelo proposto foram realizadas considerando conjunto de dados reais da química analítica.
Obsevou-se que existem alternativas de distribuição que ajustam melhor aos dados quando com-
parado à suposição de normalidade.

O Capítulo 5 descreveu o modelo de regressão heteroscedástico, introduzido inicialmente por
lÇulat.llinal ff raZ, (2002), considerando a classe de distribuições de misturas de escalas normais
simétricas abordadas no Capítulo 2. Realizou-se um estudo pala 4 distribuições da classe de MEN:
normal, t Student, slash e normal contaminada. Implementou-se o algoritmo EM para obtção dos
estimadores dos parâmetros do modelo de regressão. As mau-izes de informação observadas e esper-
adas roíam calculadas para cada distribuição. Uln estudo de simulação pala verificar o desempenho
dos estimadores e o teste de hipótese Wald, utilizando a distribuição t-Student, foi conduzido.
Duas aplicações do modelo proposto foram realizadas, a. primeira aplicação foi considerando dados
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hipotéticos gerados da distribuição t-Student, o qual foi ajustado para o caso da distribuição normal
e t-Student. Outra aplicação foi baseada num conjunto de dados, onde foi perturbada a variável
resposta, e ajustada para os quatro modelos selecionados da classe de distribuição de mistura escala
simétrica, e desenvolvida a análise de diagnósticos para esse conjunto de dados. Assim, observou-se
que existem alternativas diferentes da suposição de normalidade que ajustam melhor os dados.

6.2 Perspectivas para pesquisas futuras

A classe de distribuições de misturas de escala normal assimetrica(MENA) foi introduzida poi
Branco e í)ey (2001). Uma estensão natural do presente trabalho seria considerar a classe MENA.
Para os modelos desenvolvidos neste trabalho é natural estendem' para os modelos de l\CENA. Pode-se

também fazer extensões para a classe de modelos estudados em Fei'leira (2008).
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