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Resumo

O principal objetivo desta dissertação é desenvolvem o algoiitino Eh't (Denlpstei et al., 1977)
en] modelos cona eixos nas variáveis (Clheng e Van Ness, 1999) cuja distribuição é t-Student, slasll
e normal contaminada. Pala facilitar os cálculos do algoiittno EM, foi utilizado a família de
distribuições nlisttua de notnaais na escala (Ancliews e hlallows, 1974). Também, fotatn aplicados
métodos TvlCh.IC (alnostiadoi de Gibbs e algolitmo cle TvÍetropolis llastings) nos n)odelos com eixos
]lm variáveis pala compaiat cona as estimativas obtidas via algoiitino Eh/{. E, pala compaiai os
diferentes lllodelos, estimados via N'lCh.IC, focam utilizados o DICA (Spiegelhaltei et al., 2002) e o
ADIEI (Figueiiedo et al., 2008).

Palavras-chave: Distribuições de l\'listuia de Escala Normal, Algoritllio EM, Modelos com Eixos
nas Variáveis, h/{Cll\'lC, Amostiacloi cle Gibbs, h'letiopolis-Hastings, DICA, ADIE.
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Abstract

The illaill objective of tais clisseitation is to develop tlle Eh4 ajgoiithm (Dempstei et al., 1977)

in measuiement eiioi models (CI)eng e Van Ness, 1999) wllose distiibutioil is t-Student, slash
and contaminated normal. To facilitate the calculations of the El\'l algoiitllili, it was used tl)e
fanlily of distiibutions scale l)üxttue of noillials (Alldiews e À'lallows, 1974). Also, we applied
A/{Ch4C inetliods (Gibbs sanlplei and lvletiopolis llastings algoiitl)m) in measuiement eiioi- l)iodels
to compare with estimates obtained via the EJ\'l algoiithin. Anel to compare the diHelent inodels,
estimatecl by À'lCh'lC, we used the DIC (Spiegelhaltei et al., 2002) and ADIE (Figueiredo et al.,
')Í )Í\R \

Keywords: Scale h'lixtutes of Normal Distributions, EM Algoiithill, h'le:wuiement Eiiol h.{oclels,
MCl\'lC, Gibbs San)plel, lvletiopolis-Hastings, DIC, ADIE.
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Clapítulo l

Introdução

h/{eclições feitas poi uln illstiunlento consistem em duas partes, o veidadeilo valor da medição e
o eito associado à medição (Giubbs, 1973). Este eito pode sei atribuído à vários fatoies, tais como
ilnpiecisão do instrumento de medição, diferentes operadores realizando as medições, enfie outros.
Assim, suigil'anl os modelos com eixos nas variáveis ou modelos com eixos nas medições (Fullei,
1987)

Considere uin modelo de legiessão linear clássico

y = a + az +e,

onde y é a variável resposta, e é o eito associado à y. E]n modelos coi]] e]ios idas variáveis, z não

é observável. Observa-se apenas X, que relaciona se cona z. Esta relação pode sei, poi exemplo,
cle foin[a aditivo (X = z + q) ou multiplicativa (X = ];q), onde q é o eito associado à X

Cheng e Van Ness (1999) estuclana eni detcallles vários modelos cona eixos nas variáveis sob noi-
inalidade, como os modelos estiutuial (z aleatório), funcional (a; fixo) e ultla-estiutuial (z aleatório
e hetelocedástico na média). Sabe-se cine a inferência estatística baseada na distribuição noilllal
é vulnerável à outííers. Assina, e]]] alguns casos, é necessái'io utilizei distribuições não normais.
Entretanto, Cheng e Van Ness (1999) citam blue pouco foi feito pala se enconttai estimadoies de
n)áxilna vetossimilllallça de modelos cona eixos nas variáveis, sob a não normalidade dos eixos.

Os estiniadoles cle i)láxinia velossimijhailça, sob não noinlalidade, não telll foinla fecllada. Deste
modo, é necessário utiliza.i um algoiitillo iterativo pala t.al finalidade. Um método muito utilizado,
poi sua fácil implementação, é o algoiitnlo El\'l (Denlpstei et al., 1977).

O algoiitn[o Elvl é iin] ptocecliinento iterativo que coi]siste en] dois l)ossos conceitualn]e]]te
distintos, espe]ai]ça (E) e i]]a.xi]nização (l\'l), ei]] cada est.ágio da iteiação (Stuait, Oicl e Ainold,
1999). Este algoiitnlo foi desenvolvido pa.ia eilcontiai estinladoies cle nláxinla veiossimilllança
en] pool)lemas oi)de existetll dttdos fa.It.antes. Clonsideie O o vetou de paiâmetios descollhecidos,
f?(j) a estinaativa de 0 na j-ésima iteiação do algoz-itnao Elvl, y.Ü. os valores observados e Z(O) a
log-veiossinlilhança a sei naaxinlizada. Então a. j-ésinla iteiaçã.o do algoiitn)o EN't consiste em

. Passo E: calculei ZI/(o)lr.ü., é?(.j i)l;

e Passo h'l: enco]]tt'ai 0(j), ...aximizando se Ell(O)ly.,Ó,, O(j l)j en] relação à é?(j i)

]



2 CAPITULOI INTR oDI JC A o

Uma família de dista'ibuições, onde o algoiitmo Eh'l pode ser ilnplelnentado sem muitas dificul-
dades, é a failiília. de dista'ibuições naistuta de iioiinais na escala (Andiews e h'lallows. 1974). Ul:na
variável aleatória X, cuja distribuição peiteiice à esta família de distribuições, é caiactel-izEtda por
sei função de duas vai'dáveis aleatórias il-Ldependentes, Z e r/, do seguinte Díodo

X - P + K'/'(U)Z

onde Z -- ]V(0,a2), n(.) é unia função conveniente de pesos (weágAt /uzzctáorz) e U é uma vaiiáve]
aleatória positiva. Deste modo, definindo se, convenientemente, H(.) e U, obtélll se a distribuição
de X. Esta distribuição pode sei', pol exenaplo, t Student, slasli, nonnal contaminada ou expo

nencial potência (Longe e Sinsheimei, 1993). No contexto do algoritmo ETvl citado aiiteiionnente,
convidei-a-se a variável X colmo os valores observados e a variável U como os valores faltantes.

Outra fotnaa de estimação dos paiânletios é utilizei a infei'ência bayesiana. Todavia, o cálculo
da distribuição a posteiioti envolve illtegtais, (lue podem não api'esentai uilla solução analítica,
piincipalnlente sob a falta de normalidade. Unia. alternativa são os métodos de IVlonte Cano
via Cadeias de li'laikov (MCh'lC .A/arcou chaãrz &/onde OarZo). Entre os naétodos deste tipo,
os mais usados são o algoiitnlo de lvletiopolis llastings e o amostiadoi de Gibbs. Os dois são
métodos iterativos (lue fotnecelai alliostias aproximadas da ctisttibuição a posteiioii dos palâmetl'os
de interesse. Comuillente, utiliza-se o amostracloi de Gibbs e, quallclo as densidades a posteiioii
colldicionais, i\ecessálias no anlostiadoi de Gibbs, não são collapletanleilte conllecidas, utiliza-se o
algoiitmo cle IX,retlopolis-Hastings. Lacltos et al. (2009) inaplementanl a metodologia lvlCli'lC pala
modelos cona erl'os nas vai-dáveis assinlétiicos

Objetivos do 'Jlabalho

Esta dissertação tem como objetivo desenvolvem algoiitnlos Elvt, pala encolltiai estilnadoies
de llláxinla veiossimilhança num modelo cona eixos nas variáveis, estiutuial, linear e aditivo, cuja
distribuição dos eixos são nlistuias de normais ila escala (t-Student, flash e nonnal contanlinacla).
Além disto, colllpaiaiemos os estin)adobes, obtidos via algoiitmo Eh't, com os estillladoies obtidos
via lvlCÀ'lC. E, hall)bém, seixo feitas simulações pala estudei o conlpoitamento dos estinaadoies,
obtidos via algoiitnlo El\'l, sob o ponto de vista dos eixos médio e quadrático médio

Organização do 'l.Yabalho

No segundo capítulo, sela. int.iocluzida a família de distribuições nlistuia de notnlais na escala.
Plovaillos, ta.inbénl, que as dist.libuições t Student, slasli e normal contaminada podem sei escritas
coilio membros dest.a fatllília cle distribuições.

No tetceíio capítulo, apresentamos o desenvolvimento do algoiitnlo Eh.l pala a situação de
modelos discretos e sua ieplesentação a. paitil das duas etapas que caiacteiizai n o algoiitnlo (etapas

E e h'l, lespectivanlente) . Discutiillos tainbéin a estiiriação dos parâmetros de lim modelo estatístico



3

poi métodos bayesianos através de piocecli)bentos lvlClx'lCI, elll paiticulai os an)osttadoies de Gibbs
e T\'lettopolis Hastings.

No quanto capítulo, sela intioduziclo o modelo cona eixos nas variáveis. Então, será aplicado
o algoiitmo EÀ/l num modelo estltituial linear aditivo com eixos bits vat-iá-/eis, cujos eixos t.ênl
clisttibuição L-Stuclent, flash e lloinlal contaminada. Pala isto, plinleiiament.e, será desellvolvido
o algoiitino EM num tllodelo de legiessão linear, stiponclo clisttibuições de llaistuia cle normais na
escala pala os elmos. A paitii deste, o algoiitmo ENT sela estendido pala o modelo lilaeai aditivo
colll eixos nas variáveis. Além disto, sela a.piesentada a illatiiz de iníblmação observada deste

illodelo pala as distribuições t Student, slash e noinlal contaminada
No quinto capítulo, sela a.plicado o algoiitino, desenvolvido no capítulo anterior, utilizando

dados simulados e os dados de níveis Bélicos de canamicina em amostras de sangue extraídas de

iecéna nascidos (Kelly, 1984). Seixo feitas simulações das distribuições t-Stuclent, slash e normal
contaminada e de modelos cona eixos lias variáveis com eixos tendo dist)ibuições t-Student, slasll
e normal contaminada. E, assim, sela estudado o conapoitanlento dos estilnadoies, obtidos via
algoiitnlo EM, através dos eixos médio e quadi'ético médio. Utilizando os dados cle níveis séiicos
de canamicina, seixo calculados os estimadoies de nlá.xilna veiossiinilllança, via algoiitnlo EM, e
estimadoies via MCh/IC. Então, serão compatadiu as estimativas obtidas via algoiitmo Eh'l e as
estimativas obtidas via o ]llétodo Ih/{Ch/{C.
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(:apítulo 2

Mistura de Normais na Escala

9 1 T.l+pndllpã'l-y"

A h'listuia de Normais na Escala (A ncllews e IK'lallows, 1974) fornece ullia fan)alia cle distribuições
cona caudas mais pesadas do que a dístiib\lição tloi-mal, possibilitando illfeiências robustas de dados
com owZ/ãers. Esta família de distribuições é fácil de sel simulada e fornece algoiitmos EÀ'l gelluínos
pala estimação de máxima veiossimilhança (Feiieiia, 2008)

Unl vetou' aleatório k diniensional Y é dito pertencer à família de distribuições h'Íistuia de

Normais na Escala (MNE) k-dimellsional, com paiâlitetios de locação p c RÀ:, de escala E(kxk)
positiva definida e índice p escalam (ou vetou): ou seja, y -. iõ/NE (p, E, h) se

}''' K'/'(U)Z, (2.1)

onde Z -. /Vk(0, E), H(.) função conveniente de pesos (weig/i{ /um.clãon) e U «fiável aleatória
positiva independente de Z, coi]] função cletisidade de plobabiliclade (f.d.p.) h = h(ulp). Assim,
yl(U = u) -"~ NA(p, n(u)E) com f.d.p. @X:(Z/ip, K(u)E). Então, a densidade nlaiginal é dada pot

/(y) Óx. (ylp, n(u)E)h(ulp)d2i'0 (2.2)

e

onde

e Õ:/laK(íl)l

Óx,(ylP, ';(t')E) - l2«/..(u)IA'/'lEli/2, g C R' .
(2.3)

(2.4)(iP = (Z/ H)TE l(Z/ P)

é a (Jístámcáa (/e l/a/iaZan.oóás. Deste Díodo: dehnindo se, convenientenaente, as funções K.(.) e /}(ulu),
pode se optei as distlibtiições pata. y. tais como t. St.udent (tÁ.(p. E, i,)), Slash (SLÁ.(p, E, p)) e
Noin)al Clontanlinacla (NCk(H, E, p)): como nlostia. a tabela 2.1, onde

S(' 't& == (17,

caso contiái io (2.5)

5



6 CAPITUL02. À,llSTURA DENORh4AISNA ESCALA

Dista'ibuição de Y
[A (P, E, .')
SLt(P;E,,,)
NCt(P, E, p)

«(w) h(ulp)
«:' Gc«-ncLÇ«I'l.vl2b
. ' Bet«(«, 1)

. - «"(«-,)+o 'y(«-o,

Tabela 2.1: Distribuições l\'INE

P oat. ; Àn
'YVuu

p>0

0 < p < 1,0 <a-S l
e u = 1 ou r

A paitii de apoia, K(u) = u i, então

@x;(vlp, «' :X) - t;lll;;;illll7i, z/ c R*.
(2.6)

A seguia', senão apresentadas as provas dos resultados da tabela 2.1 pala as distribuições t
Stuclent, slasll e noinlal contaminada.

2.2 Distribuição t-Student

Seja y' -. Ji4NEA.(p, E, h), com U -. Ga7na(I'/2, p/2), p c RA', E(kxÉ) positiva definida e I' > O.
Então

"(«i«) - Q/orq=m:. -'' u > 0, (2.7)

onde

é a /ur7,çào gama. A densidade marginal de y fica dada poi

0
I'(a) = t': ie tdt, o- > 0 (2.8)

/(3/) @x.(z/ip,u :E)h(ulp)(Zu

' ukl2fuÕal2 kvl2bul'LI.ul'Z 'Le uvl2 dxt
'o (U«)"/'lXl"/' I'(p/2)

,t,/2 fm 'ui'Fu le l(i'+õ }du.
24:l' IEll/Un-k/2F(p/2)

0

(2.9)

Utilizando a tiansfoimação

@.J:© a..



Ó. d. l/IL) 1 1 Lll) L/l v/l

enl (2.9), obtém-se

/(y)

7

?aX:'"-.,,,, /' (b)*': '-;Ú';
lxl'/'«»'''r(«/q(, + i;iÊ' .Á ;'r-:.';.';'

i,"/2

De (2.8) tcln-se que

Í',* ". '~.-l' (V)
«"eles:L

/(Z/) - rElI-/'«-/2F(«/2)(«+ õ')!$'

-..,,,H}«,,~,, (« * Ç)': . (2.10)

de modo que y «' tk(p, E, u)

2.3 Distribuição flash

Seja. y -. i\4NEk(p,E,h), com U«' Beta(1', 1), p C RÁ, E(kxk) positiva
Então,

/}(ulp) 1. C 10, il.

A densidade marginal de y fica dada pot

l

/(Z/) (3/IP,u 'E)h(ul«)d«
( )

.ÜKI'Z f\'Õ2 I'Z VUu \

1, (2K)*/'lxl:/, 'z"

tã;l:JEi;Í5jÍ:í75 .Z ' t'"+k/2 ie
?l'5'/2cZu

tã;-jçãsjím'v(« + É/2, õ'/4

çao ga"'ta lzlc07n.pieía, ou seja,

IÇa.l3) = 1 t' \entdt, cx>Qe l3>0
()

g 'F(a)@(.«, P),

Y(a 3) é a f'«.onde

definida e p > 0

(2.11)

(2.12)

(2.13)



CAPITULO 2. À41STURA DE NORÀ4AIS NA ESCALA

sendo @(a,/3) = /'i.t,(1) e Fbl,(.) a função densidade acumulada (f.d.a.) da variável aleatória T'T'' -.

Gama(a, #), de modo que y-.., S],Á.(p, E, p).

2.4 Distribuição Normal Containiila

Seja }'' - ÀdNEt(p, E, h), co«..

/?.(uli') = 1'H(«-,) + (] z')]l(«-i),

efinida, 0 $ p $ 1 e 0 < r $ 1. Então:

8

da

a. densida.de tala.t'P-intix.n. d ( l } ii:\rg

(2.14)

al de y fica
P C R", };(kxk) pOSt

dada poi

/(g)(ylp,E)h(llp)+ ék(3/ip,I'- :E)h(rlp)
(l p)@x;(ylP,E) + uék(3/ip,7- :E),

de Díodo ctue y -. ]VCi:(p, E. p. l-)

(2.15)



(capítulo 3

Métodos de Estimação

'2 1 Tn+ p,-. ''{ l l "''-
tJ Ç L J XIU X v \4 LA\tA v

Pala realizar inferências estatísticas, pode se utilizei a teoria da estatística clássica ou cla es
tatística bayesiana. De modo gel'al, a plinleiia ]nocui-a calculei estinaadoies pala os paiânlettos de
interesse e pata as variâncias destes estimadoles, utiliza.ndo, muitas vezes, a função de veiossinai-
lliança. E, assim, tealizai testes de llipóteses e intervalos cle confiança. A segunda visa encontiai
as distribuições (a posteiioii) caos paiâmetios de interesse para iea]izai os testes de ]lipóteses e in
teivalos de ciedibilidacle. Note cine a clistl'ibuição a post.eiioii envolve a função de veiossill)ilhança
e a distribuição a priori pala os paiâmetios do modelo

Na estatística clássica, um estimados laiganleiite utilizado é o de lnáxilna veiossin)ilhança.
Sob a noiinalidade dos dados, pala n)odelos de locação e escala, a estinaação dos paiâinetios
possui folha fechada. Quando o modelo assutltido pala os dados não é a distribuição noin)al,
muitas vezes é preciso utilizei métodos iterativos pala. obter estes estimadoles. Um método deste
tipo é o algoiitlno EA'l (Esperança lvlaxililização). Este algoiitmo é muito utilizado eln problemas
envolvendo dados falta.ntes, poi sua fácil iniplenaelltação. Além disto, sua aplicação, utilizando a
família de distribuições ]\'Fístula de Nona ais na Escala (capítulo 2), toma o algoiitnlo altamente
versátil.

Na estatística bayesina, o cálculo cla distribuição a posteiioli, sob a não nolnla.liclade, pode
envolvem iiitegiais que nao apresentam solução aitalítica.. Os métodos T\'lCl\lCI (b'fonte Cano via
Cadeias de h/laikov) suigiianl pala tesolvel est.e ploblenla. Estes illétoclos são baseados na teoria
de cadeias de À'laikov, (lue busca cleteinlinal sob duais condições existe uma distribuição invariante
e condições elli que iteiações do núcleo de t.tansiçao coilvelgenl pala esta distribuição invariante
(Cliib e Gieellbeig, 1995). Eles fotnecenl anlostias aploxinladas cla. distribuição a posteiioii dos
palânletios de interesse. Os métodos hlCN'lC mais usados são o a.lgoiitmo de lxletlopolis-Hastings
e o anlostiadol de Gibbs. O algoiitillo cle li,letiopolis-Hastings é unia técnica de simulação versátil,
eficiente e poderosa (lue utiliza. unia regra de aceitação/ieleição pa.la cada valor gela.do por unia
distribuição proposta. Já o aniostradoi de Gibbs pode sei visto conho un] caso especial do algoiitn]o
cle T\'letiopolis Hastiligs, Ollde esta iegla cle aceitação/rejeição aceita todos os valores gerados.

Diferentemente do algoiitnlo EN'l, os iilét.oclos N,ICl\,IC são estocásticos e convetgenl pata distli-

9
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buições de probabilidade. Geu,eke (1994) cita que o anlostiador de Gibbs é super'ficialnlente similar
ao algoz'temo EM, no que diz despeito às condições en] cada iteiação.

Neste capít.ulo, será desenvolvido o algoiitmo Elvt, co]]] base no artigo de Boiinan (2004)
Também, discutilllos a inlplenlentaçã.o clo algoiitnlo EÀ'l pala a família de distribuições de Nlistuia
de Noiioais ila Escala. E seixo calculadas as esperanças condicionais, necessárias pala imple-
mentação do algoiitnlo, pata as distribuições t-Student, Slash e Noiilaal Contaminada. Além disso,

seixo introduzidos os métodos h'lCh'lC, algoiitmo de l\'letropolis Hastings e anlosttadoi de Gibbs.

3.2 Algoz'ittrlo EMI

Quando os dados, a serena analisados poi meio, poi exemplo, de ulla modelo de iegiessão,
possuem outláers, é preciso utilizam modelos que sttpõenl distribuições com caudas mais pesadas do
que a nonnal, O]] seja, supõem não noinlalidade dos dados. Pata estes modelos, a. obtençã.o de
estinlacloies de tlláxima veiossimilhança. pode envolvem cálculos complicados, pois não existe filma
fechada pala a obtenção destes estima.dotes. Assim, é piecíso usei métodos iterativos pata obter
tais estimadoles como o algoiitlllo Eh'l (Detlapstei et al., 1977).

O algoiitnlo ENI é uni método llauito utilizado pala enconttai estiinadoies de tnáxima veiossiini-
]hança, em pioblenias envolvendo dados faltantes. Também é utilizado pala encontt'al estinladoies
de máxima veiossiinilllança en l) odelos coll] efeitos mistos (Pinheiro, Liu e \A/u, 2001). Pol causa
cle sua eficiência e fácil illlplelllentação, este algoiitmo tomou se uma fenamenta popular pala se
calculei estinladoies de máxima vel'ossiinilllança neste tipo de piobleina. Bornian (2004) iesunie o
algoiitmo Elvt da seguinte foin)a

.41gohímo EÀ/. Cada iteiação do algoiitlno Elvt consiste em dois passos, E (.E=zpecíaíãon) e l\'l
(A/azámãzaíáor}). No passo E, os dados faltei)tes (não observados) são estima.dos dados a atRaI
cstinlativa dos parâmetros do modelo e os dados observados. Estas estio)ativas são obtidas poi
meio da espeiaça condicional. E no passo h'l, a veiossiinilhança é maximizada supotldc-se que os
dados faltantes são conllecidos. Utilizando-se as estimativas dos dados faltantes do passo E no

lugar dos dados leais não observados.

Em ptoblenlas envolvendo a não noinlalidade dos dados (caso da nlistuia de norma.Is na escala),
os dados faltalites são iepiesentaclos poi variáveis não observadas. No caso da naistultl de noinlais
na esca]a, a vaiiáve] leão observa.da U clesenlpenha o papel dos dados faltantes (não observados)

Apesar da eficiência do algolitino ENI, elii alguns casos, ele pode conveigii muito lentamente, o
(ltie tolda o seu uso ell] giancles l)allcos cle dados inviável. h.{eng e Rubin (1993), Liu e Rubis ( 1994),

Fesslei e feio (1994): h.leiig e X/an Dyl( (1997) e Liu, Rubin e lvu (1998) sugeien) extensões do
algoiitnlo El\l pala melhotai a t.axa de convergência do algoiitmo. Além disso, a sua velossilliilliança

pode convetgii pa.ra um tná.ximo local, em vez do máximo global (Deinpstei et al.,1 977 e \A/u, 1983).
Portanto: é iecomeildado inlplenletlt.ar o algoiitmo com diferentes valores iniciais pala. os paiâmettos
do modelo.
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3.2.1 Algoz'itmo

Considere o vetou aleatório }' peitenceitte à llilla fatnília de probabilidades, tal que sua fullção
cle veiossiillilliança e de log-vei'ossimilllança (logaiit mo da. fullção de veiossimilllança) são denotaclas
poi 7)(ylé?) e /(0) = in P'(y lf?), iespectivanaente. Deste naodo, deseja-se encontiai 0 tal que P(VIP)
seja illáximo. CoiTlo o logaritillo é lulla função ctescellte, então maximizar P(Vl0) é ecluivalellte

a maximizar Z(0). Decote 0., o valor estimado cle 0 na n ésinla iteiação do algotitnlo Elvl. Assim,
deseja se encontiai 0«+] , de modo que

Z(0«+i) > 1(0«)

Equivalelltenlente, deseja-se maxilnizai a diferença

!(o«+«) l(a«) 1-. 7'(yl0«+i) i« 7'(}'''lo«) (3.1)

Em pioblelnas nos quais não existem dados faltantes, é muitas vezes possível a introdução de
unia variável aleatória U, iepiesenttlndo estes dados faltantes, pala tomai a estimação de máxima
veiossilni[[lança de a tiatáve[. Assim, consideianc]o o caso (]iscteto, denota.idos tais variáveis peão
vetou aleatório U, cle illodo que

z:'(vlo) lu', 0)7'(ulo)

Deste modo, a e(luação (3.1) pode sei teesciita como

!(a.+:) l(o«) i« l )i: 7:'(}''lu, o«+])7:'(ulo«+]) 1- i-- z'(}'''lo«)

-« l;''" '«,'zsf";:ii:ir s=;''l
Utiliza.ndo-se a desigualdade de Jensen (Bonllan, 2004), pode sei pl'ovado (lue, pala À{ ? 0
>ll:;:. .X{ = 1 e z{ ? 0,

11 '17.

1« >. .Xíz{ 2. >1. Ài 1« z:
{-l {-l

Então

'''«:, ' * ;''" :«(':Hf:';Jll:ÍTS=;:')
'''«:, * '''«'' T''" "«,-«(''&Hf:' :ll:lT;=;:')
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Decote

'''«*- - ''"«'--;''" ««('%H7";Jl;ÍÇg:J:')
Note que Z(a«la«) = Z(a«). ou seja: na anual estimativtl de 0 os valores destas duas expressões são
iguais. Como

[(0«+1) 2 Z(0«+l la.)

então 1(0«+l la.) é Ilimitada supeiioimente poi Z(P«+i). Portanto, ao inaxitlaizai Z(0«+i 10.), também)l

lllaximiza se Z(0«+i). Assim, o algoiitnlo Eb'l seleciona 0«+i tal que Z(0«.+t) seja máximo. Deste
llaodo,

a: g :npxÍ1(010«) }

"''g :«F* l E 7'«'ll''', od i« o'(vlt', o7'(ulw l

-''g -«í* 1 >1: 7:'(ulv, o«) I" (z:'(}''', u'la)) l

a:g -«aax { Eu ]i-. 7:'(y, U]a) ]1'', 0«] }

;':-",* I''"«' * ; ''" :« (;9iFàr11:17 SI,)

(3.2)

Note que, no caso contínuo, o sonlatóiio é substituído poi integração.
Em (3.2) , evidencia-se a esperança e a maxilllização envolvida no algoiitnlo, através dos passos

E e h'l, iespectivalnente. Note que a (n+l)-ésima atualização de 0 é caiacteiizada pela

e espet'onça da log vetossiinilhança cot)lpleta (dados observados e não obsei'vados, y e t./, les
pectivanlente), com despeito aos dados não observados e colldicionada aos dados obseivaclos;

e e nlaxiinização da esperança acima cona i'esperto à. 0.

Apoia, considere o vetou aleatório y; w iü4JVEx;(Oi, h), introduzido no capítulo 2, á = 1, . . . , ?',

onde OI é o vetou de palâilletlos desconhecidos e h = /}(tiÍIP) é a densidade da variável aleatória
não observada t/i. Sejam y =(VT,...,}'l)V, U =(Ui,...,U.)T, é? =(Oi,...,O,,)T e a log

veiossilililllaça completa do nloclelo dada poi

Z(0) (0, Ull''') + Z(plU'), (3.3)

onde

E
{-1

i(o, u'll'') In @t(Z/{ p{, ui: Ei), (3.4)
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comi(p{, Eí) = O{ e Óx.(.) dada enl(2.6), e

z( ,, lu ) }l: 1-. h(u:l'') .
1-1

(3.5)

Eni (3.2), evictetlcia se a esperança condicional e a illaxinaização envolvidas no algoiitnlo, dehnindo,

assim, suas etapas E e h/l, lespectivanlent.e. Essas etapas, na j-ésin)a itelação, são cai-acteiizaclas
poi

. Passo E: calcular -EulZ(O)lv,O(j i)li

. Passo M: n[aximizai Zulu(O) y, O(j 1)1 en] relação à 0 pala encoJ]tiai O(j)

Deste modo, itelações E-h't são feitas até cine os valores de O collviijam. Note que, no cálculo
da espei'onça condicional clo passo E, é necessái'io calcular' somente ll;u IUilVzl e, dependendo da
distribuição, Eu l in uilV.l , pala á ' l,. . . ,n.

3.2.2 Esperanças(l;ondicionais

No passo E do algoz atino Elvl, descrito na seção a.nteiioi, é necessái-io calculei Eu IZ(0) ll', O(j l)l
De (3.3), tem se

EDIL(o) v, oo ul Eul1(0,Ull''')+ l(L'lU)ly, 00 01
Euli(o, ull''')ll''', o(.i ol + Eu li(-'lu)ll''', o(.j ol

>. Eulli] @k(yÍIPi,'ui'Ei)ly, 0(j 1)1 + : Eulli] / (uilz.')l1'', 0(.j

r?.

onde Óx:(.) e b(.) são dadas em (2.6) e na Tabela 2.1, respectivamente. Considerando p conhecido
então

Eul/(0)ly, 00 l)j (x >, .Eujln @ü(yÍlpi, tlÍ' Xi)ll'', OO ')l
-i-]

2

.Ei'Z e "«ÕRI'Z

(2a)t/2lXI l/a
y' , 0(j-- i)In

k
In(2K 1}

9 xl }'',oo ul

9 li-«i'

onde ui EluÍl1'',00 nl
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Caso p seja desconhecido, no passo E da atualização de u, tem se

EulZ(a)IV:0('j 01 « )1:Eulhl/z(uÍl") }''',00 l

n

lZ

Note que, pai'a y co]]] distribuição t Student ou slash, é pl'eciso calculam' Eujln t41Yz = pil.
Portanto, no passo E do algolitino EM, é necessário calculei as esperanças condicionais uí =

EltÃIYz = Z/{l e çi = EllntÃlyz = lyíl, caso necessái'io, Vã :: l,...,n. E, pat'a isto, é preciso
encontiai a função densidade de piobabilídade de (t&ll'. = 3/{)

h«:lv, (": lv:) - 'p*(z/: lp:,.ll' iilleÍlq10 , ví

Assim, sei'ão calculadas, a seguia', as esperanças condicionais pala as distribuições t-Student, flash
e Normal Contalllinada.

Distribuição t-Studettt

Utilizando se as densidades h(uilp) e ./'(g{), definidas em (2.7) e (2.10), iespectivatnente, temos

.. «'';': (« * {)*

.*- {T [# * :« (: *T)]
hu: IV. (uílly{ )

+lnK

Ollde K' independe de l/i. Portanto, (ii&lV. = Z/í) é da família exponencial (Bolfatine e Sandoval
2001), colha

@ ' 2(k + «) ",

õ?(k + «) '

-(«*{)
InK'.

b(a{ )

c(u{, @)

e
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Deste modo, obtéili-se

zlt/í lv:

b'(o:)
a b(a: ) a õí

k+p
u + õf '

(k + «)l

vã- l (3.6)

e a função de variância

}'' (pá ) b"(a:)

ã [H]

(H)'
ló'(a:)I', ví

(k + «)l

= 1,...,rt

Est" "'':ne-:tos c«-«te-i«:n a dist:ib«ição G'«,n. (q", , ) . Co:-: a dist:ib-'içã' de (U:lV.
y:), pode-se calculei

çi zli«uílv.

. (#)'~*""'
:\n"*'''' j:

In u{ 2E(k+i')/2'{ le "f(t'+Õ2)/2 (Zuí

F (41")
In'ui uik+i')/2 le "'(i'+Õ?)/2 duí

U tilizando-se a t]ansfor]]] a.ção

.It - !:;.#"":,
de onde obtém se que

Rü.Á' I'« ««('y)l '"""'-:. '"çi
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Note que

I''(a) -:- l x'- le "(l=

1«(z) z' "e ".J:«
0

Assim

q [-'(v) ::-(v)-(v)]
«(';) (' «, ,«,

(3.7)

onde, OG'(a) é a ./:üm,ção dígama

"'.«, - ~P - u. (3.8)

'7'&, llaPoi'tanto, utilizando (3.6) e (3.7), obtém-se EIUzlY. = yil e -EjlnUzjY.
j-ésinla iteiação do algoiitlno Eh'l pala a distribuição t-Stuclent, ou seja,

z/:l,

k + p(j i)

u(j l) +Õ2(j l)
(3.9)

e

-l''l-l-ç"l««l u(j l) +Õ?(j l) (3.10)

ondeõ?(j l).(g: p:j l))TE l(.j ')(gi p.j i)) ) .

T)iq+..i}.] ] iFã \ q l nch

Utilizando se as densidades h(uflp) e /(gf), definidas eln (2.11) e (2.12), iespectivalllente, temos

h{/,lv. («llZ/, )
up+k/2 1e ltiài/2

-tb., -t KI'z . q1'4
0 .$ tl{ $ 1
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função densidade de olha distribuição Gam.a(u + #/2, õf/2) tiuncacla em 10, 11. Note que '(a, P) é
dada em (2.13). Assim,

zluílv. ::: w:l

'vt, + Kla. õt1'4 j.
'y(« + É/2 + i, ÕF/2)

]b., -v k I'z . ql'h

le ?iíõ./2 ([u.

V á = 1, . . . , r]. (3.11)

Utilizando(2.13) enl(3.11), obtém-se

'« * *,,, ({) ' @(« + k/2 + 1, .5?/2)
$Ç- x- KI'l.il\lUà '

vá :: 1,..., n. (3.12)

E

çi «QIV.
'',(«-* k/a,õ /21 l. ~"»ç«ü'":*"'' ~ .-«:'tl' d":

0G.r(«+A:/2,Õ?/2), Vã - l,...,m, (3.13)

onde DG/(a, /7) é a /un,ção dág««a incompleta, ou seja

DGI (c- , l3b
a l:: "y(a, P)

l a 'v(.«, P)

'y(a, P) a .«

ã&aà J:*" -. '- «'
1:.(t)t' "e 'P dt. (3.14)

Portanto, utilizando (3.11) e (3.13), obtém-se EIZiÃIV. = Wil e Ejln UilY. = 3/il

j ésima iteiação do algoiitmo ETvl pala a. clistiibuição flash, de illodo (lue

m,ila

l3.is),y(pO i) -.F Á:/2 t l,Õ20 i)/2)
1(«0 D + É/2, .ifo n/u)

e

oc/(«o D + x./2, õFO n/2). (3.16)
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Dista-ibuição Normal Contaminada

Utilizando-se as densidades h(ttilp) e /(yf), definidas em (2.14) e (2.15), iespectivanlente, temos

/'u.;lV. (uiiy, )
: «i8tl'z

A'(l - p)@x,(3/i/'p{, E) + p@k(g{/pi, Er-')
e "iÕ?/2

(l p)e Õ?/'+p7-k/2e 'õ?/2

e uJ;\l2

e õ?/2 li -- p + p7-k/2e(1 ')õ?/21

expÍ51 õ?+õ? 2i«(i "+",,'/2.õ?O '''nl * «« -«} ,

onde A' não depellde de yi. Portanto, a distribuição de ([AIV. = y:) é da famí]ia expolieilcia]
(Bolfaiine e Sandoval, 2001) com

b(o:)

c(u{ , @)

2,

-Õ?

õ? + 21n(l p t prX'/2eÕ?(1 ')/2) e

lllK.

Então

zlKlv.
b'(of)
a z,(oí) a õ?

l p+ i/rÁ'/2eÕ:(i ')/2 (l r)pl'k/2eÕ'(l
] 1/ + prk/2eÕ'(t r)/2

l l/ + l,/l-A'/2+1Cõf(l r)/2
] 1,/ + t,/Tk/2cÕ2(l a')/2

(-1)
r)/2

í- l, (3.17)

Portanto, cle (3.17), obt.ém-se ZIUilV. = lyfl na j-ésin)a iteração do algotitmo Eh'l pala a distli
btlição Noinlal Clontanünada: ou se.ja,

l l/(j ])+/,/(j ])r(j ])k/2+1eõ'j (] rO '))/2

l p(j i)+u(j l)r(j J)k/2eõ'o (l 1-0 '))/2
(3.18)
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3.3 Métodos ]\,/ICM.C

Unia alteinativít à iníeiência clássica é a infeiêilcia bayesiaiia. O teoienla de Bayes (Box e Tiao,
1973) considera os patânletios de interesse como variáveis aleat.óiias. Assim, a infctêtlciEL bayesiana
baseia-se na distiitiuição a postetioti dos pa.iâ,menos desconhecidos do !modelo. A ol)í.enção destas
distribuições a posteiioii envolve integrais, cine poclenl não apiesentai soluções analíticas. l\'métodos

de apioxinlação de integl'ais, colho o método de Laplace (Tietney e l<adane, 1986), podem sei muito
trabalhosos cle serem inlplenlentados. Então, surgilaill os nlét.odos de À'lonte Cano via Cadeias de
h,l--'ko« (h'lCT\4C).

Recenten[ente, os métodos lvlCÀ4C tên] sido usados pala simular distribuições n]ultivaiiadas
complexas não padronizadas. Estes métodos foineceni an)ostras aptoxinladas da distribuição a
posteriori dos paiânletios de interesse. Os métodos l\'lCMCI mais usados são o amostradoi de
Gibbs e o algoiitnio de h'letiopolis-Hastings. O anlostia.cloi de Gibbs é baseado na distribuição
condicional completa (Gelfand e Slliith, 1990; Tieiney, 1994). Este método Beta variáveis aleatórias
da distribuição n)aiginal indii'etainente, seno piecisai calculei a clensiclacle a posteriori(Casella e
George, 1992). Já o algoiitmo de h'leu'opolis-Hastings (Hastings, 1970) é aploptiado em casos onde
a distribuição condicional completa não é facilillente identificável. Este algoiitnao é extiemanlente
versátil e dá Oligein ao amostlador de Gibbs como uii] caso especial (Geltna.n, 1992)

Um ótilno sopra/are que utiliza métodos h/[Cl\']C é o 'VvinBUGS14. E]e utiliza piincipa]nlente
o atllostladol de Gibbs pala ainostiagenl e estitnação das distribuições dos paiânletios. Toda.via,
é utilizado o algolitlno de Tx/{etiopolis-Hastings em modelos não padrões. Uillas das facilidades
deste se/í'mare é que, pala anaostlal e estimei a distribuição dos paiâmetios, basta. especificam as
piioiis e a vei'ossillailhailça dos dados. Deste Díodo, não são necessários calcular nenhuma posteriori
maigillal e, tão pouco, posteiioies condicionais.

A seguia, serão descritos brevemente o algoiitnlo de lvlettopolis Hastings e o a.mostiadoi de
Gibbs. Pala mais detalhes sobre os dois algoiitmos, vei Ganletman e Lopes (2006), Clhib e Gieen
beig (1995) e Clasella e Geoige (1992).

3.3.1 Algoritnlo de Mletropolis-H.astings

O algoritnlo de h'tetiopolis-Hastings é villa generalização do algoiittllo de lvletiopolis (l\.letiopolis
et al., 1953). Este é ullla adaptação de um passeio aleatório (lue usa unia leria de aceitação/rejeição
cona o objetivo de convetgii pala tuna clistiibuição de interesse específica (Gelnlan et al., 2003).
De íbinla geral, o algo)itmo cle h,let.ropolis Hastings gela. valores pa.ia o palânletio cle illteiesse 0
de uln& distribuição pi'oposta e aceita ou rejeita cada valor, como unia anlostia cle a-(0), com unia
plobabilidacle de a.ceitação. En) caso rejeição cle una valor, toma se, como uma anaost.ia de z(0),
o valor anterior cle 0 geiaclo pelo algoiitnlo. A utilização do algoritmo de A/letiopolis Hastings
somente faz sentido nos casos onde a geração não itetativa de amostim da distribuição a posteiioii
a(.) é nauito complicada oti muito trabalhosa.

Pala descievei o algolitmo de IK'letiopolis Hastings, pol piaticidade, sela consicterado o caso
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onde 0 é escalar. Seja q(Z/lz) uma densidade que gela valores candidatos a amostras de a-(0) e que
depende do a.dual estado do processo z. E decote

a(z, z/) = 1' '" " {:l:ilZlq, i} . se «-(":)q(=, y) >o
1 1 , cm'uo contláiio

(3.19)

Dado o valor inicial 0(o), a j-ésillla itelação (.j = 1, 2, 3, . . .) do algoiitmo de l\.{etiopolis-Hastings
resume-se eni :

e geiai un] candidato a* da dista'ibuição proposta ç(.lO(j i)) e u de uma Unifol'me(0,1)

. se tt $ a(0(j ]),0*), então a(j) = 0*;

e caso contiáiio, 0(.j) 0(j l)

Os valor-es {0(i), 0(a), 0(3), . . .} são considerados gelados pela distribuição a posteiiol'i K(0), cluanclo

a. cadeia passa do estado trallsiente pala o estado estacionário e os efeitos do valor inicial 0(o)
se toinana tão pequenos que podem sei ignoiaclos. Esta cadeia converge pala. ullla distribuição
inx,adiante se ela foi irredutível e apetiódica. Estas condições são gei'almente satisfeitas se q(g/lz)
teill olha densidade positiva no lnesnlo suporte que a-(.) (Club e Gieenbeig, 1995)

Cllib e Gieenbeig (1995) cita cinco famílias de distribuições (lue podem sel usadas pala definia
q(ylz). Além disto, aiguinenta que a teoria a despeito da escolha da distribuição q(ylz) está longe
de telminai

3.3.2 Amostrador de Gibbs

O aniostiadoi de Gibbs pode sei visto como um caso especial do algolitmo de h'letropolis
Hastings, que terá probabilidade de aceitação igual a l (Gelnlall et al., 2003). Como no algo
ritmo de lvletiopolis-Hastings, utiliza-se o anlostiadol de Gibbs quando a geração não iterativo
de alllostias da distribuição a postelioli T é muito complicada ou intuito ti'abalhosa. Considere
isto e que cada paiâmetio desconhecido 0{, í = 1, . . . ,p, tenha densidade co]].lullta a posteti-
oti, condicionada aos demais paiâmetios e aos dados ol)selvados 3/, a-(0110 í, g) conhecida, onde
é? i= (01, . . . , 0i-i, 0i+l, . . . , OP)T. O a.iliostiacloi de Gibbs gera anlostias dos paiânietios 0i C é?

através de z(0110 {,y). Deste modo, claclos os x,aloies iniciais O(o) = (0:o), . . . ,OP ))T, a J-esinla
iteiação do a.mostrador de Gibbs é ol)tida gelando sucessivaniellte

ow - «(o] lo$j o,oo o
aM . .(a2lalJ '),00 0

oP o,v)
: ol;j n,l/)

« (o,loÍ'í '),oo ,n .oh"',ü
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Estas iterações gelam uma sequência de amostras dependentes (autocoll elacionadas) de O. Qllalldo
a convergência (em distribuição) é alcançada, os valores O(j), .j - 1, 2, . . ., constituem uma a.mostra

(ta posteiioii marginal a-(Oly).

A$ densidades a. post.erioii condicionais z(Oito í, ?y) poclenl não sei completamente conllecictas
e, pottanbo: difíceis de serem anaostiadas. Elas dependem das dist.iibuições dos dados e clãs ptioiis
Gelalinente, mas leão necessaiiainente, o algoiitnlo de lvletiopolis Hastings é usado (içando isto
ocoile. Quando são conhecidas, é geialn)ente usado o amostiador cle Gibbs. Observe que cada
componente sendo gei'ado pelo amostiadoi de Gibbs depende somente dos valores anteiioies dos
demais componentes. Já o algotitmo de A'letropolis Hastings depende ta.mbém do valor antetioi do
piópiio componente sendo gelado.

Outro problema é determinar quando a convelgêilcia é atingida. Coilgclotl (2001) eilunleia
alguns fatoies (lue influenciam no númei'o de iteiações até a convergência pata a distribuição esta-
rlílllâl'ln'

e complexidade do pioplelna (qua.nto menor o núnlel'o de patâlnetros, mais rápida é a con
velgencla)l

e modo como os pat'ânleti'os são expressos (a conveigêl loa pode sel' mais rápida pala. pai'âlnetlos

ttans foi'mad os) l

e se a priori e a veiossinlilhança são conjugadas

e es(lueii[a de an[ostiagen[, se os paiân]etros são an]osti'idos individualnaente ou en] gt'upos (ou
blocos);

e iclentiflcabilidade do modelo a pai'tii' dos dados e cai'achei'ísticas de aillosti'agetll cla veiossi
milhança dos dadosl

e proximidade dos valores iniciais 0(O) coll] os vajol'es da dista'ibuição estacionária

Unia escolha conseivativa pala dinünuit o illlpacto cle 0(o) na distribuição a posteriori z(Ol3/)
é descaital a piiir)ena metade das secluências geiaclas poi este tilétodo. Assume-se então (lue a
segunda. tlletade rotula apioxiilladaniente a distribuição a postetioii
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Capítulo 4

Modelo com Erros nas Variáveis

.4 1 Tntrndiirãn

Enl situações práticas, é comum a ocoiiência de eixos de ilaedida em vai dáveis observadas. Nestas
situações, são usados modelos com eixos nas variáveis (h'IEV) pala se analisei estatistican)elite tais
claclos. Um l\4EV, ta]T]bén] cl]an)ado de modelo coi]] eixos na medição, é uma generalização cle
modelos de regressão. Existem três tipos básicos de TX/{EV's: estiutuial, funcional e ultl'a-esttutulal.
Estes abiangenl modelos com e sülr) eixos iia. ecluação, além de modelos lineares e polinonüais (Cheng
e Van Ness, 1999).

Clleng e Van Ness (1999) discute em detalhes vários t.ipos de nloclelos comi ejios nas variáveis,
supondo a noi nlalidade caos el'ios. Também, menciona (lue pouco foi feito pata se obter estinladoies
cle máxima veiossimilhança eil) modelos estruturais e funcionais, sob não normalidade dos eixos.
Este fato motivou nos a clesenvolvei o algoiitn[o Eh'l nuns ]nodelo cona eixos nas variáveis para acl)ai'
estimacloies de tnáxima veiossimilhança, sob a não nolmalidacle dos eixos. Assiill, neste capítulo,
será desenvolvido o algoiitnlo Elvl pala A'IEV's, supondo que seus elmos tenllam distribuição t
Student, flash e Nonllal Contamillada.

Un) l\,IEV aditivo liiteai pode ser deílnido como

X
xi

a + Pz{ + e{

zí + qi, ã = 1,

r4.i)

(4.2)

onde (Xí, b) são valor es observados, Vá, o e /3 são paiâtlletlos descollllecidos e as suposições sobre
os denaais paiâinetlos definem o l\'IEV como estiutuial, funcional ou ultia-estiutuial. Abordando
lim h,IEV at.invés da família de clistiibuições de nlistuia de notnlais na escala (capítulo 2), pode se

geneializai a suposição sobre a distribuição dos eixos, ou seja, pode-se supor cine estes sejam hão
necessariamente noinlais. Assim, os h.IEV's estiutulal, funcional e ultia estiutuial são definidos,

pala { = 1, . . . , n, como

23
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e h/{E\r estrti;tl ra.i,

;) - ««', (( i . (
)

0
[)

0 0
a2 0' q '

OI)de 111,, a?, aj e a3 são paiâllleti'os desconllecidos.

. NIEV jul\ciol\at

l :: l - «-, ll:l ,lv
onde a? e alÍ são paiâmetios clescoilhecidos.

e À/{lllV \lera esl,TI tu.ral.

;),«)

11--',11,11
aa. 0 0
0 a2. 0
' ' qt '

0 0 a2. ,')
onde 11.{, ae2í, aqi e a2i são pal'âmetios desconhecidos, VÍ.

Desta filma, as distribuições dos eixos dependem de K(.) e h(ulp) (Tabela 2.1). O modelo da
forma (4.1) e (4.2) estrutural pode sei escrito, pala ã = 1, . . . ,n, como

ll «:-«'-,ll ~\f": l,if ;l,«l (4.3)

=i -.. l\,INEÇFt,,ot:.h] (4.4)

No caso funcional, não existe a suposição (4.4) e zí são consideiaclos colho paiâlnetios desconhe.

lidos (patâllletios incidelltais), V á. Além desttu suposições, são necessárias suposições adicionais
pala tomai os modelos identificáveis (Cheng e Van Ness, 1999). Nesta dissertação, somente sela
considerado o tuodelo estiutuial, supondo À :: ag/aÕ conhecido pala totnai o n)odeio ictentificável
Esta suposição é equivalente a considel'ai' ae2 . a2 (À = 1).

4.2 Algoritnlo EM

Nesta seção, sei'á aplicado o alõao]'itn]o ET\'l; introduzido no capítulo antes'ioi', en] un] modelo
estrutural cona eixos lias variáveis linear aditivo. Inicialmente, sela desenvolvido o algolitmo pala
uil] modelo de regressão linear', utilizando a fat)tília de distribuições de nlistuia de noitlla.is na
esca[a (capítu[o 2). E, a partir deste, o a]goiitnio E]\'] sela extendido pai'a un] i\,IEV estiutuia]
linear aditivo.
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4.2.1 Mlodelo de Regressão Li near

Considere o modelo linear Y -- JvNEk(X{/3, E, b.), Xi matriz (k x p) conhecida, O(1 ,.1) vetou
cle paiânletios desconhecidos, E(Á xk) matriz cle covaiiâncias desconllecida, k 2. 1 e lo ? 1. Pala u
conhecido, O = (/3 ' , uec(E)' )T e a *,eiossiillilhança completa é dada pot

Z, (0l3/, u) IH @t(z/{ l p{, ,..i ' x)h(":1'')
í-l

n

ll@À: (z/ílp: , «í 'x)
{-1

««-«l $"íl
Logo, obtém-se a log-veiossimilllaliça

í(o) L(olv, '«)

i«lxl2 2

e Passo E

zlz(o)ll''' l

'" ~.i«lx
2 Í-]

' (Z/: H:)

; }:w{(y{ XÍ/3)VE :(3/i Xt0), (4.5)

cona uí dado na seção 3.2.2

e Passo .M.

Pala achar o valor de O a cada. ateia.çã.o, basta nlaxinlizai (4.5) com relação a P. Assisti
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aEI/(o)ll''l
@l : x:H", 'ü:

âi iE«,b;'x '«: p"x;, :«: «;':' :x:o

+/3"xl' E ' 'x,/3) l

;E:«,:( xl'x 'z/: (vl'x 'x:)"+2xl'x "x:0)

>l:«,:(xl'x 'z/: xfx 'x:p).

'z

{-1
(4.6)

Igualando a zelo, obtém se

E«:(xl'x :v:
'17

xl"x :x:õ)
{-1

«,:xl'x :x:õE
{-1

. 1
r7 \ ' 'n,

E«.x:x :x. l E«.xl'x '«:.
{-l / {-l

(4.7)

Pala k = 1,

(x"wx)':x"Wy, (4.8)

o«de W = (Zã ,g{«,:,...,«,«}, X =(XT,...,X;)T ey =(g/i,...,Z/.)V
Apoia, maximiza-se (4.5) cona relação a. E pala acliai a sua. atualização a cada iteiação. Sabe se

(lue llaaxilllizal a função XIZ(O)IVI é ecluiva.lente a maximiza.t explEJZ(O)lyl}. Então

e*p { EI'(O)ly''l} >-1 "/2 exp

!E«;ü: x:M", "ü: x;nl

;',lx«:ü. : ü:

ã',lx«:ü. ü: .a"-''ll
!',W«' D}

>ll "/2 exp

1111'"/2 exp

1>-1 r'/2 exp
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Ollde

s. }: «,i(3/ :

n

X{/3)(gí Xi0)T
á-l

Como S. é lama. nlatiiz simétrica positiva dehnida, então S. Si/2S1/2. Assim

e*p { -EI'(O)IVl} 1,1 "''-p{ ã'"H#''.y'' D}

l:'l "''«p{ ã''W.I''- "'.yD}

I'.l-"''l-"l'': ."p {'S'"W } , ,.*

"l"''«p{ 5''(')}

sll'x 's\l'

(x (4.9)

Nota-se que -A ::: S1/2>] iSi/a é siinétiica, então ela pode sei diagoiializacla. Assim, achei o
lllá.xiino de (4.9) com despeito a -A, deduz-se a achar o máximo de À;/2e Àf/a com iespeíto a À{,
Vá:: l,.. .,#. Então, pala todo ã:: l,. . .,#

âi*:''.''''i
71 Xn/2 le À{/2 e Ài/2
2 ''i ' 2''{ '

iÀ:/' -e *:/'(" À:)

()

0

()

Portanto, o máximo cla função (4.9) é quando Á
.4 - S.y2E iS.y', então

rt/k ( ZÁ. matriz identidade de oiden) h). Colmo

s*l''x ' sxl'z
- 1E
E
rz ]S.

s .>1' «~ls =1'

x:Õ)". (4.10)
-i-l

Pa.i'a. Ã

8:2

. 11

E
í-l

!(y - xÕ)"w(z/ xÕ),
7?,

«,:(y; x.Õ)'
/'z

(4.11)



eW «g{«,:,...,«,«},X(XI',...,X;)"ey ..,Z/.)T
Assim, a atualização de /3 e E ila j-ésiiila itelação é

/' n \ l n

ÇE«Í''x;',''-:' 'x:,l E«I''xi,'' '' '«: o 'n

Êu - ;E:«jD(v:-x:Õ''')b: )" (4.i3)

ala k = 1, é

Õ(j) .(XTW(j)X)-iXTW(.f)g(4.14)

â'U - :(g XÕ('D)"WU(3/-XÕm) (4.15)

Pata calculam a atualização de u a cada iteiação, a veiossimilha.nça completa é piopoicional à
cidade de t-,r, ou sela,

L(0l3/,u) u

A seguir, melão calculadas as atualizações cle u pala as distribuições t-Stlldcnt, Slash e Normal
Clontaminada.

t-Student

Pata y{ w tk(XiO, E, p), p > 0, tem-se (lue a densidade /z(uflP) é a densidade de uma di
/2). Então

'''«,«, « Ü(;)"''4Çél;

i[hança é da(]a poi

i(O) - -Tlnz' 7zl In2 mInI'(z'/2)--Õ>,uÍ+l;>1:lnuÍ+K, /{ independ

e Passo E

v"«I'z

" 5i;zih;7iP' "' ;$«:

n.

ll«.I'/'
í-l

nnd

{-1

e, p

den

sti'i

buição Gama(P/2, z,l l ( :a.( ) ( 7 Í/, 'rr/, (l. l ZJ

T,nan a log vetossinl

e de p
l {-]

h(u
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Calculados «.;l.Í) - u. e ç:j) = ç{, equações (3.9) e (3.10) iespectivanlente, Vá = 1, .

z[z [1''] - Ti«« -Ti«2 r(«/q ;>1:«.,:-r;Eç:+Kí-l í-l

-T"",,- l-]«2 «i:,i'(«/q+ l-K :a+ Ã',

onde

29

n, obtém-se

e Passo MI

IVlaxiiniza.ndc-se Zl!(O)IVI com relação a p, tem-se

;'«« ;"«' ;p';'(«/q*;F

onde DG(c}) é definida em (3.8). A raiz da função

g(«) - T+;i-.« !]«2 Toc(«/n+;« :a,

rrzéíodo de /Vewl07z Ra7)/zson. Deste modo,

.(m.+l) - p("') 31:::1\, lr}.= i,2,

«'«' +'v'=h#;.:liS;'Zg': ',
onde 7'G(a) é a /urzção trágama dehnida poi

"(«) - ?-ki©.
e P(J), a atualização de

é obtida pelo)

convergência de(4.16), obtém-s í/ na j-ésiina it.fiaçãoSllll}l 'g'el l ( :l }

(4.16)

(4.17)

Após a

flash

Pata yi -- S],Ü(X{/3,E,P), p > 0, teili-se que /?,(z/ilP) é a clensiclacle de ui»a
Beta(p, 1). Então

di.t..; l\. l ;r Íirl
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lança é dada poi

/(0) /,(OIZ/, u)

Tllnp+p)i Inu.i+.K, /( iiidepende de p.

8 Passo E

Utilizando çfÍ) - q, calculado en] (3.16), a esperança condicional en] Y d

r?.

zll(o)ll'''l - nl:.«+«>,çí+ Ã'
{-1

r}. In p + pn< + /(,

Finaln[ente, ao maximizar ZI/(O)IVI cona relação a p, obté

a Elz(o)ll'''l

: *": : :,.
= +n.< = 0

. 1

Ç

ssim, a atualização de 1/ ila. j-ésillla iteiação é P(j) = í;, obtido na j ésima iteiação.

N ormal Contaminada

Pa-a }''i -. NOi;(pi,E,u), p = (p,r)' , 0 $ u $ 1 e 0 < r .$ 1, te

(«. + (l P)l(«,-i), ?l{ ' l ou 1-. Seja Zi uma valíável aleatória tal que

Então, a densidade conjunta. cle yi e Zi é dada. pot

/(v:,;,) - l(i ,,)@-(z/.lp:,x)l;' l«ó-.(v:lp:,,- 'x)I"

/ . ,. .,) ,.\ l--zí

l se ui = 1 . l.....rz.
0 se zií = 1-

(1 1,)e Õf/'

(2z)k/2lEli/2
.xkl'! e -ql'z

(2,- )x'/elXli/2

l

30 04 h/[ODEI,O COÀ{ ER.R.OS NAS vA R.TA VENS

eZ(O) fica dada poiCI LI CL\ l (

Passo NT

A

que h(uilp)iil-se (i i i e /7

Z

(1 l;TK'Jz' e«)0(

A loa-vei'ossilllilh

(4.18)
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Assim, a log-veiossimilhança é

Ê;:'::'" «'*'' ;:,(-«*;:«, y)
e Passo E

Calculado «;lj) - u: en] (3.18), á = 1, . . . , rz, então

e Passo MI

A atualização de p a cada iteiação é obtida da seguinte foiilla

a zlz(«, .-)lvl

nDD + n(l ü)(l P)

P - ] a,

ott se.]a,

P(j) - ] ü(j)

E a atualização cle 1- é obtida da equação

a Ell(«, ,)ll'''l
r

!CL=..g» <- (!=..e3@ - .

«(l o)#
EIL.(i «,.)õ?'

ou se.]a

?n . n(l -ÜU)X
' Ell::.(i «,IH)õ?m

i(«, ,-) l:,

"-''«,,,*. - Ê«:-«'' «'*'' «:,(.:.«*;-«, T
nü 1--(1 «) + n(l Ü)

n.

lÍT /(v. , ':)
;-1

-:- « + ; -" ''

31

(4.19)

(4.20)
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4.2.2 M.odeio com Erros nas Variáveis

Agoi'a, sei'á estendido o algoiitmo acima pai'a uln nlcidelo está'utui'al linear' aditivo com ell'os
-.m «-iá«is. Considere Zi =(}'.,X{)V, V{, H =(a+/31.., i..)T e

E r /3'«3 + À«j
P«3 .:l;l

(4.3) e (4.4) podem sei' ieesciitos colilo

ZijU{ (P, ui"E),

sendo Ui com f.d.p. h(uÍlp).
Aplicalldo-se o algoiitnio EX'l neste modelo, as atualizações dos paiâmetios p e E são obtidos

de forma análoga ao do modelo de iegiessão linear (seção 4.2.1), substituindo Xi© poi p. Deste
Díodo,

E::::. «,{z: (4.21)

e

: - l ':;i;"; ;z!; l - :$«:.': '"': (4.22)

Apoia, ao substituir ii, na equação (4.22), pela expressão à direita. de (4.21), obtém) se

:>1:«:(z: M(z: =1,
onde

s},.
:$«: (*
:$«: (":
:Ê«: («

ge)'
ga)'
Ç#) (*:S},x. Ç#)

Deste nloclo

: -( ";i;"; a;l t a;
s},.

S},x. (4.23)
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O sistenaa composto poi (4.21) e (4.23), fica dado poi

EZ:: uiXi

E::, «,:x
E;L- ".

Sx.
S},x.

a -+ B}«:

a;l+ a;

Daâ:l + ÀalÍ s},.

Assim, obtém se a j-ésima itetação do algotitmo EM

g)

â(j)

EZ:: «l.ox:
E;L: ..,m

2:=:c4{b a.. -,EZ:u41.:$
EZ::«Í'' '' E=::«ip

''yXw
#(j i)

r4.24)

(4.25)

(4.26)

(4.27)sgl s113...

.n, gà*«('Íe y--"'lü
:sl?}.

(4.28)

onde /3(j) é um estilnadoi consistente tal que

s113..oam sl?l) õu ÀslJ3,.-o

(Chang e Van Ness, 1999).

Portanto, cada ite]ação do algotit.n]o Elvl clo ]i)odeio linear a.ditivo cona eixos nas variáveis
supondo À conhecido, iesunle-se enl

e Passo E: calculei u{, Vã, calculados lla seção 3.2.21

. Passo À'l: ca.lculat as expressões (4.24) (4.28), ut.ilizando os wi, ca.lculaclos no passo E.

Caso u seja desconhecido, no passo h'l, utiliza-se as a.t.ualizações (4.1(5), (4.18) ou (4.19) e (4.20)
pala. as distribuições t Stuctent, slasll e normal contaminada, iespect.ivai)Iene.e

4.3 Mau'iz de Infoi'tllação Observada

Na análise de uin n odeio est.atístico, não basta sonleilte calculei as estimativas poiltttais dos

paiol)letios desconhecidos f?. E preciso iealizai iiltelvalos de confiança e testes de lüpóteses destes
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parân)etios pala se obter collclusões, (lue possam sei utilizadas na população de interesse. Para
isto, utiliza se o resultado assintótico

Õ2 A'a(O,/ :(O))

onde O é o estio)adoi de llláxilna veiossimilhança de O, q = diln(O) e /(O) é a matriz de inbiinação
que pode sei' espetada ou observada. Ou sda, pala a.mostras grandes, O é apioxiiiladamente dis
ti'ibuído segundo a distribuição noinlal com média 0 e variância / ] (O).

Para iealizai as inferências dos patâmetlos cle interesse, o ideal é utilizei a nlatliz de infoiinação
de Fisllei /p (infoinlação espetada) . R'las pala distribuições não normais, a informação espetada
não é obtida de foinla sitnples. Lambe et al. (1989) calcula a informação de Fisliei no caso da distri-
buição t Student nlultivatiada. Poi causa dessa dificuldade, seta utilizada a matriz de infoinlação
observada que, sob colldições de legntlaiidade, é dada poi

.ío (0)
a'l(o)

ao ao"lõ' (4.29)

onde i(O) é a função de log vetossimilhança. E em grandes amostras

/o(0) = -rr(0)

Considere o modelo estiutui-al (4.3) e (4.4) com À = a?/aq2 conhecido. Então, o vetou de
pa:â"letios desco"l:ecidos é O = (/',,a,/3,ajl,alÍ)T, õlz = (Zi p)TE '(Z{ p), Z{ = (b,XÍ)T,
p + Pp«,p,)' e

p'«:l+ »"lÍ
P«3 .:l;l

Deste modo

IXI :l(b ' P/'«)'(a:+a:)+(X. p,):(P'a:l+Àaj)
2(X o #É':.)(Xi /'«)Pa:l],

com IXI = a2la3(X + P2) + Àa21. Note blue as l)iimeiias derivadas de õ? em relação a O são dadas
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poi

aP,

a«g

IXI '2a31-P(X a aÁ'-) À(X: }',;)l

xl':21 (X ' NH-)(«:+alÍ)+(X: A',)#alÍI

XI':2 laj/.,(}; a #/'.)+a3X.(X ' PX.)+Pa:alÍõ?l

XI :a:lP(X a P}',.)+.X(X: /'«)I'

IXI '{(X a /3pz)2+À(Xi p-)' ja:l(À+P')+2Àc,31.5lz}
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e as segundas derivadas de õlz em relação a O são dadas poi

XI :2alÍ(À+P')

i)Ft.aa

i)Ft.E)Í3

i)»,:í)a'ã:

aH-aa2q

' 'z

a.«al3

lxl '2.ja

lxl '2.-:{(X «)[#'«3 À("3+ alÍ)l+ 2,X/3(p«.-lÍ+ ':X:)}

XI '2a:(,X+ P')IP(X a #l.«) + À(X{ /..)l

IXI '2,Xa31#(b Q Õ/.«) + ,X(Xi l.,)l

IXI '2(ajl +aj)

EI''2alÍ { 2Pa:l(X «)(«3 + ag)+(i'«'j + «3X:)l.X(':l + aj) P'a31}

' '2

''''q

XI '2a:/3lP(b a .a/.,.) + À(x: /'«)l

lxl '2{(b #X{)a31ajl(À t #') + 2ÀalÍI + Àa:(b a PI.«)}

IXI '2(plÍ'3 + X?a: «:«:.5:)

E :, 3l'r$ X:(b .« õx{) + põ?
l

'a«31
+Pa

õl3aaaq
lxl :,{ [*

#'
«3**.jl p«;lõf

2
(x

IXI ;2a:(.X+ P')[P(b a P/.,;) + À(Xi

XI ;2ÀaglP(b . õp,.)+ À(x{ p,,)I'

lxl :2 {.xó?+ ja3(À+ P')+ 2ÀalÍl;lb}
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Note tttlnbénl que

õ2 in IX

02 in IX l

02 in IX l
õl3a.'ã:
02 in IXI

a: i« lx

õ2 in IX

a«3a«IÍ
õ2 in IX l

a«:

pala OI C O e a2 C (/&,::, a)

IEl-:2aia31À(a: + alÍ)

XI '2À/3a:

XI '2ÀPa:aJ

lxl-'(À + P')'a:

lxl :.x(À +P')a:

i lxl''*'«g

Utilizando as derivadas acima, pode-se calculei as segundas derivadas, em relação a O, da
função de log veiossimilhança pala modelos com elmos nas variáveis, liiteaies aditivos, supotlclo
eixos t Student; slasll e noinaal contaminada.

Dista'ibuição t-Student

A função de log-veiossinlilhallça da distribuição t Student é dada pot

'.., - «[«::-(y) '«.,, ]'-:,- *:--.«*'-:.«, y$«:-(«*{)
Deste naodo, para Ot, a2 c 0 ' (p=, a, /3, a3, aj)T,

:g - ;':W*'Filmbl(:)(g) '«*'"(J:)l
Pala p desconhecido

a'l(o) TI«('r) -ol*!$/;h
2 Êí (" + Õ?): aO

a:i(o)

onde TG(a) é a função ttigan a dada. en] (4.17)



38 CAPITUL04. MODELO COÀ4 ERROS NAS VARIÁVEIS

T);Q+ ].:h 1 1 ipãn ql n qh

A função de log-vei'ossinlilllança da distribuição slasll é cInGIa poi

1(0) - ''i"" «i«(2") jli"lXl+>:i«'v(«-ri

on(te ,y(a, /3) é a função gama incotllpleta dada elll (2.13). Sejam

l Fv(«+ 3,õ?/2) 'v'(« + 2,õ?/2)l
ã [+$'T'i:i1;7Ü

Õ?/2)

k

e

iil:tt.:l(!, í-i,...,«.

pala 0i, 02 c O =(l&=, a,/7, a3, ajÍ)T

gz - *íl*:zg «:J%
a p desconhecido

a'z(o)
t)t/E)Ot

a'z(o)
0z,'

Zg

Então,

(4.30)

Pai

l .Ç\ FI'(p+ 2,Õ?/2) I'(p + 2,Ó?/2)'y'([' t i,Õ?/2)l
ã Ê.Í [:R;Í]'ii?7$ 'v'(« + i, õ?/2)

:; -- Ê [?lj=,-\:; 'Í:Í:lr '/l(".l.',,$m ,óã ' ÊÍ 'y'("+l,Õ?/2) É'Í 'y("+l,Õ?/2)

(4.31)

(4.32)

onde

7'(a,P)

'y"(a, P)

a'.ra,P) l

IHtZo-lC P dt
'0

l
li:- tl' t' "e #'dt.

(4.33)

(4.34)
a27(a, /31

0

Distribuição No1'mal Contaminada

A função de log-velossimilhança dcn distiibuiçã.o Normal Colha.minada é dada poi

í(o) - n.j21n(2n-)+hilEll )l:!:i+> tnji p+pre(' ')õ?/21+ >:""-1-1
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Asse-n, pa:a 0:, 0, c O(A'«,a,P,a3,alÍ)"

a'l(o)
i)Oxi)Ç)2

ri 82 in IX l
2 aÉ)iate :$ *$,É : ::::r=,] lú

(1 .'-)(1 «)

p+pl-e(i ')õ'/2lJ

oaÓ2 (52

a01 a022jl

e, pata p (u, r)T desconhecido

a'z(o)
caÉll Õz,

re(l r)Õ:/2 0(5U'z

li p+pl-e(i ')õ?/2l2aol

,)õ?/2 {]l : r] ]1 : 2l- -- (1 1'-)1-õ'/2] -- pr'}
2 li I'+p7-e(1 ')õ?/2l2

(« ,.'' ''';'')'
p + pre(1-')Õ?/2j

HtJ:vl«i'' ''';':'-': ;?(:
.-)Õ?/'(l ,Õ?/2)

p+pre(] r)õ:/2l2

9

a:l(o)
agia'r E

{-1

n.

pe(l

a'!(o)
n.

'n.

a'l(o)
0,r2 4 )]

a'!(o)
í)vE)ar

Assiill, é possível calculei (4.29) pala o il)odeio esttutuial linear aditivo coill eixos lias variáveis
supondo eixos t Student, slasll e noinlal contallainacla e tealizai inferências sobre os paiâilletios cle
interesse
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C;apítulo 5

Aplicação

K l Tn+rndilí'nn

Neste capítulo, senão usadas simulações dns clistiibuições t Student, flash e noinaal colltanlinada
para estuclai o conlpoitaillento dos elmos itlédios (viés)

«:@ - -;E@á-l
0), (5.1)

e eixos cluadiáticos médios (EQÀ4)

EQÃ4@) - -lE(à{-1
0)' (5.2)

dos estinladores, obtidos via algoiitnlo Eh'l (equações (4. 14) e (4.15)), onde 0 é o valor do paiânletlo,
0{ é a estimativa de 0 na i-ésillaa anlostia e N é o núnleio de an)ostras simuladas. Tanabém, serão
simulados modelos com eixos nas variáveis cujos eixos tên) distiibuíções t Student, flash e norllla.l
contaminada. E saião calculados o viés e o EQÀ'l dos estinladoles destes modelos, calculados via
algoiitmo Eh4(equações(4.24)-(4.28))

Além disso, sela aplicado o algoiitnao Eh't, desenvolvido no capítulo 4, num conjllnto de dados

I'edis (nível séiico de canamicina em lecélli llasciclos; N'lillei, 1980). E melão calculados estimadoies
via lvICMC pala compalá-los com os estinladoies obtidos via algoiitnlo Eb'{

O algoiitmo Eh'l foi iinplenlentado no sopra/are R 2.11.0, cujo código encontra-se no apêndice
A. E, pala tealizai o método R'lCN'lC, foi tttilizaclo o soÜware \A/inBUGS14, cujo código ettcontia se
no apêlldice B.

K 9 q;nllll.,,-Ã.:,Q
t.r B H L / IXI l LtX L t qÍ v \Z0

Pala calculei os vieres (5.1) e os eixos quadiáticbs médios (5.2) dos estilnadoies obtidos via
algoiitn[o El\'l, foiain siti]uladas 500 an]ostias com 20 obseivt\ções e outras 500 ainostias co]]] 50
observações pala cada uma clãs distribuições t-Student (seção 2.2), slasl) (seção 2.3) e noinaal

41
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contaminada (seção 2.4). Eln todos os casos foi considerado p conhecido e, no caso da noi'mal con
taminada, r também conhecido. Polclue a estimativa de p pode vendei ao infinito nas distribuições
t Student e slash: indicando normalidade dos dados. Dest.e modo, não é possível calcular' o viés e
o elmo (luadlático médio quando P --, oo. Já na noinlal contaminada, foi constatado que os pontos
convergência de u e a'- são muito sensíveis aos valores iniciais utilizados no algctitmo El\{. E, assim,
seita preciso lealizai o algoiitn)o com vários valores iniciais clifeientes pala se obter a veidadeiia
estimativa de p e r pala cada amostra, o que é inviável fazei' coi]] 500 an]ostias.

Seja yX = (yWI,...,yw.)T a N-ésima alllostia sinlulacla, Ar = 1,.. .,500 e n = 20 ou 50.

Foiain utilizados, como valores iniciais do algoritlno Elvl, a média e valiâucia ainostiais, ou se.ja
(o) - }rlV e a2(0) = Ü:(;;n(y/y). A tabela 5.1 mostra os vieses e ellas quadráticos médios calculados

de 500 anlostias cona n = 20 e m = 50 observações das distribuições t(p = 10;a2 - 9;P = 5),
SL(ÉI = 10; a2 - 9; z' = 5) e NC(p = 10;a2 = 9; p = 0, 6;a'- = 0, 2). No algoiit.lno Eh'[, consideiou-
se que un] pal'âmetto a conveigiu se lO(j) 0(j ])l < 10 8 (.j = 1,2. 3. . . .)

Tabela 5.1: Viés e EQÀ'l de 500 amostras clãs distribuições t Stlident, flash e normal contaminada

Na tabela 5.1, llota se que, pala as tios distribuições (t-Student, slash e normal contaminada),
cine o aumento clo tamanho da amostra clinlinui o$ vieses e elmos quadráticos médios tanto de p,
quanto de o-2. Isto sttgeie que os estinladoies cle ináxilna. veiossiinilhança dos paiâirletios de locação
e escala, calculados via algoz'itmo El\'[ nas tios distribuições estudadas, convergem assintoticamente
pala o veldadeito valor do palâmetio. Além disto, as estimativas pala /t são muito mais precisas
que as estimativas pala o2. Qualldo rz = 20, o E'QJq/(â2) valia cle 8 a 15, enquallto que .EQ.a4(íi)
não passa de 1, 2. Talllbénl, verifica se que l,'á(/i), EQJà4(P) e Vá(82) são ielativainelite pequenos
n n c t IAq H ; t ..i hl l ;nãos

'yvuu-

M.odeio com Erros nas Variáveis

Sob un] modelo estiuttti'al com e]ios nas varia.veia linetu aditivo (capítulo 4), íoian] simuladas
500 amostras de 20 observações e ouvias 500 de 50 ousei-vaçoes com eixos t-StucleJit (seÇão 2.2),
slasll (seção 2.3) e normal coiitaiiiittt\da (seção 2.4). Os valores dos paiânletios do modelo sitnulado

l }/CblCblllvUlv 1/ v\lllV\dlF;lLI iJ\= ll/ 1/ ' l \ lu \./ 1)'3} 'J)-- /.

t Student flash Noi-mal Contaminada
   

# n b''Í(0) -EQÃ/(0) v'i(o) -EQÃ/(0) b'{(a) -EQA4(0)
20 0,0508 0,5824

É' 50 0,0210 0,2303
0,0239 0,5584 0,0369 1,1815
0,0004 0,212(j 0,0446 0,5263

1 20 0,0957 15,1659
J' '

50 0,0768 5,0226
0,4523 8,1913 0,1805 10,6777
0,2703 3,3211 0,1025 4,9528



5.2. STN'LULA ÇOES 43

rolam

0

«j
P

10,

0,

1,

16,

9 e

5.

No caso da llol'naal containiiiada p = 0, 6 e 'r = 0, 2. Utilizou-se, talnbéln, a? = alÍ, ou seja, À = 1. A

tabela 5.2 ll)ostra os vieres e eixos quadráticos médios dos estinaadotes de máxitna veiossimilhança,
calculados via algoiitnao Elvl supondo z, conhecido e, no caso da noin)al contaminada, r conhecido.
Utilizou-se, novamente, p e r conhecidos pelos mesmos motivos das simulações anteiioies. Os
valores illiciais do algoiitmo Eh/l utilizados rolada

pg) x,
}''-(}'') À}''«,'(x) +

(5.3)

(Var(}') ÀVa7'(X))' + 4ÀOou'(X, }')

2C-(X, }'')
(5.4)

a(o)

.2m

7 /3(o).X,

C'o«(X, y)
P(o) '

Ü=(X) a3m

(5.5)

(5.6)

(5.7)

Onde X, y, Var(X), V'ar(y) e C'ou(X, y) são as lllédias, variâncias e covaiiâncias anlostiais de X e
y. Estes valor-es são as estimativas de máxima veiossilnilhança sob a llormalidade dos elmos (Cheng
e Van Ness, 1999). O clitéiio de convergência utilizado foi lO(j) #(j l)l < 10-S (.j = 1, 2, 3, . . .)

Na ta.bela 5.2, verifica-se, novamente, que o auiliento do tamanl)o da amostra dinainui os vieses
e ermos cluadl'éticos médios dos estiinadoies de máxima veiossimilhança, calculados via algoritnlo
Elv[. Tactos os vieses ca]cu]ados estão próximos c]e zei'o, indicalldo que as estimativas estão sin)e
tticanlente elll tomo do verdadeiro valor do paiâmetlo. Além disto, nota se que -EQi\'J'(a3) possui
valores elevados nas três distiibttições, vadiando cle 58 a 102 quai]do r]. = 20. O EQÀ/(â) também
possui valores altos nas tios disttlbuições, vadiando cle 31 a 39 (quando z]. = 20. Quando n = 50,

somente EQJ4/(8il) possui valores elevados, vadiando de 23 a 35. Os estinladoies de /l.. e P pa.ie
cem ajustam ben) seus paiânietios nas três distribuições simuladas, visto os seus eixos cluacliáticos
nléclios pe(luenos tanto pala m :: 20 quanto pala n :: 50.
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Tabela 5.2: Viés e EQÀ'l de 500 amostras cle um h'IEV com elmos t-Student, slash e normal contaminada

5.3 Nível Sérico de Cananücina enl R,ecém Nascidos

Os dados, apresentados poi lvlillei (1980) e estuclaclos posteriormente poi I':elly (1984) (tabela

5.3), são iefe]entes à pares de medições de níveis Bélicos de cana.micina ei]] ainostias de sangue
extraídas de vinte recém nascidos, atra.vés de dois ]llétodos diferentes. Um lllétodo foi a tiiagena
neonatal (X), popujatnlente collliecida como teste clo pezinho, e o outro foi usando um catetei
uilabilical (y). O objetivo do estudo eia veiificai se os valores obtidos via catetei umbilical difeiianl
sistetllaticalnellte dos valor-es obtidos via tiragem neonatal. Clonio os dois métodos são llledidos
cona eixos, foi utilizado ]]m modelo linear aditivo cona eixos ]]as variáveis estiuttual, introduzido ]]o
capítulo 4. Segundo l<elly (1984) é coiieto consideiai À = 1 pala estes dados.

Inferêcia Clássica

Sob o ponto de vista da infeiêllcia clássica, queremos obter estimativas e desx,ios padt'ões dos
pai'âmetios do modelo proposto. Considerando que os eixos do modelo têm distribuição normal,
os estimadoies de illáxilna velossimilhallça do modelo colll eixos nas variáveis têm coima fecllada
(equações (5.3)-(5.7)). Quando se supõe blue os eixos não têm distribuição normal (t-Student,
slash c normal contaminada, poi exeilaplo), os estinladoies de máxima vetossimilhança. não têm
forma fecllada e iin] modo de estinlá los é utilizando o algoiitmo EA4, introduzido na seção 3.2
Deste naodo, aplicou se o algoiitnlo El\'l pata encontiai os estiinadoies de máxima vetossimilhança

do modelo cona eixos nas variáveis, estrutural, linear e aditivo (capítulo 4) com os eixos tendo
distiibtiições t-Student, flash e noinlal conta.tnina.da-

Paia iea.lizal o algoiitnio Eh'l, utilizou-se a função elll código do soPioare R 2.1 1 .0 (lue encontra

se no apêndice A.2. Sob a suposição cle ei'ios cona distribuições t-Student e slash, considerou se i'
descolil)ecido. E sob a suposição cle eixos com dístiibuição noiiilal contaminada, colho dito na seção
anterior, verificou se que o ponto de convergência clo algoiitmo El\'l é muito sensível aos valores
iniciais de z/ e I'-. Então, para a distribuição nol'ma.l contaminada, o algoiitnio EXI foi aplica.do

    t-Student flash No1 mal Contaminada         
0   rí(a) EQj\4(0) }''i(o) EQ.A4'(0) I'i(o) EQA/(0)

A'=   0.0364 1.7073
0.0532 0,6250

0.1541 1.5874
0.0368 0,6696

0,0668 3,1735
0,0206 1,3408

  20 0,4317 35,5632 0,6106 39,4966 0.6319 31.0944
a

50 0,3038 4.7126 0,2228 4,1443 0.2435 5,5502

P   0,0459 0,3209
0,0254 0.0435

0.0566 0.3654
0,0228 0,0389

0.0648 0.2774
0,0205 0,045]

«3   1,]011 102,4856
0,0128 35,4162

0.2241 58.6726
0,1216 23.6554

0.1154 77.1813
0,0305 35,6282

«#   0,7145 14,182]
0.3469 5,5407

1,2671 8,4]39
0,2330 3,6440

1,0338 11,1142
0,4166 4,1980
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l
2

3

4

5

6

7
8
9

10

11

12
13

14

15
16

17
18

19

2()

23,0
33,2
16,6
26,3
20,0
20,0
20,6
18,9
17,8
20,0
26,4
21,8
14,9
17.4
20,0
13,2
28,4
25,9
18,9
13,8

25,2
26,0
16,3
27,2
23.2
18,1
22,2
17,2
18,8
16,4
24,8
26,8
15.4
14,9
18,1
16,3
31,3
31,2
18.0
15,6

Tabela 5.3: Níveis sélicos de canaltlicina

várias vezes cona clifeientes valores de i/ e 1-, consideialldo se estes colahecidos. Obtendo-se, assim,

os valores de p e r que ptoduziianl a inaiot velossiinilhança.
No cálculo da nlatiiz de infoinlação observada, supondo p desconllecido e eixos tendo distii

buição slash, equações (4.30), (4.31) e (4.32), é preciso calculei ''(a, /3) e ''(a, /3), equações (4.33) e

(4.34) , lespectivailaente. Estas funções envolvem)a api'oxilllações e lin)ires, o que toldam estes cálculos
complicados. Assim, pala evita-los, no cálculo da naatiiz cle informação observada, considerou-se
p conhecido pata a distribuição flash. E, como queienlos conipaiai as variâncias dos estilllacloles
nas três distribuições, o cálculo da matriz de informação observada clo modelo covil eixos t Student
também foi collsideiado p conhecido.

A tabela 5.4 mostra as estimativas (desvios padrões) cle n]áxima ve]ossi]]aíll]ança do modelo coi]]
eixos nas variáveis, calculadas via algoiitmo El\l (expressões (4.24)-(4.28)), a -2*jog-veiossilllilhança,
iiúnleio cle item'ações até a convergência do algolitnlo e o tenapo até a convergência, pala eixos tendo
clistiibuições t-Student, slash e nolnaal contalllinada. Tainbénl, nlostia a estimativas cle nláxiina
velossimilliança sob a noinaalidade dos eixos (equações (5.3)-(5.7)). Estes valores íoian] utiliza
dos como valores iniciais do algotitlilo Eh'l. Note que X, y, ya.r(X), ya7'(y) e C'ou(X,y) são
as nléclias, vaiiât\das e covaiiâncias aillostiais cle X (tiragem neonatal) e y (catetel umbilical)
Além disto, considerou-se blue uin pai'ânletio 0 conveigiu se lO(/v) 0(JV 1)1 < 10 8. Os códigos do
se/íloa.re R 2.11.0, que utilizam a função descrita no apêi]clice A.2, encont]a]]] se ]io anal do mesmo

Bebê Tiiagein
Neonatal

Catetei
Umbilical
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Tabela 5.4: Estimativas (D.P.) do À'IEV via algoritmo EÀ't

Piimeiiamente, o núineio de iteiações até a convergência do algoz'temo alto nas distribuições
t Student e flash é devido ao fato que considerou-se p clesconliecido, assim foi preciso estilllá-los.
Quando p é conllecido, o núnleio de iteiações é coilsideravelnlente mais baixo, colmo ocos're na
normal contaminada (u e 1- conllecidos)

Observa se, na tabe]a 5.4, que a distribuição (lue gelou a nlaiol veiossinli]])onça (inenol' 2#Z(O))
foi a lloimal contaminada. Indicando que a noinlal contamina.da deve sei a dista'ibuição que nlellioi
ajusta esses dados, apesar das veiossimilha.nças das distribuições t Student e flash apiesentai va.lotes
piÓxinlos ao valor cla noiJllal contanainada. Os desvios padrões dos estimadoies são nlenoles que
1,5, nlellos os desvios de â e a;l, cine vaiiai)l de 3,4 a 6,9. Clotllpaiandc-se as distribuições,
verifica-se (Jue os desvios padrões dos paiâmet.ios a, /3 e /t. são próximos. Nota se (lue existe maior

variabilidade nos desvios padrões de a3 e alÍ. Onde, taltto pala a:l, cluanto pata olÍ, a distribuição
que gelou o lnaiol desvio padrão foi a ilollnal e o inenoi desvio padrão a slaslt.

Os valores dos estimadoies de máxima velossimilha.nça do paiâllletio /3 são próximos nas quati'o
distribuições estudadas, assim como os valores cle /&.; . Deste lllodo, como estes estiinadoies possuem
desvios padrões baixos, conclui-se que os À,eidadeiios valores de /3 e ló, deveu) estai pióxinlos de 1, 17

e 20, 46, tespectival)lente. As estimativas de ináxiiila veiossii)lillla.nça cle a vaiianl de 4, 49 (nonnal
contaminada) a 1, 16 (normal), de a3 vaiiani de 10, 79 (slash) a. 21,42 (noinlal) e de a: vaiian)
de 2, 1 (s]ash) a 4, 6 (noinia]). Acesa.r (bestas diferenças, pala cada unl destes três parâmetros
(a, a3 e alÍ), existem intersecções entre os intervalos de colifiaça destes estima.dotes nas quatro
distribuições (/C'(0) = lé? :E 20P(0)1). Poisa.i)to, a. hipótese sob a distribuição dos eixos padece não
inf[uellciai nos va]oics (]as estimativas de liláxiilit\ veiossimi]hança dos paiânaettos. Apesar de blue,
sob a. normalidade dos eixos, as estiiliativas pontuais paiecenl sei supelioies às estimativas sol) as
clen)ais clistiibuições.

         
Estimativa s Noi'mal E Student flash Normal Clontaminada

Q 1,160 (4,335) 2,891 (4,892) 3,479 (4,874) 4,493 (4,095)
6 1,070 (0,205) 1,160 (0;241) 1,194 (0,241) 1,251 (0,200)

A'z 20:855 (1,141) 20,360 (1,071) 20,334 (1,046) 20,277 (0,982)
«3 21,423 (6,867) 16,290 (5,255) l0,789 (3,443) 14,541 (4,296)
«: 4,604 (1,410) 3,301 (1,195) 2,100 (0:793) 2,583 (0,847)
P   l0,028 2.019 0,084
T       0,139         

2/(0) 222,047 219,896 219,582 218,654
lteiações   361 233 12

Te«.po (seg.)   2.053 4,196 0,050
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Inferêcia Bayesiana

Na inferência bayesiana, queienlos optei as distribuições tios parâmetros do modelo proposto.
Pala estimei tais clistiibuições, utilizou se os métodos N'lCh'lC, iiltrocluzidos na seção 3.3. Os
métodos l\lCh'iC foiaul il1lplementaclos utilizando o solüu;a7e \Á.rinBUGS14. E, como dito na seçao
3.3, pata se obter estimativa.s clãs distribuições a posteiioli dos paiâi1letros neste so#wtzre, basta
especificam as distribuições a piioii dos paiânletios e a velossiinilliança dos dados.

Ao a.justas modelos pala uni deteiniinado banco de dados, é necessária alguma medida de

ajuste clo lliodelo pala avaliam a adequabilidade do modelo aos dados. No caso de inferências
bayesianas, Spiegelhaltei et al. (2002) sugere utilizei o critério cle infoinlação cleviance (DICA
Z)euáance /ri/07matí07t Cütehon) pala compaiai diferentes modelos. Considere o caso OI)de 0 seja
o paiâmetio de interesse. Sejam Ot , . . . , 0/v os valores gelados pelo IN'lCIK.{C e D(0) = 21(0), onde
i(0) é a fullção de log-velossilnilllança. Então,

DIC - 2DÇO) DÇO),

onde

0(0) ;Ê"'':,{-1

e

"';,-«l $,:1
Assim colho en] Figueiiedo et al. (2008), notou se que o soP a.re \A/inBUGS14 padece não calcular
coiietai)lente o DICA dos modelos estudados. Além disto, Figueiiedo et al. (2008) sugere utili-
zar, pala clistiibuições assilnétiicas, o ADIE (,4synzmetrác Deuáance /7t/ozvrzatíon (7rãtehon), uma

modificação do DIC que utiliza a n)ediana ao invés da nléclia,

..4D-rc::: 2it/alo(o)l o(a4.11ol)

Assim, pala ca]cu]at o D]C e o Adie dos moc]e]os com eixos nas variáveis, estiutuia], linear e
aditivo, utilizou se os códigos ei]] R, encontrados no apêndice A.3.

Cloill os dados de nível Bélico de cananlicina eln iecénl nascidos, foialll realizados os métodos
ÀICh'lC paga obter estiii]adoies bayesianos dos paiâ]]]etios do modelo linear aditivo cona eii:os lias
variáveis. est]utu]al, linear e aditivo (capítulo 4) cona À = 1 e eixos cona distribuição noilllal,
t Student (cona u desconhecido e conhecido), slasl] (cona p desconhecido e conllecido) e iloinlal
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contaminada. Pala esta fillalidade, utilizalani-se as ptioiis não informativas

N(0; 10''),
A'(0; 10 '),

]v(l; 10 '),

Ga?rza(0, O1; 0, 01) e

C;«,n«(0, O1; 0, 01) .

Nos modelos onde os eixos têm distribuição t Student e flash supondo u desconhecido, utilizou-se a
pi'ioi'i p -, Ezp(0, 1). Em todos os modelos, foianl utilizados, como valores iniciais dos paiâmetios,
os valores de nláxilna veiossimilhança sob a. normalidade dos eixos (tabela 5.4). Quando u des
collllecido, utilizou se I'(o) = lO. Os códigos do soPware \X/inBUGS14 utilizados encontialll-se no
apêndice B.

Pala cada naode]o, foianl iea]izadas ]0.000 iterações e descaitadas as piimeiias 5.000 pala
realizar a inferência. A tabela 5.5 n)ostra os valores do DIC, pala ca.cla tlloclelo estudado, assim colmo

D(0), D(0) e po. Spiegelllalter et al. (2002) aiguiilenta que po = D(0) D(0) é aproximadamente
o núlneio de paiâineti'os do modelo. E a tabela 5.6 nlostta os valores iA/(ZID(0)l, -0(Ã/ril01), po
e Adie. Nos casos das distribuições t. Student e slash l)aia. I' conhecido, os valores u = 12 e
p = 2, respectivamente, folalll os que piocluziralll os nlenoies DIC e ADIC destas distribuições,
considerando somente núnleios inteiros. Assitll como os valores u :: 0, 130 e I'- :: 0, 270 na noin:tal
contaminada, com pl'ecisão de tios casas decimais.

h4odelo
No1nlal
t-Student (p desconhecido)
t-Student (p = 12)
flash (p descoi)l)ecido)
Slasli (p = 2)
Normal Clontanünada (p = 0, 13 e r

o(a)
226,917
225,324
225.090
225,207
224,937
223:902

0(0)
222.449
220.303
220,564
220,791
220,280
219,637

4,467
5,021
4,526
4,416
4,657
4,265

DIC
231,384
230,345
229,617
229,624
229,594
228,1670,27)

]'abela 5.5 DIC dos modelos com erros nas xraiiáxreis estude\dos

Nas tabelas 5.5 e 5.6, ]]ota-se que o DIC e o ADICI sttgeieiia que o modelo cona distribuição
normal contaminada cona p = 0, 13 e 0, 27 é o cine melhor se ajusta aos dados (inenoi DICA e ADIE)
Tanlbénl, llota-se que os valores clo ADIE são nlenoies blue o DICA, dado un) mesmo ntoclelo. E a
difeleilça. eiltle o DIC e o ADIE quanto à seleção de modelos está nos modelos com distribuição
flash. Onde o modelo que supõe eixos slash com p = 2 conhecido é o que possui o segundo nlelioi
DIC e o modelo que supõe eixos slasll cona p desconhecido é o que possui o quanto nlenoi DIC)
Já no ADIE é o contiáiio, o n]odelo que supõe eixos slasl] cona p :: 2 conhecido é o que possui o
quaibo menor ADIE e o modelo (lue supõe eixos slasll cona p desconhecido é o que possui o segundo
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h/modelo

Noinlal
t-Student (p desconhecido)
t-Student (p = 12)
Slasl} (p pesco«heciclo)
Sl: :!- (.,
Noinlal Contaillinada (p = 0, 13 e 1- = 0, 27)

Ã4aln(o)l
225,727
224,675
224,383
224.544
224,338
223,238

o(ÃI .leal)
221,004
220,115
220,077
220,613
219.827
219,212

PO
4,723
4,559
4,305
3.931
4,511
4,026

ADIE
230,450
229,234
228,688
228,475
228,848
227,264

Tabela 5.6 ADICI dos modelos com erros nas variáveis estudados

nlenoi ADIE.

As tabelas 5.7 5.10 nlostiam as médias, desvios padrões e os quantis 2,5%o, 50% e 97,5% dos
parâmetros clo modelo com eixos nas variáveis sob {w distribuições nonnal, t-Studellt, slcash e normal
contaminada.

Paiâinetio h'média DP 2,5% 50% 97,5%
a 4,493 8,110 31,960 2,529 4,8(j2
# 1,228 0,383 0,785 1,139 2,525
It. 20,861 1,180 18,550 20,850 23,2]0
a= 20,826 ]0,787 3,959 19,260 46,402
a? 6.146 3,133 2.8]3 5.355 15.071

Tabela 5.7: Estatísticas da posteriori via À'lCÀIC sob erros llorlni\is

u desconhecido
DP 2,5% 50%

3,213 -8,311 2,060
0,156 0,793 1,1]9
1,182 18,080 20,320
8,904 7,300 17,535
1.965 1,617 3,797
9,338 2,372 9,526

p= 12
2,5%
13,741
0,874
18,230
7,007
],957

Parâilleti o

P
É'z

«3
«j
U

lvlédia

1,932
1.112

20,339
19,292
4,176
12,275

97,5%
4,669
1,410

22,730
41,000
8,961
37,160

Média
3,607
1,194

20,426
18,791
4,318

12

DP
4,064
0,195
1,136
8,726
1,822

50%
-2,924
1,160

20,420
17,110
3.941

97,5%
2,983
1,684

22.660
40,852
8,914

Tal)ela 5.8: Estatísticas da posteiioii via ÀICl\,IC sob eixos t-Stiident (p desconhecido e p ]2)

Observando as tabelas 5.7-5.10, nota se que existem intersecções enfie os intervalos de credi-
bilidade, sob as quatro distribuições estudadas, de cadca ])aiânletlo. Em todos as distribuições, o
palânletio a:l foi o que gelou os nlaiotes desvios padrões, valia.ciclo cle 5,815 (slash, p = 2) a l0,787
(notma[). Os desvios pad)ões de cr valiaianl de 3,2]3 (t-Stllc]ent, u c]escon]iecic]o) a 8,11 (iloitlla.]).
Já os desvios dos demais paiâmetios (desconsidetatldo p) foram nlenoies que 1,938, exceção ao

DP(a2) = 3, 133 ]]a distiil)uição normal. Nos ]]]odelos sob as clisttibuições t-Student e slasl] cona I'
descollllecido, os illteivalos de credibilidade obt.idos são nauito grandes. Deste lilodo, não é possível
optei uma estimativa precisa de p nestes casos. Apesar de cine, sob a clistiibuição t Student, o valor
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Tabela 5.9: Estatísticas cla posteriori via À'lCÀ'lC sob ellas slash (p desconhecido e u 2)

Tabela 5.10: Estatísticas da posteriori via hlCIÀ'lC sob eixos normal contaminada (u 0, 13 e I' = 0, 27)

médio de p foi próximo ao valor de p blue gelou os nlenoies DIC e ADIEI, cluando p foi conside-

rado conhecido. Já sob a clistiibuição slash tanto a nléclia quanto a mecliatia de p não têm valores
plóxiillos ao valor do mesmo que gelou os nlenoies DIC e ADIE. Isto pode sigiiificai que a piioii
u -- Ezp(0, 1) não deve ser a mais aplopi'inda. pala a clistiibuição slash.

Conclusões

A distribuição do modelo com eixos nas variáveis, estiututal, aditivo e linear que obter,e o
naellloi desempenho, sob o ponto de vista da verossiinill)onça (inferência clássica), DTC e ADIE
(infeiêllcia bayesiana), foi a noin)al conta.nlinacla. It'las os ])aiâmetios p e r cla distribuição noi mal
contaminada ell] cada infetêitcia foi'anl diferentes. Os parâtnetlos da distribuição noinaal contanli
nada (lue geiaiana a ilaaiol vetossimilhança no algoritnlo Eh'l falai)l p = 0, 084 e l- :: 0, 139. Já no
método l\'lCl\lCI, os parâilaetlos que gciaianl os nlenoies DIC e ADIE rolada p = 0, 13 e 'r = 0, 27.
Sabe-se que I' é a piopoição de valores contaminados e 1- é a contaminação na variância. Então, a
inferência clássica. sugere (lue o modelo, (lue melhor' se ajiist,a aos dados, possui cerca de 8, 4% dos
dados co[u variância igual a. 7, 2E, onde E é dado ei]] (4.22). E a inferência bayesiaiia sugere (lue o
mode[o, que nie]]loi se ajusta aos c]ados, possui]3% c]os da.dos com valia.meia igua] a 3, 7E.

Considerando somente os nlo(belos onde p é coiiliecido, verificou se (lue o DTC (tabela 5.5) sugere
a se(lttêitcia. cle distribuições noinial contaminada, slasli, t-Student e noinlal como a sequência de
nioclelos cine nlelllot se ajustam aos dados, clo inelhot pala o pior. Este Jesuíta.clo é análogo ao obtido
via algoiitmo El\'l (tabela 5.4). Já o ADIE (tabela 5.6) sugo'ie a se(luêllcia noinial coiltcanlinada,
t Student, slash e normal.

    p desconhecido       p=2    
Paiânletro h/média DP 2.5% 50% 97,5% h,média DP 2,5% 50% 97,5%

n 3,264 3.559 10.340 3.353 3,398 4,425 4,238 13,100 4.257 2,955
6 1,177 0,172 0,861 1,185 1.507 1.238 0,207 0,873 ],230 1.660

  2o.609 !,180 18.270 20,595 22.920 20.365 1,101 18,290 20.340 22,580
  17.265 9,331 5,057 15,355 40,413 11,899 5,815 4,595 l0,620 26,470

«: 3.988 1,938 1,183 3,688 8,768 2,710 1,206 1,219 2,453 5,812
y 9,333 9,602 1,093 5,776 37,152 2        

Parânaetlo N/média ])P 2,5% 50% 97,5%
  3,482 3,283 l0,941 3.292 2,557

# 1,193 0,159 0,893 1.184 1,567
  20.395 1.098 18,180 20,390 22,610

«: 17,050 7,539 7,168 15.585 35.784

«3 3,599 1,514 1,726 3.255 7,561
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Note (lue os graus de liberdade dos modelos selecionados nas duas inferências foram plóxillaos
nas distribuições t-Student, onde p = 10 na clássica e u = 12 na bayesiana, e slash, onde p = 2
nos dois illétodos utilizados. Deste modo, tanto o algoz'itmo EN't quanto o método h.{CMC getanl
esti111ativas próximas dos graus de liberdade das clistlibuições t.-Studeiit e slasll neste caso

As fíbulas 5.]-5.5 1110stia]n os intervalos de confiiuiça (sigi]ificância igual a 0.05) de cada un]

dos parâinetios do modelo com ecos Htw vai'dáveis, obtidos via algotitnao EiN.l, sob as clistlibuições
nominal, t-Studellt, slash e normal contaminada e os óo:p/oÍs destes paiânletios gelados via lvlCIK/IC
(5000 valores). Note que as estimativas dos paiânietios são muito ptóxilllas inclependentelllente clo
método usado. Portanto: a suposição sobre a distribuição do modelo padece não sei significante
pala estimação dos paiânletios. Além disto, as estimativas de a: e al? sob a distribuição flash
paiecen) sei levement.e ]nenoies do que sob as demais distribuições.

Algoritmo EM MCMC

Distribuição
1 Normal
2 t-Student
3 Slash
4 Normal Contaminada

4 2 3 4

Distribuição Distribuição

Figura 5.1: Intervalos cle confiança e bozp/ots do ])aiâmetro a

Colho os valores o = 0 e P = 1 estão dentro dos intervalos de confiança e intervalos de clecli-
bilidade (quantas 2, 5% e 97, 5% nas tabelas 5.7-5.10), conclui-se que existem evidências de que as
medições de nível sélico canainicina via tiiagenl neonatal e catetel umbilical não diferem sistema-
ticamente. Pottailto, os dois métodos de medição são e(luivalentes.
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Algoritmo EM MCMC

CN

Distribuição
1 Normal
2 t-Student
3 Slash
4 Normal Contaminada

l
T

l

'f
l

] 2 3 4 2 3 4

Distribuição Distribuição

Figura 5.2: Intervalos de confiança e bol;7u/ots do ])arâmetro /3

Algoritmo EM MCMC

'-+

CN
CN

8

l
l

l

l

T
e

0

J

l

l

tDistribuição
1 Normal
2 t-Student
3 Slash
4 Normal Contaminada 0 0

4 l 2 3 4

Distribuição Distribuição

Figura 5.3: Intervalos de conhaiiçt\ e boro:/)/of.s do paiâlllet.io //.-
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Algoritmo EM MCMC

Distribuição
1 Normal
2 t-Student
3 Slash
4 Normal Contaminada

'-+ '-+

(N l l
2 3 4 l 2 3 4

Distribuição Distribuição

Figura 5.4: Intervalos de confiança e óozp/oZs do })alânietto cr.;

Algoritmo EM MCMC

Distribuicão
1 Normal
2 t-Student
3 Slash
4 Normal Contaminada

cu

l l l
l 2 3 4 l 2 3 4

Distribuição Distribuição

Figura 5.5: Inteixralos de coílfiança e l)o:z:79Zofs do paiâmetio a:
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Apêndice A

Códigos R

A seguia', seixo apresentados os códigos do se.P'wa.le R 2.11.0 utilizítdos no capítulo 5

A l lü l níãn F.lvr

A função Elvl calcula os estilnadoies de máxima veiossimilliança, via algolitmo Elvl, de um
modelo cle iegiessão linear

}''

onde /3 vetou de paiân)etios desconhecidos, X tllatiiz de planejanlento, yar(e) = a2-í e y tem
clistiibuição t-Student, slasll ou normal contaminada.

Os argumentos da função são

formula: um objeto da classe "foinlula". Pol exemplo, formula=y-.l no caso do modelo de
locação esca.la, ttsaclo ]la seção 5.2;

distribuicao: distribuição do modelo. Pode sei t-Student, Sl-ash e Normal Contaminada

nu.conhecido: paiâmetio lógico. Se TRUE é considetaclo (lue p (e 'r se a distribuição fot
noinlal contaminada) seja conhecido e, portanto, leão sela estimado. Caso contiálio, p (e r)
sela estiil)aclol

nu0: usado sotllente nas distribuições t Student e slash. Valor inicial de p utilizado no algo-
[itii[o El\'l. Caso nada se.ja especificado, é ton]ada a cu]tose dos resíduos de un] naodelo linear
iloilllal;

NuO: vetou (u, r)T utilizado sonaente (quando a distribuição é normal contaminada. Define os
va.lotes iniciais cle p e r ]lo algolitnlo Elv[. Caso itac]a se.ja especificado: Nu0=c(0 .5,0.5);

betão: vetou cle dimensão igual a dãTn(/3), blue especifica os valores iniciais de O no algoiitnao
Eh'l. Caso na.da seja especificado, seixo tomadas as estiii]ativas cle un] modelo liceal tlolnaal

sigmaO: valor- inicial de a2 clo algoiitmo Eb'l. Caso nada se.la especificado, sela tomada a
variância dos resíduos cle um nloclelo linear noinlal;

55
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max . int: define o número máximo de iteiações do algoiitillo El\'l. Caso nada seja especificado
max . int=1000;

max . int .nu: utilizado somente quando a distribuição é t Student e p é desconhecido. Define
nomeio máxilllo de iteiações do método de blewton Raphson, utilizado para estinlai I'. Caso
nada se.ia especificado, max . i.nt . nu=] 0;

criterio: precisão do algoiitn[o. Considera-se que un] patâmet.io 0 convergia se lO(j)
P(j l)l <ciiteiio. Caso nada seja especificado, criteri.o:: 10 8;

dim . grau: vetou de dimensão 2, que define o núnleio de gráficos gelados numa mesma janela.
Estes gráficos iepieseiitam os valores de cada paiâmetio en] cada iteiação. Caso nada seja
especificado, dim . graf=c(2 ,3) .

A função está descrita a seguia

EM=function(fornula, di.stribuicao=" " ,nu . conhecido=F, nuO=NA , NuO=c(O . 5,0. 5) , betaO=NA

sigma0=NA,max . i.nt=1000 ,max . int .v:lO ,criterio=le 8 ,dim.grau-c(2,3))

if(distri.bui.cao l="t-Student "&distribuicao l="Slash''&distribuicao l="Normal Contaminada")

return("Especifique distribuicao=t-Student , Slash ou Normal Contaminada. ")

{

{

}

if(distribuicao=="flash")
{

igamma=function(a,b) ###incomplete gainuna function

return(pgamma( 1 , shape:a , rate=b) +gamma(a) 'kb'-a)

dgammai=function(a ,b) ###di incomplete gainma function:-ci

library(stats)
integrand=function(u)

log(u)+u'(a l)+exp(-b+u)

resp;integrate(integrand ,lower=0 , upper; 1, stop . on . error=F)
g.incomp;igaJnma(a,b)
saída-list(valor=resp$value/g . incomp, erro'resp$abs . errar/g . incomp)
return(saída)

{

}

{

{

}

}

tempo.inicial=Sys.ti-meo
].ibrary(noments)
formula2=model . fume(fornula)

}
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X=model . matrix(f ormula)
Y:modem . response(f ormula2)
p:ncol(X) ##número de parâmetros
sigma2=co
W

v=co
log . veres sim;c o

if(di. atribui.cao== "t-Student " &nu . conhecido==F)

int.v=0###pra contar o número de interações do v

rnod (formula)
sigma211] =ifelse(is . na(sigmaO) ==F , sigmaO ,var(residuais(nod)) )

if(var(residua[s(nod))==sigma211]) print("0bs:Va]or inicia] de sigma2 igua] à variância
dos resíduos de um modelo linear normal")
if(sum(is.na(betão)==F)

B=betaO
} esse {

B=coefficients(mod)
print("Obs:Valores iniciais de Beta igual às estimativas de um modelo linear normal")

b:B
if(nu. conhecido==T&is .na(nuO)&(distribuicao=="t Student"ldistribuicao=="flash"))

print("Para nu conhecido é premi-se especificar o seu valor ('nuO')'')
returno

if(distribuicao==''t-Student " l distribuicao== "Slash")

vll] =ifelse(is . na(nuO) ==F , nuO , kurtosis(residuais(mod)) )

if(kurtosis(resi.dua]s(mod))==v]]]) print("0bs:Valor inicial de nu igual à curtose dos
resíduos de um modelo linear normal")

if(distribuicao=='' Normal Contaminada")

v=Nu011]

if(v==.5) print("Obs: Valor inicial de nu igual à 0.5")
g=Nu012]

if(g==.5) print("0bs: Valor inicial de lambda igual à 0.5'')

D2:(Y-X%+%B) '2/sigma2 [1]

n:length(Y)
for(i in l:max.int)

{

}

{

}

{

}

{

}

{

}
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B.ant=B
if(distribuicao=="t-Student")

w=as . vector((v]i] +])/(v]i] +D2) )

if(distribuicao=="Slash")

for(k in l:n)

wEk] =i.gamma(v]i-1+3/2 , D2]k]/2)/igamma(vEi] +1/2 ,D2Ek]/2)
if(is .na(w]k])) -Ew]k] =mean(w]-k]) }

if(distribui.cao=="Normal Contaminada")

w=as .vector(((]-v]i]) +v]i] #g]i] '(3/2)#exp(D2'K(]-g]i])/2)
D2+ (1-g [i] ) /2) ) )

B-solve(t(X)%'K%dias(w) %+%X) %'k'%t(X)%'F%dias(w) %+%Y

b=rbi.nd(b,t(B))
sigma2]i+]] =t(Y-X%+%B) %+%dias(w) %+%(Y X%+%B)/n
D2=(Y-X%+%B)'2/sigma2]i+]]
if(nu.conhecido==F)

if(distribui.cao=="t-Student " )

c-digamma((v]i] +1)/2) --1og((vEi] +D2)/2)
v.ant
v . ant [1] =v [i]

for(j in l:max.int.v)

v.ant]j+]]=v.ant]j](]og(v.ant]j]/2)+1+mean(c) mean(w)
[/v. ant]j] trigainma(v. ant]j]/2)/2)

if(abs(v . antEj]/v . ant]j+]] -l) <criterio)

int.v:int.v+j
breako

i:f(j max.int.v)

print("Número de i.nterações de v igual a max.int.v")

{

{

}

{

{

}

}

{

}

{

{

{

{

}

}

{

}
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)/(([ v]i])+v]i]+g]i]'0.5+exp(

digamma(v . ant [j ] /2) ) / (
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vEi+]]=v.antEj+]]
r

ií(distribuicao=="SI
{

caco
for(k in l:n)
{

clk] =as . numeric(dgaaunai(v]i]+1/2 ,D2]k]/2)[1] )

if(is .na(c]k])){cEk] =mean(c]-k])}

v [i+]] =-n/sum ( c)

l

if(distribuicao==" Normal Contaminada")
(

vEI.+ll=1 mean(w)

gEi+ll=ifelse(vli+ll==O,l,sum(l w)/sum(D2+(1 w)))
}

if(v[i+].]>50)

vli+11=50
}

}

if(nu.conheci.do==T)

v[i+]]=v]i]
if(di.stribuicao;
{

gEi+]]=gEi]
}

}

if(distribuicao=="t-Student")

[og . verossimEi] =n'k(]og(gamba(( v [

sigma2]i+]]))
for(k in l:n)
{

[og.verossim]iJ=]og.verossim]i](v]i+11+1)/2'k]og(D2]k]/vli+]l+])
}

lJ
if (distribuicao== " Slash'' )

[og . verossim]i] =n 'k]og(v]i+]]) --n/2+1og(2+pi 'k sigma2]i+]] )

for(k in l:n)
{

ash")

}

{

{

Contaminada")Normalr n l

{

n1] +1) /2) ) [og(ganha(v [i+1] /2) )

{

59

5+1og (vEj-+]] +Pi'K



60

if(distribuicao=="Normal Contaminada")

[og .verossim]i] =-n/2+1og(2#pi+sigma2]i+]])-sum(D2)/2+sum(]og(] v']i+]] +v]i+]] +

g[i+1] ' . 5'kexp(D2+(1-gEi+1])/2)))

if(di.stribuicao=="t-Student "] distribuicao=="S],ash")

if((abs(sigma2]i] si.gma2]i+]])<criterio)&(sum(abs(B . ant B) <criterio)==p)&(abs(vEi]
v[i+]])<criterio))

print("Número de interações do algoritmo EM'')
print(i)
if(distribuicao=="t-Student " &nu . conhec i.do==F)

print("Número de interações médio do v (Mento
print(int.v/i)

breako

if(di.stribuicao=="Normal Contaminada")

if((abs(sigma2]i] sigma2]i+]])<criterio)&(sum(abs(B.an
v[i+]])<criterio)&(abs(g]i] g]i+]])<criterio) )

print("Número de interações do algoritmo EM")
print(i)
breako

if(i==max.int)

print(''l+úmero

if(nu . c onhecido==F&v]i.+1] ==50)

vli.+ll=lnf

int=i
tempo-Sys .timeo tempo . i.nicial

[og.verossim]i] [og . veross i.mEi] +]og(igamma( v]i+]]+O 5,D2[l l l

}

)

{

}

{

{

{

n Raphson)")P

}

}

}

{

B)<criterio) :p)&(abs(v]i]t

{

}

}

{

de )igualinterações intao max

}

}

{

}
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i,l /o\ \



Á.2. FUNÇÃO À4EV.EA4 61

par(mfrow:dim.grau)
plot(v,type:"l", lwd=2,mai-n="nu" , xlab=" lterações'' , ylab:" ")
if(distribuicao=="Normal Contaminada")
{

plot(g, type:''l'' , lwd=2 , main="1 ambda" ,xlab:''lnterações " ,ylab=" " )

plot(sigma2 ,type="1", lwd=2 ,main:''Sigma2" ,xlab="lterações" ,ylab:" " )

for(i- in l :p)

p[ot(b[, i] ,type="1" ,]wd=2 ,mai.n

plot(log . verossim ,type:"l" , lwd=2 ,maia:''Log-verossimilhança", xlab="lterações " , ylab:
if(distribuicao== "Normal Contaminada")

}

{

pas eraçoes
}

{

te("Beta",i),xlab="lt ylab="")

" n )

saida=list(beta=B, sigma2=sigma2 ,b=b, D2=D2 , nu=v ,tau=g,w-w , iterações=int ,

log . verossim:log . veross im , tempo;tempo)
]- else{

saida=list(beta=B , sigma2=sigma2 ,b=b , nu=v , w=w , c=c , iterações=int
log . verossim:l-og . verossim ,tempo-t empa , D2:D2)

}

print(tempo)
return(saída)

}

A.2 Fulação MEV.EM

A função l\'IEV.Eh/l, abaixo, calcula os estilo)adobes de máxima veiossin)ilhança, via algoiitnlo

Elvl, cle un] modelo com eixos nas variáveis, estiutuial, linear e aditivo supondo À = a?/aa2 colillecido
(capítulo 4).

Os atguilletitos da função são

X e Y: vetou es de dados do modelo

distribuicao: distribuição dos elmos. Pode sei t-Student, Slash e Normal Contaminada.
Caso não seja especificada nenhuma. clistribuíção, são calc\lindos os estimadoies cle nláxiiiaa
veiossiniilhança supondo eixos normais (ecluações (5.3)-(5.7)).

E os aigunlentos opcionais são

lambda: (À = a2/alÍ). Caso nada\. seja especificado, lambda= l

nu.conhecido: paiâmetio lógico. Se TRUE é consicleiado que p (e a' se a distribuição foi

noinlal contanlinacla) seja conhecido e, portanto, ilã.o sela estinlaclo. Caso contiáiio, p (e r)
sela estimado;
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nuO: valor inicial de p utilizado no algoiitmo El\'l. Caso nada seja especificado, nuO::5 nas
distribuições t-Student e slash e nuO::0,5 na normal containillada;

tauO: utilizado somente na noinlai colltamillada. Define o valor inicial de T utilizado no

algoiitnlo El\'l. Caso nada seja especiílcaclo, tau0=0,5;

alphaO, betão, muxo, sigma2xo, si.gma2qo: clefinenl os va.loi'es iniciais de a, /i, llz, a:l,
alÍ, utilizados no algoz'atino EM. Caso nada seja especificado, seixo utilizados os valores dos
estimadoies de naáxima. veiossilnilhança sob a noinlalidade dos etrosl

max . int: define o númei'o máximo de iteiações clo algolitn)o ETvl. Caso nada seja especificado
max . i-nt=5001

max . i.nt . nu: utilizado somente quando a distribuição é t Student e p é desconhecido. Define
nomeio máximo de item'ações do método de Newton Raphson, utilizado pata estimei p. Caso
nada seja especificado, max . int . nu=101

criterio: precisão do algotitlno. Considera se que um paiânleti'o 0 conveigiu se lO(j)
0(j l)l <ciiteiio. Caso nada seja especificado, cri.teria:: 10 8;

plot: parâmetro lógico. Se TRUE a função gela gl-áflcos dos valores de cada paiânletio e
da log-velossillailllailça veislis iteiação. Se FALSE não os gela. Caso nada sela especificado,
plot-TRUE;

print . estimar: parâlnetio lógico. Se TRUE a função nlostia os valores dos estio)adobes

de ináxillaa velossimilhança dos patâmetios, seus desvios pacliões (calculados via nlatiiz de
informação observada).

A fullção está descrita a seguia

MEV . EM=function(X,Y,distribuicao=" IJormal" , lambda=1, nu . conhecido=F, nuO=NA ,tauO=NA

alphaO-NA ,betaO=NA , muxO=NA , sigma2xO=NA , sigma2qO=NA ,nax . int=500
max. int .nu=lO , criterio=le 8,plot=T,print . estimat=T)

if(distribuicao=="Slash")

###incomplete gamma function equação (2 . 13)

iganuna=function(a,b)

return(pgamma( 1 , shape;a , rate=b) +gamma(a) +b'-a)

###di-incomplete Bainha function equação (3 . 14)

dgammai;function(a ,b )

librarv(stats)

{

{

{

}

{
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integrand:function(u)

log (u) #u' (a-l) #exp (-b#u)

resp:integrate( int.egrand ,lower=O , upper; 1 , stop . on . error=F)
g.incomp:igamma(a,b)
saída-list(valor=resp$value/g . incomp , erro:resp$abs . erros/g . incomp)
return(sai.da)

if(distribui.cao=="Normal")

z=cbind(X,Y)
muxf=mean(X)

beta:E=(var(Y) -var(X)+((var(Y) -var(X))'2+4+cov(Y,X) '2)' .5)/(2#cov(Y,X) )

alphaf=mean(Y)--betaf+muxf
sigma2xf-cov(Y,X)/betaf
sigma2qf:var(X) sigma2xf
n=length(X)
mu=c(alphaf+betafã'muxf,muxf)
Sigma:matriz(c(betaf '2'k sigma2xf+sigma2qf ,betaf+sigma2xf, betaf+sigma2xf , sigma2xf+

sigma2qf),nco1=2)
de[ta2;dias((z-matrix(c(rep(muE1] ,20) ,rep(muE2] ,20)) ,nco] %solve(Sigma)%+%

t(z matrix(c(rep(mu]1] ,20) ,rep(mu]2] ,20)) ,nco1=2)))
log. verossim; n/2#(2'klog(2'kpi)+log(det(Sigma))) sum(delta2)/2
nuf=NA

tempo . inicial=Sys . time( )

if(distribuicaol="Normal")

beta=ifelse(is . na(betão) ==F,betão ,

(var(Y) [ambda+var(X)+((var(Y)],ambda'kvar(X)) '2+4+]ambda+cov(X,Y) '2) ' .5)

/ (2# cov (X , Y) ) )

alpha:ifelse(is .na(alpha0)==F , alphaO ,mean(Y) beta#mean(X))
mux=ifelse(is .na(mux0)==F ,mexo ,mean(X) )

sigma2x=ifelse(is . na(sigma2xO) ==F, sigma2x0 ,cov(X ,Y)/beta)
sigma2q=ifelse(is .na(sigma2qO)==F, sigma2qO ,var(X) cov(X,Y)/beta)
log.verossim:co
n=length(Y)
Z=matrix(c(Y-alpha beta+mux , X-mux) ,nco1=2)
Sigma:matrix(c(beta' 2'k sigma2x+lambda'K sigma2q ,beta'k sigma2x , beta'k sigma2x ,

sigma2x+sigma2q),nco1=2)
der a2-dias(Z%+%solve(Sigma) %+%t(Z) )
if(distribuicao=="t Student" l distribuicao=="Slash")

{

}

}
}

{

}

{
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tau=O#por causa da NC

nu=ifelse(is .na(nuO)==F , nuO ,5)

int.nu=O###pra contar o número de interações do nu na t-Student

{

if(distribuicao=="Normal Contaminada")

if(nu0<0&nuO>1) nuO=.5
if(tau0<0&tau0>1) tauO=.5
nu=ifelse(is . na(nuO) ==F ,nuO , . 5)

tau=i.felse(is .na(tau0)==F ,tauO , . 5)

for(i in l:max.int)

######t-Student#########################
if(distribuicao=="t-Student")

w=as . vector((nu]i] +2)/(nu]i] +delta2) )

if(nu.conhecido==F)

c-digamma((nu]i] +2)/2) 1og((nuEi] +delta2)/2)
nu.ant=nu]i]
for(j in l:max.int.nu)

nu.ant]j+]]=nu.antEj](]+]og(nu.ant]j]) ]og(2)-digamma(nu.ant]j]/2)+mean(c)
mean(w))/([/nu .antEj] trigamma(nu . antEj]/2)/2)

if(abs(nu . ant]j] -nu . ant]j+]])<crüerio)

}

{

}

{

{

{

{

{

int.nu:int.nu+j
breako

J

}

if(.j==max.int.nu)
{

pri-nt("Núnero de interações de nu igual a max.int.v")
}

nu [i+]] [j+i]
} e]se nuEi+]J=nu]i]
if(nuli+11>50)
{

nula.+11=50
}

}

#######+######slash############
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if(distribuicao=="Slash")

u:as . vector((nu]i] +]) 'p2/de]ta2'kpgamma(], shape:nu]i] +2,rate-delta2/2)/pgamma( l

chape-nulil+l,rate=delta2/2))
ií(nu.conhecido==F)

c=c0
for(k in l:n)

clk] =as . numeric(dgammai(nu]i]+] ,de]ta2]k]/2) [1] )

{

{

{

nuli+ll= mean(c)'Í-l}
)- e]se nu]i+]]=nuEi]
if(nula.+11>50) nuli+11=50

###########normal contaminada#########
i.f(distribuicao=="Normal Contaminada")

w=(1 nuEi]+nuEi]+tauEi] '2+exp(de]ta2'k(] tau]i])/2))/(1 nuliJ+nulil'ktaulil+
exp(de[ta2+(1 tau]i])/2))

i:f(sum(is.na(w))>0){w]is.na(w)] =mean(w]is.na(w) ] =T])}
if(nu.conhecido==F)

nuli+ll=1 mean(w)

tau[i+]] =ife]se(nu]i+]] ==O , 1, 2#n+nu]i+]]/sum((]-w)+de]ta2) )

tau[i+]] e]se(tau]i+]J>1,1,tau]i+]] )

} else{
nu[i.+]]=nu]i]
tau[i+]J=tauEi]

}

}

{

{

}

Sy=n' l+sum(wk(Y-sum(w+Y)/sum(w)) '2)
Sx=n' l+sum(w+(X-sum(w+X)/sum(w)) '2)

Sxy=n'-l+sum(w+(Y-sum(w+Y)/sum(w)) +(X sum(w+X)/sum(w)))
betaEi+]] =(Sy lambda'KSx+((Sy lambda'kSx) '2+4+lambda+Sxy'2) ' . 5)/(2'FSxy)
mux [i+]] =sum (w#X) /sum (w)

a[phaEi+]J=sum(w#Y)/sum(w) beta]i+]] +mux]i+]]
sigma2xEi+]]=Sxy/beta]i+]]
sigma2q]i+]J=Sx sigma2x]i+]]
Z=matrix(c(Y-a]pha]i+]] betaEi+]] +mux]i+]] ,X-muxEi+]]) ,nco1=2)
Sigma:matrix(c(beta]i+1] '2'ksigma2x]i+]] +]ambda'ksigma2qEi+]] , beta]i+]] 'ksigma2x]i+]]

beta[i+]] +sigma2x]i+]] , sigma2x]i+]] +sigma2q]i+]]) ,nco1=2)
delta2:dias(Z%+%solve(Sigma) 'Z. 'k%t(Z) )

#######t student######

}
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if(di. stribui.cao=="t-Student " )

[og .verossim]i.] =n+(]og(gamma((nu]i+1] +2)/2)) 1og(ganuna(nu]i+1]/2))-
[og(nu[i+]] +pi)-0.5'k]og(det(Sigma)))(nu]i+11+2)/2+
surn(log(delta2/nuEi+ll+l))

tauli+ll=taulil#tive q colocar isto por causa da NC

#######slash######
if(distribuicao=="Slash")

tauEi+ll=taulil#tive q colocar isto por causa da NC
[og.verossim]i] =n+]og(nu]i+]]) n'k]og(2'kpi) -n/2'k]og(det(Sigma) )

for(k in l:n)

{

}

{

{

[og . verossim]i] =]og . verossimEi]+]og(igamma(nu]i+]] +],de]ta2]k]/2) )

#######normal contaminada######

if(distribuicao== "Normal Contaminada")

[og .verossim]i] = n+]og(2+pi) -n/2'F]og(det(Sigma)) -sum(de]ta2)/2+
sum([og([ nu]i+]]+nu]i+]] 'ktau]i+]] +exp(de]ta2+(1 tau]i+1])/2)))

}

}

{

if((abs(nuxli] mux]i+]])<criterio)&(abs(sigma2x]i] -sigma2xEi+]])<criterio)&
(abs(betali] beta]i+]])<criterio)&(abs(a]pha]i] a]pha]i+]])<criterio)&
(abs(sigma2qEi] -sigma2q]i+]]) <criterio)&(abs(nuEi] nu]i+]]) <criterio)&
(abs(tauli] tau]i+]])<criterio))

}

#####só da t#########

if(distribuicao=="t Student")

if (nu . conhecido==F)

print("Número de interações de nu (Newton Raphson) iguais a max.int.nu")
print(sum(int . nu==max . int . nu) )

####################

breako

if(i==max.int)

print("Número de ínterações igual ao max.int")

{

{

{

}

}

}

}

{
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if(distribuicao=="t-Student '' l di.stri.bui.cao=="Slash'' )

ií(nuli+11==50)

nuli+ll=lnf

#####informação observada#################################
a[phaf-a]pha]i+]]
betaf=beta]i+]]
muxf=mux]i+]]
sigma2xf :sigma2x [i+]]
sigma2qf ;sigma2q [i+]]
nuf=nuE].+]]
tauí=tau]i+]]

}#fecha if(distribuicao l="normal")
####primeiras derivadas do delta2#################################
del .mux = det(Sigma)'(-1)+2+sigma2qf'k(-betaf#(Y alphaf betaf'Kmuxf) lambda'k(X-muxf))
del .alpha : det(Sigma) '(-1)+2'k(-(Y-alphaf betaf+muxf)'k(sigma2xf+sigma2qf)+(X muxf)+

betaf#sigma2xf)
=-det(Sigma) '(-1) +2+(sigma2qf'kmuxf4'(Y-alphaf betaf'kmuxf)+sigma2xf'kX'k

(Y-alphaf-betaf 'kX) +betaf+sigma2xf +sigma2qf 'kdelta2)
del . sigma2x =-det(Sigma) '(-2) +sigma2qf'2'K(betaf'k(Y-alphaf-betaf+muxf)+lambda+'(X-muxf)) '2

del .sigma2q - det(Sigma) '(-1)+((Y alphaf-betaf'kmuxf) '2+lambdaã'(X muxf)'2-(sigma2xf'k
(]-ambda+bet af '2) +2+lambdal' sigma2qf) #delta2)

###segundas derivadas###########################################
del .mux .mux = det(Sigma) '(-1) +2+sigma2qfH'(lambda+betaf'2)
del .mux . alpina - det(Sigla) '(-1-) +2+sigma2qf#betaf
del .mux . beta: det(Sigma) '(-2) +2'ksigma2qf'2+((Y alphaf) +(betaí'2'ksigma2xf-lambdaH'

(sigma2xí+sigma2qf)) +2+1 ambda#betaf 'k(muxf+sigma2qf+
sigma2xf'kX))
det(Sigla) '(-2) +2 'k sigma2qf '2+(1 ambda+betaf'2) 'p(betaf 'k

(Y alphaf-betaf+muxf) +lambda+(X muxf))
det(Sigma) '(-2) #2+lambda'ksigma2qf'24'(betaf+(Y-alphaf betaf+muxf)+
lambda+(X-muxf))

del .alpha.alpina: det(Sigma) '(-1)+2+(sigma2xf+sigma2qf)
del . alpha . beta: det(Sigma) '(-2) +2'ksigma2qf'k(2+betaf'ksi.gma2xf'k(Y-alphaf) 'p

(sigma2xf+sigma2qf) +(muxf + s igma2qf+si gma2xf I' X) 'k(lambda'k

(sigma2xf+si.gma2qf) betaf '2'ksigma2xf))
det(Sigla) '(-2) 'k2'ksigma2qf'2'kbetaf+(betaf+(Y alphaf-betaf+muxf)+
lambda+(X muxf))
det(Sigma) '(-2) +2'k((Y alphaf-betaf'kX) 'Ksigma2xf'k(sigma2xf'p
(l ambda+betaf ' 2) +2 'F l amada 'F sigma2qf) +l ambda 'F sigma2qf '2 'k

}

{

{

}

}

del.beta

del.mux.sigma2x

del.mux.sigma2q

del.alpina.si-gma2x

del.alpina.sigma2q
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(Y-alphaf betaf#muxf))
det(Sigma) '(-1) 'k2'k(muxf '2'F sigma2qf +X'2'r sigma2xf-sigma2xf +

sigma2qf'Kdelta2)
del .beta. sigma2x = det(Sigla) '(-1) +2#sigma2qf+((lambda+betaf'2)/2#del .beta+

sigma2qf '( 1) #X+(Y-al-phaf-betaf'pX) +betaf+delta2+betaf'!'
sigma2xf#del.sigma2x)

del .beta. sigma2q = det(Sigma) '(-1) 'k2+(((lanbda+betaf'2)/2'Ksigma2xf+lambda+sigma2qf)+
del . beta+muxf'F(Y-alphaf betaf'kmuxf) +betaf 'ksigma2xf+delta2+betaf'F
sigma2xf 'ks i.gma2qí 'kdel . s igma2q)
det(Sigla) '( -3) +2#sigma2qf '3+(lambda+betaf '2) #(betaf#
(Y-alphaf -bet af +muxf) +lambda+(X-muxf)) ' 2
det(Sigma) '( 3)+2'klambda4'sigma2qf'3+(betaf+(Y-alphaf betaf'kmuxf)+
lambda+ (X-muxf ) ) ' 2

del . sigma2q . si-gma2q --det(Sigma) '(-1) #2+(lambda+delta2+(sigma2xf#(lambda+betaf '2) +2+

lambda+sigina2qf) +del . sigma2q)
######derivadas in(Sigla)##########################
In . beta . beta = det(Sigma) '( 2) +2'Fsigma2xf'ksigma2qf'2'F(lambda'k(sigma2xf+sigma2qf)

betaf'2+sigma2xf)
In .beta . sigma2x = det(Sigma) '(-2) +2+lambda'Fbetaf'ksigma2qf'3
In . beta . sigma2q =-det(Sigma) '(-2) +2+lambda'kbetaf4'sigma2xf'ksigma2qf '2

In. sigma2x . sigma2x --det(Sigla) '(-2) +(lambda+betaf'2) +sigma2qf'2
In. sigma2x . sigma2q - det(Sigla) '( 2) 'Klambda+(lambda+betaf'2) 'ksigma2qf'2
In . sigma2q . sigma2q =-sigma2qf'(-2) det(Si-gma) '(-2) +lambda'2+sigma2qf '2

#######################informação observada##########################
#######################iníol:mação normal.##########################
if(di.stribuicao=="Normal")

if.mux.mux = -1/2#n+del.mux.mux
if .mux . alpina = -1/2+n+del .mux . alpina
if .mux.beta = -1/2+sum(del.mux.beta)
if .mux. sigma2x: -1/2'Ksum(del.nux.sigma2x)
if .mux. sigma2q = -1/2+sum(del.mux.sigma2q)
if . alpina. alpha - -1/2+n#del . alpina. alpha
if .alpha.beta = 1/2'Ksum(del.alpina.beta)
if .alpina.sigma2x = 1/2+sum(del.alpina.sigma2x)
if .alpina.sigma2q - -1/2+sum(del .alpha.sigma2q)
if .beta.beta = -1/2+(n+ln.beta.beta+sum(del.beta.beta))
if .beta.sigma2x = -1/2'F(n'Kln.beta.sigma2x+sum(del.beta.sigma2x))
if .beta.sigma2q = -1/2'F(n'kln.beta.sigma2q+sum(del.beta. sigma2q))
if . sigma2x . sigma2x = -1/2'k(n+ln . sigma2x . sigma2x+sum(del . sigma2x . si.gma2x) )

if . sigma2x . sigma2q - -1/2+(n#ln . sigma2x . sigma2q+sum(del . sigma2x . sigma2q) )

if . sigma2q. sigma2q: -1/2+(n+ln . sigma2q. sigma2q+sum(del . sigma2q. sigma2q) )

#######t-student######

{

}

del.beta.beta

del.sigma2x.sigma2x

del.sigma2x.sigma2q
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if(distribuicao==''t Student")
{

if.mux.mux

{

(nuf+2)/2+sum((nuf+delta2) '( 2) +(del .mux+del .mux(nuf+delta2)+
del.mux.mux))
(nuf+2)/2#sum((nuf+delta2) '(-2) #(del .mux#del . alpina(nuf+delta2)+
del.mux.alpina))
(nuf+2)/2+sum((nuf+delta2) '( 2) +(del .mux+del .beta(nuf+delta2)#
del.mux.beta))
(nuf+2)/2+sum((nuf+delta2) '(-2) #(del . mux'kdel . sigma2x-(nuf+delta2) 'k

del.mux.sigma2x))
(nuf+2)/2'k sum((nuf+delta2) '(-2) +(del . mux#del . sigma2q-(nuf+delta2) +

del.mux.sigma2q))
(nuf+2)/2+sum((nuf+delta2) '(-2)#(del . alpha+del . alpha-(nuf+delta2) +

del.alpina.alpina))
(nuf+2)/2+sum((nuf+delta2) '(-2) 'k(del . alpha+del .beta-(nuf+delta2) +

del.alpha.beta))
(nuf+2)/2+sum((nuf+delta2) '(-2) 'k(del . alpina'kdel . sigma2x
(nuf+delta2) #del . alpina . sigma2x) )

(nuf+2)/2+sum((nuf+delta2) '( 2) #(del . alpha'kdel . sigma2q
(nuf+delta2) +del . alpina . sigma2q) )

=-n/2#ln.beta.beta+(nuf+2)/2#sum((nuí+delta2) '( 2) +(del .beta+
del .beta-(nuf+delta2) +del .beta .beta) )

= n/2+ln.beta.sigma2x+(nuf+2)/2'ksum((nuf+delta2) '(-2)+(del .beta+
del . sigma2x-(nuf+delta2) 'Kdel .beta . sigma2x) )

= n/2#ln .beta. sigma2q+(nuf+2)/2+sum((nuf+delta2) '(-2) +(del .betaã'
de 1 . sigma2q-(nuf+delta2) +de 1. beta . sigma2q) )

if . sigma2x. sigma2x - n/2+ln. sigma2x . sigma2x+(nuf+2)/2#sum((nuf+delta2) '(-2)#
(del . sigma2x'kdel . sigma2x-(nuf+delta2) 'kdel . sigma2x . sigma2x) )

if . sigma2x . sigma2q =-n/2+ln. sigma2x . sigma2q+(nuf+2)/2'ksum((nuf+delta2) '( 2)+

(del . sigma2x'Fdel . sigma2q(nuf+delta2) 'Kdel . sigma2x . sigma2q) )

if . sigma2q. sigma2q: n/2+ln. sigma2q. sigma2q+(nuf+2)/2+sum((nuf+delta2) '(-2)+
(del . sigma2q#del . sigma2q-(nuf+delta2) #del . sigma2q . sigma2q) )

if(nu.conhecido==F & nufl=lnf)

if.mux.nu
if.alpina.nu
if.beta.nu
if.sigma2x.nu
if.sigma2q.nu
if.nu.nu

if.mux.alpina

if.mux.beta

ií.nux.sigma2x

if.mux.sigma2q

if.alpina.alpha

if.alpina.beta

if.alpha.sigma2x

if.alpha.sigma2q

if.beta.beta

if.beta.sigma2x

if.beta.sigma2q

1/2+sum((2 delta2)/(nuf+delta2) '2+del .mux)

1/2'ksum((2 delta2)/(nuf+delta2) '2+del. alpha)
1/2+sum((2 delta2)/(nuf+delta2) '2+del.beta)
1/2+sum((2 delta2)/(nuf+delta2) '2+del . sigma2x)
1/2'K sum((2-delta2)/(nuí+delta2) '2'kdel . sigma2q)
n/4'k(trigamma((nuf+2)/2) trigamma(nuf/2))+1/2+sum((delta2'2+2'Knuf)/
(nuf+delta2)'2/nuf)

}

}

#######slash######
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if(distribuicao=="Slash")
{

kj.=co
gi=co
for(k in l:n)

kiEk] =1/4+(igamma(nuf+3 , de]ta2]k]/2)/igamma(nuf+ ],de]ta2]k]/2)
igainma(nuf+2 , de]ta2]k]/2) '2/igainma(nuf+ ],de]ta2]k]/2) '2)

gilk] =igamma(nuf+2 ,de]ta2]k]/2)/(2+iganuna(nuf+], de]ta2]k]/2) )

{

2x)

2q)
l.beta.beta)
-gi#del . beta . sigma2x)
gi.+del.beta.sigma2q)
sigma2x-gi.+

del.sigma2x.sigma2x)
-n/2+1-n . sigma2x . sigma2q+sum(ki+del
del.sigma2x.sigma2q)

if . sigma2q. sigma2q = n/2+ln . sigma2q. sigma2q+sum(ki'kdel .

del.sigma2q.sigma2q)
#dependem das equações (4.33) e (4.34) da dissertação
# if(nu.conhecido==F)
# {

#if.mux.nu
#if.alpha.nu
#if.beta.nu
#if.sigma2x.nu
#if.si-gma2q.nu
#í:f.nu.nu

# ]-

#######normal contaminada######

if(distribuicao=="Normal Contaminada")

}

{

if.sigma2x.sigma2q sigma2x+del.sigma2q-gi+

sigma2q+del.sigma2q gi'k

if.mux.mux = n/2+del.mux .mux+sum(nuf+tauf+(l tauf)
(l nuf+nuf'Ktauf'pexp((l tauf) +deltaã/2)

+exp((l tauf)+delta2/2)/2/
) +(del . mux . mux+del . mux+del . mux+

}  
if mux .mux = sum(ki+del .mux+del .mux-gi'Fdel .mux .mux)
if mux . alpina : sum(ki#del .mux+del . alpha-gi'kdel .mux . alpina)
if mux .beta = sum(ki+del .mux+del .beta-gi+del- .mux .beta)
if mux . sigma2x = sum(ki'kdel.nux+del . sigma2x-gi'kdel .nux . sigma2x)
if mux . sigma2q = sum(ki'kdel .mux#del . sigma2q gi+del .mux . sigma2q)

  alpina . alpina - sum(ki'kdel . alpha'kdel . alpina gi+del . alpha . alpha)
if alpina.beta = sum(ki'Kdel . alpha#del .beta gi+del . alpha.beta)
if alpha. sigma2x: sum(ki'fdel . alpha'Fdel . sigma2x gi'Fdel . alpha. sigma
if alpha . sigma2q = sum(ki+del . alpha'Fdel . sigma2q gi'kdel . alpina . sigma
if beta.beta =-n/2+ln.beta.beta+sum(ki'kdel . beta+del .beta gi'Fde
if beta. sigtna2x =-n/2'kln.beta . si.gma2x+sum(ki'kdel .beta'kdel . sigma2x
if beta. sigma2q --n/2+ln.beta . sigma2q+sum(ki+del . beta'kdel . sigma2q
if sigma2x . sigma2x - n/2'kln . sigma2x . sigma2x+sum (ki+del . sigma2x#del
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(l-tauf)+(l nuf)/2/(1 nuf+nuf'ktauf+exp((l-tauf)+delta2/2))))
mux . alpina :-n/2+del .mux . alpha+sum(nuf+tauf'K( l-tauf) +exp((l-tauf) 'kdelta2/2)/2/

(l-nuf+nuf+tauf ã'exp(( l-tauf) #delta2/2)) +(del . nux . alpha+del . mux+
del .alpha4'(l-tauf) #(l-nuf)/2/(1 nuf+nuf'ktauf'pexp((l-tauf) +delta2/2) )))

= 1/'2+sum(de! .nux .beta)+sum(nuf+tauf'k(l-tauf) +exp((l tauf) +delta2/2)/2/
(l-nuftnuf'ktauf'Kexp((l tauf) +delta2/'2)) 'k(del .mux .beta+del .mux+

del .beta'k(l tauf)#(l-nuf)/2/(1-nuf+nuf'Ktauf+exp((l-tauf) 'kdel-ta2/2))))
:-1/2'Ksum(del.mux . sigma2x) +sum(nuf+tauf'k(l tauf) 'kexp((l tauf) 'Kdelta2/
2)/2/(1-nuf+nuf+tauf+exp((l tauf) +delta2/2)) 'k(del .mux . sigma2x+del .mux'k

del .sigma2x+(l tauf)+(l nuf)/2/(1-nuf+nuf'ktauf'kexp((l-tauf)'kdelta2/2))))
mux . sigma2q =-1/2+sum(del .mux . sigma2q)+sum(nuf'ktauf'k(l-tauf) 4'exp((l-tauf) +delta2/

2)/2/(1 nuf+nuf'ktauf'kexp((l-tauf) +delta2/2)) +(del .mux . sigma2q+del.mux'k
del . sigma2q'k(l-tauf) +(l nuf)/2/(1 nuf+nuf'ktauf4'exp((l-tauf) 'Kdelta2/2))))

alpha . alpha:-n/2'bdel . alpina. alpha+sum(nuf'ktauf'k(l tauf) 'Kexp((l-tauf)'Kdelta2/2)/2/
( l nuf+nuf'ptauf'Kexp((l tauf) +delta2/2)) 'k(del . alpha. alpha+del . alpha'p
del.alpha+(l-tauf)'K(l nuf)/2/(1 nuf+nufi'tauf+exp((l tauf)'pdelta2/2))))

= 1/2+sum(del . alpha.beta)+sum(nuf+tauf+(l tauf)+exp((l-tauf) 'kdelta2/2)/
2/(1 nuf+nuf'ktauf'kexp((l tauf) +delta2/2)) 'k(del . alpina.beta+del . alpha'k

del .beta'k(l tauf)+(l-nuf)/2/(1-nuf+nuf'ktauf'Kexp((l-tauf) 'Kdelta2/2))))
alpina . sigma2x: 1/2'Fsum(del . alpina . sigma2x)+sum(nuf'ktauf'k(l-tauf) 'kexp((l tauf) 'pdelta2/

2)/2/(1 nuf-tnuf+tauf+exp((l-tauf) +delta2/2)) +(del . alpha. sigma2x+
del .alphal'del . sigma2x+(l-tauf) +(l nuf)/2/(1-nuf+nuf'Ktauf'Kexp(( l tauf) 'k

delta2/2))))
alpha . sigma2q=-1/2+sum(del . alpina . sigma2q)+sum(nuf'ktauf'K(l tauf) 'kexp((l-tauf) +delta2/

2)/2/( 1-nuf+nuf 'ktauf I'exp((l-tauf) 'kdelta2/2)) 'k(del . alpha. sigma2q+
del . alpha'kdel . sigma2q'k(l tauf) 'k(l-nuf)/2/(1-nuf+nuf'Ktauf'pexp((l-tauf)+
delta2/2))))

beta.beta =-n/2+ln.beta.beta-1/2+sum(del .beta.beta)+sum(nuf+tauí+(l-tauf)+
exp((l-tauf) 'kdelta2/2)/2/(1-nuf+nuf'ktauf'kexp((l tauf) 'kdelta2/2))+
(del .beta.beta+del .beta+del .beta#(l tauf) +(l-nuf)/2/(1 nuf+nuf'ktauf+
exp((l tauf)+delta2/2))))

beta. sigma2x: n/2'kln.beta. sigma2x 1/2'ksum(del .beta.sigma2x)+sum(nuf'ktauf+(l-tauf)+
exp((l tauf) 'Fdelta2/2)/2/(1-nuf+nufq'tauf+exp((l-tauf) 'kdelta2/2))+
(del.beta.sigma2x+del.beta'kdel .sigma2x'k(l-tauf)+(l nuf)/2/(1 nuf+nuf'k
tauf+exp((l-tauf) +delta2/2))) )

beta . sigma2q:-n/2+ln . beta . sigma2q 1/2+sum(del .beta. sigma2q)+sum(nuf'ktauf+(l-tauf) 'k

exp((l-tauf) +delta2/2)/2/(1 nuf+nuf'ktauf'kexp((l-tauf) 'kdelta2/2)) 'F

(del . beta. sigma2q+del. betal'del . sigma2q'k(l-tauf) 'F(l nuf)/2/(1-nuf+nuf+
tauf+exp((l tauf)'Kdelta2/2))))

sigma2x . sigma2x= n/2+ln . sigma2x . sigma2x-1/2'psum(del . sigma2x . sigma2x)+sum(nuf'ktauf'p
(l tauf)+exp((l tauf)'kdelta2/2)/2/(1 nuf+nuf+tauf+exp((l-tauf)'k

delta2/2)) +(del . sigma2x . sigma2x+del . sigma2x+del . sigma2x'K(l-tauf) +

(l-nuf)/2/(1 nuf+nuf4'taufl'exp((l-tauf) +delta2/2))))
sigma2x . sigma2q=-n/2+ln . sigma2x . sigma2q 1/2'ksum(del . sigma2x . sigma2q)+sum(nuf'ktauf'k

if

mux.beta

if mux.signa2x

if

if

if

if

alpha.beta

ií

if

if

if

if

if
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(l-tauf) +exp((l-tauf) +delta2/2)/2/(1 nuf+nuf'ktaufH'exp((l tauf)+
delta2/2))+(del . sigma2x . sigma2q+del . sigma2x+del . sigma2qH'(l tauf)+
(l-nuf)/2/(1-nuf+nuf#tauf I' exp((l-tauf) +delta2/2))) )

if . sigma2q. sigma2q=-n/2+ln. sigma2q. sigma2q-1/2'K sum(del . sigma2q . sigma2q) +sum(nuf+tauf 'k

(l-tauf) #exp((l-tauf) #delta2/2)/2./(1 nuf+nuf4'tauí+exp((l tauf)+
delta2/2)) +(del . si-gma2q. sigma2q+del- . signla2qH'del . sigma2q+( l tauf)#
(l-nu:f)/2/(1-nuf +nuf +tauf +exp((l-tauf) +delta2/2))) )

if (nu . conhecido==F)
{

if.mux.nu

if taumux

=(1 tauf)/2+sum(tauf+exp((l-tauf)+delta2/2)/(1 nuf+nuf+taufH'
exp((l tauf) 'kdelta2/2)) '2+del .mux)

=( 1 tauf)/2+sum(tau:E+exp((l tau:E) +delta2/2)/(1-nuf+nuf#tau:f+
exp((l-tauf) +delta2/2)) '2+del . alpha)

=(1-t auf)/2+sum(t auf +exp((l-t auf) +delta2/2)/(1-nuf+nuf 4't auf I'

exp((l-tauf) #delta2/2)) '2+del .beta)
if . sigma2x .nu =(1-tauf)/2#sum(tauf#exp((l tauf)+delta2/2)/(1 nuf+nuf+tauf#

exp((l tauf)+delta2/2)) '2+del . sigma2x)
if . signa2q.nu =(1-tauf)/2+sum(tauf+exp((l-tauf)#delta2/2)/(1 nuf+nuf+taufq'

exp((l tauf)+delta2/2)) '2+del . si.gma2q)
=-sum(( l-tauf+exp((l-tauf) #delta2/2)) '2/(1-nuf+nuf+tauf+exp((l tauf)+
delta2/2))'2)

=sum( exp((l-tauf) +delta2/2) #( l-t auf#delta2/2)/(1-nuf+nuf#t auf+
exp((l tauf)+delta2/2))'2)

=sum(nuf+exp((l tauf) +delta2/2) 'k((l nuf)+(-L-2+tauf-(l-tauf) +tauf+delta2/
2) nuf+tauf'2)/2/(1 nuf+nuf+tauf+exp((l tauf)+delta2/2)) '2+del .mux)

if . alpha.tau =sum(nuf#exp((l-tauf) +delta2/2)+ ((1 nuf)#(1-2+tauf-(l tauf) +tauf'Kdelta2/
2) nuf#tauf'2)/2/(1-nuf+nufl'tauf+exp((l tauf)+delta2/2) ) '2+del . alpha)

=sum(nuf+exp((l-tauf)+delta2/2) +((1-nuf) +(1 2+tauf-
(l tauf)+tauf+del-ta2/2) nuf+tauf'2)/2/(1 nuf+nuf'Ktauf+exp((l-tauf)+
delta2/2))'2+del.beta)

if . sigma2x .tau:sum(nuf+exp((l tauf) 'kdelta2/2)+((1 nuf)+(1-2'Ktauf-(l-tauf) 'ktauf'pdelta2/
2) nuf+tauf'2)/2/(1 nuf+nuf+tauf+exp((l-tauf) +delta2/2)) '2#del . sigma2x)

if . sigma2q .tau=sum(nuf 'kexp((l-tauf) 'kdelta2/2) 'p((l-nuf) 'p(1-2'ktauf-(l-tauf) +tauf+delta2/
2) nuf+tauf '2)/2/(1-nuf+nuf+tauf#exp(( ]--tauf) #delta2/2)) '2+del . sigma2q)

=sum( -nuf+exp((l-tauf) +delt a2/2)/(1-nuf +nuf 'ktauf+exp((l-tauf) +delta2/
2))'2'k(nuf'kexp((l tauf)'kdelta2/2)+(1 nuf)'Kdelta2'k(l tauf'kdelta2/4)))

info=matrix(c(
if.mux.mux,
if.mux.alpina
if.nux.beta,
if.mux.sigma2x,
if.mux.sigma2q
if.mux.nu,
if.lnux.tau

if.alpha.nu

if.beta.nu

if.nu.nu

if.nu.tau

if.beta.tau

if.tau.tau
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#

if.mux.alpina,
if.alpha.alpha,
if.alpha.beta,
if.alpha.sigma2x
if.alpha.sigina2q
if.alpina.nu,
if.alpha.tau,

#

if.mux.beta,
if.alpha.beta,
if.beta.beta,
if.beta.si-gma2x,
if.beta.sigma2q,
if.beta.nu,
if.beta.tau,

#

if.mux.sigma2x,
if.alpha.sigma2x,
if.beta.sigma2x,
if.sigma2x.sigma2x
if.sigma2x.sigma2q
if.sigma2x.nu,
if.sigma2x.tau,

#

if.mux.sigma2q,
if.alpha.sigma2q,
if.beta.sigma2q,
if.sigma2x.si-gma2q
if.sigma2q-sigma2q
if.sigma2q.nu,
if.sigma2q.tau,

#

if.mux.nu,
if.alpha.nu,
if.beta.nu,
if.sigma2x.nu,
if.sigma2q.nu,
if.nu.nu,
i:f.nu.tau,

#

if.mux.tau,
if.alpha.tau
if.beta.tau,
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if.sigma2x.tau,
if.sigma2q.tau,
if.nu.tau,
if.tau.tau
) ,nco1=7)

rowname s ( inf o) =c ( "mux

colname s ( inf o) =c ( "mux

}

alpina" , "beta", "sigma2x " , "sigma2q"
alpina", "beta" , "sigma2x " , "si-gma2q"

''n.u''

i'HU''

"tau")
"tau")

#########matriz para t e nu desconhecido
if(nu.conhecido==F & distribuicao=="t Student" & nuf l =lnf)

}

{

inío=matrix(c(
if.mux.mux,
if.mux.alpina,
if.mux.beta,
if.mux.sigma2x,
if.mux.sigma2q,
if.mux.nu

#

if.mux.alpina,
if.alpina.alpina,
if.alpina.beta,
if.alpha.si-gma2x,
if.alpha.si-gma2q,
if.alpina.nu,

#

if.mux.beta,
if.alpha.beta,
if . beta .beta ,

if.beta.sigma2x,
if.beta.sigma2q,
if.beta.nu

#

if.mux.sigma2x,
if.alpha.si-gma2x,
if.beta.sigma2x,
if.sigma2x.sigma2x,
if.sigma2x.sigma2q,
if.sigma2x.nu,

#

if.mux.sigma2q,
if.alpha.sigma2q,
if.beta.sigma2q
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if . sigma2x . si.gma2q ,

if . sigma2q . sigma2q ,

if.sigma2q.nu,
#

i:f.mux.nu,
if.alpha.nu,
if.beta.nu,
if . sigma2x . nu ,

if.sigma2q.nu,
if.nu.nu
),nco1=6)

rownames(indo)=c("mux " , "alpha'
colnames(indo)=c("mux " , "alpha"

}

if(nu.conhecido==T l nuf==ln:f l
{

in:f o=matrix( c (

if.mux.nux,
if.mux.alpina,
if.mux.beta,
if.mux.sigma2x,
if.mux.sigma2q,

"beta" , "sigma2x ","sigma2q" , "nu'' )

"beta" ,"sigma2x " ,"sigma2q" , "nu")

distribuição flash"ldistribuicao: Normal")

#

if.mux.alpha,
if.alpina.alpina
if.alpha.beta,
if.alpina.sigma2x,
if.alpha.sigma2q,

#

if.mux.beta,
if.al-pha.beta,
if.beta.beta,
if.beta.sigma2x,
if.beta.sigma2q,

#

if.mux.sigma2x,
if.aJ-pha.sigma2x
if.beta.sigma2x,
if.sigina2x.si-gma2x,
if.sigma2x.si.gma2q,

#

if.mux.sigma2q,
if.alpha.sigma2q,
if.beta.sigma2q,
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if.sigma2x.si.gma2q,
if.sigma2q.sigma2q
),nco1=5)

rownames(indo)=c("mux" ,"alpina" ,"beta" ,"sigma2x " ,"siglna2q")
colnames(indo)=c("Hlux" ,"alpha" ,"beta" ,"sigma2x'' ,"sigma2q")

########gr áf icos##############################################
if(distri.buicaol="Normal")

}

{

if(Plot

par(mfrow=c(2,4))
plot(mux ,type-"l" , lwd=2,nain="mux" ,xlab-"lnterações " , ylab:" " )

plot(sigma2x , type:"l", lwd:2,main="sigma2x" ,xlab="lnterações " , ylab:" " )

pl-ot(beta ,type;"l" , lwd=2 ,main:"beta " ,xlab=" Interações " ,ylab-" " )

plot(alpina ,type-"l", lwd=2 ,main=''alpha" , xlab="lnterações" ,ylab=" " )

plot(sigma2q,type:"l", lwd=2 ,main="sigma2q" ,xlab=" Interações" , ylab=" " )

plot(nu ,type-"l" , lwd=2 ,main="nu" , xlab-"lnterações " , ylab:" " )

if(distribuicao== "Normal Contaminada")

plot(tau ,type-"l'' , lwd=2,main-"tau" , xlab="lnterações " , ylab='' " )

plot(log.verossim,type;"l",lwd=2 ,main=''Log verossim'' ,xlab="lnterações" ,ylab=" ")

tempo-Sys.timeo tempo.inicial
saida=list(mux:mux , sigma2x=sigma2x , beta-beta , alpha:alpha , sigma2q=s igma2q, nu=nu ,

t au=tau , delta2=delta2 , w=w , c=c , i= i, log . verossim=log . verossim ,tempo:t empo ,

Z=Z , n=n , Sx=Sx , Sy=Sy , Sxy=Sxy , Si-gma-Sigma , inf . obs-indo)

{

{

}

}

if(distri.buicao=="Normal")

saida=list(mux=muxf , alpina:alphaf, beta=betaf , sigma2x=sigma2xf , sigma2q=sigma2qf
delta2=delta2 , Sigma:Sigma, n=rl ,log . verossim-log . veross im , inf . obs-indo)

}

{

nuf=NA
i-NA

if (distribuicao ! = "Norma]. Contaminada") tauf=NA
estimar
round(muxf,4)
round(alphaf,4)
round(betaf,4)
round(sigma2xf,4)
round(sigma2qf,4)
round(nuf,4)

}
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round(tauf,4),
round([og.verossim]]ength(]og.verossim)] ,4)

dp;as.Bati-ix(round(dias(solve(-indo))' .5,4) )
dp-rbind(dp ,as .matrix(rep(IIA ,9-length(dp))) )

estimat=cbind(estinüat,dp)
rownames(estimat)=c(

''mux''

alpha"
"beta"
'signa2x"
sigma2q"

''tau'',
log.verossim
iterações")

colnames(estimat) =c("Est i.matava" , "DP" )

if(print . estimat::T) print(estimat)
print(tempo)
return(saída)

i)

}

CoJlsicleie club triagem e cateter sejam os vetoies onde estão guardados os dados da tiiageiil
e catetei, respectivamente. Pala obter as estio)ativas da tabela 5.4, utilizou-se os seguintes códigos
pala cada distribuição.

8 Normal

modo:MEV.EM(triagem,cateter)

e t Student

modll=MEV . EM(triagem , cateter,di.stribuicao="t-Student " , nu. conhecido=F,max . int=1000
plot:T,print.estimat;T)

apara obter os desvios padrões dos estimadores, considerando nu conhecido,
#foi feita a linha abaixo
mod12=MEV .EM(triagem, cateter ,di.stribuicao=''t Student" ,nu . conhecido=T,

nuO=mod]]$nu]mod]]$i+]] ,max . int=1000)

e slash

mod21:MEV . EM(triagem , cateter ,distribuicao:''Slash" ,max . int;1000 , nu . conhecido-F)

e noinlal contaminada. Neste caso, o algotitn]o Eh/l foi i'ealizaclo vái-ias vezes cona diferentes
valores de i/ e r. Deste naodo, obteve se a n]aioi veiossiti]ill]a.i]ça, cona precisão ila quanta
casa decimal, cluanclo roíam utilizados p = 0, 0835 e r = 0, 1394

mod3:MEV . EM(triagem , cateter,distribuicao:''Normal Contaminada'' ,nu . conhecido:T
nu0=0.0835,tau0=0.1394)
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A R F\lníãíl dir

A função dic, abaixo, ietoina o DIC (Spiegelllaltei et al.:2002) e o ADIC (Figueiiedo et al.,
2008) de modelos com eixos nas va.t-dáveis, estiutuia.l, lilleai e aditivo com À conhecido (capítulo 4),
cst.iinaclos via l\'JCl\'lC: pala as ciisti'ibttições noinlal, t St.udelit, flash e noilnal coittanlinacla.

Os argumentos da função são

Y e X: vetoies de dados dolnodelo

alpina , beta, mux , sigma2x e sigma2q: vetoies de valores gelados via Tv[Clv{C dos paiâmetios

cl, /7, /t=, a3 e ai, iespectivalnentel

distribui.cao: distribuição do modelo. Pode sei Normal, t-Student, Slash e Normal
Contaminada;

nu: usado somente nas distribuições t Stuclent, slash e notnlal cona.aminada pala definia o
valor de u. Caso p descollhecido nas clistlibuições t Student e slasll, este aigulnento é o vetou
de valores gelados via l\'lCIT\'lC do paiâlnetio p;

tau: usado somente na disttíbuição noinlal contaminada para definia o valor de l-

plot: patâmetio lógico. Se TRUZ a função mostra a densidade da função deviance (--2Z(0))

A função está descrita a seguia

dic=function(Y,X, alpha ,beta,mux , sigma2x ,sigma2q,distribuicao , nu=NA ,tau=NA ,plot:T)

n-length(Y)
dev=co
for(i in l:length(alpha))

{

{

Sigla:matrix(c(beta]i] '2'Fsigma2x]i] +sigma2qEi] , betaEi] 'ksigma2x]i] ,betaEi] 'Fsigma2x]i]
sigma2x]i] +sigma2q]i]) ,nco1=2)

Z=matrix(c(Y-a]pha]i] beta]i] +mux]i] ,X-mux]i]) ,nco1=2)
delta2:dias(Z%#%solve(Sigma) %'k%t(Z) )

if(distri,buicao=="Normal")

devli] = 2#(-n/2'K(2'klog(2'kpi)+log(det(Sigma)))-sum(delta2)/2)

if(distribuicao=="t Student")

if(lenglth(nu)==1)

devli1: 2'K(n'k(log(ganha((nu+2)/2))-1og(gamma(nu/2))-1og(nu+pi) -0 . 5+1og(det(Sigla)))
(nu+2)/2+sum(log(delta2/nu+l)) )

{

}

{

{

}
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if(length(nu)!=1)

devEi1=-2'p(n'k(]og(ganha((nu]i] +2)/2)) 1og(gamba(nuEi]/2))-1og(nu]i] +pi)-0.5+
log(det(Sigma)))(nuEi] +2)/2+sum(log(delta2/nulil+l)))

{

}

if(distribuicao=="flash")
{

}

igamma:function(a,b) ###incomplete gamma function

return(pgamma( 1 , shape:a , rate=b) #gamma(a) +b' -- a)

if(length(nu)==1)

devlil=n'klog(nu) n+log(2+pi) n/2+1og(det(Sigla))
for(k in l:n)

devli] =devEi] +]og(igamma(nu+ ], de]ta2]k]/2) )

if(length(nu)!=1)

devli] =n'k]og(nuEi])-n'klog(2+pi) n/2'Klog(det(Sigma) )

for(k in l:n)

devli] =dev]i] +]og(igamma(nu]i] +] ,de]ta2]k]/2) )

devEi[=-2+dev]i]

if(distri.buicao=="Normal Contaminada")

devlil= 2+( n'Klog(2+pi) n/2'klog(det(Sigma))-sum(delta2)/2+sum(log(l-nu+nu+tau+exp(
delta2+(1-tau)/2))))

{

}

{

{

}

}

{

{

}

}

}

{

Sigma=matrix(c(mean(beta) '2+mean(sigma2x)+mean(sigma2q) ,nean(beta) 'kmean(sigma2x)
mean(beta) 'kmean(sigma2x) , mean(sigma2x)+mean(sigma2q)) , nco1=2)

Z=matri.x(c(Y mean(alpha) mean(beta)+mean(mux) ,X-mean(mux)) ,nco1=2)
delta2:dias( Z%+%solve(Sigma) %+%t(Z) )

if(di.stribuicao=="Normal")

dev.mean= 2+(-n/2+(2+1og(2+pi)+log(det(Sigma))) sum(delta2)/2)

}

}

{

}
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if(distribuicao=="t-Student")

dev.mean= 2'k(n'k(log(gamba((mean(nu)+2)/2)) -1og(gamma(mean(nu)/2)) -1og(mean(nu) +pi) -0 . 5+

log(det(Sigma))) -(mean(nu) +2)/2+sum(log(delta2/mean(nu)+l)) )

if(distribuicao=="flash")

dev.mean (mean(nu)) n

for(k i.n l :n)

dev.mean=dev.mean+l

dev.mean=-2+dev.mean

if(distribuicao== "Normal Contaminada")

dev .nean=-2'p(-n+log(2+pi) -n/2+1og(det(Sigma)) sum(delta2)/2+sum(log(l-nu+nu+tau+exp(
delta2+(.L-tau)/2))))

Sigma:matrix(c(nedian(beta) ' 2+medi.an(sigma2x) +median(sigma2q) ,

median(beta) 'Pmedian(sigma2x),median(beta) 'Fmedian(sigma2x)
median(sigma2x)+median(sigma2q)) , nco1=2)

Z=matrix(c(Y-median(alpina) -median(beta) +median(nux) ,X-median(mux)) ,nco1=2)
delta2=diag(Z%'k%solve(Sigma) %'K%t(Z) )

if(distribuicao=="Normal")

dev .median;-2'k(-n/2+(2+1og(2+pi)+log(det(Sigma))) sum(delta2)/2)

if(distribuicao=="t Student")

dev.median: 2+(n+(log(gamba((median(nu) +2)/2))-1og(gainma(mediam(nu)/2)) 1og(median(nu)+
pi) -0 . 5+1og(det(Sigma)))(mediam(nu) +2)/2'Ksum(log(delta2/median(nu)+l)))

if(distribuicao=="Slash")

dev.median=n'klog(mediam(nu))-n'Klog(2+pi) n/2'klog(det(Sigma) )

for(k in l:n)

dev.median=dev.median+log

dev.mediana 2#dev.median

if(distribuicao=="Normal Co
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{

}

{

.n/2+1og(det(Sigla))+log (2 'pPi)Q E

{

delta2]k]/2))og(igamma(mean(nu)+l
}

}

{

}

{

}

{

}

{

{
delta2]k]/2))(igamma(mediar(nu)+le

}

}

ntaminada")]na

{
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dev .mediam--2'k(-n+log(2+pi) n/2'klog(det(Sigma)) sum(delta2)/2+sum(log(l nu+nu'ktau'kexp(
delta2+(1 tau)/2))))

if(plot==T) plot(density(dev) ,main=''Densidade da deviance" ,xlab:"Deviance'' ,ylab-"")
media=matrix(c(mean(dev) ,dev .mean,mean(dev) -dev .nean, 2+mean(dev) dev.mean) ,nco1=4)
mediana=matrix(c(median(dev) , dev . medi.an ,mediar(dev) -dev . medi-an , 2#median(dev) dev . nedí an) ,

ncol
colnames(media)=c("Dbar" , "Dhat'',"pD" ,"DIC")
colnames(mediana)=c("Dbar" ,"Dhat " , "pD" ,"DIC")
summary=rbind(media,mediana)
rownames(summary)=c("Média ", "Mediana" )

print(summary)
sai.da=lis t(media=media ,medi ana=medi ana , deva ance=dev)
return(saída)

}

}
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Apêndice B

Códigos WinBUGS

No capítulo 5, foi utilizado o soP'tuare WitIBUGS14 pala realizei o ttlétoclo T\'lClvIC (seção 3.3)
pata o modelo com eixos nas variáveis, estiutuial, linear e aditivo com À conhecido (capítulo 4).
Os códigos clo M/inBUGS14 utilizados pala cada unia das distribuições (nolnlal, t-Studellt, slash e
nortllal contanlinacla) estão descritos a seguia.

Normal

model

for(j in l

xljl'dnorm(mux,tau.x)
mu[j[< a]pha+beta+x]j]
yEj,í] ' dnorm(mu]j], tau.q)
y[j,2] ' dnorm(xEj], tau.q)

mux ' dnorm(O, 0.0001)
alpha ' dnorm(O, 0.0001)
beta ' dnorm(O, 0.0001)
tau.x ' dgamma(0.01, 0.01)
tau.q ' dgamma(0.01, 0.01)
sigma2x <- 1 / tau.x
sigma2q <- 1 / tau.q

list(mux=20 .8550, alpina- 1. 1601,beta
x=c(l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l, l,l

{

{

}

}

N)

1.0698,tau .x=O . 0467,tau . q=O . 2172

1,1,1,1))#valores iniciais

t-Student

model

{

for(j in 1 : N)

83
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u[ j ]'dgamma(nu2,nu2) # para nu conhecido, substitui-se "nu2" pelo
yEj,t:2] ' dmnorm(muE], tau2]j,,])
tau2 [j , ] , ]] <-tau [1 , 1] +u [j]

tau2 [J ,1,2] < tau]1,2] 'ku]j]
tau2 [j ,2,1] < tauE2, 1] +u]j]
tau2 [j ,2,2] < tau [2,2] 'ku [j]

nu'dexp(O.l) # para nu conhecido, essa linha some
nu2< nu/2 # para nu conhecido, essa linha some
mux ' dnorm(O, 0.0001)
alpina ' dnorm(O, 0.0001)
beta ' dnorm(l , O . 0001)

tau.x ' dgamma(0.01, 0.01)
tau.q ' dganuna(0.01, 0.01)
sigma2x < 1 / tau.x
sigma2q <- 1 / tau.q
mull] < alpha+beta+mux
mu[2] <- nux

Sigma[1, 1] <- pow(beta,2) 'ksigma2x+sigma2q
Sigma[2,2] < sigma2x+sigma2q
Sigma[1,2] < beta+sigma2x
SigmaE2,1] < beta+sigma2x
tauE1:2,1:2] < inverse(Sigma[,])

list(nu=10 ,nux=20 . 8550 , alpha= 1. 1601,beta=1. 0698 ,tau .x=O .0467 ,tau.q:
u l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l,l))#valores i-niciais

{

}

}

valor de nu/2

0.2172,

flash

model

{

for(J in l
{

N)

u[ j ]'dbeta(nu,]) # para nu conhecido, substitui
tau2]j , ], ]] <-tau]], ]] 'Pu]j]
tau2]j,1,2J<-tau]1,21+u]j]
tau2]j ,2,1] <-tau]2, 1] 'Ku]j]

tau2Ej,2,21< tauE2,21+uEj]
y[j,1:2] ' dmnorm(muE] , tau2]j,,])

se "nu'' pelo seu valor

nu'dexp(O.l) # para nu conhecido, essa linha some

mux ' dnorm(O, 0.0001)
alpha ' dnorm(0, 0.0001)

}
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beta ' dnorm(O, 0.0001)
tau.x ' dgamma(0.01, 0.01)
tau.q ' dgamma(0.01, 0.01)
sigma2x <- 1 / tau.x
sigma2q < 1 / tau.q
mull] <- alpha+beta+mux
mu[2] < mux

SigmaE[ ,1] < pow(beta,2)'ksigma2x+sigma2q
Sigma[2,2] <- sigma2x+sigma2q
Sigma[1,2] <- beta'ksigma2x

Sigma[2,1] < beta+si.gma2x
tauE1:2,1:2] < inverse(Sigma[,])

list(nu=lO ,mux=20 . 8550 , alpina:-1. 1601,beta=l
u=c(.5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5,

}
0698

5,.5
tau.x=0.0467,tau.q=0.2172,
.5, .5, .5, .5, .5))#valores iniciais

Normal Contaminada

model

{

for(j in l

auxljl'dunií(O,l)
u[ j ]< step(aux]j] O.13)+step(O.13 aux]j])'kO
tau2 [j , ] , ]] < tau [1 , 1] +u [j]

tau2 [j , 1 ,2] < tau [1 , 2] 'ku [j]

tau2]j,2,1J<-tau]2,11+uEj]
tau2 [j ,2 ,2] < tau [2 ,2] 'ku [j]
y[j,1:2] ' dmnorm(mu]], tau2]j,,])

mux ' dnorm(0, 0.0001)
alpina ' dnorm(0, 0.0001)
beta ' dnorm(1, 0.0001)
tau.x ' dgamma(0.01, 0.01)
tau.q ' dgamma(0.01, 0.01)
sigma2x < 1 / tau.x
sigma2q < 1 / tau.q
mull] < alpha+beta+mux
mu[2] < mux

SigmaE[,1] <- pow(beta,2)'ksigma2x+sigma2q
Sigma[2,2] <- sigma2x+sigma2q
Sigma[1,2] < beta'Ksigma2x

Sigma[2,1] <- beta'Fsigma2x
tau[1:2,1:2] <- inverse(Sigma[,])

{

}

N)

27 #nu=0.13 e tau=0.27
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li.st(mux=20 . 8550, alpina- 1. 1601,beta=1 .0698,tau.x=O . 0467,tau.q=O . 2172 ,
aux=c(.5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5, .5))#valores ini.ci.ais

}

5 , . 5 ,

E o veto! :ios cladcs cle níve! séllco de canatnicina foi decialado da seguinte foii)la

list(y
25.2
26.0
16.3
27.2
23.2
18.1
22.2
17.2
18.8
16.4
24.8
26.8
15.4
14.9
18.1
16.3
31.3
31.2
18.0
15.6

structure(.Data
23.0,
33.2,
16.6,
26.3,
20.0,
20.0,
20.6,
18.9,
17.8,
20.0,
26.4,
21.8,
14.9,
17.4,
20.0,
13.2
28.4,
25.9,
18.9,
13.8)

c(

Dim c(20, 2)) N:20)
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