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Resumo

O objetivo principal deste trabalho é estudar famílias de distribuições mais flexíveis,

que possam ser alternativas para a distribuição normal na modelagem de conjuntos
de dados envolvendo maior grau de assimetria e curtose

Discutimos uma extensão da família de distribuições slash elíptica introduzida por

Gómez et al. (2007), chamada distribuição slash elíptica estendida. Estudamos tam
bém uma nova extensão da família slash Birnbaum-Saunders generalizada, com base

no trabalho de Gómez et al. (2009), denominada slash Birnbaum Saunders estendida.

Além disso, apresentamos lmaa extensão da distribuição denominada distribuição
gaussiana generalizada de Durrans, para a distribuição t-alfa potência a qual inclui

a distribuição normal, t-Student e gaussiana generalizada como caso particular.

Finalmente, estendemos o modelo análise de favor simétrico, usualmente utilizado

para explicação de dados multivariados, em particular, correlação entre variáveis, ao
modelo de Análise de fatos assimétrico. Obtemos as estimativas de máxima verossi

milhança dos parâmetros mediante o algoritmo EM.
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Abstract

The main aim of this work is to study families of distributíons more flexible, that could
be an alternative for the normal distribution in the modelling of data set involving dif-

ferent degrees of skewness and kurtosis.

We discuss an extension of the family of slash elliptical distributions introduced by
Gómez et al. (2007), called extended slash elliptical dístributions. We also study a

new extensíon of the family generalized slash Birnbaum-Saunders, based on the work

of Gómez et al. (2009), named extended slash Birnbaum-Saunders.

Furthermore, we present an extension of the Durrans's generalized gaussian distribu-

tion, for the t-alpha exponential distribution that contains the normal, student-t and
generalized gaussian distribution as the particular cases.

FinallX we extend the symmetric model factor analysis, usually used for explanation

of multivariate data set, in particular, correlation between variables, to the skew fac-

tor analysis modem. We obtain the maximum likelihood estimators of the parameter

by means of EM algorithm.
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Capítulo l

Introdução

1.1 Motivação

Uma vez que a inferência estatística, baseada na distribuição normal, é sensível a

valores atípicos e erros que apresentam caudas mais pesadas que a distribuição nor-

mal, nos últimos anos tem surgido um interesse em estudar famílias de distribuições

flexíveis, capazes de modelar diversos graus de assimetria e curtose que podem ser

uma a]ternativa para a distribuição normal na modelagem de conjuntos de dados

envolvendo erros com caudas mais pesadas que a normal. A fim de minimizar este

problema, uma variedade de modelos estatísticos tem sido discutidos, por exemplo,

a distribuição t-Student (f,) com z/ graus de liberdade, que converge à distribuição

normal para p ' oo. No outro extremo, quando u = 1, obtém-se a distribuição de

Cauchy, ou seja, a distribuição da razão entre duas variáveis aleatórias independen-

tes normal padrão. Esta distribuição tem caudas mais pesadas que as da distribuição

normal e não possui momentos finitos ou cumulantes, porém, seu pico central forte

tem sido frequentemente considerada como pouco realista na representação de dados

reais.

Uma outra alternativa descreve a distribuição slash padrão, cuja representação

estocástica é dada por X ;; if4i, onde Z é uma variável aleatória normal padrão

independente da variável aleatória uniforme t/ sobre o intervalo (0, 1) elevado à po

l



tência l/q, q > 0.

A função de densidade de probabilidade da distribuição slash tmivariada é simétrica

com respeito à origem, apresentando caudas mais pesadas que a distribuição normal;

como consequência, essa distribuição apresenta maior curtose. Quando q = 1 obtém-

se a distribuição slash canónica, enquanto que a distribuição normal corresponde ao

caso limite quando q + oo. Algumas propriedades destas famílias são discutidas em

Rogers & Tukey (1972) , Mosteller & Tukey (1977a) , Kafadar (1982), Morgenthaler

(1986), Longe et al. (1989), Kafadar (2001), Jamshidian (2001), Kashid & Kulkarni

(2003).

Outro desafio importante é a família de distribuições de contornos elípticos, as

quais podem ser bastante úteis na construção de modelos quando a suposição de

normalidade não pode ser aplicada. Este tipo de distribuição tem sido estudado por

Kelker (1970), Cambanis et al.(1981), além de revisões feitas por gang et al.(1990)

e Gupta & Verga (1993).

Uma outra alternativa de busca para introduzir desafios em processos estatísticos é de

finir distribuições assimétricas, tal como a distribuição Birnbaum & Saunders(1969a),

desenvolvida originalmente para modelar tempos de vida de materiais expostos a tes

tes de fadiga. Adicionalmente, podemos citar a distribuição normal assimétrica uni-

variada de Azzalini(1985, 1986), a qual inclui a distribuição normal como um caso

particular. Ver também (Henze (1986)).

A construção inerente à distribuição normal assimétrica tem despertado um interesse

em formular diversas extensões. Por exemplo, Azzalini & Valle (1996) introduziram a

versão multivaridada da distribuição normal assimétrica (Genton et al. (2001)). Por

outro lado, Durrans (1992) propõe uma nova família de distribuições denominada

distribuição gaussiana generalizada, a qual inclui a distribuição normal como um caso

particular e, adicionalmente para algum valor específico do parâmetro alfa, inclui um

caso particular da distribuição normal assimétrica de Azzalini.
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1.2 Estrutura do Trabalho

A presente tese de doutorado tem como objetivo principal estudar algumas extensões

de modelos elípticos e assimétricos. A tese é constituída de 5 capítulos descritos a

seguir.

+ Capítulo 1: Apresentamos uma revisão da literatura e os objetivos da tese

t Capítulo 2: Apresentamos a função de distribuição gaussiana generalizada de

Durrans (1992) e a extensão para a função de distribuição t-Alfa potência,

que são casos particulares da família de distribuições estatísticas de ordem

fracionária. Apresentamos os modelos com suas respectivas extensões de

locação-escala. Implementamos computcacionalmente o processo de estimação

dos parâmetros no software R baseando-se na função optam, aplicando o mé

todo L-BFGS-B de Byrd et al. (1995) para obter as estimativas de máxima

verossimilhança. Além disso, calculamos as equações escore, os elementos das

matrizes de informação observada e esperada e mostramos que a matriz de

informação de Fisher é não singular. Finalmente, comparamos os dois modelos

com uma aplicação numérica.

t Capítulo 3: Apresentamos uma nova família de distribuições que denomina

mos distribuição slash elíptica estendida, com base no trabalho de Gómez et al.

(2007), que desenvolveram a distribuição slash elíptica. Estudamos algumas

propriedades tais como os momentos e o coeficiente de curtose. Finalmente,

comparamos os modelos slash elíptico e slash elíptico estendido e mostramos

uma aplicação a dados reais.

t Capítulo 4: Apresentamos uma nova família de distribuições que denominamos

distribuição slash Birnbaum-Saunders generalizada estendida, com base no tra-

balho de Gómez et al. (2009), que desenvolveram a distribuição flash Birnbaum-

Saunders generalizada. Estudamos algumas propriedades tais como os mo-

mentos e o coeficiente de curtose. Finalmente, comparamos os modelos slash

3



Birnbaum-Saunders generalizado e o modelo slash Birnbaum-Saunders genera

lizado estendido e mostramos um exemplo ilustrativo, mediante a função gera

dou normal.

+ Capítulo 5: Apresentamos os principais resultados do modelo de análise favor

simétrico e modelo de análise fator assimétrico, obtemos os estímadores de má

xima verossimilhança dos parâmetros mediante o algoritmo EM, e Hnalmente

alustamos o modelo a um conjunto de dados simulados, usando o modelo de

calibração comparativa estrutural.



Capítulo 2

Distribuição t-Alfa Potência

2.1 Motivação

Nos últimos anos tem havido um grande interesse na literatura estatística por estudar

distribuições flexíveis que possam modelar os graus de assimetria e curtose. Estas me

dadas distribucionais descrevem como os dados tendem a se reunir de acordo com a

frequência que eles apresentam. Por exemplo, o coeficiente de assimetria permite-nos

identificar se os dados estão distribuídos uniformemente em torno de uma estatística

de posição central. Diz-se que (í) a assimetria é positiva quando a maioria dos dados

está acima do valor central, ({á) a curva é simétrica quando temos aproximadamente

a mesma quantidade de valores amostrais em ambos os lados do valor central e (ááí)

a curva é assimetria negativa, quando a maior quantidade dos dados estiverem reu

nados em valores mais baixos. O coeficiente de curtose determina o peso nas caudas

da distribuição. Apesar da importância que desempenha a distribuição normal na

estatística, há um grande interesse entre os estatísticos para desenvolver distribui-

ções mais desafiantes em seu comportamento, como o caso da distribuição t-Student,

a qual converge a uma distribuição normal quando os graus de liberdade p --, oo.

Uma das características dessa distribuição é que tem caudas mais pesadas do que a

distribuição normal. Outro caso é a distribuição slash, cuja função de densidade é

simétrica em torno da origem e possui, da mesma forma que a distribuição t-Student,

5



caudas mais pesadas do que a distribuição normal. Uma outra forma de modelar da

dos complexos é através de distribuições assimétricas, tais como a distribuição normal

assimétrica univariada, a qual surgiu independentemente em vários artigos estatísti-

cos e cujos principais trabalhos podem ser encontrados em Roberts (1966), O'Hagan

& Leonard(1976), Aigner et al.(1977), Azzalini(1985, 1986), Henze(1986), Arnold

et al. (1993), Chiogna (1997) e Pewsey (2000). Generalizações para o caso multi-

variado dessa distribuição têm sido propostas por Azzalini & Valle (1996), Azzalini &

Capitonio.(1999), Sahu et al.(2003) e Genton et al.(2001).

Resultados Preliminares

Uma abordagem para obter uma função de densidade de uma distribuição assimétrica

pode ser baseada na perturbação de funções de densidades simétrica. Uma estrutura

geral para este caso foi apresentada por Azzalini(1985). A família de densidades tem

a forma

P.fG(;; À) (;)G(À;), ;,À c n{ (2.1)

em que ./ é uma função de densidade que é simétrica em torno de zero, G é uma

função de distribuição absolutamente contínua que também é simétrica em torno de

zero, e À é um parâmetro de assimetria. Para o caso em que ./: é a densidade de uma

variável aleatória com distribuição normal padrão, @ e G' a função de distribuição

de uma variável aleatória com distribuição normal padrão, '}, obtemos a distribuição

normal assimétrica , cuja função de densidade é dada por

p@+(z; À) = 2@(z)'>(Àz), z,À c R (2.2)

e que denotaremos por Z - SiV(0, 1, À). Quando À = 0 a densidade dada pela equação

(2.2) corresponde à densidade da distribuição normal padrão. Pode-se mostrar que

o coeficiente de assimetria assume valores em ( 0,99527, 0, 99527); o fato de que o

coeficiente de assimetria é limitado indica que a distribuição não consegue modelar os
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dados com grandes assimetrias. Por outro lado, o coeficiente de curtose toma valores

no intervalo l3,3.868691.

Lehmann (1953) propôs uma família de distribuições com função de distribuição

.2%(;, a) {F'(;)}', ; C R (2.3)

em que F' é uma função de distribuição e a é um número inteiro ou racional.

Durrans (1992) amplia a definição acima para a C IR+, referindo-se às distribuições

obtidas como distribuições de estatística de ordem fracionária. Então supondo que /?

é absolutamente contínua com função de densidade ./ = (//? na extensão de (2.3), a

função de densidade da variável aleatória Z é dada por

P,(;; a) - a/(;){F'(;)}' ' c R,a c R+ C2.4)

e que denotamos por Z c F'Or(a)

2.2 Distribuição Gaussiana Generalizada de Durrans

Com base na equação (2.4), Durrans (1992) propõe uma nova família de distribuições

chamada de distribuição gaussíana generalizada de Durrans ou distribuição normal-

Alfa potência, em que ./(z) = Ú(z) e F'(z) = 'b(z), esse resultado é formalizado na

.pal-intp dpfjnirlin

Definição 2.2.1. (Distribuição Gaussíarta Generalizada de l)urrarls,)

Á./unção de densidade de tina vara(íveZ aiearói'ía Z qtle segtze uma dísz:ríbuíção gaussíana

generalizada de l)urrans, com parâmeí-ro a, é de/írl fda por

P.»(;; .«) - .«@(;){'b(.)}' " c R,a c R+, (2.5)

er7i que @(.) e q'(.) representam, respectivamente, as./ünções de densidade e de dísrríbtlíção

de uma variáb'el aleatória que segue u/na dísfí'íbtzíção normal padrão.
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E importante salientar que o parâmetro a afeta a locação, a dispersão, a assimetria e a

curtose da distribuição. Em particular. quando a = 1, a densidade dada em (2.5) recu

pera à densidade de distribuição normal padrão e, para cl = 2, a função de densidade

corresponde à de uma variável aleatória com distribuição normal assimétrica com pa

râmetro de assimetria À = 1, (SN(1)). Para valores de a que variam entre 0,0005 e

50000, o valor do coeficiente de assimetria pertence ao intervalo l--o, 6115, 0, 90071 e

valores do coeficiente de curtose em j1.7J70,4.35561. Os resultados mais importantes

desta seção são apresentados em Pewsey et al. (2010).

A seguir apresentamos uma representação gráfica da distribuição gaussiana

generalizada de Durrans para diferentes valores de a.

\

'íl

1'

\\

'Õ

;/

,'/

Figura 2.1: Função de Densidade Gaussiana Generalizada de Durrans para Diferentes Valores
de cl.

r

2.3 Extensão da Distribuição Gaussiana Generalizada

de Durrans: Locação-Escala

O problema de estimação no modelo gaussiano generalizado de Durrans para locação-

escala tem sido discutido por vários autores na literatura. Por exemplo, Durrans

(1992) estimo os parâmetros do modelo baseado no método dos momentos, em

quanto Gupta & Gupta (2008) estimo tais parâmetros através do método de máxima
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verossimilhança. Nesta seção apresentamos a distribuição gaussiana generalizada de

Durrans para locação-escala e a função de 't'erossimilhança para uma amostra ande

pendente de tamanho n. Além disso, derivamos as funções escore e as matrices de

informação observada e esperada.

Definição 2.3.1. (Disrlíbtzíção Gaussíana Generalizada de l)ui'ralis : l,ocação-Escada)

Un?a varíáve/ aleatóz'ía X segue uma dísz-ríbuíção gatlssíar2a generalizada de Du/-/'ar?s

parca locação-escala, com parâmeüos c, TI e a, se sua .função de densidade é dada por

«.»'";;,«,«, - ;*(T){.(T)}' ' .
(2.6)

Neste caso, usamos a notação X -' r'OÓ(c, O, a)

2.3.1 Logaritmo da Função de Verossimilhança

Seja é? = (é,7), a)r e z = (rl, . ,z,,) uma amostra aleatória de tamanho n. Então, a

ftlnção de log-verossimilhança para O dado # pode ser expressa por:

e(o; «, )

«.'-.:'«, ".:'«, '",''".:.:«,, {$(T)'*
'« «,$*.:[.(T)]

ou

r(0; z) «{log(a) log(,/)(1/2) 1og(2«-)}

la l)>: 1'g I'>(;:)l
i-l

(2.7)

em que z{ , para &
q

l n,
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2.3.2 Equações Escore

Derivando (2.7) com respeito a cada elemento de O, temos que as equações encore são

dadas por

ae(o , «:)

ar(o, :«)

ae(o , :« )

Ocr

i$;: :'« «,$H,

:+ ll:i.gl'buJ}

@(;:)

'b(.;)
(2.8)

i-l

Neste caso, soluções analíticas ou explícitas das equações de verossimilhança dada

en (2.8) não podem ser obtidas para os parâmetros da distribuição, de modo que

o sistema de equações deve ser resolvido numericamente. Será implementado

computacionalmente o processo de estimação dos parâmetros no software R usando

a ftJnÇão optam e aplicando o método L-BFGS-B de Byrd et al. (1995) para obtenção

das estimativas de máxima verossimilhança.

2.3.3 Matriz de Informação Observada

Os elementos da matriz de informação observada são dadas por menos a derivada

parcial de segunda ordem da ftJnÇão de verossimilhança. A matriz de segunda deriva

das parciais, que denotamos por Loa, é dada por

L:n L:..

L.].] Ln..

L...l L..
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em que L., Z.,.,,, L-, L,/,/, L,/.. e Z,.. são dados por

a'g(0,z - ; (« «,:Ê (i*:H *:H)'7 {=' V7u'

Z"'l
a'g(o , :«)

i)ei)R $;: '« «,$Hj*
$T;: '« «,$(:;;H*i;H)],

L'. a'g(o , :«)

,/ ÊÍ q'('.)

-; « E

i)ti)ct

a' é'(o, :«)

í-l

'1

}: ;?+ (« u>:
í-l *nlZ''l',

'« «,$[( ::\ @(;,)
'7 '}(;;) ;; (;;;H *i;;U)] }

Z''i..
a'e(o,«,) - !t

'7f='
@(;;)
a(;;)

l

e

a'r(o , «:) n
L«.

a2

Assim, a matriz de informação observada é

3c [)e*t ] a

ITJÍJ = Lao =

11



em que .j.., .j.., .j-, J,,,,, .j,,. e .j.,.. são dados por

)[«*'« «,$(;:H*n)]
@'(;.)

17 '?'}

.7'?a

q t:í 'p(;:)

$t «.*;$;:*'« ',$(';n
@(;,)

'} (.; )

; @(;:)
2
' q'(;;)

,; g(d
'b(z:)

e

.7a.o

2.3.4 Matriz de Informação Esperada

Os elementos da matriz de informação esperada são os valores esperados dos

elementos correspondentes à matriz de informação observada. Aqui escrevemos seus

elementos divididos por ll l e os denotamos por í«, ã.,,, í.'-, ',l,/, {,,. e í...

[«*'« ',(':g.*,H.)]
[:,';.* « ',(,';'8.*';n ,,g.)]

P 1-1 + Bela'l

'Zc-Q

«,(',;'n:*,-*'g' ,«.;H.)]
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Sda w - a;íg , u = logj®(z)l e z - -7- Além disso se akj = Elz~w-il , em que

k = 0, 1, 2, 3 e .j = 0, 1, 2, temos que os elementos da matriz de informação observada

ficam dados por

j;l«-'-(« ü.«;-'-«?»l

1: ;:-'-ü« p?«:-'-;:«?
7"?

1) }: (:F-«? + ;l;'.«, 2;.:-;)
;-1

.J'l'i (2.9)

e

n.
Jaa :: 'T(1'

e os elementos da matriz de informação esperada são dadas por

-{ li + (.« - 1) («,- + «0:)j
'r/'

ii2«:.+(« («:,+«::

)[ "«+(" o(««+«;- 2«.-,)) (2.10)
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e

l
''' ' ã3'

Neste caso, não existe uma forma fechada para as expressões dos ak.j, de modo que

devem ser calculadas numericamente. Para obtê-los usaremos a ftlnção integrate do

software estatístico R, baseados em Piessens (1983).

Se avaliamos a matriz de informação esperada em o = 1, obtemos

l

l
a01

0

}(
l

all
0

l

10

Zccl'

Z cl.c\'

Logo, a matriz de informação esperada é dada por

l
l7'

0

0.90:31973

0

2
l/2

0.5956:356

n Qn:llQ7?

0.5956:356

l

Note que o determinante da matriz de informação esperada é diferente de zero

( ;;í ), portanto a matriz tem a característica de ser não-singular. Assim, pela dis-

tribuição assintótica do estimador de máxima verossimilhança temos que o estímador

de máxima verossimilhança é assintoticamente consistente e com distribuição normal,

em que a matriz de covariância é a inversa da matriz de informação de Fisher.
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2.3.5 Perfil de Log.Merossimilhança

A Figura 2.2 e 2.3 mostram as funções do perfil de log-verossimilhança para Q em

amostras aleatórias simuladas de tamanho 20, 50 e 100, a partir das distribuições

/?0.b(1) e F'O.>(2). Notamos que as formas dos perfis de log-verossimilhança para a

-ãn ba-tente reaulat

n:20 n:50 r100

0.5 10 1.$ 2.0 25 3tt 1 2 3 { 5 0S i.0 tS 2,0 25 3.0

Figura 2.2: Perfis Log-Verossimilhança de ct, r(a), Assumindo uma População FO.i,(1), para
mostras de tamanho 20, 50 e ] 00.

n:20 n:50 n:100

!

:'@aa\M:tN

Figura 2.3: Perfis Log-Verossimilhança de a, g(n), Assumindo uma População F'O.b(2), para
mostras de tamanho 20, 50 e 100.
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2.4 Distribuição t-Alfa Potência

Nesta seção vamos considerar uma extensão do modelo (2.4) assumindo que / é uma

função de densidade de uma variável aleatória com distribuição t-Student e F' sua

correspondente função de distribuição. Esta nova distribuição será chamada de distri

buição t-Alfa potência. Nossa extensão considera apenas o caso em que a distribuição

depende do parâmetro o, o qual está associado à localização, dispersão, assimetria e

curtose da distribuição. Uma generalização dessa distribuição é obtida quando consi-

deramos além do parâmetro o os parâmetros de locação e escala.

Definição 2.4.1. (Distribuição z--.4(6a Potência Padrão,)

Urna variável aleatória Z segue uma dístlíbuíção l--Alga potência padrão, com parâme(7-0

ci, se sua .função densidctde é dada por

pz,(;;a) - « í.,(;){T,(;)}' ' a CIR+ C2.11)

em que t. e T. denotam, respectivamente, cls junções de densidade e de distribuição de

uma varíáve/ aZeatói'ía com dísfribtlíção [-Srudent com p graus de /íberdade. Nes]-e caso,

usaremos a notação Z - F'On,(.«).

O parâmetro n afeta a localização, a dispersão, a assimetria e a curtose da distribuição.

Quando a = 1, a densidade definida (2.11) é simétrica e recupera a densidade da

distribuição t-Student padrão. Por outro lado, quando 1/ -+ 00, então obtemos a

distribuição gaussiana generalizada de Durrans discutida na seção anterior. A seguir

apresentamos alguns gráficos que ilustram o comportamento da função de densidade

da Distribuição t-Alfa Potência Padrão com p - 5 graus de liberdade
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. : l 1 .''.'7'.\
\\ 1 1 1 -- a:21 , .: J/':'.\
\\ l l l .... «;51 ' \!/ :\\

.\ l l :: =:il ,Á /l! XR
.\\ 1 1 L- /.' \:;l'. :\\
'\\\ l l /' À.;l'. ':'i\
i\ l :--l /.' ;'ll '. :\\

\\ l l / .' ! ;\ l\

.:'\ :] // /J ''.. ].
-l'N ' / ./ /;/ \'. ': ''\

l.'.\
.l \ . '..'.\

,/ \ ~ '.:-:\

Figura 2.4: Função de Densidade t-Alfa Potência Padrão com z/ = 5 Graus de Liberdade e
Diferentes Valores de cu

2.4.1 Logaritmo da Função de Verossimilhança

Seja z = (zi, z2, . . . , z«) uma amostra aleatória de tamanho ri de uma variável alea-

tória Z com distribuição /?C)zu(o). Então, a função de verossimilhança associada ao

parâmetro a pode ser expressa por

Z,(a; ,) - ll .«t.(z.){Tu(':)}" '
-i-l

Logo, aplicando o logaritmo em ambos os lados da equação acima, temos que

e('~; ;) - "l'g('-) + }:l'glt.(;.)l+(a i)>1:i'g IZ(':)l
{-l {-l

Consequentemente, a equação de estimação é dada por

ar "'0 - ' -- E i.: ['LhJ] - o,
i-l

e o estimados de máxima verossimilhança de cl assume a forma

El:. log lr,(;;)l

17
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Note que esse estimados é uma função da estatística suficiente e completa para

a, T(z) = }1:1:: log I'C,(z{)l . Finalmente, a variância assintótica de â é dada por

Var,.l qP)'.(

2.5 Extensão da Distribuição t-Alfa Potência Padrão

Locação-Escala

Com a introdução dos parâmetros locação e escala conseguimos obter uma generali

zação da distribuição t Alfa potência padrão

Definição 2.5.1. (Dísl-ribLzíção [-Alma Pote/ida Padrão : Locação-Escala)

Uma variáve/ aZeat(5ría X = f + r7Z segue uma dísz:ríbuíção t-.Alga porêrlcía pai'a locação

escala, com parâmetros e, vl e a, se sua junção de densidade é dada por

««'";.,«,«, -;', (T) {« (T)}' :
(2.12)

0L/

«'"' « «,- ;;% l«.'rl ''''«''r»' "
Neste caso, usamos a notação X F'0rp (., ,7, a)

2.5.1 Logaritmo da Função de Verossimilhança

Apresentamos agora a estimação dos parâmetros da distribuição t-Alfa potência para

locação-escala pelo método de máxima verossimilhança.

Seja 0 = (C,r7,a)r, para uma amostra aleatória de tamanho rl, z = (a;i, . ,:z;,,), da

distribuição t-Alfa potência para locação-escala; então a função de verossimilhança
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para f? dado z pode ser expressa por

Z,(0; z)

l

u;','11.
q

){z(!!:!)}' '. C2.13)

Aplicando o logaritmo em ambos os lados da equação acima, temos que a função

log-verossimílhança para 0 dado z pode ser expressa por

e(0, z) «{l.g(") I'g('7)} +"ÍI'g(F(=-;!)) 1 log(-) - I'g(F(;))}

''r,€1-« 1' * q'l *'« ',$-«'"'';"

ou

e(0, z) «{i.g('-) - i'g(o)}+"li'g(r(!:;!)) lii'g(-) 'g(r(;))}

q,Ê .:(«*{) ''« «,Ê-..'"'.;,', ''.:-,i::l \ / .i::l

, para i :: l

2.5.2 Equações Escore

Derivando (2.14) com respeito a cada elemento de í? , temos que as equações escore

são dadas por

Ç'

em que
q

n'.

ar(o , :«)

ar(0,z)

ar(o,.«)
Ocr

:l('p)$ü '«

('F)$ú
=l+)l:i.g{ (; )}

(2.15)

-i-l

Neste caso, as soluções analíticas para as equações de estimação não podem ser

obtidas de forma fechada, de modo que devem ser achadas numericamente. Será
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implementado computacionalmenre o processo de estimação para os parâmetros no

software R usando a função optam e aplicando o método L-BFGS-B de Byrd et al.

(1995) para obter as estimativas de máxima verossimilhança.

Seja

q

Õ

] + =-

t.(.:)
z(;;)

e

loglZ(;;)} ; Í . . ,«

então as equações dadas em (2.15) podem ser escritas como

ar(0,z)

ae(0,z)

ar(o , :«)

:l''r,$«: '« ',$«:1

;l« $.«. .] : (2.16)

ou, alternativamente, na forma

ar(0,z)

ar(o , :«)

ag(o , :«)
Oa'

; ['y,« '« «,«],

éJ) («

,,.[: * «]

(2.17)
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onde P = i >1:11. pi, m ' : >.f.i Lof, U ' : >1.i.. u.i, ?F ' : >1,f.i zf/)i, 7n ' i >,i.i dilui

2.5.3 Matriz de Informação Observada

A matriz das derivadas parciais de segunda ordem de (2.14) é dada por

L« L..] L.«

L..: L.l.l L,l..

L..: L«.] L....

Loa

em que

a'r(o , :«)

a'r(o , «;)

i)ei)íl

a' #(é? , :«)
i)tDcl

': - J,l «*d-F)Eo;:":

a'r(0,z)
E)Ht)cl

+(« U }:( 2;.'..,; + G-iF );l:p.«,: + ;F«,?)
i-l

-t o,$.,«'

-oE« ),,«;+.«r,l

+(« UE:«LIF).;p,«,;+;:'.«f
ll

L

L

L

,]

(2.18)

I''/.

e

L". a'r(o , «:)

Logo, os elementos da matriz de informação observada são dados por
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. l)ea

lpo = Loo

em que .j;., .j.,l, .j..., .ju,i, .j,l. e .j.. são dados por

lri )($ :iD+(.- D«=;bp«--a)l

lriu)pp o«!-lF)a"+m' ")l

;l )p D (« np«; r;!);%
;-

17''7

J'z'7

(2.19)

2,tL?2

n.
.7««

2.5.4 Matriz de Informação Esperada

Os elementos da matriz de informação esperada são os valores esperados dos

elementos correspondentes à matriz de informação observada. Aqui escrevemos seus
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elementos divididos por r7 ' e os denotamos i.., í.,,, í.., ''/,/, /,/. e i..

p+l
1)( «ã. - + «;.,)

P

] F,p+l
)(2«il..

P

p+l
1)(( «T:. + «i.2 a.Ó01

P

2
«;,.)

P

u+
1)(2aT. .a

U

e

l

'''''' ' ãs'

emquerli.Ít:: X'jzAZPtuljcomÃ = 1,0,1,2, .j = 0,1,2 e f = 0,1,2. Comonão

existe forma fechada para obter os ai.j,, eles devem ser calculados numericamente

Vamos usar a função integrate do software R, baseado em Píessens (1983) para obtê

Para o caso particular do modelo (2.12) quando a = 1, temos que a matriz de

informação esperada é dada por

los

l ,p + l
2n.:0102q P

0o1
0

p+l
)(3«T.o

P

'/aQ
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Se p 5 graus de liberdade, essa matriz é reduzida para

$($)("i 0:o Ê«ã«) #(g)(2«8:o ê«T20) {«ão-

+(li)(2«ã-o g«i«) )l-l+(g)(3'T-o ê«;«)l t«Ío-

1;«õ.. li«i.. '

em que os valores de aij. são dados por

rzi- i) io

a,Õ20

$
GOLO

#
a120

6]001

+
101

0.8333333

o.5208333

0.7280754

0.833333,

1.5625

0.4573111

Assim, a matriz de informação esperada assume a forma

0 Q:éQ2=19W !!::!ãZ;ÍlU
l/' 'l/

0:72807sa 0.4s73111 l

Observe que o determinante dessa matriz igua] a ( 0,0331530]/r74) é diferente de

zero. Portanto a matriz de informação esperada para o modelo FOzP(a) tem a

característica de ser não-singular. Esse resultado garante que a distribuição da

estatística de razão de verossimilhança é qui-quadrada em grandes amostras.
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2.5.5 Perfis Log.Verossimilhança

As Figuras 2.5 e 2.6 mostram as log-verossimilhança perfilada para a em amostras

aleatórias simuladas de tamanho 20, 50 e 100, a partir das distribuições r'OzP(1)

e F'Oz,(2) com p = 15 graus de liberdade. Notamos que as formas da log-

verossimilhança perfilada para a é bastante regular, com curvatura bem acentuada.

:20
n:50 n:100

2.5 3 0 3 S

Figura 2.5: Log.Verossimilhança Perfilado de o, r(a), Assumindo uma População F'Or.,(1),
para amostras de tamanho 20, 50 e 100.

n:20 n:SO n:100

0.5 i.o t.s 2 a 2.5 3.0 3 s

Figura 2.6: Log.Verossimilhança Perfilada de a, l?(cr), Assumindo uma População F'Or.s(2),
para amostras de tamanho 20, 50 e 100.
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2.5.6 Exemplo Ilustrativo l

A fim de ilustrar a aplicação dos resultados anteriores vamos trabalhar com o banco de

dados sobre as características geométricas dos grãos de pólen. Esse conjunto de dados

foi produzido sinteticamente por Davíd Coleman nos laboratórios da RCA em Prince

ton, New Jersey Há 3.848 observações em cinco variáveis, que podem ser encontrados

no arquivo online http://lib. star . cmu. edu/datasets/pollen.data. Em nossa aná-

lises, vamos trabalhar com a variável density. A Tabela 2. 1 mostra algumas estatísticas

descritivas que indicam que os dados apresentam uma curtose um pouco maior que a

da distribuição normal e um coeficiente de assimetria pequeno.

Tabela 2.1: Estatística Descritiva para 3848 Observações de Grãos de Pólen

Média Desv. Padrão Assimetria Curtose
0.0001662942 3.144395 0.1097082 3.1917]54

A Tabela 2.2 apresenta as estimativas de máxima verossimilhança para o conjunto de

dados com graus de liberdade conhecido indicando que o Modelo t-Alfa Potência é

mais adequado quando o número de graus de liberdade é p = 29.

A Tabela 2.3 apresenta um resumo das estimativas de máxima verossimilhança com

seus respectivos desvios padrões para o modelo normal potência e modelo t-alfa po

tência com z/ = 29 graus de liberdade desconhecido. Além disso, segundo o critério de

informação de Akaike (AIC) podemos observar que o modelo que melhor se adapta à

informação é o modelo t-alfa potência, porque apresenta um valor AIC mais baixo que

o modelo normal potência.
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Tabela 2.2: Estimativas de Máxima Verossimilhança dos Parâmetros com Valores de i/
Conhecido.

Tabela 2.3: Estimativas de Máxima Verossimilhança

27

Estimativas Normal-Alfat-Alfa
Potência Potência

 
1.742 (0.644) -0.986 (0.439)
3.688 (0.199) 3.344 (0.165)
1.769 (0.348) 1.394 (0.199

29.004 (14.158)

  9863.368 -9861.47
19732.74 19728.94

Po   ê â r(o)

 

0.7379466
0.7375471
0.7398337
0.7444734
0.750867
0.7591048

0.8770325
0.8900185
0.9023644
0.914633

0.9272042
0.9394508
0.9528859
0.963143
0.9749923

-0.9836816
0.9972368
1.008165
1.018869
1.029182
1.039605
1.049618
1.096529

2.883319
2.947077
2.996762
3.037004
3.07049
3.099267

3.265767
3.276567
3.286619
3.296131
3.305232
3.313885
3.322575
3.330008
3.337588
3.344138
3.351639
3.358264
3.364625
3.370669
3.376638
3.382303
3.407825

1.289105
1.287231
1.287214
1.288619
1.290996
1.294339

1.345598
1.351348
1.356875
1.362357
1.367982
1.373486
1.379480
1.384178
1.389548
1.393477
1.399657
1.404642
1.409537
1.41426]
1.419052
1.423665
1.445406

9900.876
9887.884
9879.877
9874.662
9871.121
9868.64

9861.895
9861.775
9861.683
9861.613
9861.56]
9861.524
9861.498
9861.482
9861.473

-9861.470
9861.473
9861.479
9861.489
9861.50]
9861.516
9861.532
9861.628



O melhor ajuste da distribuição t-alfa potência em relação a distribuição normal po

tência também é ilustrado na Figura 2.7

0
t-Alfa - Potencia

- - Normal-Alfa- Potencia

15 -10 -5 0 5 10 15

Figura 2.7: Histograma dos Dados e ajuste da Distribução Normal-Alfa Potência e t-Alfa Po
tência.

2.5.7 Exemplo Ilustrativo 2

Em nosso segundo exemplo vamos trabalhar com o banco de dados de 102 homens

e 100 mulheres atletas, provenientes do Instituto Australiano de Esportes, cortesia de

Richard Telford e Ross Cunningham. Em nossa análise, estudamos a variável bmi que

representa o índice de massa corporal dos atletas.

A Tabela 2.4 mostra alguns valores descritivos indicando que os dados têm uma cur-

tose bem maior do que a da distribuição normal e uma assimetria positiva acentuada.

Tabela 2.4: Estatísticas Descritivas Para os Dados bmi

Media Desv.Est Assimetria Curtose
22.95589 2.863933 0.9394956 5.132280
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A Tabela 2.5 apresenta para diferentes graus de liberdade conhecido as estimativas de

máxima verossimilhança e a função log-verossimilhança para todos os dados usando o

modelo t-alfa-potência. Nela pode-se ver que a função log-verossimilhança é máxima

quando p = 6.

Tabela 2.5 Estimativas dos Parâmetros com Valores de p Conhecido Para os Dados bmi

f
97821
75735
54698
30474
02899
72463
39758
05483
70304
34805
28701
30853

q
711611
104547
344053
526713
682000
821743
.951432
.073605
189514
299744
135922
639875

â
1.471747
1.570181
1.698326
1.863696
2.068857
2.315876
2.606931
2.942859
3.323522
3.747743
9.661705
16.633710

21
21
21
21
21
20
20
20
19
19
16
14

Tabela 2.6: Estimativas de Máxima Verossimilhança, com p Desconhecido

A Tabela 2.6 apresenta um resumo das estimativas de máxima verossimilhança para o

conjunto de dados com graus de liberdade desconhecido e desvio padrão entre parên-

teses. Pelo Critério de informação de Akaike (AIC) pode ser visto que o modelo que

melhor se ajusta à informação dos dados é o modelo t-alfa-potência, porque ele tem

um valor menor do AIC que o modelo normal potência.
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Estimativa Normal-Alfa t-Alfa
Potência Potência

 
6.602 (1.088) 20.829 (1.236)
6.546 (0.394) 2.776 (0.438)

97.871 (24.042) 2.228 (1.030)
5.664 (2.581)

488.8275 -486.9531e(o)
AIC 983.655 981.906



0

t - Alfa - Potencia
- - Normal -Alfa -Potencia

15 20 25 30 35

Histograma dos Dados e Ajuste da Distribuição Normal-Alfa Potência e t-Alfa Po

g
0

H'iaura
tência

A Figura 2.8 mostra a representação gráf:íca do histograma e o ajuste dos modelos

t-alfa potência (com graus de liberdade desconhecidos) e normal potência para o con-

junto dos dados.
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Capítulo 3

Distribuição Slash Elíptica Estendida

3.1 Motivação

A distribuição normal tem sido largamente utilizada na modelagem de conjuntos de

dados simétricos, havendo um grande desenvolvimento inferencial baseado nessa dis

tribuição. Outra das distribuições geralmente utilizada para a modelagem de dados

simétricos é a distribuição slash, a qual possui caudas mais pesadas do que a distri-

buição normal e, portanto, apresenta uma maior flexibilidade para modelar o grau de

curtose. Algumas propriedades dessa distribuição são estudadas por Rogers & Tukey

(1972), Mosteller & Tukey (1977b) e Kafadar (1982). Generalizações para o caso

multivariado assimétrico têm sido proposta por Wang & Genton (2006). Outra alter-

nativa para modelar conjuntos de dados com um comportamento simétrico é utilizar

a família de distribuições de contornos elípticos, que pode ser útil quando a suposição

de normalidade não pode ser aplicada.

Recentemente, Gómez et al. (2007) propuseram uma nova distribuição, denominada

de distribuição slash elíptica, que permite modelar dados simétricos. Essa distribuição,

além de conter à classe das distribuições slash clássica, possui uma maior flexibilidade

para modelar o grau de curtose. Neste capítulo apresentamos uma extensão da dis-

tribuição slash elíptica denominada de distribuição slash elíptica estendida. Nesse

contexto, obtemos a função de densidade, estudamos algumas propriedades e deriva
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mos os momentos da distribuição. Em particular, calculamos a media, a variância e os

coeficientes de assimetria e curtose.

3.2 Distribuição Slash Padrão

Definição 3.2.1. (DÍsi:ríbrlíção SZash Padrão)

Uma variáve/ aZearórÍa X = z segue uma distribuição sZash padrão, com parâmetro

q > 0, se sua junção de densidade é dada por

l

Jx(«) - .i l -«"$(««-,).["
0

oo < :t; < oc (3.1)

em que Z «.., ]V(0, 1) e t/ -.' Z#(0, 1) são variáveis aleatórias independentes, @(-) denoz:a

a ./üízção de densidade de u/na vai'íáveZ aleatória com dísri'íbuíção normal padí'ão, e

-« - «-'". N"f' "s', ""mo. « «oração X - SL(0, 1; q).

Quando q = 1 obtemos a distribuição flash canónica, e q --, oo leva à distribuição

normal padrão. A função de densidade da distribuição slash padrão é simétrica em

torno do origem e tem caudas mais pesadas do que a distribuição normal e do que

a distribuição Cauchy. No entanto, é menos concentrada no centro e, portanto, mais

realista na representação de dados reais. Os momentos de X «' SL(0, 1; q) são dados

por

ã * (A) * «'p«,"'"
E(X')

t) se ?' e impar

O valor esperado, a variância e o coeficiente de curtose são dados por

E'(X)

L' «,'(X )

()

q

q 2
para q > 2

32



e

3(q 2)'
q(q 4)

para (7 > 4

Para mais detalhes e outras propriedades da distribuição slash padrão univariada ver

Rogers & Tukey (1972) , Mosteller & Tukey (1977a) , Kafadar (1982, 2001). Para uma

versão generalizada veja Genç (2007).

Note que o parâmetro q afeta a curtose da distribuição. A Figura 3.1 ilustra o compor-

tamento da função de densidade slash padrão para q igual a 1, 5, 7 e lO.

«
0

q :l
- q : 5

q :7
q :10
N(O.l)

CD

0

()

/'

/

/

/

#

f

0

0

Função de Densidade Slash Padrão para Diferentes Valores de q

0

Fiailrn '2 1

3.3 Distribuição Elíptica

A família de distribuições elípticas tem sido estudadas por Kelker (1970), Cambanis

et al.(1981) , Fang et al.(1990) e também por Gupta & Verga(1993). A definição de

uma variável aleatória com distribuição elíptica univariada é apresentada a seguir.

Definição 3.3.1. (Distribuição Elz'ptÍca Unívaríada)

Uma varícíveZ aleatória X segtle uma distribuição eZ@ríca ou síméz:rica com parâmetro de
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locação H e parâmeü'o de escala a, se sua função densidade é da fol'ma

«l(vyl (3.2)

para alguma./unção não negam:iva g(u.), t/ 2 0, [aZ que

« {g(u) d«
0

l

A .função g( ) é tipicamente coi-thecida como a .função geradora de densidade. Usamos a

notação X «' Eeçp., ai g) pat'a representar o .fato de que X tem uma distribuição elíptica

com parâmetro de locação », parâmetro de escala a e junção geradora de densidade g.

Um caso particular da distribuição (3.2) é obtida quando /z = 0 e a2 = 1, caso em

que dizemos que Z tem uma distribuição simétrica padrão com ftlnção geradora de

densidades g, cuja função densidade é dada por ./:z(z) = g(z'), z c IR. Usamos a nota

ção Z -- E(1(0, 1; g). Algumas distribuições simétricas são apresentadas na Tabela 3.1.

Além disso, as diferentes formas das distribuições dadas na Tabela 3.1 são apresenta-

das na Figura 3.2.

Logística
Cauchy

Laptace

t -Student(v = 5)
Pearson(q = 2)
Kotz(q = 1.r= 2.s = 1)

.4 -2 0 2 4 -4 -2 0 2 4

Figura 3.2: Gráfico da Distribuição Logística, Cauchy , Laplace (esquerda), t-Student com
I' :: 5 graus de liberdade, Pearson Tipo Vll com q = 2 e Tipo Kotz com q = 1, 1 = 2 , s = l
(direita)
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Tabela 3.1: Funções de Densidade para Algumas Distribuições

Distribuição Função de Densidade

Normal /z(z) - 7= exp l.

.f.u - õ:=:iS::h

/,H - } (b1;7)

/,u-;«,,( a')

',n-q8'ú(«-- ç)'', «*.

.r,(') - í#b ü (i + *')''

/z(z) - iÍ2Eq z:(q i)exp( rz''), r,s > 0,q>

l naÍ.tira

Cauchy

Laplace

t-student

Pearson Tipo Vll

Tipo-Kotz l
)

Definição 3.3.2. (Distribuição S/ash-E/íbtica)

Se Z -- Eé?(0, 1; g) e t/ -' Z/(o, 1 ) são vai'idveÍs aleatórias [ndependei?res, então X = ifêi,

eln que (l > 0, tem distribuição slash elíptica, e denota-se por X -' SEe1~0, 1 ,(l\ g). Essa

jamLaia .foi introduzida por Gómez et a1. (2007).

Proposição 3.3.1. Se X «., SEr(0, 1, q; g), então -X rem./unção de densidade dada poi

/*(';o,l.d - l w' J; ''''pude

«#.
(3.3)

Demonstração : Definindo as variáveis X = ij$i e y - U, e considerando o teorema

de transformação, temos que

Z - Xyi/'r
::> ./

u-y
ax al'
)u au
ax al'

ryÇq

y-u
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Logo,

/x:,,(«;, g/) - ljl./'z:«('«y'/', y)

fx:», (;«, ]J) J,(«3J"/")fu(y)

e consequentemente,

fxl.«) - I' IJ"/«g(Ç«U-/«y).llJ , '»<"<":,.
0

Seja to::yi/ç ::> (Z?t.= lyi/'r idyentão,

Jx(=) - q l tuqgl.xz.u2)cru, oo<=<oo. (3.A)
()

Assim, se .t = 0,

fxl.0) = q l toqgÇO)dto
0

/*(o) - i-tia(o)

Se z # 0,

sqaagora t::z2wz ::> df=2z2zudlo, substituindo

/*(;-) -

O ? -ésimo momento da variável aleatória X é dado por

ló) «,., « «'-",":» ,,

E(X' ) :::

(] se ? é ímpar,

em que a.,/2 = ./.:: to'g(m2) (Ztu, para I' - 1, 2, . . .. Assim, o valor esperado, a variância

e o coeficiente de curtose são dados por:
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E(X)

L'«,'(X)

t)

q

ã.s''' para q > 2

e

lç 2)' .,
q(q 4)«f para q > 4

3.3.1 Extensão da Distribuição Slash Elíptica : Locação-Escala

Definição 3.3.3. (DísZ-ríbuíção S/ash EJz'príca : l,ocação-Escada)

Uma variável aleatória X = o-iw +H segue uma distribuição flash elíptica parca Locação

escala, com pal'âmett'os H. a e (l , se sua junção de densidade é dada poi'

'*'«, -: .Á' «', l(I'rl «yl -«,
(3.5)

em que oo < a; < oo, p C IR, a C R+ e q > 0. /Vesz:e caso, usamos a notação

X N SEetB.a. (!. g)-

O r'-ésimo momento de X -..' SEr(/z, a, q; g) é dado por

''.*', - íl(:)«"«' ~(A)«« (3.6)

em que

«,"g(«,') .z«« k - 1,2,

Com base na equação (3.6) temos que a esperança, a variância e o coeficiente de

curtose da distribuição flash elíptica para locação-escala são dados, respectivamente,
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por

E(X)

b''«,- (x )

P

"'its": para q > 2

e

(q - 2): «,
q(q a) -f

y2 para q > 4

Por exemplo, no caso em que a função geradora corresponde à de uma variável alea

tória com distribuição normal, o coeficiente de curtose é dado por

'y2:: i:lâ-;ilil, para q>4

que é o mesmo que da distribuição slash elíptica padrão. Se q + oo, obtemos a curtose

da distribuição normal. No caso em que a fllnção geradora é a distribuição t Student

com u graus de liberdade, temos que

3(q 2)'(« 2)
q(q 4)(« 4)y2 para q>4 e u>4

Observe que quando p + oo, a curtose é a mesma que da distribuição slash elíptica

padrão, e se q --, oo e p o oo, obtemos a curtose da distribuição normal.

3.4 Distribuição Slash Elíptica Estendida

Nesta seção, apresentamos uma extensão da família de distribuições chamada slash

elíptica estudada por Gómez et al. (2007). Esta nova família é criada com base no

quociente de duas variáveis aleatórias independentes, sendo que uma é a família de

distribuições elípticas e a outra a distribuição beta de parâmetros a e P.

Deflinição 3.4. 1. (Distribuição SZash EZ@fica Estendida)

Se 1,1/ - Er(0. 1:g) e T -' Beta(a,.6) são variáveis aleatórias índepe/ldenres, ertrão, a
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4 5 6 7 8 9 10

Figura 3.3: Gráfico da Curtose da Distribuição Slash Elíptica Padrão Casos Particulares

dísz:ribuíção da varíát,eZ aleatória X = w, em que n, .6 > 0, é uma extensão da distribui-

ção s/ash eZ@tíca, chamada de dístl'ibuíção sZash eZ@fica estendida. Neste caso, usamos a

"oração X - SETE(0, ] , a, .6; g).

Proposição 3.4.1. Se X -- SEr.E(0, 1, a, #; g), então X [em ./unção de der2sidade dada

por

/,(,).l «-h«'F',(«)-v(- Wy ''«, « '#. :,,
l a%g(o). « '-o

Demonstração: Sabemos que

T.t/ -.' Ee(0, 1; g) ::> /pt.(«,)

r --, Bela('-,P) ::> ./h([1'-,/?) - -ã(;li--8lÍz'''(] t)p ' , 0 $ t :g ]

em que

B(a,P) í'*' '( l
0

t)o ' dt
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ou

B(a , P)
I' (a) 1' ( .6 )
F(a+ P)

Considere a transformação

x-Ç
y-T T y

ax al'
í)T aT
ax al'

y
0 1

Portanto,

fx :\, (= : ty~l

/x:,, (;«, y)

IJI/. .,:r(;«y, y)

vl/-. (;«w)J}(y) oo < .t; < m , 0 $ y $

Logo,

h («) Z lvl.r.,.(«za-ãÜCãy' '0 y)# ' dy

-Üili;-B) .[fw(:ty)y' ('l - u)o ' du

oo < z < cx)

oo < z < (x)

em que .f\t, (1«)

./* («)

g(lu') é a função de densidade de ll'. Assim,

l

'B(a.6) 1. g(:t'y')ly' (l ly)B'' du
(» < z < oo (3.8)
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a) Para .[ = 0

h(«) 'ii(:tãJ.lg(0)u'çx y)f' 'dv

oo) eles-li# / 7Ri-:-'-Í-R"(«*u

g(o)
B(a +l,P)

B(a,#)

a(o)=T-B

' ( l y)©'' dy

b) Para ;u :/ 0

/* (:,) lüt-nl gç.:''d)u't\

Seja

) 9 ? 'tl Z/ /2

;-'z/' ::> y' ' 7 ::> y ' l«

2:t'2y (/y

t/.

então

/*(«) «ha/"'".«,(Tr': (« =y''«
-Jn/'','..,«-(' Ç)':~«.

Portanto

*.à-.-.c:.(«)«'p (« %y ' ~« « «#'

iha(o), « « - o

/*(«)

A seguir apresentamos alguns gráficos que ilustram o comportamento da ftJnÇão de

densidade da distribuição flash elíptica estendida para um valor de n fixo con funções
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geradoras normal e t-Student com 5 graus de liberdade, respectivamente

Figura 3.4: Função de Densidade da Distribuição Slash Elíptica Estendida com Função Gera
dou Normal (Esquerda) e Função de Densidade da Distribuição Slash Elíptica Estendida com
Ftmção Geradora t-Student (Direita), para n = 5 e Diferentes Valores de /3.

Casos Particulares

i) Se P = 1 e a > 0, temos

/*(«)
B(a, l) ./.

I'(a + l)
T'(a)I'(1) ./o

l

y"g(«'y:)dy;

l

0

g(z'g/')y'(l Py idy
l

g(:«:y')y' dy

0'

isto é, X -. SE1?(0, 1, a; g). (Gómez et al. (2007))
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ii) Se P = 1 , cu = ] e !7 = @, obtemos

/*(«) 'BR3 l .,,ç-'' ü ««

yl7(z'y') ./y;
0

isto é, X tem distribuição slash elíptica caitânica

3.4.1 Momentos e Curtose da Distribuição

Os momentos da variável aleatória X com distribuição SETE(0, 1, a, .8; g) são dados

na seguinte proposição.

Proposição 3.4.2. Se X «., $EeE(0, 1, o-,.6; g), e/hão o r'-ésimo r7?0menz.o de X é dado

por

zlx'l I'(.«

I'(a
,)1'(.« + .6)
, + .6)1'(.«) ""/:'

(3.9)

em que

'-/, - l '--'gç«-')d« (3.10)

Demonstração: Sabemos que a representação estocástica de X, é X = w , em que

1,1/ -. Er(0, 1; g) e T -' l?eta(a, /3) são variáveis aleatórias independentes. Assim

zlx

xlx7'l

, [(;) '']
zlt't''lzlr''l (3.11)
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Sabendo que T «' Betrt(a, /3), temos que

'[T '] - / ''''aül--n*" :o
'êcml*'" 'o ü''

h#l ,;m* ' ''~
xlr 'l - B(a ,,#)

B( .« , /3)

ou

xlr 'l - rle :rlrl" + p)
I'(o - « + .6)1'(.«) '

Logo, como T']/ -. -Er(0, ] ; g), temos que

zli't'''l - / «'É/('"'')'z''' - -,/:

Portanto

'["'] - :l" "*a-(«)"''''

em que

=a«/l l lu' gl.tu:)dtu

[)/3 '

(3.12)

(3.13)
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Alguns Momentos

i) Se r = 1, temos que

I'(a l)I'(a + P)
I'(a 1 +/3)1'(a)"'/'
(a + Õ l)

6::1T-"-/'

ii) Se r = 2, temos que

P-2

1'(.« 2)F(a + P)
Í&i:7ÍJF7D'':
la + 6 ])(a + .6

(a 1)(. 2)
2) a

iii) Se ? = 3, temos que

1'(.« 3)1'(a + P)
il;i'::iiliyí{8«,/,
(.« + /3 1)(.« + P 2)(a

1.« 1)(a 2)(a
3+

CLxlz3

iv) Se r = 4, temos que

xlx'l
F(a 4)1'(a + P)

ÍÜí:7+?HIH"'
la + .a ])(.« + P 2)(.« + P 3)(a + P

(. 1)(a 2)(a 3)(a
4)
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Com os resultados anteriores, temos que o coeficiente de curtose é dado por

'y2 :: 'i
(«
(«

l )(.«

3)(.«

2)(o' + # 3)(a + P

4)(a + .6 1)(.« + /3 g:, «»-.
(3.14)

3.5 Extensão da Distribuição Slash Elíptica Estendida

Locação-Escala

Com a introdução dos parâmetros de localização e escala conseguimos obter uma

generalização da extensão distribuição slash elíptica estendida.

Definição 3.5.1. (Distribuição SZash E/@fíca Estendida : l,ocação-Escala)

Uma variável aZeat(5ría X = o w +p segue [lzl?a distribuição sZash eZ@ríca estendida para

locação-escala, com parâmetros p., a. cl e Í3, se sua .função de densidade é dada por

«'«, - -t«.z'« l(i'/i *ri*''« ',' :",
(3.15)

em que '" < ;« < .«. Neste caso, «sarro. a «ração X - SETE(H, a, -;, P; g)

3.5.1 Momentos e Curtose da Distribuição

Os momentos da variável aleatória X com distribuição SETE(p, c,, o,P; g) são dados

na seguinte proposição.

Proposição 3.5.1. Se X -. SETE(p, a, a, /3; g), erltão o v'-ésimo momento de X é dado

por

'-*'. - $1 (:)«'«' 'H= ?:SA:l«.., (3.16)

em que

W'g(lu') du,, c = 1, 2, C3.17)
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Demonstração

ElxI'l

,[(«; * «) '']

, IÍ; (:) '«ç,'«' 'l

ã (:)''«« ''-:':''''-' '.
Logo,

Elx'l íl (:)«'«' ':í= «..,

em que

a./2 «,'g(u,') ./-«, c - '

Alguns Momentos

i) Se r = 1, temos que

i (i)«'«' ':i=::':s-.:i...,
« *- «:l= : i':S;iíil«-.,

ii) Se r = 2, temos que

P2

ii (i) «'~' ':i= : :':i=iit.=i «..,

.:....,'"'.ÍI lll:Tig, '--.
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iii) Se r = 3, temos que

Pa

i (:)«'«; 'K:nJ.=i"..,
.; -... ;«:«{"'+:qll= T :, ''«:.

iv) Se r = 4, temos que

$l (:) «'«' 'll= : :'Jll;l:.:l «.,,

.' -- .«'«' '' 'l.f.: rl.Slgí : '-
(.-+.8 1)(a+.8 2)(-'+.6 3)(.«+,6

(a 1)(.« 2)(a 3)(a 4)
4)

a.2

Assim, o valor esperado, a variância e o coeficiente de curtose são dados por

E(X)

}''-(x)

P

.,
" (a l))(a 2)) '

para a > 2 ,

e

('-:i)(q 111 .!ê !e::l>-- "ara .,>.ili villa-;ilha-iB-ill.+P 2)«f ' ""'' '''y2

Casos Particulares

Caso 1: para /3 - 1 e a > 4, o coeficiente de curtose da distribuição slash elíptica é

dado por
2)' a2
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A Tabela 3.2 mostra os valores que a curtose alcança quando a função geradora é

normal e quando a função geradora tem distribuição t-Student com diferentes graus

deliberdade

I'abela 3.2: Curtose da Distribuição Slash Elíptica Estendida para /3
Ftmção Geradora é Normal e t-Student.

l e a > 4 quando a

Normal

1 , ae=3al

5

6

7

8
9
10

5.4
4.0

3.5714
3.375
3.2627

3.2

'y2

rncn '). Dnrn rq 2 e a > 4, o coeficiente de curtose da distribuição slash elíptica

estendida é dado por

(-' 1)'(a 2l' «:
la 3)(-' 4)1. + 1). «?

ye

A Tabela 3.3 mostra os valores que a curtose alcança quando a hinção geradora é

normal e quando a função geradora tem distribuição t-Student com diferentes graus

deliberdade

Tabela 3.3: Curtose da Distribuição Slash Elíptica Estendida para /3
Função Geradora é Normal e t-Student.

2 e a > 4 quando a

Normal t-student

al a2

t

5

4
4
3
3

3t

ct

5

6

7
8

9
10

(« 4)(.

- 20

8.1
3571
5201
1343
9199
7870

l0.8
7.1428
6.0267
5.5125
5.2267
5.0493

7.2
4.7619
4.0178
3.675

3.4844
3.3662

5

6

7
8

9
10

q
u = 100

7.35
4.8611
4.1016
3.7516
3.5570
3.4363

21.6
14.2857
12.0535
11.025

l0.4533
l0.0987
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t-student

"- - ;b , «' - Íi:ijÍ;3
n 'u ::5 u=8 li=20 l;= 10t)
5 16.2 8.1 6.075 5.5125
6 12 5.6 4.4999 4.0833
7 10.7143 5.3571 4.0178 3.6458
8 10.125 5.0625 3.7968 3.4453
9 9.8 4.9 3.675 3.3347
10 9.6 4.8 3.6 3.2667



Caso 3: Para P 3 e o > 4, o coeficiente de curtose da distribuição slash elíptica

estendida é dado por

(a ly(a 2)a «,
la 3)(a 4)(.« + 2)(a + l) «Í

Tabela 3.4: Curtose da Distribuição Slash Elíptica Estendida para P
Função Geradora é Normal e t-Student.

3 e a > 4 quando a

Normal
1 , íz2=3

t-student

al
. 3u2
"2 ' Í;=:ã)Í;3

u = 20

9.6428
6.0268
4.9218

4.41
4.1236
3.9448

5

6
7

8

9
10

'y2

5

6

7
8

9
10

u=5
25.7143
16.0714
13.125
11.76

l0.9963
l0.5195

: 8

12.8571
8.0357
6.5624

5.88
5.498

5.2597

t l; = 100

8.75
5.4687
4.4661
4.0017
3.7418
3.5795

8.5714
5.3571
4.3749

3.92
3.6654
3.5064

3.5.2 Função de Verossimilhança

Consideremos uma amostra aleatória de tamanho rz, z («« z«), a partir da dis

tribuição SEBE(p, o-, o, /7; g). Então a função de verossimilhança para é? (p, a, .«, /3)'

pode ser expressa como

''.;«, - Ü ;h .Z: . l(t'rt *yl *«''

(3.18)

Aplicando o logaritmo em ambos os lados da equação 3.18, temos que

g(o; :«) -« "'g« ,, Ioga(a,P) + }:l'g(k(":,0)).
l

(3.19)

'« -« *(«;,q - .G ,(UT"] 0') *'o
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3.5.3 Equações Escore

As equações de verossimilhança são dadas por

aé(o; :«)

aé(0; z)
0

aé(o; :«)

E @:M ",(«:,n - ',

= -'' E R=-© ",(«:, q - ',
«{@(«) (« + ,q} + }: i;al-© k;(«:,q

()

e

ar(0; z)
-«{üm üü«+.ql+ }: i;üJ-© k.G«:,q - o.

Em que

k: (:«:, o)

9 Z P
0'

2
2 P

aa

2
P fg a

l"pl.yl'''«

ii'/i *ri *«'«

log(t) t"(l ty3 ' dt

f)o 'dt

í)o ' (Ztk,(«:,o)

h,(«:,o)

e

k,(«:,o) .Á'.l(I'rl'yl-.''« *''''"
e Ü(z) - -Í;ÍD- é a função digamma. Soluções analíticas ou explícitas das equações de

verossimilhança não podem ser obtidas para os parâmetros da distribuição, de modo

que o sistema de equações deve ser resolvido numericamente. Será implementado

computacionalmente o processo de estimação de parâmetros no software R baseando-

se na função optam, aplicando o método L-BFGS-B de Byrd et al. (1995) para obter

as estimativas de máxima verossimilhança. A matriz de covariâncias assintótica dos
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estimadores de máxima verossimilhança pode ser estimada usando a matriz hessiana

3.5.4 Exemplo Ilustrativo

A fim de ilustrar a aplicação dos resultados acima, vamos trabalhar com o banco de

dados de um experimento entomológico sobre formigas. Um total de 730 formigas

foram colocadas no centro da areia. As medidas correspondem à direção inicial que

as formigas se moveram em relação a um estímulo visual em um ângulo de 180' a

partir da direção zero, redondeado ao mais proximo 10'. Os dados foram apresentados

primeiramente em Jander.(1957), e posteriormente, analisadas em Mosteller & Tukey

(1981), SenGupta & Pal.(2001) e em Jones & Pewsey(2004).

A Tabela 3.5 mostra algumas estatísticas descritivas que indicam que os dados têm

uma maior curtose do que a distribuição normal e uma assimetria pequena.

Tabela 3.5: Estatística Descritiva dos Dados das Formigas

Média uesv.i:,adrão Assímetna Curtose

]76.4384 62.6434] -0.2049024 4.575356

A seguir apresentamos na Tabela 3.6 as estimativas de máxima verossimilhança com

seus respectivos desvios padrões para os parâmetros do modelo normal , modelo slash

elíptico con função geradora normal e modelo slash elíptico estendido con função

geradora normal.

Tabela 3.6: Estimativas dos Parâmetros da Distribuição Normal, Slash Elíptica e Slash Elíptico
Estendido

Estimativa
P
a'

q

CI

Í

AIC

Nomtal Slallh iiiiítititã Slash Elíptica Estendida
176.438(2.316) 181.425(1.268) 181.321(0.094)
62.600 (1.638) 16.804(1.246) 1.336(0.108)

1.171 (0.085)
1.907 (0.094)

40.084 (4.719)
3953.321
7914.642

.4055.670
8115.339

.3972.111
7950.222
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A Figura 3.5 mostra a representação gráfica do histograma e o ajuste dos modelos

normal, slash elíptica geral e slash elíptica estendida, para o conjtmto dos dados.

Slash - Elíptica - Estendida
- - Slash - Elíptica

Normal

0 50 100 150 200 250 300 350

Figura 3.5: Histograma para os Dados das Direções de ll = 730 formigas

Usando o critério de informação Akaike (AIC) podemos notar que o modelo que

melhor se ajusta aos dados é o modelo slash elíptico estendido (SEe E), porque tem

um menor valor do AIC.
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Capítulo 4

Distribuição Slash Birnbaum-Saunders

Generalizada Estendida

4.1 Motivação

A família de distribuições Birnbaum-Saunders generalizada (BSG) (Díaz-García &

Leiva Sánches. (2005)) é uma nova classe em que os modelos têm uma elevada

assimetria positiva e caudas mais pesadas que a distribuição Birnbaum-Saunders tra

dicional (BS) (Birnbaum & Saunders (1969b)), sendo altamente aplicável aos estudos

de tempos de vidas. Gómez et al. (2009) estendem a distribuição Birnbaum-Saunders

utilizando a família slash elíptica a qual é chamada flash Birnbaum-Saunders ge

neralizada (SBSG). Neste capítulo, vamos apresentar uma nova extensão da família

Birnbaum-Satmders baseada na família slash elíptica estendida (SERIE), em que a cur-

tose do modelo é mais flexível. Basicamente, estudamos suas propriedades, encontra

mos os momentos, o coeficiente de curtose, apresentamos alguns casos particulares, e

fazemos uma ilustração com dados reais.

4.2 Distribuição Birnbaum-Saunders

Definição 4.2.1. (Dísl-ríbuição Bírnbaum-Saunders)

Á.função de densidade de uma variável aleatória y com distribuição Birnbaum-Saunders,
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com parâmetro deforma ci e parâmeü'o de escalct Í3, também correspondente à mediana,

é deFn ida por

.f(y I'-, p) - g-:1;1%:ll-aÓ(t) ,

..« * - : (a ~/ã, « ;. ', « :» ', ' ' ', '« ,«' ',(.) ,«,««'« «''«;'. ''
densidade da distribuição normal padrão. Dettotaremos Y -. BS(cl, Í3'l

(4.1)

Se y -- BS(a, a), então a função de distribuição acumulada de y é dada por

(4.2)

em que 'l)(.) representa a função de distribuição acumulada da N(0, 1).

Por outro lado, a representação estocástica da distribuição Birnbaum-Saunders é dada

r\fir

2
(4.3)

em que L' -., /V(0, 1), o > 0, P > 0

4.2.1 Propriedades e Análise Gráfica

Se y - BS(a, Õ), então o r-ésimo momento da distribuição é dado por

''"'' - ''' á(z) ã(T)(;)'''*' '"' :,s!,l:v:',, (4.4)

Da equação (4.4) temos que os primeiros quatro momentos são da seguinte forma

E( }''' )

E( }''' ' )

E(y;)

(4.5)

(4.6)

(4.7)

p'o +2«'+il«'),

p;o *:«' + ,«' ' {«',,
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e

E( }''' ) .(34(1 + 8a2 + 30aa + 60aõ + 105a8) (4.8)

De (4.5), (4.6), (4.7) e (4.8) notamos que o valor esperado, a variância, o coeficiente

de assimetria e o coeficiente de curtose são dados por

E(y)

Var(y)

.'30 + ;«D,

«'/3'0 +;«D,
44a=3 + 24a-

IS.«' + 4)s/:

(4.9)

(4.10)

(4.11)

e

633n4 t 360o2 + 48

(5a' + 4)'
'y2 (4.12)

Outras propriedades interessantes da distribuição Bimbaum-Saunders são as seguin

tes

i) Se }'' -- BS(.«, P) e c > 0, então cy BS(a , c.6)

ii) Se y -. /3S(a, P), então a variável aleatória }'
l

BS(a,.a ')

Observando a Figura 4.1 notamos que a distribuição Birnbaum-Saunders torna-se as

simétrica a medida que a cresce, e simétrica em torno de .8, a medida que a se apro-

xima de zero. De (4.11) e (4.12) pode-se ver que o coeficiente de assimetria e o

coeficiente de curtose são independentes do parâmetro É6, sendo o coeílciente de cur-

[ose assintoticamente estável quando a + oo isto é, lim "y2(a) = 25.32, enquanto o

coeHciente de assimetria também é assintoticamente estável quando o -, oo, ou sqa,

linl 'l(a) = 3.9355. Esses comportamentos podem ser observados através da Figura

4.2
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p'f ~ \ l l li \ -

n J C ' l.'. ~. \ 1 .. 1 1 '
[:l\'. ~\ ] o

ti/ '-.-:')c:'!.. l l l/

Figura 4.1: Gráfico da Função de Densidade da Distribuição Birnbaum-Saunders para /7
(Fixo) e Diferentes Valores de a (Esquerda), e da Distribuição Birnbaum-Saunders para n
(Fixo) e Diferentes Valores de /3 (Direita)

]

0
,'#

0

r i

0

BS(a = 0-5. P = 0.8)
BS(a= 0.8.l3= 0.8)
BS(a = 1 .5, Í3 = 0.8)
BS(a = 2. l3 = 0.8)

BS(cc= 0.S,D = 0.5)
BS(a : 0.S.l3: 0.8)
BS(a = 0.5,l3=1.5)

BS(0.5,P ; 2)

\

0.8
o.5

.É

«

Õ

0 1 2 3 4 5 0 2 4 6 810
AlphaAlpha

Figura 4.2: Gráfico para o Coeficiente de Assimetria (Esquerda) e o Coeficiente de Curtose
(Direita) da Distribuição Birnba u ln-Saunders

4.3 Distribuição Birnbaum-Saunders Generalizada

A distribuição Birnbauin-Saunders generalizada foi proposta por Díaz-García & Leiva-

Sánches. (2005) considerando a variável aleatória L' na expressão (4.3) como uma

variável aleatória com distribuição elíptica. Isto é, V «. Er(0, 1;g), em que g é a

função geradora de densidade. Esse é uma família mais geral do que a distribuição de

Birnbaum-Satmders, que denotamos por y - BSG'(n . .8; gl, e é definida como segue
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Definição 4.3.1. (Dísz:ríbuição Bírnbaum Sat/nders Generalizada)

Á ./Unção densidade de uma varÍcível aZeaz-ária y com disü'íbuíção Birnbaum-Saunders

generalizada, com parâmetro de fol'ma (-t, parâmetro de escala 0 e .função geradora de

densidade g, é deFnidcl por

',,'«,-ú« :'''«'',«(i [i*; ,]), «»..
(4.13)

A representação estocástica da distribuição Birnbaum-Saunders generalizada pode ser

escuta como

* -.'l:« *.
em que v - Er(0, 1; g), a > 0, .8 > 0.

(4.14)

4.3.1 Propriedades e Análise Gráfica

Se }' -..., /3SG(a, .6; g), então a distribuição Birnbaum-Saunders generalizada tem

/--ésimo momento se e somente se a correspondente distribuição geradora elíptica tem

7'-ésimo momento. O l--ésimo momento é dado por

''"', - ''ã (z) íi (1) u'''" "' ,'~'':'"'-"'', , - ",,, (4.15)

Outras propriedades interessantes da distribuição Birnbaum-Saunders generalizada

sao:

i) Se y BSG(ct, /3; g) e c > 0, então cl' BSG(ci . cl3'. g)

ii) Se y -. BSG(a,/3;g), então a variável aleatória y : -, BSG(a,P ";g), ou sda, a

distribuição Bimbaum-Saunders generalizada é fechada sob reciprocidade Saun

ders (1974).

A seguir apresentamos alguns exemplos da distribuição Birnbaum-Satmders generali

zada.
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Exemplo 4.3.1. (Distribuição Birribaum-Saunders venera/ízada l,ogÊtíca)

.4./Unção de/lsídade de uma variável aleatória y -. BSG'(a,/3; g), com ./unção gerador'a

g( ) l,ogi'sfíca é dada por

«-*': *m «:,(
2cv/7:/' ll +.*p (--: lv/"

y)
q)]'

y > o

ern que n > 0 e /3 > 0

Exemplo 4.3.2. (Distribuição Bírnbaum-Saunders Gerei-aZízada Cauchy.)

.'\ ./unção densidade de tema varíd)'eZ aleatória y -- BSG(a, P; g), com ./unção geradora

g( ) Cauchy é dada por

/,,(y)
y ;/'(y + .6) 1 1

2«p'/' " ll +$($+: q y > o

en? que n > 0 e .8 > 0

Exemplo 4.3.3. (Distribuição BÍrrlbat1171-Saunde/'s Gerei-aZízada l,apZace.)

A.função densidade de uma va/-idve! aleatória y -- BSG(a, P; g), com ./unção geradora

goLapi-ace é dada por

",.«, - "-:a;"! «-l i3(i*ç :)i'':l y > o

em que o > 0 e P > 0

Exemplo 4.3.4. (Dísrríbuíçâo Bírrlbaum-Sauriders Gerlel'a/ízada f-Studerlt)

A ./unção derlsídade de uma l,aridveZ aleatória y ,- BSG'(a, /3; g), com .função gerador'a

g( ) t-Student com t/ graus de Liberdade, é dada por

'»,'«, - ç:Pç;ü{ *à(i*ç ,)} ' «*.,

el?l que a > 0 e .(3 > 0
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Exemplo 4.3.5. (Distribuição Bírnbaum-Saunders Genes-aZízada Pearsoi? z-ípo V77)

Á .função densidade de uma varíáveZ a/eatóría y ,- BSG(a, /3; g), com ./unção gei'adol'a

g(.) Pearson tipo VT7. é dada por

/,,(y) "":3P FHb {«*&(i*Ç }'' «».,

em que a > 0 , /3 > 0 e q>i

Exemplo 4.3.6. (Distribuição Bírnbaum-Saundez-s venera/ízada Tipo KotzJ

Á ./unção de/lsidade de tina variável aZeaz-óría y - BSG(cr, P; g), com ./Unção gel'adol'a

g( ) Tipo Kotz, é dctda por

',,.«, - "":bpnb l3(i*: 'y 'l«-i (;*ç y > o

em que o > 0 ,/3 > 0 ,r > 0 e q > l

: -1 . :1
Z

l
r

o J / . \i

0
o l : ,l,.;.

l l.':' \ : '
1 1. ; \

l
l
1 .1 ' 1\

;] :';g '$
.. 1 ;;1 '')
o l il
0

l

0

- BSG(cí = 0.5, P = 0.8. Logística)
BSG(a = 0.5, l3 = 0.8. Cauchy)
BSG(« = 0.5. B = 0.8. Laplace)

BS(a o.S.13

Figura 4.3: Gráficos da Função de Densidade de uma Distribuição Birnbaum-Saunders Genera
lizada com a = 0.5, /3 = 0.8 e Função Gerada Logística, Cauchy, Laplace, t-Student com p = 5
graus de liberdade, Pearson tipo Vll com q = 2 e por último distribuição tipo Kotz com q = 2,
I' :: 0.5 e s = l

2 30 0 l 4
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4.4 Distribuição Slash Birnbaum-Saunders Generali

zada

Gómez et al. (2007) trabalham com a família de distribuições elípticas para produzir

uma versão geral da família slash elíptica, univariada e multivariada (veja Del:inição

3.1.1). Gómez et al. (2009) estendem a distribuição Birnbaum-Saunders utilizando

a família slash elíptica, nascendo uma nova família de distribuição chamada, slash

Birnbaum-Saunders generalizada, e definida como segue

Definição 4.4.1. (Dísz:ribuíção SZash Bírrzbaum-Saunders Generalizada)

U7íza variável aZearóría y segue uma dísl-ríbuíção s/ash Bírnbaum gatil?dela ge/leraZizada

, com parâmetros a, l3, (l, e .função get'adot-a g, se sala .função de densidade é dada por

"'''' "+a ATEI:i«.#'' «"Fg(")a" s' y # .6,

(4.16)

"ei;iÇPih- g(o) " w-P,

.f' \' Çly , ci ,B, (l\ g)

'" '« « - : ló
Y .- GSBSÇcx, Í3. q'. g)

el, y > 0, a > 0, .6 > 0 e q > 0. Usaremos a Floração

A representação estocástica da uma variável aleatória con distribuição flash

Birnbaum-Saunders generalizada á dada por

(4.17)

em que L'' «., SE'r(0, 1, q; g)

4.4.1 Propriedades e Análise Gráfica

Se y - G'SBS(o, P, q; g), então o r-ésimo momento da distribuição é

''''''' - .'''«Ê (j=) $ (T) (;)'''*; ",' " '.,.*' '''', «,.*. ...

61

(4.18)



com (l,i/2 ./:., z"g(z') dz, para 'l 1,2

Da equação (4.18) temos que os primeiros quatro momentos são dados por

E(y) ' (« *;n« ) ,
-' (' *,3« *;n«,) ,
'; (' *:g« *;n«*;n«)

C4.19)

E' ( }''' ' )

E( }''; )

(4.20)

(4.21)

e

E(y') '' (« * *3«- * «=« * '= *;n«) (4.22)

De (4.19), (4.20), (4.21) e (4.22), temos que o valor esperado, a variância, o coefici

ente de assimetria e o coeficiente de curtose são dados, respectivamente por

E(y)

Var(}')

.(« *ln«-) :

.' (!=«, -- 3..
{ü"n«,+ ;#h-* :d$«?+ }Úb«f ía::gX

({#%",+ ab«- il#%«?);/'

(4.23)

C4.24)

!i-- (4.25)

e

;i4ãa2 + 2;:Za3 + 5f:-Ilha.4 3Íti:l;lfi..©a] a.2 (;Í.l;lili:©ai a3

Üld%":+ ab«- :lá;$«{)'

"-2q3 «: + õi:j!;;Íll:©«f«' ''''' «' « 20- \-AV/

'y2

Das equações (4.25) e (4.26) pode-se observar que o coeficiente de assimetria e o

coeficiente de curtose são independentes do parâmetro P. A Tabela 4.1 apresenta
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valores para os coeficientes rzi,a2,íz3 e aa, correspondentes à função geradora g(.)

normal e t-Student.

Tabela 4.1: Casos Particulares dos Coeficientes ai, a2, a3 e a4

Distribuição Coeficientes
Normal ai = l

a3 :: 15

rza = 105

t-Student al = i;!ã

/' «, - p:géu
"3 ' Í;;:ã)Íi;::ãjÍi;::®

10'5p4
CZ,4 ::

(!
)

p > 4

A Figura 4.4 apresenta as diferentes formas da função de densidade de uma variável

aleatória que segue uma distribuição slash Birnbaum-Saunders generalizada, com ftln-

ção geradora normal para diferentes valores de q, enquanto que a Figura 4.5 mostra a

representação gráfica do coeficiente de assimetria e o coeficiente de curtose para dife

rentes valores de q numa variável aleatória com distribuição slash Bírnbaum Saunders

apnpr,]izad8 e fUnrãn apr,dnr8 DnFH8]t)bxhbxuAnuuH v H&xq5uv )bxbbvvBLB BAVEBazu&n
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BS(u li
GSBS(a = 0.5, l) = 0.8, q
GSBS(a = 0-5, P = 0.8, q
GSBS(u = 0-5, P = 0.8, q

2)
7)
10)

-'f

-\

\ 'AI\

\ ql
\

\
\
\
\
\
\

1.

l
l
l

l
l

' 1

0 2 3 4

Figura 4.4: Gráfico da Ftmção de Distribuição Birnbaum-Satmders com n :: 0.5 , f3 = 0.8 e
Ftmção de Distribuição Slash Birnbaum-Saunders Generalizada com a = 0.5 , É3 = 0.8 e q :: 2,
í7 - 7 , q = 10 com Função Geradora g(.) Normal.

0
cq

j
l
f

l
l
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l
l
l
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r
l

f
f

l
l

0
CN

0
0

3
Q

Q
E0
E

«
/

1.

1.

1. BS(a = 0.5, P = 0.8)
GSBS(a = 0.5, P = 0.8. q = lO)
GSBS(a = 0-5. IS = 0-8. q = 20)
GSBS(a = 0.5. D = 0.8. q = 30)

l

l

BS(a=0-5,P=0.8)
- - GSBS(a=0.5, IS=0.8, q = lO)

GSBS(a = 0.5. It = 0.8, q = 20)
- . GSBS(a=0.5, l3= 0.8.q = 30)

0 2 3 4 5 0 2 3 4 5

Figura 4.5: Gráfico do Coeficiente de Assimetria (Esquerda) e Coeficiente de Curtose (Direita)
para a Função de Distribuição Birnbaum-Satmders com cl = 0.5, /3 = 0.8 e Função de Dis
tribuição S[ash Birnbaum-Saunders Generalizada com q = ]0, q = 20 e (7 = 30 com Função
Geradora g(.) Normal
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4.5 Distribuição Slash Birnbaum Saunders Generali

zada Estendida

No Capítulo 3 analisamos as propriedades da distribuição slash elíptica estendida,

cuja representação estocástica é I't/ #, com Z « Eé(0, 1;g), U - Beta(qi,q2), Z

independente de U e (71 > 0, qu > 0. Nesta seção, apresentamos uma extensão da

família de distribuições chamada slash Birnbaum-Saunders generalizada (4.17) estu

dada por Gómez et al. (2009), considerando que a variável aleatória V é distribuída

slash-elíptica estendida. Desta forma a representação estocástica desta nova família é

(4.27)

em que b' -' SÊ'e/ç(qi,q2;g), n > 0: .(3 > 0, qi > 0 e q2 > 0. Dizemos que }'

tem distribuição slash Birnbaum Saunders generalizada estendida e denotamos por

Y «. SBSEÇcx,l3.(Jx.(l2'. g).

4.5.1 Função de Densidade

A seguir apresentamos a função de densidade de uma variável aleatória com distri-

buição slash Birnbaum-Saunders generalizada estendida, que é gerada utilizando a

família de distribuição slash elíptica estendida.

Proposição 4.5.1. Sda y - SBSE(o, /3, qi , q2; g). Erlfão, a./Unção de densidade de y é

dada por

':l:llÇPjãÕüãl:l;Pi-- .e'' g(«)«'b''(l l#)'''' 'Z" se P,

(4.28)

X-i;il:Íll;l# ifih g(o) se y - P,

/.,(wlo)

em q« O - (.«, 6, q- , q,), « - : (v/ã {), « ; ., « » '. ' * '. «- * ' ' .: » ..
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Demonstração : Temos

($v)h- y - fase('-,p,ç-,ç,;g).

ii) Se V «' $EélE(qi , q2; g) , então

:.ül«l«. *. .G'' g(«)«''P(l nl')"
/..(«)

if3h g(o)

procuramos a função de densidade de

/,(L') :: ,6

« « -.It«--v

se

se

« :/ o,

(4.29)

u = 0.

y

y

P

y cl

a 2'

CL

;«
)

n
u+

2

logo, podemos escrever

«-: la y

a
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Além disso,

áu.'w)
y

i [gi *$;]
Ú [Ú*;]
á;; '« * .', . (4.30)

Logo, de (4.29) e (4.30), temos que

y,,(y) /..(/' '(y)) á(/' :(w))

'«l: l# all n'«*',
e, portanto,

g-l;;1111;PÍãÕã;lira,i« .G': g(")"'Ç(] IT')" : 'Z« s' y /P
/,,(y)

z gÇPalbgW se ly = 13

'm q«« - :i(V'li a) P«;.«p"':"'"d.«, - ", . d«;íd;d «")
recupera à distribuição da distribuição slash elíptica de Gómez et al. (2009).

4.5.2 Propriedades e Análise Gráfica

A seguir algumas propriedades dos momentos da distribuição

Saunders generalizada estendida (SBSE) serão estudadas.

Proposição 4.5.2. Sda y -- SBS.E(a,P, qi , q2;g). Então, para r -

momento da l,arí(íveZ aleatória y é dado poi'

flash

1, 2,

Birnbaum

o r-estimo

',''' - .'' ye#o ã (â) $1 IZ) H'''*' "'' ..='T à::. J: :.,'? «,, "'*'
u/



COr72 (} ,./2 J=,:. u" g(u'~l .I", pal'a n l

Demonstração : Temos

y

y
.6

Agora, usando expansão do teorema do binómio, temos que

,IÊ(T)
17)'l(UÜ'* «)*''uü" "I

Note q« se . é ímp'B t'"'s q« E l(({t'')'+ "y(t\'');l
Assim

ã(;)' [((:«)' * ")"'(:«)'''' '"']

usando novamente o teorema do binómio, se tem que

ã(=)'l$i(T)cü" ''' "'l
É(=) ü(T) ' [(;«)''(;")''''''"']

íl (=) {1 (T) H''"*' "'' , ["'''*''"']
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como sabemos, se

"-s'''h-,«,;d ::» ']""] - rl": ,-«''. .il««.,

logo, temos que

$l (=) {1 (z) (;r''*' "'' Hr;:;;'' : :l':l,;.iil «,*. «,

e

'-"'. - '«yl#íl (=) $1 (T) 0'''*' "' ü«'#t==,'?«,, "'"
com qi + q2 > 2(7' + s {t/). Em particular, a média e a variância da distribuição slash

Birnbaum-Saunders generalizada estendida são apresentadas no Corolário 4.5.1. O

Corolário 4.5.2 apresenta o coeficiente de assimetria e coeficiente de curtose.

Corolário 4.5.1. Se y ,- SBSE(a, .6, q- , q2; g), enz:ão

p + '-'pii;l;i;':'í:i:'ÕÕ + q: > 2. (4.31)

«'.''lU=+ü «, * «'''yo=@n "- *

-.'.a l q.+q:>4. u.3D
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Demonstração

Para r = 1, temos que

-ely'l qd# gi (i) $1 (1) m'''*' "' ,J1'4::;,?1
'qdP l(S) Ü(:) o'''"' nPÚF: l ?L,
(:) Ü (:) u" =!'úh «.l

.'uhP{(;)' n:!ih «: ' ü:h «. *(;)' nP
'ukP {K:h .*,(;)'nPlh«,}

6

Õ

1;;Í:il::lÕ al+. -«

2)

2 + q2)«:}

logo,

I'(q, 2

21'(qi 2 + q2
I'(q- + q:)

(4.33)

Para 7' = 2, temos que

nup á (J,) gi (1) o''"' "''
r(q- +q:) l /4X J-. ro\ /aVp*') r(q- 2(2+.))

F(q- 2(2+;)+q,) '''' +

I'(q: 2(2 + . ««))

I'(q- 2(2 + . w) + q:)
(Z.2+S

'''qüp 1(:) à (:) u
2(1 + .))

2(1 + .) + q,) "'+'+

i:) É (i) a" üe-;L «.l

':UhP [(;)' n:Tih «.,*

' {(:)' Ü:!ih« * (;)' n:t;h.,}*
n:h«.*,(:)'n:Tih« *(;)'n:!ih«,]
''uh:lP In;lTb-. * * (;y n:ç!-ih«- * * (;y R2/ F(q.

I'(q«
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logo,

P' + 2a:P'!'(< «1 'ZJ Ít:(!Li--i:l;;jai +

«'''yud+ü«,. (4.34)

Assim, das equações(4.33) e(4.34), temos que

t'ly''l zlv'l (xly'l)'

Õ2 + 2o.2/32 I'(ql + q2)
I'(q- - 2)

ini:Í+àã"''
I'(q- + q,)

F(q: )

+ q:)
'(q:)

I'(q- 4)
I'(q: - 4 + q:) "'

I'(q: - 2)
21'(q- 2 + q,)

/7' + 2a:P' !JilÍ:(illl(0 i;.i:l1lL:j-::lIDa. + o'.8:
F(q- + q,)

21' (q: )

.' «'.''y#Ü"ib'..*«'.'' [UW
«'':qhPü+ü
'«''' [q# d+ú] ' «:

T'(q, 4)
I'(q: - 4 + q:) "'

[UWÜ+A]'«.:
a, + .«'/3'!'((«Fq2) r'((«- 2) ..

Corolário 4.5.2. Se y -. S-BSE(a, P, qi , q2; g), então

P3 3HiH2+2Pli Ha 4H1/l3+6/lfP2
LP2 PÍ/''. e '2 :: (P2--H2)2

C4.3S)

correspondem aos coeÊcientes de assimetria e de curtose, respectivamente, em que

Hi

P.: - Ely21

HUP [ü:L «. * : (;)' nP]L «:]

uHP [n:h«. * ; (:): ü:!;h" *
; (;)' n:!ib«,]
';uKP [n:h «. * «; (;)' n:TiL" *
'* (:)' n:Til«: * ;, (:)' ü:Til«*l

0

P. - Ely31

't /
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e

P. ''uhP [n:h «. * :, (;)' n:!;h « '
«. (;y n;l!-il « -- «. (;y n;l!-i:h "'
«,: (;)* n:Tih «.l

Demonstração Os primeiros dois momentos já foram obtidos anteriormente

Para ?- = 3, temos que

xll';l ,''He# Ê (;«) {l (T) Q'"*' "'

';'ql#o 1(:) à (:) H''";'

ii)ü (i) u''"''

rXç- 2(3 + - 1«))

i'(q: 2(3 + ; - ««) ;'iã "*+' ",

='! ;1:fT :l ?l,,, «**, *

:'r ;l;Tl?L, «*,*

i) É (i) cr''*;' ..:' ;iíç L ?L, «.*.*

1:) ã (:) u" de-;L «.l

'*uHP [(;)' ü:t:h '',*
''{(ã)(;)' n:!ih«: *(t)(;)' n:Tih«;} '
«'{(S)(:)' n:!th«: *(T)(;)' ü:Tih«,*
(:) (;)' n:tZh«;} *

ii) o' Üql « ' (T) u' Hç"-#h «: *

(:)(;)' n:t;h«: *(:)(:)' n:!ih «;]
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logo,

';uhP [n:h «. * '; (;)' n:Tih" *
,;(;)' n:!ih«: ' *:(;)' ü:!i]«,] C4.36)

Para 7- = 4, temos que

xl\''''l wdP É (,i.) gi (T) u''"' "''
'ql#o 1(:) Ê (:) H""''

(i) gi ii) u''"''

0'

I'(q- 2(4 + . -«))

r(q- - 2(4 + . - .«) +'ãã "'' ' "

F(q-

I'(q- ilSnh ".*. *
=': ;ijT3?L, «*."

:)íl (1) m:'"''F(q: 2(2 + .))

I'(q- 2(2+.)+q,) '"'+

i) gi (i) o'''"' F(q« 2(] + .)
F(q- 2(1 +.) +q,) ''+'

i) i 1:) m
UUP [(:)* n:Ti] ".*

::{(:)(;)' ü:!ih«* *(t)(;)* n:!Íh«.} '

,.{(S)(;)' n:!ih«, *(T)(;)' n:!iL"**

2s

a'

l \o7 \ 2 / i'(q- 4 + q:)

(:) (;)* n:!ih«. } *
::{(:)(;)'n:Tih« *(f)(;)' n:!ih«,'
(:) u' d9-al « * (:) o* d9-=b « } *
(:) 0'dqh«* (1) o'dy'#h« '
(:) (;)' n:Tih ", '
(:) u' d9-i:h « * (])

6)

a'X8 I'(qi 8
I'(q- - 8 + q,)9

73



logo,

uhP [n:h .. ' ;, (;)' R:!ih "-*
«. (l:y n:llrh « * «. (;y n;l!-i::h "--
«:* (;) * n:!ih «.]

B'

(4.37)

Substituindo as equações(4.33),(4.34), (4.36) e(4.37), obtemos(4.35)

A seguir apresentamos nas Figuras 4.6, 4.7 algumas representações gráficas da distri

buição flash Birnbaum-Satmders generalizada estendida, o coeficiente de assimetria e

o coeficiente de curtose

tO
P

ll
l l

l l
l l
l \
1;{
1; \

BS(a = 0.5. [3 = 0.8)
GSBS(a = 0.5. l3 = 0-8. q = lO)
SBSE(a= 0-5. l3 =0-8- ql = 10, q2 = 10)
SBSE(u = 0.5. lj =0.8. ql = 1 0, q2 = 20)

-- -- SBSE(a=0.5.P=0.8.ql = lO,q2=30)

BS(a = 0.5. P = 0.8)
GSBS(a = 0.5. D = 0-8. q = lO)
SBSE(a= 0.5. l3 = 0.8. ql = 10. q2 = 10)
SBSE(a:0.5.l3: 0.8-q1:20.q2

-- -- SBSE(a=0.5.l3=0.8.ql =40.q2= 10)

0

0 r\'.
\

\ \\
0

0 2 3 4

Figura 4.6: Gráfico das Funções de Densidades das Distribuição Birnbaum-Saunders para a -
0.5, /3 :: 0.8, Distribuição Slash Birnbaum-Satmders Generalizada com a :: 0.5, Íg = 0.8
,q = 10, Distribuição flash Birnbaum-Saunders Generalizada Estendida para CE - 0.5, /3 = 0.8,
qi = lO (Fixo) e Diferentes Valores de q2 (Esquerda) e Função de Densidade da Distribuição
Birnbaum-Saunders para ct - 0.5, /3 = 0.8, Distribuição Slash Birnbaum-Saunders Genera-
lizada com q = 10, Distribuição Slash Birnbaum-Saunders Generalizada Estendida para q2 -
lO (Fixo) e Diferentes Valores de ql com Ftmção Geradora g(-) Normal.
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€
a

BS(a=0.5.l3= 0.8)
GSBS(a = 0.5. l3 = 0.8. q = 30)
SBSE(a = 0.5,l3=0.8,ql = 30.q2 = 3)
SBSE(a= 0.5,F=0-8,ql =30.q2 =7)
SBSE(a = 0.5. l3 = 0-8, ql = 30. q2 = 20)

BS(cc= 0.5,l3= 0.8)
GSBS(a = 0.5, P = 0.8. q

Ía =0.5,l)= 0.8,ql =30.q2 =3)
SBSE(c( = 0.5. l} = 0.8, ql = 30. q2 = 7)

0.5,l)= 0.8,ql = 30.q2 = 20)

Figura 4.7: Gráfico dos Coeficientes de Assimetria e de Curtose da Ftmção de Distribuição
Birnbaum-Saunders , Distribuição Slash Birnbaum-Saunders Generalizada com q :: 30 e Dis-
tribuição flash Birnbaum-Saunders Generalizada Estendida para qJ - 30 (Fixo) e Diferentes
Valores de q2 = 3, 7, 10. com Função Geradora g(.) Normal.

4.5.3 Logaritmo da Função de Verossimilhança

Apresentamos agora a estimação dos parâmetros da distribuição slash Birnbaum

Saunders generalizada estendida pelo método de máxima verossimilhança.

Seja f? =(a,P,qi,q2), para uma amostra aleatória de tamanho r], y =(yl,...,y,,),

da distribuição slash Birnbaum-Saunders generalizada estendida; então a ftlnção de

verossimilhança para f? dado Z/ pode ser expressa por

z, (o; y)

z: 11:1 #l'll«' ',"'«
(4.38)

Aplicando o logaritmo em ambos os lados da equação (4.38), temos

#(o; y) n log(2aP:/') + >l: log(y: + P)

« log B(q. , q2)+ >ll: log(««(y;, 0)) (4.39)
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'"-««'«;,.,-.G.(G [ 0'1 .«-'« .'" '-;
4.5.4 Equações Escore

As equações de verossimilhança são obtidas derivando (4.39) com respeito a cada

elemento de O e igualando a zero, isto é,

09r0: 3/)

ae(0; 3/)

ar(0; 3/)
aqi

ar(o; y)
qa

-:l*X iü3 «--u;,® - ',

$ *$ íh *$ah .«,'«., ", - '
}l -.

-«{Ü(q. ) 'Ü(q. + q,)} + }: ii(il-n ««*(z/:, o)

«{ü('z,) - ü(q- + q,)} + >1: ;iXJi-n ,-.(y;, o)

0

c)

Em que

llil #l.I'l.«.«

/' ( * 'll:l d,I'l'«'- .,"
,{"«ll:l #l;l'l.«'','"'" ,« :'.,
/: 11:1 #l;l'l-«'« ',."'' .,« -.'.

(y; , o) .y': '.z.

«: (y: , a)
ids

«, (y; , a)

:«« (3/: , 0)

e Ú(z) - i;M- é a função digamma. Soluções analíticas ou explícitas das equações de

verossimilhança não podem ser obtidas para os parâmetros da distribuição, de modo

que o sistema de equações deve ser resolvido numericamente. Será implementado

computacionalmente o processo de estimação dos parâmetros no software R usando

a função optam e ap]icando o método L-BFGS-B de Byrd et a]. (]995) para obter

as estimativas de máxima verossimilhança. A matriz de covaríâncias assintótica dos
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esticadores de máxima verossimilhança pode ser estimada usando a matriz hessiana

4.5.5 Exemplo Ilustrativo

Para ilustrar a aplicação dos resultados obtidos na seções anteriores vamos trabalhar

com o banco de dados de análise de sobrevivência para a regulação do tamanho

dos peixes "halibut"(linguado) do Atlântico. Este conjunto de dados foi obtido na

página on-lhe http://lib.star.cmu.edu/datasets/csb/ ; o arquivo de dados é o ch7.dat.

Em nossa análise, vamos trabalhar com a variável TEMPO, que indica o tempo de

sobrevivência do peixe em horas.

A Tabela 4.2 mostra algumas estatísticas descritivas dos dados que indica uma acen-

tuada assimetria positiva e uma elevada curtose, que pode ser visto também através

do histograma dos dados apresentados no Figura 4.8

Ihbela 4.2: Estatística Descritiva para os Dados do Ihmanho dos 294 Peixes

n Média Mediana Desv.Padrão Assimetria Curtose
294 88.91122 29.8 187.5461 4.558773 25.59017

0

c)

0

0 200 400 600 800 1000 1200

Figura 4.8: Histograma do Tempo de Sobrevivência de 294 Peixes

BS(a.P)

SBSE(u,P.ql,q2)
- - GSBS(a, P. q)
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Na Tabela 4.3 apresentamos as estimativas de máxima verossimilhança com seus res-

pectivos desvios padrões para os modelos Birnbaum-Saunders (BS), flash Birnbaum-

Saunders generalizado (GSBS) e slash Birnbaum-Saunders generalizado estendido

(SBSE), com função geradora g(.) normal. Os gráficos q-q plot para o tempo de se

brevivência de 294 peixes estão apresentados na Figura 4.9. Segundo o critério de

informação de Akaike (AIC) o modelo que melhor ajusta aos dados é o modelo slash

Birnbaum-Saunders genaralizado estendido (SBSE), porque apresenta o valor mais

baixo do AIC. (Veja também a Figura 4.9).

Tabela 4.3: Estimativas de Máxima Verossimilhança.

BSGSBSSBSE
2.013(0.083) 1.229(0.158) 0.116(0.036)
29.141(2.251) 27.936(2.745) 29.021(2.573)

2.764 (0.692)
4.434 (1.402)

51.515 (25.907)
1536.897
3081.794

Estimativa

3

q

qi

q2

Log.Vero
AIC

1548.32
3100.64

1541.666
3089.332

0 2üD {O] 60D EOO t«-) laO
ITtnret ca: Quê-.t'es

iaa 600 e(D loco 12üo

ITteadcel Q.ü-.i.'es

Figura 4.9: Gráficos q-q Plot do Tempo de Sobrevivência de 294 Peixes para as Distribui
ções Birnbaum-Saunders (a), Slash Birnbaum-Saunders Generalizada (b) e Slash Birnbaum
Saunders Generalizada Estendida (c) .
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Capítulo 5

Modelo de Análise de Fator
A e / . eAssimétrico

5.1 Motivação

O propósito essencial da análise de favor é descrever a estrutura de covariância de um

conjunto de variáveis através da criação de variáveis hipotéticas o não observáveis,

chamadas fatores.

A origem das técnicas de análise de favor está ligada a estudos da área de psicolo-

gia. Sua criação data do inicio do século, quando Spearman (1904) desenvolveu um

método para a criação de um índice geral de inteligência (favor "g") com base nos

resultados de vários testes (escalas) que refletiriam essa aptidão. Tratava-se de um

primeiro método de análise de fator adequado para a estimação de um único fatos.

O desenvolvimento inicial dos métodos de análise de fatos esteve muito ligado ao

problema da avaliação de escalas cognitivas e foi responsabilidade de uma série de

pesquisadores da área de psicologia (Spearman (1904), Thurstone (1935), Thurstone

(1947) e Burt (1941), por exemplo). No inicio, os métodos apresentavam uma carac

terística mais empírica do que inferencial. Em 1940, com Lawley surge um primeiro

trabalho com um maior rigor matemático, o que fez com que se aumentasse a aceita-

ção dessas técnicas nesse meio Lawley (1940).
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Inovações metodológicas e aplicações do mundo real em análise de fatos tem sido

desenvolvido nos anos recentes, em parte devido a um maior acesso à ferramentas

computacionais. Neste capítulo apresentamos o modelo de análise de fator assimé

troco, obtemos as estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros mediante o

algoritmo EM, e f:inalmente ajustamos o modelo a um conjunto de dados simulados

para o caso particular do modelo de calibração comparativa estrutural.

5.2 Modelo Análise de Fator Normal Simétrico

Consideramos inicialmente a distribuição normal multivariada de dimensão 7o, com

vedor de média p e matriz de covariâncias E, não singular de dimensão 79x7o. Para uma

amostra aleatória de tamanho ri denotada por yi : . . . : y,., e qualquer inteiro positivo

especificado q $ /9, o modelo padrão de q-favores relaciona cada Z/.l com um vetou de

dimensão q de variáveis aleatórias uJ, o favor comum, via

Z/.j ::: P + 13uj + cj (5.1)

em que

a) os fatores uj são independente com u.i jv.(o, r*),

b) os cj são p-vetores normais independentes com

c.j -. Ar,,(o,o) e o iag(aÍ,.. . ,ai),

c) c.j e uü são independentes para todo .j e k,

d) B é a matriz de carga de dimensão p x (7, com elementos ,6ij, { = l

.j - l,...,ç.

p e

Sob esse modelo, a estrutura da variância covariância da distribuição dos dados é

restrita, é dada por

E = /3.B' + D (5.2)
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O modelo acima implica que condicionando nos favores comuns, as variáveis observa

das são não-correlacionadas e portanto, os favores comlms explicam toda a estrutura

de dependência entre as 7) variáveis.

Para qualquer elemento 3/i.j e yl.j de 3/.i = (yiJ, . . - , 3/i.j,

dos momentos da seguinte forma:

y.J), temos a caracterização

var(y;j l-a , u, O )

cov(g/{j , 3/üj l B , u, -0 )

var(3/i.j in , O)

P.i.:É k

P

COV(yij , yAjl-B , 0 ) 1,.'l:# k

Em problemas práticos, em especial para valores grandes de p, o número de fatores

q geralmente será pequeno em relação a }9, de modo que a estrutura da variância

covariância é explicada pelos fatores comlms. A unicidade, ou variância específica af

mede a variabilidade residual em cada uma das variáveis.

C) modelo (5.1) pode ser escrito matricialmente como

y = lpr + Z./Br + c (5.3)

em que l é um vedor n x l de uns, U é uma matriz (r]. x q) que contém os q fatores

para os 7? elementos da população, B' é a transposta da matriz de carga (q x p) cujos

coeficientes constantes relacionam as variáveis e os favores, e c é uma matriz (rz x p)

de erros.

O modelo q-favor deve ser mais limitado para definir um modelo único livre ou sem

problemas de identiHcabilidade. Em primeiro lugar, o modelo é invariante sob trans
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formações da forma B* = B.Z] e u* = Z:l=7u, onde f/ é qualquer matriz ortogonal

q x q. Há muitas formas de identificar o modelo mediante a imposição de restrições em

.B, incluindo restrições de ortogonalidade a B. Neste caso vamos a utilizar a restrição

tal que -B7'D :B seja diagonal (veja Seber (1984), por exemplo). Essa restrição de-

fine uma matriz de carga de forma única.

O número de equações que obtemos de (5.2) é igual a7o+p(p 1)/2 = p(p+ ])/2. O

número de incógnitas no segundo termino es pq, os coeficientes da matriz B, mais os

p términos da diagonal de D, menos as restrições impostas para identificar a matriz

-B. Supondo que Ba''D :.B deve ser diagonal, isto supõe q(q 1)/2 restrições sobre

os termos de B

Para que o sistema este determinado, deve haver um número de equa-

ções igual ou maior que o de incógnitas; isto conduz à restrição de que

p(p+ ])/2 7)(q+ l) +q(q 1)/2 2 0, a qual estabelece um limite superior para o-

por exemplo, o número máximo de fatores com sete variáveis é 3. A Tabela 5.1 mostra

a relação entre o número de variáveis e o número de fatores.

Tabela 5.1: Relação Entre o Números de Variáveis e o Número Máximo de Favores
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5.2.1 Algoritmo EM para Encontrar os EMV no Modelo Análise de

Fator Normal Simétrico Caso Geral

O modelo(5.1) pode ser ajustado por máxima verossimilhança e as estimativas de B e

D podem ser obtidas iterativamente via algoritmo EM como é considerado em Demps-

ter et al. (1977); veja Rubin & Thayer. (1982) and McLachlan & Krishnan (1997) para

mais detalhes.

Seja o vedor $ de parâmetros desconhecidos consistentes dos elementos de p, -B e l).

A log-verossimilhança (dados incompletos) para q' que é formada a partir dos dados

observados y = (3/. , . . . , 3/,,) é dada por

lon' Z,r W ) Tios(2") +;i'g(l(-aB'+ o) 'l)

;>1:(p.i p)"(nn"+o) '(3/J p)}.
J

(5.4)

A fim de aplicar o algoritmo EM e suas variantes para este problema, seguimos

Dempster et al.(1977) e consideramos y. =(3/.,. . . .y,.,u:,. . . ,u,.) como ovetorde

dados completos, onde tl = (ul , . . . , u,.) são os dados hipotéticos, ou não observáveis.

A representação do modelo pode ser efetuada da seguinte forma hierárquica;

}'''.j l uj :# j%(P + BuJ,0)

u.í y ]V,(0, Z'.).

(5.5)

(5.6)

Neste caso, temos que a função log-verossimilhança dos dados completos pode ser

escrita como

]og L.(q') ;i.giol-l;)l:{(3/j p B"j)'o':(yj p B"j)

+ uru:j} + C'. (5.7)

lJ

Por outro lado, a distribuição condicional de u.j yj, segue uma distribuição normal
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- ''-'- '-''-'' '") '-'.r - -.ll''''''''" .r -' '''

uilZ/j -' Na(ABRO '(Z/j p),A), com A=(-Zç+-B

'ode-se mostrar que ABl".Z) ' = Br(BB' + D) ', e assim

u.j IVj -. Ah(-Br(-B-Brio) '(3/:j P),(-Z.z+B'D 'B) :). (5.8)

artir das propriedades da distribuição noi-mal temos que

E(u.j l y.j)

'B) l

Logo, a p

(5.9)

E(u.juT l g.l) OB+/3(y.i p)(g.j p)"o'''

em que P B'(-BB' + O) '

Denotando por ;q - EluJ l y,WI e zj = Eluru.j l Z/,q'l, a espe-

rança da função log-verossimilhança completa associada a 1/. é denotad

Q(q' l ü) = Ellog L.(W) l ?y, WI , temos que

Q('plÜ) - ;l'glol :E:{(yj p)'o '(z/j p)

2(yi P)'0 'B4+t-(-B"0 'BzlÍ)+zlÍ}

s primeiras derivadas com respeito aos parâmetros são

3 - o 'Eü,

aQ - ;o- {l:{(z/j-p)(l/j p)'-2(z/. +B4B"}

a por

(5.1 1)

A

J

(5.10)
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e

2z/3'o + 2prZ) ' + 2zJa"B'rl) }

Agora, igualando a zero as expressões acima, o ponto que maximiza Q(W l ©') é dado

pot

:l$«, '$*1,

l$'«, «,;'1 1$el '
P (5.12)

(5.13)

e

Lj= 1 .j=i ,ll .: IXü, E4ü, (5.14)

Assim obtemos o seguinte algoritmo EM:

Passo-E Dado $' = q', calcular ;q e zlÍ utilizando (5.9) e (5.10) para cada dado.

Passo-M Atualizar Q maximizando Q(q' l q') sob q', utilizando (5.12), (5.13) e

(5.14).

5.3 Distribuição Normal Assimétrica Multivariada

Dizemos que um vedor aleatório y de dimensão /) x l segue uma distribuição normal-

assimétrica com vedor de locação p de dimensão 7u x 1, matriz de covariâncias definida

positiva, E, de dimensão 7] x 7), e vetor de parâmetros de assimetria À de dimensão

p x 1, se sua função de densidade é dada por

./(g) 2@,(3/; P, E)q'(À"E '/'(y P)) (5.15)

usaremos a notação Z/ «' Si\Ç,(p, E, À), em que @.(-lp, E) é a distribuição normal p-

variada com vedor de média p e matriz de covariâncias, E e '])(.) representa a função
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de distribuição da distribuição normal univariada padrão. Exceto por uma simples

diferença na parametrização considerada em (5.15), esse modelo corresponde ao in

troduzido por Azzalini & Valle(1996), cujas propriedades são intensamente estudadas

em Azzalini & Capitonio. (1999) e em Arellano-Valle & Genton (2005). A representa-

ção estocástica de uma variável aleatória y «. Si\b(p, E, À) é dada por

y:g P+ E:/' IÕITol+(]', ÕÕ"y/:7'-l (5.16)

em que ITo denota o va]or absoluto de 7L, 7b «' Ni(0, 1) e 7'l -. ]V,(O,J.) são in

dependentes, e :! significa "distribuído como", com (5 = --7:::;à:7:T e Et/2 satisfazendo
l+À À

E - EJ/2Ei/2. A média e a matriz de covariâncias de Z/ são dadas, respectivamente,

por

E( }'' ) .*. ~E-x»''õ

e

Var( }' ) ! >] i/2õ (ja" >l1/2
'z
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Os lemas a seguir serão importantes na seção seguinte Lachos (2005)

Lema 5.3.1. Sela 3/ -., ]V. (p, E). Então, para algum verorlüo a de dimensão k e alguma

maü"izfüa C de dimensão k x n, temos que

Elq'*(a + CVl0, Q)l '>«(al,7 Cp, {2 + OEC') (5.17)

l@ (a + Cyl,Z, Q)l @x(alr7 CP,Q + CEC''') (5.18)

Lema 5.3.2. Sda y -' i\b(p, E) e z N.(q, Q). Então,

@~(VIP + .Ax, E)@.(xl,7, Í2) @,,(Z/IP + -.'l,7. E + .,'i{2-.4'') x

ó.(:«la.A''x '(z/ p .'{,7),Zi)

em que Zi - (Q ' + A"E 'A) '

5.4 Modelo Analise de Fator Normal Assimétrico

Como visto anteriormente, em um modelo de análise de favor típico cada observação

yj é modelada como

y.J = P +-Buj +cj, .j = l . . . . . 7Z (5.19)

em que u.j é um vetor q dimensional (q < p) de variáveis latentes ou não observados

chamados fatores e B é uma matriz de dimensão p x q de fator de carga (parâmetro).

Assumimos que

/ /=' \

'"''''.,l ,p, ''') ',*l, '.*''",p,") '-",...,«, ''.",
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em que SiVç denota a distribuição normal assimétrica q-dimensionar, os H.j são inde

pendentes de cj, D = dias(a?, . . . ,ai), -Z« denota a matriz identidade de dimensão

q x q e a.. = (-rq (iõ') '/'õ. Assim, condicionando sobre uj, os y.Í são distribuídos

independentemente como iVP(p + Bu.j, D). Marginalmente os y.j são íí(Z assumindo

uma distribuição normal-assimétrica com média E(y) = p e matriz de covariâncias

CovjY'.il - BB'' + D.

De (5.19) e (5.20) temos

3/,luj '# Np(P + -Bu.j, 0) © q e».,',. ',*l '",
O principal interesse é fazer inferências sobre o vetor de parâmetros

0 = (pr,Br,Dr,Àry . A densidade marginal de 3/.j é obtida integrando com

respeito a uj a densidade conjtmta

fl.'yj.'uj,0)

./:Y-, (y.j )

y (3/j u.j)/(uj),

J'y,\uj j)Ju,Çuj)duj

/i.*,'«, "«.,",'".l«.
a'. l À'(/« õõ"y/'("j+

T».,''. ''',-')

Utilizando o Lema 5.3.2 , temos que

»', (yj ) »J..*« ç:~» & ~...-*--:. ''"'*«

«.(«. a»«'»:"'"'''". "* #"'-.),''.
À'(J'. 8Õv )'l' tu. -t \Eb«)
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'mq«eZ\- - ((Z. õõ')+B'-O '-B) '

Sda -A-O+B(/. õõ')''-B' e p. Então,

rla.., +a..-B'0 '(gj - P-),ZL-T '/y, ( vj )

Proposição 5.4.1. Sob a nofaçâo consídel-ada artfeí'iormer2re, segue que

a...Bl"Z) l = (-rq Õ(57) iljr.4 l

Logo, aplicando a proposição (5.4.1) temos que

./V,(z//) - 2d',(z/Jlp:,-.4).Á.d'. Ç''jl v;-A-+ A-B'0 :(yj

õõ"y/'(u.i +

/

y, ip. , -.© .Á. @. Ç"'

õ8'' )~/' q! b... * xT ÇI.

."-"'w.-«,«( á»«*a. "'" 'ü, «o,»:).
Por Lema 5.3. 1

/y,(yj) - 2@,(Z/.jlP-,.A)'bi

À"(/. õõ"y/:

]+ À'(-r., õõ"y/:A-lÀ"(J'. õõ'y/'l"l

2@.(y.jlPi , -.4)E . l«. «'#» *".'. "',«'.,

2@,(Z/.jlPi , -.4)E «- l *'a« »»"):''«;'-., **'a. ;''):':w.I',"

(5.22)

2@,(@'P

P.)

a'. l x'N«

õõ") '':'.A :ü, «D,a. l

''. l *'(-'«



Aplicando a propriedade 'Pk(zlH, E) = 'bk(E '/'(z p.)) segue que

/Y',(yj ) 2@,(vjlp : , -A)

.: ([« -- *'«, ""):':a:]*"P.
À'(-Z'. ÕÕ') '/'B"'{ '(vj p ))

2@p(yjlP- , .A)

. (['**"a. '''y''''..[*'P.
Xl"(/q õõl")'i/2-Bl".A i/2.4 1/2(yj

2@.(z/jlp : , .A)

. ([«+*'a. "'y''''.«[*'a,,
1-.4 '/'.a(/. - õõ')''/'xl'-.4 '/'(y.i

õõ'):/'i'l :/:

õõ'):/'l'l :/:

«J)

õõ')'/'l'l '/'

«J)

Portanto,

/Y-, ( yj ) 2@p(yllPi: ..4)'>1(.Xl".A '/'(g.i PI), (5.23)

ou sda, }'j - SiV,(p- , .A, À) com

À

a.

0 + B(.r. ÕÕ") :-B'
..4 '/'B(-Z'. ÕÕ')''/:.X

'i+ x'(z'. õõ'y/'a:lx"(-r« õõ')"/'l"

((-r. ÕÕ")+B'0 'B) '
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5.4.1 .Ngoritmo EM para Encontrar os EMV no Modelo Análise de

Fator Normal Assimétrico: O Caso Geral

De (5.20), podemos escrever

2

':la.« + l(-z'. - õõ') 'l'/'lõl% + (z'.
r r)

la.« + (]'. ÕÕ")''/'ÕIZnl + 7'-
'/ t

2v z\. + a..leal + r:
'H

a..,+ Ti

õõ"y/'a'«}

(5.24)

em que l71)1 denota o va]or absoluto de To, 7b -- ]V(0, 1) e Ti -, ]V,,(O, -r.), 7b e 7'

independentes. Logo, o modelo pode ser escrito da seguinte forma hierárquica:

}''jlUj '=' jV,,(P+ Bu.j,0),

". -*. ;" «ll*. #l»-'.l
n W xw:(o,í),

(5.25)

(5.26)

(5.27)

para J - ] rt,todasíndependentes

Sejam/. -(y',u",t'y', coma/ -(gT,...,y;)',u =(H.,..,u,.)'et =(t:,.. ,í,:)'

Para implementar o algoritmo EM consideraremos que uj e t.í são os dados hipotéticos

ou não observáveis. Assim, sob a representação hierárquica de (5.25),(5.26) e (5.27),

segue que a função de verossimilhança completa associada a y. = (yl''. ur, tl")I" é dada
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por

/c(3/, U, t) /(y.Í n.i).f(uj l [.i)./'(Í.Í)

Z)l ]/2e 2(yj P BuJ)l"D (gi-P Buj)

x l lJ-çl i/2e-;(uj líj X/'ilA«)'-Z'«'(uj I'j v':lA.«)

x 2e 4'j

Assim, a função log-verossimilhança completa associada a 3/. = (yr,ur,tryr é da

forma

r. (olv. )
]l

logjOI ;(g.i P9 BU,)'0 :(Z/.j -Buj)

l
/2

log IZ'.,2

9

=la. ., )'-r; '( "j la..)ÍJ

(5.28)

em que C' é uma constante que é independente do vetor de parâmetro O. Logo, a

esperança da ftlnção de log-verossimilhança completa associada a 3/. = (yr, ur, t7)r

é denotada por Q(O 1 0) e dada por

Q(o l o) z«,,lr.(o l v.)lv, ol

{ lol ;'«,«lü,

1(«.

P Bu,)'0 '(yj P B"j)IVj,ÕI

(5.29);'«,,- l*ji«.

Seja

"«,, l(«. [* '1-: la. ., )''(" ; la «)l3/j'J (5.30)
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e

Z«,«l(Vj p B"j)'0 '(vj p n«'j)l3/j,ÕI (5.31)

De (5.30) temos que

n

2tiuíAr + 2 v lu;,Ar + t2A..,Ar

ol

Õ) 2z«:«(tu'jlv,, õ)a.: + 2vz E«,«(ujlvj, õ)a:

«(#I3/j, Õ)A«Z1: - 2 v; E«:«(tI3/j, Õ)A«AI

u.j A-. 'ü.j A', l3/j, otl

/1

:V';:',a.,A: -- :a.. a:l«,

- t- Eu:r(UJU;l3/j

+EI

Agora, se denotamos por

Eu,r(t l3/J , 0) ,

x«:,(#lz/j , Õ) ,

Eu,r(Ujl3/.j , O) ,

Eu:«(UJUTIZ/, , Õ)

Cov(U'.Í l Z/.j , 0) ,

Eu,rlt UjlZ/j , O) ,

temos que

,- - .:la'ç-' (' ?©) ».: .'/{

2

T /:c--el
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Por outra parte de (5.31) temos que

Eu,r l(V.i P B".j)'0 '(3/.i P

Eu,, lt:'lo-'(vJ p Bu.j)(yj

{(y.i P -BuJ)(3/j

{(3/j P)(gj P)"

t.' lo '{(v. üü, p)' 2b,

«,«:, l«.«ri«,, õl ,'ll
t:' lo '{(vJ p)(z/j /')' 2(g,

t: lo "{(yj p)(yJ /')' 2(yj

t:' to ' {(yJ p)(z/J p)' 2(g.i

«'«ü«"I
t- lo '{(z/j p B©)(3/J H

-BullV,,ÕI

P BuJ"lP,,Õll

« "«J"iy,,õll

2(yj p)"T-B'+BuluTB'lz/,,Õ}

dE«:, lurl3,,,õl n'+

tr E'u.r

«)q«' -- « (ü * ©q') «'ll
p)q-a" + nqB" + Bq©'.a'}
p)qn'' + (Bq)(-n©)'} +

n©)''} +o :nQn'

Assim,

ly, p n©)'o '(g.j p -aq)+t:lo 'nit.B'l

Portanto a esperança condicional da função log-verossimilhança completa tem a forma

Q(O 1 0) - E«:rlZ?.(O y.)lz/, ÕI Qj (olÕ )

em que

Q.j leio ) Qi.j(P, B, 0l0) + Q2j(.Xl0)

com
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Qij(P, B, 0l0) -{ i.: lol

;': l« :«ü'"l
Bq)"o '(g.j p B©)

(5.32)

e

Q2j (Àl0 ) ti {t +Íi;ã4' 22

(5.33)

Para obter as esperanças condicionais usamos a dup]a esperança condicional e os mo

mentos da distribuição normal truncada Johnson et al. (1994).

Denotando

z".«iv, (";'f;') - -Er iv, l-Eu. i., ,v, (";'t;') (5.34)

precisamos conhecer as distribuições de U.j l [j, gj e de iC l 3/.i' Com esse objetivo,

considere

fl~Uj, uj. tj) .f(yj uj, [.Í)y(u.j l tj)./:(tj)

'.« -.«,~,ll'. ',l-*'.',
",'« «,l«. 1* #l»«'«l-:««,
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e usando Lema 5.3.2 temos que

"« «.'., - *.l« «l*.

*«(«. {*. #}»«*

':««'l« «l*. #l»«l;»:l--«',
em que zXI = (]. + Bl"D 'B)':. Logo,

"««*,, - *«l«. #l»«*

»«''«'l« « «l* al»l;»:l*
«, l« « * -«l --« «,
/(u.j l [j, y.i)./'(3/.i l f.j)./'(fj)

Assim, obtemos que a distribuição de Uj l f.j, Z/l é dada por

". *.,«, - ~({*. a}»«*

»-«««'l« « «l* #l».l;»:l '«,
(l. + B"0 :-B) 'com a.t
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ia piocuialiius d uisuiuuiçau ue ij l Z/.j

2Ó- (talo, l)/p,+-)([j )

"« «,l« «#» *-.*,«*-'l
2@l (t.jl0, 1),rP,+-)(f.Í )

emos que

/(y.j, u.j, tj) (u.j l tj, Z/j)@,, z/,ip + B A..,l.l)+ B.B'r

Aanr8

a 5.3.2 tUbdllLIU LClll

f('yj . uj , tj )

As

!a..;(o + -B-B')+(Ba..)(BZL.)'~)

em que z\,(l+ A:-B'(O+ B-B') 'Ba..,) ', logo,

/(g,,uJ,[j) ::: ./'(uj l tj,3/j)

*,l« #».;'"*-"'*'-."-«,'l
./'(uj l tj, 3/j)./'(tJ l yj)./'(yJ)

sim, temos que a distribuição de t.í l y.j é dada por

*. 1 «, - «~: 1 ',.~:«'(" -* ""')

com zX, = (1 + a.:B"(D +BBr) :-BA.) '

Se em (5.35) substituímos irl? = a.. e da mesma forma em (5.36) Wj! = A2, podemos

escrever

«- 1*. '"*-«,'1«,

:*(*.',»'""'"*«««, '(«, «*,a'«

'P,*«)( fj )

/m,*-)( tj )

- ./'("j itj,y,)'ó,lvjip-Bx/

Zi.;(0 + BE

#»«l ; »:l , ' «,

UJ l tJ.3/j «' ]V.,(r.j + 'fj;Tf)
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em que

C (/. + B'0 :B) :

Cn'o - l«, «--\
(]'. CB''O :B)A«

#-«l

e

com

t.j l y.j -., HJv- (p,,,.a4), (5.38)

"';»'""'"*«««, '(«, «*«#»«)
(l + a.:'B''(0 + BB'') 'BZk.) '

Depois de algumas manipulações algébricas obtemos

tuj

'. * :,,'. (k)
,l * "* * -',''.,. (k) "-,.
$ + g tj,

'F: +gg"(Pj (4)'),

$ tj + g f'.í

(5.39)

em que 1'1%. (?1)
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'ú \ ' l

: - ;l«:.

: - il«'.
# - l a«l*:$1 , '*el»«l

0) em re] da parâmetro são'B-- - "

p)q' + 2-a E(Q + «.«,"

+2n.P

aD '

o, igualan.

p nq)'(vJ p Bq)+-a0;-a'l

:ssões acima, o ponto que maximiza Q(O 1 0) é dado"o-

por

-T }:(Q + u,u,'

lE:ü, -êQ),

x;-. ('@ a';)
(Í ,éz;*ã)

! dias Í }' l(y; Ê Êíi;)I"(3/
n.

Assim, obtemos o seguinte algoritmo EM:

Passo-E

Dado f? = O, calcular íl , 6, uJ' nJ e tuJ, pa

Passo-M

/

ra j + l

P

n



Atualizar 8 maximizando Q(6 | 8) sobre 0, o qual conduz as seguintes restrições no

passo de maximização (CM), (ver Meng e Rubin, 1993):

Passo-CM 1

Fixar u = ji e atualizar B como

n n =

B- (300 - nar) (O; +o) (5.40)
j=1 j

Passo-CM 2

Fixar B = B e atualizar | como

(y; — Bu;). (5.41)

Passo-CM 3

Atualizar A, maximizando Q(0 | 8)

(5.42)

Passo-CM 4

Fixar A, = Au e atualizar D maximizando Q(o| 8) sobre D, com

o Vo n o ng

D - m liag (» [(y; -p — Bu)"(y,— fi — Bu;) + BO;B | .
d=i

Finalmente, note que o vetor de parâmetros de assimetria pode ser obtido como

(Ly + Ad,IPA,

>»
)

Il (5.43)
 

1-A(1,+4MAA,
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5.5 Aplicação ao Caso Particular de Calibração Compa

rativa estrutural

5.5.1 Calibração Comparativa: Caso Normal

O método de calibração comparativa trata da comparação de instrumentos ou méto

dos de medição, quando cada um deles é usado para medir uma característica num

grupo comum de unidades experimentais. O interesse aqui é avaliar a qualidade de

diferentes instrumentos de medição.

Suponha que dispomos de 7u instrumentos para medir uma característica ou resposta

t num grupo de n unidades. Um modelo frequentemente adorado na literatura por

Jaech(1964), Cochran(1968), Barnett(1969) e Willíams(1969) é

yfj :: a. + .(3f.t'.j + Si.j, i:: l /) , .J = 1, . . . , v? (5.44)

em que

Z/ij : medida fornecida pelo instrumento í para a característica da unidade .j

zj : o verdadeiro valor da característica de interesse na unidade .j

ai : vício aditivo do instrumento í,

.6f : vício multiplicativo ou relativo do instrumento í

{j : erros aleatórios de medição, com

:t, ylV-(H«,al:l e c:j ;y ]V.(0,af), (5.45)

e ];j independente de cfj , para i- l,...,p e.j = 1,...,n..

Agrupando os Z/{.l no vedor yj de dimensão p x l e os cíj no vetar cj de dimensão 79 x l,

temos que

yj a + ©-'j + cj, .j 1,... .-n (5.46)
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em quc yj = (3/i.j,

e

y,J)', 'j ::: (',j « - («-,...,«,)'', © - (P- / )'

c.j e ]Vp(0, D(@)), J l 'n

sendoz)(#') l.-?,...,a:)e#'(@-,...,@.)'(a?,...,ai)'.
Como o modelo (5.46) é não é identificável, a solução é a imposição de restrições

em seus termos. Barnett (1969) assume que existe um método de medição, que ele

chama instrumento de referência, que mede it; sem vício. Especificamente, supondo

que o instrumento de referência é o número 1, Barnett assume que al = 0 e /3i = 1,

assim o modelo é dado por

Yj = a + bz.j + cj, .j = 1, . . . , rz (5.47)

com a = (0, a, «,,)' e b (l,P, 4)'

Theobald & Mallison (1978) usam uma reparametrização do modelo proposto por

Barnett (1969) em termos de análise de favores. Especificamente, seja

iz;.i = p. + a.FIÍ, '71, (5.48)

Então, o modelo ficaria

}'''j - P + À& + 'J (5.49)

com

8 N- (0, 1) e cj - NP(O, n(é)), (5.50)

em que p = a + 0/[. e À = Oa..

A seguir apresentamos o algoritmo EM para o modelo de Theobald & Mallison (1978)

em termos de análise de fatores.
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5.5.2 Estimação Via .Mgoritmo EM para Encontrar os EMV no Mo

delo Análise de Fator Simétrico no Caso Particular

O principal interesse é fazer inferências sobre o vetor de parâmetros O = (pr, Xr, .Pr).

Sda Z/ =(gÍ,...,y:)',F' =(F'i,...,F,,)r . Para implementar o algoritmo EM con

sideraremos que F' são os dados hipotéticos ou não observados. A representação do

modelo pode ser feita utilizando a seguinte forma hierárquica:

}',18 :=' Ab(p + x8,o(@)),

e # ]v:(o, l).

(5.51)

(5.52)

Como implementado na seção anterior, segue que a função de verossimilhança com

pleta associada a (3/, F) é

/:(Z/. -F) e, o)./'(8 o)

ll l IO(@)l '/'e 4Wj p Àr)'o0P) 'W, p ÀTD

l +.,X € 5'j
2a-

A função log-verossimilhança completa associada a (y, /') é dada por

E
. 1?

r.WIZ/,-P) x -:i.gl0(@l-; .'yj H )-FJ'fDÇ@) ' QUj H XFj)
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Além disso, a esperança da ftlnção log verossimilhança completa associada a (y, -F) é

denotado por Q(O 1 0) e dada por

Q(olÕ) " -;i'glo(#')l :E:(v,-p-xÂ)'n('P) '(z/.j-p ÀE)

(5.54)

Â - "t,'; ] «,,õ] - ÍÍ5;1::1' E :lu;.

'' ,,;-:.;n*l-h$à',. «.,l
Logo, as primeiras derivadas com respeito aos parâmetros são

© - &E'":. *.Â,

M - &E'";. *;Õ

(5.55)

(5.56)

a@i 2 @i ' 2 @. .j..f?q . +!$S:U;, p; À.E)'

Agora, igualando a zero as equações(5.55),(5.56) e(5.57), temos

(5.57)

:t":, '?1

(5.58)

(5.59)E;'.:(w:j
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e

& - llEu., ' x;';E(Â ):
.j=i .j=t

- 1 'n.

(5.60)

em que ©i = ;1 )11:.Í'.. Wi.Í e P = :i>ll:;'.i /G, para i 'l
Assim, o algoritmo EM fica da seguinte forma:

......-...b --'''''b

Passo E: Dado O = 0, calcular /C , /Ç e c para .j

P

Passo M: Atualizar 0 maximizando Q(a 1 0) = Xlr.(O y,F,t) y,OI sob f? e utili-

zando (5.58), (5.59) y (5.60).

Note que este algoritmo e as estimativas de (5.58)-(5.60) são um caso particular do

algoritmo dado na seção 5.2.1.

5.5.3 Estudo de Simulação

Nesta seção apresentamos um estudo de simulação para investigar o desempenho do

algoritmo e o método proposto. Os dados foram gerados de acordo com o modelo

(5.49) com /o = 4, q = 1 e valores fixados dos parâmetros pi = H2 - P3 = Pa :: lO,

Ài:: Àu:: À3:: Àa:: 100 e Ói = Óu:: Ó3:: Óa:: 2500. Gerimos ]4/:: 1000 amostras e

cada amostra gerada de tamanho r} = 100, 30(], 500, 1000, com um número de iterações

iaua] a 500

A Tabela (5.2) resume os resultados das simulações. Podemos notar nesta tabela que

quando o tamanho da amostra cresce, as estimativas são bastante estáveis e estão

próximos dos verdadeiros valores.
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Tabela 5.2: Estimativas dos Parâmetros para 1000 Amostras Simuladas(M) cada um de Tama
nho i7 = ]00, 300, 500 e 1000, Realizadas com 500 Iterações.

5.5.4 Calibração Comparativa Estrutural no Caso Normal Assimé

troco

Suponha novamente que dispomos de 7i instrumentos para medir uma característica

ou resposta ;u num grupo de r], unidades. Nos consideramos agora o seguinte modelo:

p,.j 'n.

e

ylj = a'i + .fiizj + fij, í = l (5.61)

em que

tjiE SN\ Çp,:. q«.o !õ:) '/'õ.,«:o !õ:) ',À,) (5.62)

í=a ]V. (0, af) (5.63)
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Número de iterações = 500
Número de amostras geradas ]a/=1000

Estimativa
Tamanho da amostra

r]. = 100 r}, =300 n. =500 r]. =1000

  9.7179 9.7989 9.8588 9.9077

  9.9197 9.8810 9.8539 9.9628

  9.8516 9.7746 9.7569 9.9979

  9.7103 9.8722 9.7]12 9.9492

  99.4645 99.6354 99.9515 99.9607
\, 99.1714 99.5200 99.8462 99.8831

Ê 99.3216 99.6696 99.8093 99.9149

Â 99.5506 99.4662 99.9343 99.8713

ã 2430.9 2475.8 2485.6 2496.7

  2456.6 2493.8 2489.0 2484.5

  2431.9 2485.0 2485.2 2493.6

  2447.2 2476.0 2483.] 2493.5



com ir.j independente de fil , á = 1,...,7} e .j = 1,...,rl.. Agrupando os ylj novetor

3/j de dimensão /o x l e os fil no vedor c.j de dimensão 7) x 1, temos que

Z/j -a+/3z.j+cj, .j = 1,...,r7, (5.64)

em que y, (y-j,. . ,Z/,jy , cJ

(/3i,.. . ,/3.):r, para .j - 1,. . . , n.. Segue que

(«- , . . . , «,)'

., y %(o, o(Ó)), j '12.

com D(@) = cliag(@t, . . . ,@,). Usando a reparametrização em termos de análise de

favor, proposta por Theobald & Mallison (1978), temos que

z;j =p...+a.,:/Õ, .J = 1,...,r? (5.65)

Assim, o modelo fica

Yj = p + À.F$ + cj, .f = 1 , . . . , n. (5.66)

com

r', -sÀ'-( V/-t0 :1õl:) '/'õ.,0 -tó:) :,À.» (5.67)

e

cJ - À/,,(0, n(é)), .j 1,...,n, (5.68)

em que p = a + /3H. e À = /3a.. O principal interesse é fazer inferências sobre o

vetou de parâmetros f? =(pr, À', @', À.).
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Teorema 5.5.1. Sqa Z/j = p + À-ZÕ + cj, ern qtK,

8 « S]V:(--v'(l 'õlÍ)''/'õ-,(i Í'ilÍ) ', À-)) e os elementos dovezorc.j são índepen

dentes ]NI (0, a?). Então, a densidade r7?argÍnaZ de Z/j é dada por

!

2

Õ:) +
'z

/Y', (v.i ) 2@,(v.ílp- , íl)'p: l.X:'n '/'(y.í p.)l, (5.69)

ÍsZ:o é, y.i SN;,(p. , Q, .X.) , em q«e

Ã.

« :/'Õ.À,
2

o + (l ;õl:) 'ÀÀ'

À....Q i/2À

(i + Àl:(i zõ:l)A«)(l

e

A. - ((] À''D IÀ) '

Demonstração : Veja Apêndice B. 5
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5.5.5 Um estudo de simulação

Nesta seção apresentamos um estudo de simulação para investigar o desempenho do

algoritmo e do método proposto. Os dados foram gerados de acordo com o modelo

(5.66) com p = 4, q = 1 e va]ores fixados dos parâmetros pi = /z2 - ps = pa = ]0,

Àl:: À2:: À3:= ,\4:: 100 , @l:: @2:: @3:: @4:; 2500 e À.r::: 2. Geramos Ã/:= 1000

amostras e cada amostra gerada de tamanho n = 100, 300, 500, 1000, com un número

de iterações de 500.

A Tabela 5.3 resume os resultados das simulações. Podemos notar nessa tabela que

as estimativas apresentam um bom comportamento, e dizer, quando o tamanho da

amostra cresce, as estimativas são mais próximas dos verdadeiros valores dos parâ-

metros e portanto apresentam um menor vicio.

Tabela 5.3: Estimativas dos parâmetros para 1000 amostras simuladas (M) cada um de Lama
nho /? = ]00, 300: 500 e 1000, realizadas com 500 iterações.

109

Número de iterações = 500
Número de amostras geradas i4/=1000

Tamanho da amostra
Estimativa l r}.=100 1 r2.=300 1 n=500 1 rz=1000

  8.9234 9.2825 9.7811 9.9205

  8.5929 9.1819 9.6351 l0.0335

  8.739] 9.4262 9.6556 9.9886

  9.1422 9.3294 9.7065 9.8916

\l 92.5238 93.4440 93.5409
93.6106

94.3215
94.3007\, 92.6758 93.5779

  92.4896 93.5140 93.5321 94.3198

  92.4501 93.5382 93.5062 94.3347

'P] 2435.0 2490.6 2483.5 2495.3

  2447.1 2475.5 2491.8 2497.5

  2472.0 2484.1 2494.2 2499.6

  2454.0 2471.0 2501.8 2502.4

À. 2.3373 2.2648 2.2550 2.1924



Apêndice A

Derivadas Parciais Capítulo 2

A.l Modelo anormal-Alfa Potência

Temosquezi = n;Í- .«; = iill:il e ?zl =logl@(zi)}. Asderivadasdezf,7ui eu;

em relação a s e 77 são dados por

aó(;: )

a@(;.)

o'}(;;)
.

aa'(;:)

W

'y .
'(''}

y

.;@(;;)
U

2Z z,

q
l
- @( -,. )
a

(A.l)

(A.2)

(A.3)

(A.4)

(A.5)

(A.6)

(A.7)

(A.8)

- :,.@(';),
l

:= 'tuí
W
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(A.9)

(A.lO); [;f«: + ;;.-?]

A.l.l Modelo t-Alfa Potência

Temos que

f,(;.)
''''í:i3 t/,.i - loglZ(;,) }

As derivadas de zi, loj, pí e uí em relação a c e 1/ são dados poí

; (v) « ','; ,,
: (v) ;:«:*,';:,,

: (tl :,?)
; (,: ;;:«;),

(A

(A

(A

(A

(A

(A

(A

(A

CA

(A

(A

(A

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

aí ,( ;: )
C

at,( ;: )

az(;:)

an(;:)

at",

l
-- zl ll/i ,
q

: ['y,«:««: ' «;]

il ld-F);.«.«; -- .;««;l
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ApêndiceB

Demonstração Capítulo 5

Prova do Teorema (5.5.1)

A densidade marginal de Yj é obtida integrando com respeito a /Ú

J(vj,8,o) (yj 1 8,o)./'(8 1 o)

fYj(yj) ' l JYj\F;('yj)Jr.(FjldFj

@.(yjlp + À&, o) 24'-(81 - v.;(i ;õ11)''/'õ«,(i

!0 ;õ:) '"õ.»a8,'b.(.x,(l
2

õli)'/'(8 +
7Í

Usando Lema 5.3.2, temos

fv,l.uj) fn p('yj\p- \l\(t - lõ:) 'õ.X,D-+ ('L

.':0$1 :0 .Íõ:) '''õ.,A.:À'oh,

!õ:) :/'ó.»./a

2

õl:) 'ÀÀ')'z

' /'Õ.À) , A.)

2

o -( .x.(l :!Õ1:)'/'(4 +
T

em que A. = 1(t -- Íõ:) + X'OXI '
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Seja Q - O + (] Íõil) 'À.X' e H\:= H li(] {õ:) 'õ..X, então

/Y',(yj ) Ó,(vj lp- , {l)
2

@-P, !õ:) :/'õ.+A.À'ob, ,A.)

q'-0.0 !õl:):/:n+ v';0 llõjl) '/'õ.»aã,

2@,(yJ IPi , n)

@-(al «;(i ;õ:) :/'õ-+(l-iõ:) *À'n '(l/j p-),A-)

'b-0.0 !õlÍ):/'(r;+ v/'-!0 !õ:) :/'õ.»aC,

2@,(z/jlp,,n)zl'>-(À-(i - ;õ:ly/'(a + «;(i ;õlÍ) :/:õ-))l

2@,(3/jlP., Í2)EI'Di(À.v;Õ. + À.(l =Õ:l)'/'a)l

2@,,(VjlP . , Q)-EI'Pi(À

R

/ 1#'.'»..

#'.**.
9

o, l)l-;õl: y /' l t'3T

em que l,IÓ --' ]N-( v:(1 '.5:) '/'õ-+(l liõl:) 'À'í2 'lyj p:),A-). Usando

Lema 5.3.1, temos

/Y', ( 3/j ) 2 l.óp('uj\K\,n)

2@,(z/Jlp. , íl)

e'À.õ. À.0 ;õl:) '/:À"o 'b, pJ,l+À:0']) À..;Õ.;

2@,(v.ílp

q'-(li+Àl:(l-lÍõ:)A-l :''À.(i ;õ:) '/'x"n :(g, p:))

2@,(z/jlp: , n)

'p:(ll + Àli(t - IÍõ:l)a-l''''À.(l - ;õ:) '/'x'n '/:n "/'(vj - p-))

2Óp(3/j IPi , {2) ':>i
À.(Q '/'À)'

ç2 :/'(3/j P
ÍÕ:)A«)(l1 + Àli(i
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Portanto

em que

yy-, (3/j )

Ã.

A.

2@,(z/jlp-, n)'p- IÃ:n '/'(z/.j p-)j

p 0 !õ:) '/:õ.À,

o + 0 !õ:)'ÀÀ'
À..;n i/2X

'(i + Àl:(i õ:)A.)(i {õlÍ)

1(1 j-õlÍ)+ .x"o 'À
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