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Resumo

Neste trabalho estudamos a combinação de efeitos aleatórios e eixos de medição pala os modelos

de regressão (funcionais e estruturais) . Na modelagem proposta utilizamos a classe de distribuições

elípticas que forma uma classe generalizada de famílias de distribuições que pieseivam a mesma es
tintura simétrica da distribuição normal permitindo assim, poi exemplo, acomodam elmos de inedíção

abeirailtes através cle distribuições com caudas mais pesadas do que a normal. Usamos feiiamen-

tas clássicas (método do escore coliigido e o algoritmo ENI) pala obter estimadoies consistentes e
suas distribuições limite. Estudalllos os seguintes modelos: (1) modelo linear funcional com efeitos

mistos com eixos elípticos nas variáveis, (2) modelo estrutural simétrico com intercepto aleat(Silo e

(3) inoclelo de iegiessão heterocedástico com erros de medida pala k populações. Talilbém apresen-

tamos alguns estudos de diagnósticos usando o método de influência local pala avaliar os aspectos

de robustez das estimativas dos parametios sob diferentes esquemas de peituibação. Discutimos

alguns estudos de simulação e ilustiainos os resultados com dados reais.

Palavi'as-chave: Eixos de medição, distiil)lições elípticas, escoie coiiigido, algotitmo EÀ'l, modelo

linear funcional, modelo estrutural simétrico, modelo de regressão lieteiocedástico, influência local
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Abstract

Tllis work studies the conlbination of ralldo111 effects and measurement eiiors in the iegiessioíl

inodels (functional anca structural velsioils). In the pioposed modem we llse the of class elliptical
clistributions that foiill a class of geneialized faiililies of distiibutioJls that pieseive tule salne stiuc-

ture of symmetiic as the noin)al distiibution allowing, for example, to accommodate rneasurement

enoi s thtough a.beirant distributioi)s with tails heaviei than lloinlal. We use classic tools (colrected

score apptoaches and the EÀ'l algorithni) for consistent estimatois and their limit distiibutions. \Ve

stucly the following models: (1) functional linear model with mixed eHects witl) elliptical enors in
valiables, (2) symmetrical strlictuial model xvith iandom inteicept anca (3) heteroscedastic lebres
sion inodel with ei'bois of measuteínent for k populations. \Ve also piesellt some diagnostic studies

using t[)e methoc]s of ]oca.] infiuence foi assessing the tobustiless of the estimates foi mode] paiani

etei's undei diRerent peituibation scllemes. \Ve cliscussed some simulation stuclies anel illustiate the
results Àvith leal data.

l<eyworcls: Nleasutemeiit errois, distiibutions elliptical, con-ected score, EÀ'l algoiithm, linear
mode[ functiona[, symmetrica] stitictuia] mode], regiession mode] heteioscedastic, ]oca] inf]uence.
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Capítulo l

Introdução

O modelo linear misto (À'ILM) tem sido fre(liientemente usado na análise de medidas repetidas,

c[ados agrupados e dados longitudinais, entre outros. Este modelo tem uma grande ap]icabi]idac]e

ern diversas áreas de pequisa tais como agiiciiltuta, biologia, economia, geofísica e ciências sociais

(Diggle et al., 1994). A importância destes modelos é explicada pela flexibilidade que eles oferecem

pala modelar a correlação entre e entra unidades amostiais, hequentemente presente etn dados lon-

gitudillais (Laird e 'b\gare, 1982) e dados agrupados (Henderson, ] 984), pela capacidade de inodelai

dados balanceados e desbalanceaclos e por oferecem piogiamas computacionais eficientes e confiáveis

pala ajusta-los (Wolfingei et a1., 1991). Os Jilodelos }ineaies mistos têm como casos particulares o

modelo liiieai clássico, o modelo cle componentes de variância e também os modelos llieiáiquicos

(rmtltiníveis)(Naus, 2002).

As variáveis independentes, ou covaiiáveis nos modelos estatísticos são muitas vezes medidas

com eito ( F\iller, 1987 l Cairoll et al., 1995). Os estimadoies de máxima veiossimilhança, sem
levei em conta os erros de medição, são geralmente viciados e inconsistentes (e.g. Armstrollg, 1985;

Fullet, 1987; Stefanski anel Cano11: 1987). Este fato deve sei considerado no À'ILNI.

[.1 ]\]]otivação

E importante investigam a combinação de efeitos aleatórios e ecos de medição pala os modelos

lineares. Como é mencionado pol' Davidian e Giltinail (1995) em seus problemas afeitos (Capí-

tulo 1 2, p.328), "é freqiiente na prática que os valores das covariáveis recolhidos em indivíduos são

medições com ecos não desprezíveis" e a inferência destes modelos "não está bem desenvolvida".

Wang et al. (1998) e Lin e Caiio11 (1999) pesquisaram o viés clãs estimativas tios paiâmetios e teste

de componente de variância do modelo linear geiieializado misto com eito de medição usando o

abordagem de simulaçãc-extrapolação (STh'IEX). A função de escore coiiigida de Nakamula (1990)
foi empregada por Zhong et al. (2002) pala estudar modelos liileales mistos com ecos cle medição.

Porém, ainda não existem publicações que batem sobre modelos lineares com efeitos mistos de unia

coima geral coitsiderando eixos de n)edição lias covariáveis, incluindo estimação cle parâllletios, in-
ferência e estudos de sensil)ilidade. Há, portanto, muito a sei desenvolvido nesta classe de modelos,

especialmente no tópico da análise de sensibilidade.

l



2 INTRODUÇÃO 1.3

E por isso (ltie, além do desenvolvime11to e inferência sobre iliodelos lineares com efeitos mistos

e eiras nas variáveis, pretendemos c]esenvo]vei um está(]o de sellsibilidade, tttilizaiido técnicas de

influência global propostas por Coo1< (1977) e Cook e Weisbeig (1982), corno também a técnica de

influência local proposta poi book (1986)

A seguir apieselltamos nas Seções 1.2 e ].3, uma breve revisão dos tópicos relacionados com

h/ode/os /zenares mistos e Jl4odeZos com e7vos 7zas uaüáueis, respectivamente. Assim), a icléia é in

tiod\tzit o leitor a esses tipos de modelos e estabelecer paire da notação que seta usada no decorrem

desta tese. Na Seção 1.4 é apresentada a descrição dos objetivos e finalmente, na Seção1.5, mostra-se

a organização desta tese

1.2 Modelos lineares mistos

Nos modelos lineares mistos o objetivo principal é fazer infeiêlicias sobre os parâmetros fixos.

Os paiãmetios de não interesse são chamados paiànletlos incómodos "nuisance", isto poi que são

paire cle um processo onde o pesquisador não tem interesse imediato, mas deve sei contabilizado na

análise dos parâmetros que são de interesse. Contudo, ern algumas situações pode sei cle interesse

avaliam (estimar) a similaiidacle nos indivíduos através dos efeitos aleatórios. Em geral, supõe-se
que tanto os ermos como os efeitos aleatórios são nolmalmeitte distribuídos. Sob estas suposições,

inferências pala os paiâmetios fixos e efeitos aleatórios do tJlodelo podem sei tratadas usando uma

ampla variedade de programas, tais como SAS, PROA lvllXED (Littell et al., 1996), S-paus Ime
(Pinheiro e Bates, 2000), entre outros

O modelo linear misto para respostas contínuas (Laird e Wale, 1982) pode ser escrito na forma

'Yi = Xi/j + Zíb{ + ci, á = 1, ,À/, (1.1)

em que Y{ representa o vetou aleatório ní dimensional clãs respostas observadas para o á ésimo

indivíduo ou grupo, Xi e Z{ são matrizes de planejamento n{ x p e ni x q, respectivamente, /7 é

um vetou p dimeiisional de efeitos fixos, b{ denota um vetou q dimensional de efeitos aleatórios

e ci indica um vetou de ermos. Ein geral, assume-se que os efeitos aleatórios b{ e os ermos ci são
independentes com

b y g(O, D) e ei ::y 7V«.(O, Eá), (1.2)

em que D = 1)(a) e Ei = E{('y), ã = 1,...,A4, são matrizes de dispersão de ordens q x q
e n{ x ni, positivas definidas, que conespondem iespectivamellte, à variabilidade entre e intia-

tmidades amostiais sendo dependentes de um número desconhecido e I'eduzido de parâmetros a e

'y, respectivamente. Dependendo do contexto, vái'ias suposições podem sei feitas sobre as matrizes

de covaiihicias D e Ei, í = 1, . . . , M . Diferentes estruturas pala D e E{ podem ser encontradas na

literatura; por exemplo, Verbeke e h/lolenbeighs (2000) e Pinheiro e Bates (2000), entre outros.



1.3 NIODELOS COMI ERROS NAS VARIA\VAIS 3

1.3 Modelos com ei'i'os nas variáveis

Os modelos com eixos de medida (b'IEÀ'l), também chainaclos modelos com erros nas variáveis,

são uma generalização dos modelos de regressão padrão. Na literattlra estatística, o termo modelo

de regressão com eixos nas variáveis iefeie-se a um modelo pala uma resposta 3/, em termos de

piedictoies ou covariáveis :t que não podem sei medidas exatamente. No 1ugin do veidadeilo valor

da variável pleditoia, observa-se unia medida indireta 10 deste valor

Uín bom exemplo é apresentado poi Fu]]ei (]987), en] que o interesse consiste em relacionar

a produção de llm cento cereal com o nível de nitiogênio disponível no solo. A concentração de
nittogênio é obtida indiretamente através de aTtâlises labor'atoiiais, sujeitas a eixos. Outro exemplo,

é um estudo que iealizaiam Aoki et al. (2001) onde o interesse foi comparei a eficácia de dois tipos

de escovas de dentes na remoção de placa bacterianas a covaiiáve] é o índice de placa antes da

escovação e a variável resposta é o índice de placa após a escovação. Neste caso, é razóavel supor

que a covariável está sujeita a eixos de medição, pois a qua.ntidade de placa bacteriana é avaliada

impiecisalnente e é determinada de forma semelho.nte antes e após a escovação.

Dado que os eriois de medição são um fato intrínseco em muitos pioblenlas e que, embota

trata-se cle melhorar a qualidade das medições, uma coiiipleta prevenção resulta impossível, tolda

se necessário então, levei em conta a presença dos ecos na análise estatística.

Quando o intei-esse é estudei a relação entre a resposta e as verdadeiras covaiiáveis, ignorei o

eito de medição pode causar estimadoies inconsistentes tios patâmetios do modelo (Stefanski, 1985) .

Neste caso, o estimados obtido poi algum piocediiniento usual de estimação (mínimos quadrados,

máxima veiossimílhança, etc.), quando as covaiiáveis não observadas z são simplesmente subtituí-
das pelas covaiiáveis observadas w, é chamado estimados' "ingênuo" ("naive" em inglês)

Na estrutura sobre modelos com erros de medida, consideram-se dois submodelos, o modelo

/uncãonnZ, onde assumimos que os veidadeiios valores das covaiiáveis z são constantes fixas e desco-

nhecidas, e o modelo eslniÍuraZ quando z é considerado um vetou aleató]'io cona alguma distribuição.

Outros modelos e estruttiias de erros de medição têm sido desenvolvidos (veja, poi exemplo, Beik

son, 1950, e Cariol et., 1995)

Existe uma extensa literatura sobre modelos com elmos nas variáveis em iegtessão linear (veja

Fuller, 1987, Cheng e Van Ness, 1999 e as iefeiências ai citadas). Desde começos dos anos 80, com a

publicação tios ti-abalhos de Pientice (1982), em análise de sobrevivência, Stefanski e Cairo11 (1985) ,

em iegiessão logística, e Aimstiong (1985), etn modelos lineares generalizados, entre outros, tem
havido um interesse creceilte no est\tdo de modelos não lineares.

Nakamula (1990), introduziu uma técnica de estimação baseada na ideia cle fultção escore corri-

gida. Não são necessárias suposições sobre a distiibução das verdadeiras covatiáveis z, que podem
ser aleatórias como em um modelo estrutural ou constantes fixas desconhecidas como em um modelo

htncional. O n)étodo requer uma estiutuia aditiva de erros de medição. Além disso, assume-se que
a matriz de covariâilcias associada ao eito é conllecida, ou um estimados da mesma é disponível.
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A função escoie comi'igicla depende solneiite clãs covariáveis observadas 10 e dos parâmetros es

trutuiais do modelo. E definida como unia função cuja esperança com respeito à distribuição do
elmo de medição coincide com a função escol'e usual baseada nas verdadeiras covaiiáveis descon-

hecidas #. Nal<anluia (1990) assume também que esta fut)ção collesponde ao gradiente de uma

log-verossimilhança corrigida. Embota, um escale coiiigiclo pode ser obtido sem refeiêl)cia a uma

log-verossimilllança corrigida. Segue da definição que todo escore corrigido é não viciado, ou seja,

tem esperança zelo quando avaliado no veidadeii'o valor do paiãmetro. Esta propriedade e condições
cle iegularidacle aplopiia.das garalltem a consistência e a noinlalidade assintótica tios estimadoies

(obtidos por esta abordagem) dos paiâmetios do naodelo. A piora dada poi Nakamtna (1990)

assume a existência de Rima função de ]og-veiossimilhança corrigida. Ginlenez e Bolfaiine (1997)

estuclani o caso onde a suposição anteiioi é falsa, ou seja, a. função de escoie conigida não pode

ser obtida ao difeienciai uma função de log-verossimilhança coltigida, en)bola existente. Neste con

texto, Gimenez e Bolfaiine (1 997) apiesentan condições cle iegulatidade alternativas pala mostiai-
que o esticador de estore corrigido é consistente e assintoticamente normal.

No contexto de rnodeZos lineares rnástos com erros rias uaüáueás, Zavala (2001) obtém os
estimadores "naive" e a partir deles piocuia eliiilinai ou tecluzir o viés usando os algoritmos SINIEX

proposto poi Cook e Stefanski(1995) e o a]gotitmo EiN'] proposto poi Dempster et a1. (]977) junto
com o modelo proposto por Hendeison et al. (1959). Por outro lado, Zhong et al. (2002) apresentam

um método unificado para encoiitiai os estimaclores dos patâmetios em modelos Záneares mistos
com em'os rias ua qáueÍs na especificação de um modelo funcional, baseado no método do escore

coiiigido de Nal<ainuia (1990). Também são obtidas propriedades de normalidade assintótica dos

estimadores. Além disso, mostram que estes estimadoies são consistentes e corlvergentes cle ordem

rz à. Cui et al. (2004) consideram um modelo linear de efeitos mistos com eixos de medição em
ambos efeitos, fixos e aleatórios, onde encontram os estimaclores de n)omentos pata os parâmetros

de interesse e mostram, sob condições iegulaiidade, que estes estiinacloies são consistentes e assin
toticamente normal.

O modelo Z cear misto com em'os nas uaríáueás (Zl]ong eb al. 2002) pode ser escrito ]ia
coima

y =X#+ Zb+c, c -, JV.(0, a'-r«), (1.3)

}v- x +õ, .5 «' Nn:..,(0, -r« ® A.*,) (1.4)

Neste modelo, y é urn vetou n x l de variáveis aleatórias das respostas observadas; X e Z são matrizes

de planejamento covil dimensões n x p e n x q, respectivamente; P é um vedor p x l de parâmetros

de efeitos fixos; i) é ulll vetou' q x l de efeitos aleatórios não observáveis com b -' Nq(0,a2Eqxq),
pala alguma matriz Eqxq; c é uin vedor rz x l de eixos aleatoi'ios como é mostrado em (1.3); e I'r

é a matriz observada da matriz X com um ergo de medição õ, para alguma matriz Apxp como
é nlostiado em (1.4). Supõe-se que a2, Eçxç e APXP são conhecidos e devem ser substituídas por
estimativas precisas em aplicações.

No contexto acima e devido ao evidente surgimento de novos planejamentos para iepiesentai
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fenómenos cada vez mais complexos, stiige a necessidade de construir modelos que peimitain, por

exemplo, acomodam eixos de medição abeiiarltes através de distribuições com caudas mais pesadas

do que a normal. Assim, uma boa altei1lativa é lesar para os ecos de medição as distribuições de
contos'lias elípticos que formam uma classe generalizada de famílias de distribuições que pieseivam a

estiutuia simétrica da dista'ibuição noi mal. De fato, a distribuição normal é um elemento paiticulai
dessa classe. Além da distribuição normal, outros elementos típicos na classe das distribuições de

contornos elípticos são, poi exemplo, a distii.bttição normal contalJlinada, a distribuição t-Studellt

e a distribuição exponencial potência.

1.4 Descrição dos objetivos

O objetivo geral deste traballlo é estudar e desenvolvem técnicas para analisar modelos lineares
com efeitos mistos e eii'os elípticos nas variáveis. Neste contexto, pretendemos cleseilvolvei processos

de estimação e infeiêilcia, e também métodos cle diagnóstico, através de influência local, para assim
avaliam- a sensibilidade das estimativas.

Em nosso trabalho, buscamos também implementar as metodologias desenvolvidas através de

simulações e aplicação em dados l edis. Para atingia o objetivo acima é necessário desenvolvem ferra-

mentas computacionais para os problemas aqui abordados (estimação, otttias análises infereliciais

e diagnóstico) nos modelos lineares coii] efeitos mistos e en'os nas variáveis.

Deste modo, os objetivos específicos desta tese são

1. Abordar a estimação através do método de escoie corrigido, no modelo linear com efeitos

mistos e eixos lias variáveis na formulação fullcioiial considera.ndo eixos de iriedição elípticos.

2. Estudar o compottameilto assintótico das estimativas do modelo do item l

3. Abotdal a estimação poi máxima verossimilhança no modelo de regressão com inteicepto

aleatório quando a covaliável é medida com eito na foimujação estrutural simétrica.

4. Abordar a estimação poi' máxima veiossimilhança no modelo linear com eixos de medida

lleterocedásticos na formulação estrutural simétrica consideram)do várias populações. Como
também desenvolvem teste de hipótese e examinar os dados do "Plojeto NIÓiJica" analisados

elJI l<ulathinal et al. (2002)

5. Ap]icar os métodos de influência local pala as diferentes especificações clo modelo linear com

efeitos mistos com eixos de medida descritas nos objetivos 2 e 3.

1.5 Organização do trabalho

Este trabalho contém 6 capítulos. No Capítulo 2, apresentamos as ferramentas a seien] utilizadas

no decorrer desta tese. Especificamente descrevemos à classe de distribuições simétricas (elípticas e

de mistura de escala normal) que apresenta boas piopiiedades assim como a normal, o que leva a
uma forma simples de ser tratada. Apresentamos, também, dois métodos de estimação, o método do



6 1NTROOUÇÃO 1.5

encore corrigido e o algotitmo EÀ/l. A metodologia do escoie coirigiclo desenvolvida por Nakamuia

(]990) no contexto dos rnoclelos com eixos de medição, possibilita geralmente obter estimadoies

consistentes. Pol outro lado, o algoiitmo Eh'l (Dempster et. a1, 1977) é um enfoque amplamente

aplicável para o cálculo iterativo de estimativas de máxima verossimilhailça. Finalmente, é apõe

sentado o rliétodo de influência local (book, 1986), uma feiiamenta importante pala verificam a

existência de possíveis observações discrepantes com alguma interferência despropoicional sobre os
resultados delivaclos do ajuste clo modelo.

No Capítulo 3, descrevemos a nossa proposta do modelo linear funcional com efeitos mistos e

eixos elípticos lias variáveis como uma extensão clo modelo proposto pol Zhong et a1. (2002) que
considera ermos normais lias variáveis. É desenvolvido o método do escore corrigido proposto poi
Nakamuia ( 1 990) e são obtidas piopiiedades de normalidade assintótica dos estimadoies. Também,

a partia da proposta de Zhong et. al (2000), estudamos o método de influência local baseado na

log-verosimilhança coiiigida. Finalmente, apresentamos llm estudo de simulação com o objetivo de

ihtstiai o desempenho do método de estimação proposto, e também avaliam' aspectos cle lobusLez clo
modelo ati avés do método de influência local.

No Capítulo 4, desenvolvemos especificamente o modelo estiutuial simétrico com intercepta

aleatório. Neste caso seguimos a proposta de Pinheiro et a.1. (2001), pala expressa.t hierárquica

mente nosso modelo usando a classe de distribuições de mistura de escala normal. O algortimo

EN'] é desenvo]vido e uti]izado no métoc]o de inf]uêilcia ]oca] para avaliar aspectos de robustez sob

diferentes esquemas de perturbação. Um estudo de simulação é realizado para avaliam o efeito dos
ecos de medida na estimação dos parâmetros de interesse.

No Capítulo 5, estudamos o modelo de regressão heteiocedástico com eil'os de medida para k

populações para a classe cle distribuições cle mistura de escala iioi mal. E desenvolvido o algoritmo

Eh/l baseado nas famílias non)al, t-Student e exponencial potência. Também desenvolvemos teste

cle hipótese pala comparar as Ã; tetas de regressão e assim estudei os collceitos de Paralelismo,
Coírzcídêrzcáa e Concon'ência (ver bebei and Lee, p.197, 2003). Fina.Imente, aplicamos o modelo aos

dados do Piojeto WHO À/IONICA com ênfase na comparação entre os grupos.

Concluímos a tese no Capítulo 6 com comentários e propostas de trabalhos futuros



Capítulo 2

Distribuições elípticas, estimação e
influência local

Este capítulo apresenta as ferran)entas a serem utilizadas no decoiiei desta tese. Na Seção 2.1

apresentamos à classe de distribuições simétricas (elípticas e mistura de escala normal) , assim como

também algumas piopiieclades. Nas Seções 2.2 e 2.3 apieseiitam-se dois métodos de estimação, o

método (]o escoie colligiclo e o algoritnao ENI, respectivamente. Finalmente, na Seção 2.4 apre-

sentamos o método cle influência local (book, 1986), uma ferramenta importante para verificam a
existência de possíveis observações discrepaiites com alguma inteifeiência despiopotcional sobre os

resultados derivados do ajuste do modelo

2.1 Distribuições simétricas

A classe de distribuições elípticas tem recebido crescente atenção na literatura estatísticas nos

últimos anos (veja, Fang e Zhang, 19901 Fang et. al, 1990 e Arellatio, 1994). A seguia apresentamos

nesta seção as definições cle clistiibuições elípticas e algumas das principais piopiiedades teóricas

requeridas pala o desenvolvimento do presente trabalho.

Definição 2.1.1 Z)iremos que um uetor aZeátoho X C IRP ép 2 2) seg71e ?lma dísíhZ)uãçâo de

contornos elípticos se su.a junção carácter'ístãcn tevii a jomtü

@x(t) = ea;plãtrpl@(ta"{2t): (2.1)

em q?le H C IRP dez&ola o parâmetro de posição, Q C RPXP (/anota o parâmetro de escala rmatüz

siméthca e positiva semide$nãda), $ : RP R é uma função geradora de junções características,

á-« i etCRP

Se X tem distribuição elíptica com função caiacteiística dada por (2.1), escrevemos X -,

EIP(p, Q, @) ou simplesmente X -- -EZP(p, Q). Note que isto não significa que X tenha uma paltic-
ulai distribuição elíptica, só indica que sua distribuição pertence à classe de distribuições elípticas

multivaiiadas. Se H = 0 e {) = /p, a clisttibuição de X é denominadit de esférica.

7
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Em geral, existem situações nas quais o vedor aleatório X não tlecessalianlente possui uma

função de densidade. Poi exemplo, quando 0 7g({)) = r(< p) (caso singular), a função de clensiclacle

não existe en] todo o espaço RP. Porém, seinpie é possível definia a função de densiclacle em um

espaço de dimensão menor ou igual ao posto da matriz de escala. No entanto, se o rg(Q) = p (caso

não singular), a função densidade existe em relação à medida cle Lebesgue sobre todo o espaço RP

Defillíção 2.1.2 Hssumíndo q?le o rg(Q) = p, lemos que a /uzzção de densidade do vetar aZeaZóho

X tem a forra.a

A («) Ql-4g((z p)rQ '(l P)), z C IR/', (2.2)

para alguma função g, (g(at) Z 0.u Z Q). A ju7ição g é tipicamente conhecida como junção geradora
de densidade, que satisfaz Q condição

u5 'g(u)dz. < 'x. (2.3)

Se .Y tem distribuição elíptica com clensidacle dada por (2.2), escieveilios X -' EZP(p,Q,g) ou

simplesmente X -' -EZP(p, Q).

0

Alguns exemplos de distribuições elípticas são dados a seguia assumindo que o rg(Q) = p (veja
também Muirhead, 1980 e Galea, 1995)

Exemplo 2.1.1 Á dãstüZ)Mação normal p-t/aliada, denoÉada por NP(p, Q)

/x(") - (2''-)'51Ç2l'$-P{ {(# - P)a"Q':(z P)}, (2.4)

com

g(«) (2«)'ee { u> 0

Exemplo 2.1.2 d dãsÍhb?lição t p-uahada com p graus de Z berlade, derzotrzdíz por tP(p, Q, p)

/x(';) - :lllÍâl:.;Plol {ll + l;(z - p)'n '(" - p)}'à('''ü,

com z/ > 0. Note que, lleste caso

(2.5)

g(u) - ]llltll.lptl + =} {("*ü,
u ? 0,

e quando p :: l obtemos a distribuição Cauchy.

Exemplo 2.1.3 .4 dísiüZ)Ilação normal w-conÍamzãrzada p-uahada, derrotada por NCP(p, Q, m, ')

/x(')-(1 «')(2r)'$1QI 4ezpl-jl(" p)'ÍI '(" p)}

+«,(2"'y)'5 lnl'4.zpl-:i(" p)'ç2 '(" - p)},

(2.6)
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em que 0 $ w $ 1 denota a peicentage[r[ de "contaminação" e '7 > 0 coiiesponde a un] falai de

inflação de escala. E fácil vei que

g(u) (2T) 5{(i w)e # +«,'y Çe É},

Exemplo 2.1.4 Á dãsZribuáção exponencial potência p uahada com param.eito de /orm.a 1 < z/ $

1, den.t«d« p« PEP(p, Q, «);

/x(") - .5i.li + e(y:al,-*:(y::) lol 4.:«p{ ii(" p)'ç2''(" - p)I'h},
(2.7)

c01n

Esta distribuição apresenta dois tipos de caudas, mais leves (p < 0) assim como ta.mbém mais

pesadas do que a normal (p > 0) e inclui a normal como uin caso paiticula.r quaíldo u = 0.

Exentplo 2.1.5 .A dísíhb?lição SZosh p-uühada com. pürâvneZro de /or'ma u > 0, derloÉada por

SZ,,(P, Ç2, «) ;

/x(,) (2«-) €1nl 4 /'«5+" :e:«pl-:(z p)'Q':(, p)}d«,
0

(2.8)

g(t.)=P(2«-) € / ue+" :e $'du, «?0.

A distribuição flash apresenta caudas mais pesadas do que a normal e inclui a nominal como um

caso patticulai quando z, + oo. Para mais detalhes Giesta família de distribuições (momentos e

iepiesentação estocástica) vda, poi exemplo, Wang e Genton (2006) e Als]an e (]enç (2009).

com
l

0

A seguia' são apresentadas algttnlas propriedades das distribuições de contornos elípticos

Propriedade 2.1.1 Àssum.rz que X -.., EZ.(p,Q,@) com rg(Q) = r $ p aposto). Se o uefor de
médias e a m.atüz de couahância do vetar aleatóüo X existem, elttão

E(X) C'o'u(X) coça,

'm q« co - 2@'(0) 2á#'(u) l«-o, com Ó(u) sendo a /unção geradora de /ulzções caracZem'stãcas

Propriedade 2.1.2 $e X -' EZ.(p, (2,g) com rg((2) = p, então

(X p)rQ :(X p):g-R'

em qlte "!" indica igualdade em distribuição e Q densidade de Re é dada por

P

.ü,(«) - fiÍí«{ :g(u),
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e em termos de R2, cy = SE(R). Kelker (1970) nota que se u3(--Ig(u) é integrável, então os

k-ésimos momentos de X existem.

Exemplo 2.1.6 (i) Se X = Ny(y, 9), temos que R2 = x(p) e portanto co = 1. Neste caso

E(X) =p eCov(X)=9. A função que gera a função característica é dada por

du) = e” 2, u>0.

 (ii) Se X — ty(u, 2,0), então ne = F(p,v) e assim co = &, E(X) = ue CouX) =

so, v>2.

A função característica da distribuição t tem uma forma complicada e foi derivada por Sutradhar

(1986).

(iii) Se X - NCy(g; O, 1,7), temos que co = 1+w(y-1), E(X) = |, Co(X) = (1ru(y-1D)Q

ed(u)=(1-we? +we*, u>0.

(iv) Se X - PEp(u,9,v), então os momentos da variável aleatória R são dados por

atid) rpt+)
E(RS) =RR

2

para cada inteiro positivo s. Neste caso temos E(X) =p e

204)[te

Cov(X) = coN =

prt

Umaexpressão para a função característica desta distribuição pode ser encontrada em Gómez et. al

(1998).

(u) Se X — SLp(u, 9,v), então R2 = UG em queU =» U(0,1), G = x2 eU e G indepen-

dentes. Assim co = 25, E(X) =p e Co(X) = 20, v>2.

A seguinte propriedade fornece um meio de encontrar os momentos da variável aleatória R em

termos das derivadas da função que gera a função característica de uma distribuição elíptica em

particular.

Propriedade 2.1.3 Se X - Elp(u,$2,9) com rg(SM) = p, então o 2m-ésimo momento da variável

aleatória R é dado por

E(R") = (4)? (5) (5 + 1) . (5 +m-— 1) Ser),

 em que 60) (0) = ds A(u)lu=o, sendo m um inteiro positivo.

O resultado anterior é devido a Hayakawa e Puri (1985) e algumas vezes torna-se útil para

encontrar de uma maneira mais simples a expressão para Str) (0) naquelas distribuições elípticas

que têm uma função característica complicada de ser tratada.
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Exemplo 2.1.7 Usa7zdo o res?tZfado da pzuphedade anIChar podem ser /acÍZmeztÉe ericonÍradas as

expressões de @(:)(0) = @'(0) e @(')(0) = @"(0) para as dísír Z,uáções t e eWonencía! poíêncáa Guias

junções caracLeüsticas são difíceis de ser tratadas. Assim

riJ " X - t,(p, Q, «), enÉã.

E('h- lpl 2P@'(0), p > 2

e

z(R') = ti/:11111111::)Ü = ap(p + 2)ó"(o), :' > 4,

p«f«nt. lemos @'(0) 4i;:2, u> 2 e @"(0) - aÍi;::ãxi;:q, I'>4

(i{) Se X -' PEDI.», Q,y), eTLtão

z(xD-?llTH;lÍi::lly- 2,@'w

e

E(R')- ?:il1llJ;i;Í:a - 4,ü +nó"w

isto im.placa que @' (Q) %-uil:3l;? . ó"m-a:hn:i'!'q
Note que (luavido y :: Q, é recuperado o caso nor'mal, isto é @'l,Q) il e @"(0)

l
4

A seguia apresentamos uma piopiiedade que estabelece que a classe de distribuições cle contornos

elípticos é fechada sob tiansfolmações lineares.

Propi'iedade 2.1.4 Sda X -, EZP(p, (2, @) com rg(Q) = r $ p aposto,). Se a C RÇ, q $ p e .A uma

mütr«iz q x p de posto q, então

y ..4X + a - EZÇ(.'lp + a, ..4ç2.4a", @)

A partia da pioptiedade adn)a podemos notar que qualquer distribuição marginal cle X

EIP(p, Q, @) também é elíptica.

No contexto das distribuições sirnétiicas apresentamos a seguia' tema classe de distribuições

denominadas mistura de escala normal (MEN) . O desenvolvimento desta classe de distribuições foi

considerado cm Andrews e lvlallows (1974).

Definição 2.1.3 rdásÍrqbuiçâo de rnástura de escala 710rmaZ,). Seja p C RP, Q matriz positiva
de$nida p x p, HI.ulu) junção de distribuição de probabilidade (un dámensáovtal) e kl. ) llm.ti JuTtção

está'itamente positiva, então a densidade .f é de$nida como

.h(") - l2"0l-{ /l {k(")}'ã"3'{ lik-'(")"l'zx("), (2.9)
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é ditcl urr a deltsi(lume de lnistbrü de escala ltomitul, em que \l - QX Fiyç\ 'l ÇX H] e H é conhecida

como a disthbuição da variável de mistura V. Neste caso u é um escalar ou uetor de parâmetros
(Lado pela distribuição de V.

Se um vetou aleatório X tem distribuição dada poi (2.9) dizemos que X tem distribuição de

mistura de escala normal e escrevemos X -- SA/NP(p, (2; H)

Um vetou aleat(Silo p-dimensioilal X tem distribuição SÃ4ATP(p, ç2; H) se admite a iepiesentação

x:gp + k{(}'')z, (2.10)

ern que Z «., ATP(0, Q) e V é uma variável aleatória positiva com distribuição -17 indepencliente de Z.

Aqui ":g" denota igualdade em distribuição. Logo a paitit de (2.10) obtemos que a distribuição cle
X co::dicio«al a V = u é (XIV = u) -- NP(p, k(u){2)

Nas distribuições h/IEN os cálculos dos lllomentos condicionais definidos por Ã; - E(X; l (V)IX =

z) são úteis na implementação do algotitmo EÀ'l pala eiicontrai as estimativas de máxima veiossi-

milhança e que sela abordado anais adiante neste tiaballlo.

A seguir apieseiitamos a descrição da metodologia do escore corrigido desenvolvida poi Naka-
muia (1990) que visa obter estimadoies consistentes e assintoticamente normais e que sela usada

no Capítulo 3 deste trabalho

2.2 Método do escora corrigido

Na liteiatuia são propostas várias alternativas para estudei' os modelos com erros de medição e

uma simples, mas útil abordagem, está baseada no método de escoie coi'rígido dado por Nakamuia

(1990) (veja também Nakamuta (1992), Hanfelt e Liang (1997), Gimenez e Bolfaiine (1997), Zhong

et a1 (2000) e Zhong et al (2002))

Baseando-se iio fato de que um estimados consistente de um parâmetro pode sei obtido como

solução de uma equação de estimação não viciada, Nakamura (1990) propõe o método cle escoie

corrigido pata estimação e tesa.e de hipóteses em modelos com elmos nas variáveis, que pode sei apli

cedo a modelos funcionais e estruturais. A partir de uma correção da log-veiossimilhança, Nakamuia

(1990) define unia função encore dependendo clãs covaiiáveis observadas, cuja esperança ein relação

à distribuição dos ermos de medida, coincide com a função encore usual baseada nas verdadeiras
covariáveis desconhecidas.

Notações básicas e metodologia

Sejam 3 um vetou coima de variáveis independentes, y uma variável aleatória cuja distribuição

depende de z e 0 um vetou p x l de parâmetros desconhecidos que desejamos estimar, pertencente

ao espaço paiamétrico O.

Pala, propósitos de inferência consideramos uma ainostia de rz observações independentes em

que X = (zi, . . . , z.)u" é a matriz de covariáveis e y = (yl , . . . , y.)I" o vetou de variáveis resposta.
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Sda

g(0; X, }'') >:r (0;zi,g/{)

a função de log-veiossimilhança de 0, dados X e y,

n

]Z

u(o; x, }'') - ;z(o; x, y)

/(o;x,}''')- ;u(o;x,y)
a fuitção escoie e matriz de informação observada, respectivamente, desde que as derivadas existam,

V 0 C .F, V y, X, en] que .F' é um subconjunto aberto e convexo de O.

Sob condições de iegu]aiidade apropriadas (veja poi' exemp]o Seif]ing, ]980), o estimados de

iiJáxima verossiniilhança (UNIV) de 0, 0x, satisfaz a equação de estimação

e

U(ax; X, y) = 0: (2.11)

além disso, 0x é consistente e assintoticamente llormal, com vetar de medias 0o e matriz de co-

vaiiância {E+l/(Oo;X,y)l} i, en] que 0o denota o verdadeiro valor' clo parâmetro e E+ denota a

esperança com respeito às variáveis aleatórias y. Estes resultados são baseados na seguinte pic-
priedade clo escoie:

É;+lU(Oo; X, y)l = 0, (2.12)

sendo ao o único valor de é? que anula a esperança (2.12).
Quando z está sujeita a eito e w é o valor obeivado de =, U(0; T'y. y) é obtida a paitil' de

U(0; X, y) substituindo z simplesr)lente por w e blue é chamada na liteiatul'a como função escoie

ingêmia ("naive" ein inglês), eln que I'l/ = (wi, . .. ,w.)r. Em geral, E+lU(Oo;tt'',y)l # 0 e ein

conseqiiência Ot.v tal que U(Owt }y, y) = 0 não sela necessaiiameiibe um estimados consistente de
0

Nakamuia (1990) propõe obter uma função de log-verossimilhança (em termos de I'r, y e é?)

que gere uma equação de estimação não viciada e assim o estimados obtido seja consistente. Neste

contexto, seja 1?*(0; 1'P', y) uma função das variáveis observadas e do parâmetro desconhecido, tal

z*lz'*(a; í'v, }'')l o; x, v),(2.13)
que

em que -E* denota a média condicional com despeito a I'r dados X e y com a C /'. Neste caso
Z* (0; \'y. y) é chamada fuitção de log-veiossimilhança coiiigida.

Quando Z*(a; I'. y) for difeienciável em J:',

a
u*(o; w, }') - ãõz* (o; n', v), (2.14)
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é chamada função escoie coiiigida. Se E* e Õa falem operações peimutáveis,

z* lu* (o; }t', y)l U(0; X, y), V 0 c /'. (2.15)

Quando U*(0; T'r, y) for difeienciável em /'

/* (o; w, y)
Õ

õõ u*(o; w. }''), (2 16)

é chamada matriz de informação observada corrigida. Se E'* e ÕÕ rolem operações permutáveis,

* l/*(o; }r, y)l /(0; X, y), V 0 c /'. (2.17)

O valor 0* tal que U*(0*; }1/, y) = 0 com /*(0*; W/, y) sendo positiva definida, é dito estimados do
escoie coiiigido de 0

Se E = E+E* denota a esperallça global (illcondicional), então segue de (2.12) e (2.15) que

EIU*(Oo; }T', y)l - -E' -E*lU*(Oo; W, }''')l E+lU(Oo; X, y)l = 0

Isto indica que a função escole coiligida é uma função estore não viciada (Stefanslçi e Catioll,
]987; Nakamula, 1990). Em particular, como é rnosti'ado poi Naka.mula (1990), o estimador 0* tem

propriedades de consistência e normalidade assintótica, sob celtas condições de regularidade. No

entanto, note que se E* e 4 não fogem operações peimutáveis o resultado dado ütil (2.15) não seria

obtido e, em conseqiiência, U*(01 W', y) não seria necessariamente não viciado.

Em um abordagem mais geral, em que a função encore colligida não pode ser obtida como

&1?*(01 ]'H, y), Gimenez e Bo]faiine (]997) definem a função escoie corrigida da seguinte maneira:

Definição 2.2.1 Uma /unção U*(0; 1'r. y) é dita /uzzção esGoTe corvãg da se

E* lu* (o; }v, y)l u(o; x, }''), v o € /'

Gimenez e Bolfarine (1997) apresentam condições de regularidade e provas de consistência e

normalidade assintótica dos estimadoies baseados na função escoie corrigida. A seguir apresenta-

mos alguns resultados assintóticos relacionados com esta metodologia.

Pata completam a notação, seja U*(a; W, y) }: [( (a; «'{, y{), e-n que
{-1

Ui+(0; .«{,y:) (0; ««{,g/{), , [/i+P(0; .«{, Z/i))r, ã

e -r*(0; }T', y) >l:Ç(a; «'Í, yi), e-n que
{-1

n

/Ã :(0; wí , yi)
('(0; zoí, yi) =

.r;: (a; .«: , 3/:)

.râ ,(0; w{ , yi)

) ./i+p.(a; w{ , Z/i)
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c01n

.í;.;(o;'":,y:) - á:t6(a;'":,3/:), ',;- i,...,p, i- ",.-.,n.
Para simplificam a notação, utilizaremos a partia de agora, simplesmente U*(0), U;(a), /*(0), /;(0)

e r;.(0), {= 1,...,n; ,,.= :,. .,p.

2.3 Algoritmo EMI

O algoiitmo EÀ'l (Dempster et al, 1977) é uin enfoque amplamente aplicável para o cálculo
iterativo de estimativas de máxima veiossimilhança do vedor de paiãnettos cle interesse 0, sendo

bastante útil para problemas coill dados incoilapletos

Àluitos pior)lemas em Estatística pocletn sel' encarados utilizando uma /orrnuZação de dados au

r/tentados permitindo assim siinplificat a obtenção das estimativas de máxima veiossimilhaiiça. Os
dados aumentados, também cllamados d dos como/ecos, coiiespondem aos dados observados, ieferi-

clos nesta formulação como dados {ncozrzp/elos, e dados adicionais conhecidos colho dados perdidos.

falais especificamente, yobs denota o vetou' de dados observados e y;,.{s o vetar de dados pei'dados

ou não obseiváveisl desse modo o vetou' de dados completos yc aumenta yobs mediante y;«{s como

yc = (y'r., X'r.)r. É impor'tente salientar que a parte aumentada dos dados não requer que eles
sejam "petcliclos" no sentido estrito da palavra, pois somente representa um mecatJismo técnico. De

fato, esta ideia é usada para descrever uma vaiiedacle de modelos estatísticos, tais colho: mistura,

efeitos aleatórios, agrupamentos, censura, observações incompletas e ermos nas variáveis (veja, pot'

exemplo, A/lcLaclllan e Klisl)nan, 1997. Cap.2 e)

No algoz'itmo EÀ'l, cada iteiação é formada pelos passos: Esperança (passo E) e Nlaximização

(passo NI). Para intioduzii idéias, seja r(ajY.) o logaritmo da função de veiossimilhança de dados
conJpletos para o vetor de paiâmetios de interesse # € O. O algoritmo EÀ'l aborda problemas com

dados incompletos indiretamente mediante a substituição da parte i)ão observável em g(OJY.) por

sus esperanças condicionais dado yob., usando o ajuste anual pat'a 0- Isto é, considera a função Q
definida como

C2(0la) - -E(r(OJY.)lyú., 0) (2.18)

A (r + l)-ésima iteiação do algoritíl)o EM é definida como

Passo E: pal'a 0 - 0('), calculei Q(010) como

Q(Ola) IY.)lya,,a)

Passo M: escolher 0('+1) que maximize Q(010) tal que

Q(a('+')IÕ) ? Q(olo),

Deve-se alternar os passos E e M repetidamente até atingir a convergência. Cada iteiação do
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algoritmo ET\'l inca-ementa o logaritmo da função de vel'ossimilhança observada l?(alyob.) de modo
que g(#(') lyob.) $ g(a('+i) lyobs) e sob condições apropiadas o algoritino Eh'l api'esenta convergêitcia

monótona ao máximo global ou local de l?(Olyob.) (Wtl, 1983 e i\'lclachlan e l<rishnan, 1997, Sec.
3.5). Quando o passo À'l do algoritmo é complicado de implementar, é comum sllbstituir este pol'

uma sequência de passos de maximização restrita (CÀ'l), maximizando Q(010(")) sob 0 com alguma

função cle 0 mantida fixa. Isto leva a uma extensão simples do algoritmo ER'l, chamado algoiitmo

ECi\'l (veja, À'Iene e Rubin 1993)

2.4 Iníluêllcia local

Uma etapa importante na modelagem estatística é verificar possíveis afastamentos das su-

posições estai)decidas sobre o modelo, bem como a existência de observações disciepailtes com

alguma inteifeiência desproporcional sobre os resultados derivados do ajuste da regressão. Na li

teiatura estatística essa etapa é conllecida como análise de diagnóstico. Neste contexto, tem-se

desenvolvido diversos procedimentos para detectar a presença de observações discrepantes. Dentre

as técnicas inicias mais usadas encontra-se a análise de resíduos e eliminação de casos. A análise

de resíduos sugere o uso de uma inspeção gráfica (los resíduos padronizados. Eliminação de casos

propõe avaliar o impacto cle cada observação sobre as estimativas da ieglessão através da retirada

individual de cada observação do conjunto de dados ({ndaê7icia g/oüaZ). Uma observação é influ
elite se o efeito cle exclui-la do conjunto de dados produz diferenças significativas na análise. Cook

(] 977) propõe um inipoitante pioceclimento pala detectam observações infitientes baseado na idéia

de eliminações de casos; Belsley et al. (1980) discutem a padronização dos resíduos e apresentam

algumas medidas de diagnóstico dirigidas à identificação de dados influentes; book e Weisberg

(1982) desenvolvem algumas medidas de diagnóstico pala o modelo de regressão baseadas nos resí-

duos e na distância de book; Hawkins (1980) e Rousseeuw e Leioy (1987) tratam o problema da

identificação de observações abeiiantes; Pausa e Peles (]988) discutem a eliminação de pontos em

modelos lineares generalizados com parâmetros restiitosl ChiistelJsen et a1. (1992) desenvolvem a

idéia de eliminação de casos para modelos com efeito misto; Baneijee e Frees (1997) apresentam

um procediíilento de diagnóstico cle inHuência baseado na eliminação de observações em modelos

lineares longitudinais; Galea et a1. (2000) estudam a técnica de eliminação de casos em modelos
elípticos mttltivaiiado; e Díaz et al. (2003) desenvolvem diagnóstico cle influência pala o modelo de

tegiessão linear multivariado elíptico. Diagnósticos de influência global em modelos de cuidas de
crescimento são considerados poi Pan anel Faiig (2002) e Zewotir e Galpin (2005) que estendem os

resultados de Chiistensen et al. (1992).

Como alternativa à análise de influência baseada na eliminação de pontos, book (1986) desen-

volve um método cle diagnóstico mais inovador na área de iegiessão, conhecido como {zzPuêrzcàa

local e que conesponde a um enfoque geométrico para avaliar a influência conjunta das observações

quando pequenas peituibações são introduzidas no modelo ou nos dados, ao invés da avaliação da

influência induzida pela retirada indivídua! ou conjunta dessas observações. Se o fato de introduzia'

uma pequena perturbação no modelo (ou dados), usando uma medida de inftttência apropriada,

gela mudanças signihcativas nos resultados da análise, então isso é uma evidência de alguma difi-

culdade. Sugere-se medir a sensibilidade da análise frente a mudanças no modelo através de algum
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tipo de derivada. Assim, Cook (1986) propõe usam a cuivatuia normal cla sllpeifície do afastamento

da verossimilha.nça que é essencialmente equivalente a usei a segunda derivada do afastamento da
\rpl'nqqinl i] }l n rlr' n

Na atua]idade o método de influência local tem recebido uma atenção especial na comunidade

estatística envolvida na análise de diagnóstico de influência e tem se intensificado o estudo desse

método pala. diversos modelos estatístico)s. Alguns trabalhos relacionados ao desenvolvimento do

método de influência local em modelos estatísticos paramétricos são os seguintes: Galea et al. (1997)

desenvolvem a Lécitica de influência local pala o modelo de iegiessão linear elíptico; LesaíTre e Vei-

beke (]998) consideram a influência local em modelos lineares mistos normais sob o esquema de

ponderação de casos; Ouwens et al. (2001) nos modelos lineares mistos geneializadosl Para e Fang

(2002) nos modelos de curva de clescinlento; Díaz et a]. (2003) no mode]o de regressão ]ineai mul-

tivaliado elíptico; Zhu et al. (2003) no modelo liileal parcial normal; Lu e Sono (2006) no modelo
com vai'dáveis latentes piobito; Liu (2000) e Liu (2002) no modelo de ieglessão linear elíptico mul-

tivariadol Liu (2004) no modelo de séries de tempo heteroscedástico condicional elíptico; Osoiio

(2006) ilo modelo linear com efeito misto elíptico; Osoiio et a1.(2007) em modelos lineares elípticos

com estrutui-a longitudinal; Paula et al. (2009) na classe dos modelos liileates autotegiessivo de

primeira ordem com eixos elípticos; e Osorio et a1. (2009) llo modelo de Giubbs' sob misturas de
distribuições noirnais. Veja taiiibém outros detalhes sobre o método en] Billoi e Loynes (1993),

book(1997), J\mg et a1.(1997) e Poon e Pool(1999)

No contexto de modelos com erros nas variáveis o método de influência local tem sido estu-

dado por alguns autores. Zhao et al. (1994) e Zhao e Lee (1995) derivada.iii funções de influência
pata modelos lineares e não lineares generalizados com el'ros de medição; No trabalho de Zhong

et al. (2000) são desenvolvidos diagnósticos de influência local e globa.l pala modelos lineares com

ecos de medição baseado na função de verossimi]hatiça coriigic]a proposta por Nakalllura (]990).

Vinca-Libra et al. (2005) discuten a aplicação do método de influência local no modelo de regressão
de intercepto mtlo com ergo de medição sob a distribuição t-Stuclenb com populações dependentesl

de lastro et al. (2007) estudam o método de influência local em modelos com eno de medição

heterocedásticosl e Laclios et al. (2011) api'esentam a análise de influência local em modelos com

eixos de Jnedição sob misturas de distribuições normais.

A segtlil apresentamos um breve iesulno da metodologia de influência local que será utilizado
para o desenvolvimento do presente tritbalho.

Influência Local

A ideia do estudo de influência local consiste ein investigam o compor'ta.meitto de alguma medida

de influência 7(/!) quando pequenas perturbações são introduzidas no modelo (ou dados) por meio

de um vetou de peiburbação /l C .f7 Ç RÇ. Neste trabalho, usamos medidas de influência baseadas
na htnção de vetossimilhança, como: o afastamento da vetosiínilhailça e a função C?-afastamento

(Zhu e Lee, 2001) pala estudar a inHuência no modelo linear c07n /calos mÍsÉos com em'os eZ@lãcos

(Capítulo 3) e na representação hierárquica do modelo esímÉuraZ sãmétdco com ánÍemepZo aZealóho

(Capítulo 4), respectivamente.
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Assim, pala. tlm conjunto de dados observados, seja g(0) a função cle log-verossimilhança clo
modelo postulado (o modelo assumido colreto), onde f? é tlm vetou de parânletl'os p x 1. Denotare

mos por Z(al/L) a função de log-verossimilhança do modelo peitulbado. Assumiremos que a função

cle log-veiossimilhança clo modelo peitulbado 1?(01/}) é duas vezes diferenciável em (Ol", Al")r, e que o

modelo postulado está encaixado no n)odeio perturbado, isto é, existe tim vetou de não perturbação

/zo C H ta] que /](al/}o) = Z(0), V 0 C O Ç ]RP. Em geral, a dimensão q (do vetou perturbação) está
relracionada cona a dimensão do vetou 0 ou cona o tomai)llo da amostra.

Considere 0 e 0h as estimativas de máxima veiossimilhança sob e(0) e Z(01/}) iespectivalnente.
Assim, uma maneio'a de determinar a influência de ullla peitutbação palticulai na estimativa de

máxima verossimilhança é compaiai 0 e aÜ segundo alguii)a illedida de influência 'r(h) conforme /l
varia üii} }7.

Pala mode]os baseados na função de veiossimi]hança, book (]986) stigeie consideiat o a/asÉrz

mento da uerossimilhaTtça

LO(A) Z(0) r(0/,)}, (2 19)

a fim de compatai as diferenças entre a e 0/. relativas aos comEDiDos do logaritmo da função de

veiossimilhança não peituibada r(0). Notamos que Z.,-D(h) 2 0, para h C H. Um gráfico de LD(/})
versus h, contétn informação essencial com respeito à influência do esquema cle perturbação. Por

exemplo, se os valores de L-D(À), quando /} varia üir) H, são semelhantes, indica estabilidade no

modelo ajustado com despeito ao esquerda de peituibação considerado. Além disso, o gráfico da

função LD(h), h c J7, pode sei representado pela superfície geométrica (q + l)-dimellsional foinlada
pelos valores do vetou

\~ LDQh] J

quando h valia em .17. Na liteiatuia estatística, essa superfície é denominada gr(Í/ico de ãrzPuência,

veja Cook (1986) e book (1987). Como este gráfico só é útil em algtms casos (q $ 2), book (1986)

plopõs analisar como a superfície S(h) desvia-se de seu plano tangettte, To, ern ho. Devido a que

J,Z)(h) atinge seu mínimo em Ao, Zn é paralelo a H. Cada vetou unitário d (llall = 1) em H,
determina um plano que contém a d e que é ortogonal a To. A interseção, chamada seção normal,

desse plano com a superfície é demolninada linha projetada (tradução livre de !i#ed Zune), que pode

sei iepiesentada pelo gráfico /,D(ho + ad) versus a c R. A curvatura normal da linha piojetada,

denotado por Ca(0), é definida agora como a cuivatuia da curva plana (a, LD(ho + ad)) em a = 0.

A curvatura C.Í(a) é chamada curvatura normal da superfície S(h), em /}o, na dileção d. Valores

grandes de (J.Í(a) indicam sensibilidade ao esquema de perturbação na direção d. Também (Jd(0) é

chamada influência local sobre a estimativa de 0, do esquema de perturbação, na direção d. Clook
(1986) mostra que a cuivattlia normal na direção d é dada por

hl

hç''«, -( .Á«,
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G.f(0) 2d'A'.L '(õ)Z\d, (2.20)

eln que

L(õ - g;gP ,.. ; A ' o08hr o.â,,.."o' (2'2i)

1,(0) (a matriz de informação observada) e Z\ sendo avaliadas em 0 = 0 e h = /}o.com L

Com a ecluação (2.21) podemos avaliam a influência que pequenas peitutbações podem exercer

sobre os componentes do l))odeio, tais como estimativas dos paiâmetios e ottttos resultados da
análise. interesse paiticulai está na direção que produz a maior influência local. Essa cliieção d...
(dii'eção de máxima curvatura noi'mal, C;«a:.) é o atttovetor ilol'malizado coi'i'espondente ao inaioi'

autovaloi C... da matriz F = z\7'l, zl . Com o vedor d,,,.. identificarmos as maior'es mudanças

locais no afastamento clãs veiossimilhanças pala o esquema de perturbação em análise. Neste caso,

sugei'e-se considei'al' o diagrama de índices cla clireção d,n.:c. Se por exemplo, o {-ésimo componente

de d,... é telativainente grande, isso indica que modificações do peso h{ po(}ern levei' a n)udanças
substanciais nos resulta(tos da análise.

Uma alteiilativa interessante à proposta de book (1986) e útil nos casos em (lue torna-se difícil

ou impossível aplicar directamente os métodos apieseiltados poi Clook (1977) e book (1986), foi

proposta por Zhu e Lee (2001). Assim, baseados em dados incompletos, os autores plopuseiarn ilm

enfoque para iealizat estudos de influência considerando a função Q-afastamellto, /c2(h), definida

Z 0(h) - 2tQ(010) (2(gAlO)}, (2.22)

poi

como unia medida de diferença entre 0 e 0h, ein que 0h denota a estimativa de 0 que maximiza

c? (o, hla) E(r(0, AjY.) lyú. , 0)

Os ]ogaiitmos das veiossimilhaJIÇas pala dados completos e dados observados do modelo peitui-bado

são denotados poi él(a, hjY.) e g(a, hll';Ó;), respectivamente. Assume-se que existe um vetou de leão

pei'turbação /}o tal que Z(0, AojY.) = Z(OJY.) e r(0, holyob.) = Z(allh..) pala todo a.

Analogamente a book (1986), Zhu e Lee (2001) estudam o colnportainento da superfície

hi

,.«, -( =«, hç

/Q (/.)

mediante a curvatura normal O/a,Ó na direção do vedor unitário d C RÇ, dada poi

C/e,a(a) Z\a"Q (Ó)Ad,

l
(2.23)
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em que

c?(o)
a:Q(alÕ)
8#00r la.ã A' 00Õhr .-'."-"., (2.24)

são avaliadas em 0 = 0 e /} = /}o. Como ilo caso da curvatura dada em (2.20) sugere-se o exame

o gráfico de índices do autovetol associado ao maior autovalol da matriz T = ATQ (0)A para
detectam observações localmente infiuei)tes. Outro método de diagnóstico para dados incompletos

que pode sei obtido das idéias de Zhtt e Lee (2001) é o illétodo de ,4Zauanca Gen.eraZízado e que

permite inedii a influência da resposta obseivacla no seu piópiio valor ajustado (veja Osoiio, 2006)

l



Capítulo 3

À,]lodelo linear funcional com efeitos .d

mistos e erros elípticos nas variáveis

Neste capítulo propomos o modelo lilleat funcional com efeitos mistos e ecos elípticos nas

variáveis, en] que a técnica de estimação (lue usamos é baseada na idéia da função escoie col'iigida de

Nakamuia (1990). São obtidas propriedades de noinaalidade assintótica elos estinlacloles e piovanlos
que estes estirnadores são consistentes de oiclem n ê . Também é desenvolvido o método de influência

local proposto por book (1 986) sob diferentes esquemas de perttiibação. Finalmente com um estiido

de simulação ilusttarnos o desempenho do método de estimação proposto e avaliamos aspectos de
robustez do lnode]o atl-avós do método c]e influência ]oca]

'2 1 Trltrndl lrn n
Lr + .Z. XXXq/X v \.Z L :ÍWV

O modelo linear misto com ecos nas variáveis elípticos pode sei escrito na forma

}'' Z./Z,+ ., . - i\r,.(0,a'r«), (3.1)

H' Õ ...,Õ.)r, (3.2)

com õ{ {y -EZP(0, Apx,), i= 1, . . . , n. Neste n)odeio, y é um vetou n x l de variáveis aleatórias das

respostas observadas; X e U são matrizes cle planejamento com dimensões n x p e n x q, respectiva-

mente; P é um vetou p x l de paiâinetros cle efeitos fixos; b é um vetou q x l de efeitos aleatórios não

observáveis com b «' Na(0, a2Eqxq), pai'a alguma matriz Eqxq; c é um vedor n x l de en'os aleatorios

como é mostiaclo em (3.1); e l,t'' é a matriz observada da matriz X com iim eito cle medição õ pala

alguma matriz Apxp como é mostrado em (3.2). Supõe-se que a2, Eqxq e Apxp são conhecidos ou
possam sei substituídas poi estimativas obtidas através de repetições do experimento. Note que no

caso en] que somente um subconjunto de covaiiáveis são medidas com ei'io, podemos consiclel'ai os

respectivos elementos de A como set)do zero em aplicações.

Na especificação do modelo anterior pode sei cotisideiado o modelo de medidas repetidas ou

dados agrupados (cluster). Neste caso o vedor y é escrito como

}' = (yll, ,yl«.,y2i, , ya«, , . . . , b: , . . . , b,,. )'',

21
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üln que Z é interpretado como o número de cluster independentes e n.,r

r ésimo cluster, em que >1, n, :: rz. Neste caso,

X, Z e c devem sei' reescritos de acordo com y

l

lr

1, . . . , Z, o tamanho clo

Se o elmo de medida de X é desprezível, ou seja õ = 0, então zlr ól = P.f + H. em que p/ = X/3
é o componente fixo e p. :: Ub é o componente aleatório, que coiiesponcle ao modelo linear misto

padrão dado en] Haivi]]e (] 977)

No que segue, é desenvolvido o método do encore conigiclo, apresentado no Capítulo 2, pala o

modelo definido em (3.1) e (3.2). Cromo ponto de partida usamos a proposta de Robinson (1991)
que considera a distribuição conjunta de y e b como uma log-veiossimilhança conjullta

3.2 Obtenção dos estimadores fazendo uso da distribuição conjullta
de Y e b

De (3.1) temos que a função clistiibuição conjunta de y e b pode sei escrita colho

jtu, b\ íl, x ) .f (vlz,; P, x) .f(z,) ,

em que

/(yló;P,X) -(2"a') te"7'{ 5:Í(Z/ XP t/Z,)]"(y XP

e

/(z') - (2"a') 3 lxl {ezpl-ãLz,a"x':b},
de modo que

/(Z/,Z';P,X) - (2"a') !::;dlEj-iezp{ ãl.ÍI(z/ XP - UZ,)r(y XP- UZ') + Z'rE''bl}

Nesta abordagem, Z(/3, b; X, y) = Zog/(y, b;/?, X) pode ser considerada como a função de log

veiossimilhança conjunta (Robinson (1991)) e é dada poi

g(P,b;X,}') (a') - iilb-i(}'' XP Ub)]"(y -XP Ub) +Z''rE':Z,l,

e-n que c(a') = (!!;dZog(2«a') 4/oglEI.

(3.3)

Pata componentes de variância a2 e E fixac]os, Robinson (]991) propôs o método "BLU" (Best

Linear Unbiased) pala estimei os efeitos fixos e aleatórios, resolvendo as equações ÕÕ = 0 e M = 0
(veja também Harville(1977)). Seguindo esta abordagem e após algumas manipulações pode-se

verificar que a solução da equação ---DÍ-- :: 0 é dada poi

8 il(P, X) = (UTU + E ') :U'r(y XP) (3.4)

Substituindo (3.4) elll (3.3) obtemos a log-verossimilhança perfilacla pala P
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g.(P; x, r) (P, ó; x, }''')

= c(a') ibl(r xp U il)r( }' X/3 Uil) + ill"E 'ill

= c(a') ãhl(V X#)I"(}''' XP) 2(}'' XP)a"Ui; + ill"UUTÕ + il'rE iãl

c(a') ãbl(r XP)r(y XP) 2(r XP)ruim +- ila"(Ua"U + E ")i,l

c(a') ãbl(}'' XP)a"(}'' XP) (}'' XP)rU(Ul"U + E :) 'U'(y XP)l

= .(a') XP)r{ .r. U(UTU + E i) 'Ur}(}' XP)

Usando neste caso uma identidade bem conhecida da. álgebra matricial (/« + UEU'i') l

.r. U(U'U + E :) :Ul", temos

Z,(P;X,y)-c(a') ilb(}" X.8)a"l'' '(y XP),

emqttey=/.+UEt/re L' ' =/. U(U'rUdE :) :t/''

(3.5)

Quando a covaiiável X é medida com eixos dão desprezíveis, como é mostrado em (3.2), e se

simplesmente substituímos X por I't/ em (3.3) e (3.5), então

u(p, z'; w, }'') - ãz(p, ó; }r, }'')

u(P; w, y) - }Lrp(P; }t/l }'),

são chama(]as fullções escoies ingênuas ("naive" em inglês). Assim, as esperanças de U(©, b; }y, y)

e U(/3; 1'V, y) com respeito a y e b, avaliadas no verdadeiro valor do paiâmetio Po, geralmente não

são iguais a zelo. Portanto, em geral as estimativas obtidas a partia das funções escores ingênuas
não são consistentes.

e

Estiniadoi'es do encore comi'agido para os efeitos fixos e aleatórios

O método (lue desenvolvemos propõe encontrei uma função cle escoie coiiigida cuja esperança
com despeito à distribuição de üiio de medida coincide com a função encore habitual em X (escoie

não observado)

Vamos denotar por E* a média condicional com i'esperto a W dados X, b e y. A função de

log-verossimilha.nça coliigida /1*(/3, b; I'y, y) pala o nosso modelo deve satisfazem a Definição 2.1, ou
sejaJ

z* it/* (P, z,; }v. y)l U(/3, b; X, y) (3.6)
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e

* lu*(P; }v,y)l (#; x,r) (3.7)

em que

u* (p, ó; w, v) - g,z*(p, z,; w, }''), u* (P; w, }'') é;l(P; w, v),

u(P, z,; x, v) g(P, z,; x, }'') e u(p; x, r) - ãg,(p; x, r)

Os seguintes resultados seixo de grande utilidade pala encontiai a log-veiossiinilllarlça coiligida

z* (P, z,; }r, }'')

Lema 3.2.1 $da Z -' -EZP(p, ç2, @). Então,

EJZZrl = ppr 2.#'(0)Q

.4 demosZraçâo deste resuZtízdo pode ser ezicontrada em Worzg e I'l/a7zg r/a02y-

Proposição 3.2.1 Soam Zi i=y EZ7,(pi,(2,@), í = 1, . . . ,rz, B = (bk,) uma matriz sàméírãca de

dim.nsão n x n, Z ..,Z.)" e p -(p:,...,p.)" m«l,á«. de hímen.ã. n xp. Ent'o

zlz''nzl 2Ó'(o)t,(B)o.

Demostrüção .

ZIZ"-eZI - -El>1: >: Z,*.Z~Z:l - -Eilll: Z,«Z*Zkrl + Zl>1: )i: Ó*,Z*Zrl
k=1 s=1 k=1 k=1 s#k

: Z,tk(PkPr 2@'(0)Q) + ZlE: >: bk.ZeZ:l
k=1 k=1 s#k

pkp{ 2ó'(o)o )il: bkh + >1: >1: bh.PJ;pl"
k=1 k=1 k=] s#kn n, 72,

pkp: 2ó'(o)oEl: z'J;~
k-:l s::k k:=l

- P'-BP 2@'(0)t,(B)Q..

Assim, sob as condições do modelo definido em (3.1) e (3.2) e usando o resultado da Proposição

3.2.1, temos:

z*lw'l'' :wl :x 2Ó'(o)t,(}'' :)A.

Pala uma matriz A dada, desde (3.3) e (3.8), temos que a única log-verossimilhança corrigida

pala o modelo definido em (3.1) e (3.2), é dada por

(3.8)

Z*(#,b;Lr,}'')-'(a') ibi(}'' }ç'/3 UZ,)'(}'' U'P Ub)
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+ 2@'(0)tv'(}' :)praz + b7'E *Z,l (3.9)

Observação 3.2.1 Se suZ)sZãZuá7.mos \'' = /. e @'(0) = 4 ros efeitos a/eaÉóhos não ehsÉem e os

erros de medição têm distribuição TtorTnal) lia e:pressão (3.9), eTttão o resultado aTttev'ior reduz

se à log uerossimàtttnTtça corrigida para o modelo de regressão normal dese7tuolüdo por Nakamura

((1990), P.131).

A equação do encore corrigido U*(P, b; l,t/, y) = ÃZ*(/3, b; I'r, y) = 0 pata b, acltnite uma solução

explícita e é dada poi

bt.t, b(P, I'l/) (U'rU + E i) it/7'(y t't//7) = Url/-i(}" I't//3). (3.10)

Substituindo (3.10) em (3.9) obtemos a log-vei'ossilnilhailça coiiigida peifilada para P,

É;l(P; }r, y) = g(/3, Z,t,v ; }y, }'')

- c(a') 2hl(}''' t't'P ui;,«)"(}'' Ui;l.t,) +- 2@'(0)tr(}' :)pl''A# + ili,X li;wl

c(a') ãbl(r lv'D)a"(}'- t't''P) 2(}' t'T'/3)ruim v+ilb(UTU+E :)l;l.r+2@'(0)tr(1'' :)pl"A/31

c(a')-ãbl(y }t'/3)I"(}'' }t'P)-(}' W/3)rU(UTU+E ') 'Ur(}'' }l/P)+2d''(0)tr(}'' ')pl"API

= .(a') ãS(}'' u'P)'l-r« t/(UTU + E i) 'Ul"}(y WP) 3@'(0)í7'(b'' :)p'rA/3

Desde modo temos que a log-verossimilhança corrigida peifilada pala /3 é

#;l(P;w,V) - c(a') - ã:ã(V }t'p)r\' '(}' }rP) 3d''(o)t'(}' ')praz, (3.11)

em que l,r /.+ UEUre y i=/. U(UTU + E l) IZ-/r

Estores corrigidos

Fazendo uso das log velossin)ilhanças coiiigidas dadas em (3.9) e (3.11) é possível obter os re-

spectivos escoles coiiigidos, U*(P, b; }V, y) e U*(P; I'r, y). Assim, temos

t/*(p,z';ty.y) - ;z*(p,z';tr.r) - 3-iu"(}''' t't'p)(u'u - x':)z'l,(3.i2)

u*(p; }r,r) - }iz;i(p; w, }'') - àiw'l'' '(}'' wp) - 2@'(o)t'(v':)Apl. (3.i3)

Neste caso pode-se verificam que as funções dos escores corrigidos dadas em (3.12) e (3.13)

satisfazem as condições dadas em (3.6) e (3.7) respectivemcnte. Ou seja,

Z*lU*(P,Ó;W.}')l {Ua"(y X/3) (UTU E ')b} b;X,}''),

e
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e

z*lu* (P; I'r. y)l 3 E*lkt''\'' :l'' l,rV iPVr/7 2@'(0)tr(}'' ')API

- 3{z*li.v"v "l''l z*l»'\'' 't'r''lP 2Ú'(o)t,'(}'' :)AP}

- $1x"b'' 'l'' (x''\' :x 2Ó'(o)[,(}'' :)A)P 2é'(o)&,(}'' :)AP}

- $.Xl"L' '(}" XP) = U(P; X,y),
em que

U (/3, b; X, }''') âr(P, ó; x, v) e u(P; x, r) ã g,(p; x, }'')

Seja E+ a esperança com respeito a y e b. Portanto E; :: E+.E* coiiesponde à esperança global

(incondicional). Então segue que

EIU*(/3o; }r, y)j - É;+E*lU*(Oo; }r, }'')l = E+j;ãXa"\''':(y XPo)l = 0,

ürn que /3o é o verdadeiro valor de P. Isto indica que a função escore corrigido é uma função escale
não viciada.

Observação 3.2.2 Observe que l)odemos obter Q log-uerossimilhançn cor'úgidü (3.11) a punir de

(3.5) e (3.8) diretameltLe, sem (3.9). No entanto, para ot)ter as estimativas dos eleitos aleatórios

deve ser empregada Q \og-uerossimilhançü con'igàdc. conjunta (3.9).

De (3.13), obtemos a matriz de informação observada coiiigida como

/*(#; w, v) - -ij:j;u*(P; }r, r) - &lw"l'''-:kr + 2Ó'(o)t'(}'' ')Al-
(3.14)

A matriz de informação esperada corrigida é dada pol

/(/3;X,y)(P;ly,}'')l(Xa"y 'X), (3.15)

e portanto a matriz de informação de Fishel' corrigida é

.r'(p; x) - z' -E*l.r*(p; w, }')l - 3(x'l' :x) (3.16)

As expressões (3.15) e (3.16) são idênticas pois nosso modelo (3.1) é linear

Esticadores do escore coi'rigiclo
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De (3.13) e (3.10), temos (lue os estimadores de escoie coriigiclo pala P e b, denota.dos poi /3; e

b;, respectivamente, são dados poi

{T'rry il,y+ 2@'(0)tr(y l)A} IH/a"y ly, (3 17)

(3.18)

e

xu'\'' '(}'' }í''P;).

Neste caso o valor previsto y :: }t//3; + Ub} de y coincide com Py; e o vetou cle resíduos

ê - y ? = QV, em que P = / y ' + y :l'rltP'ry l1,1,' + 2@'(0)t7'(}''')A} 'H/ry ie

Q :: / P. Pode-se notar que se os efeitos aleatórios não existem e os erros de medição têm dis-

tribuição noilnal, ou seja y = /« e @'(0) = 4, então y e ê deduzem-se aos resultados de Nakamuia
(1990)

A seguia' apresentamos piopiiedades assintóticas pata os estirnadoies de escale corrigido (3.17)

e (3.18).

3.3 Propriedades assintóticas dos estimadores do encore corrigido

Note-se (lue as Proposições ] e 2 de Nakamuia ((1990), p.] 29) não são aplicáveis a nosso modelo

especificado em (3.1), uma vez que y -., Arn(X/3, a'y), ou seja, os componentes de y não são mutu-

amente independentes. No estudo desenvolvido por Zhong et a1. (2002) são apresentados I'esultados

assintóticos pala os estimadores do escoie coiiigido no caso do modelo linear misto quando os elmos

de medição têm clistiibuição normal. à/lostiamos a seguia, sob condições de regularidade conve-

nientes, resultados assintóticos para os estimadores clo escole corrigido dados em (3.17) e (3.18).

Neste tias)alho assumimos que todas as derivadas relacionadas com as log-verossimilhauças cor-

rigidas existem e o patâmetio P é identificável. Também assumimos que quando n + oo, as seguintes

quantidades possuem limites finitos: n iXry iX, n iXTU, 7z-l(Ul"U + E i), rz'lXl"y 2X,
n 't,(}' '), e n 't,(}' ').

Lema 3.3.1 $ob as condições de regularidade acima, temos

n ilWry il,r+Xu"y iX+2@'(0)tr(y ')A} = O.(n 4). (3.19)

Pro'uct

Da equação (3.2), temos

l,V'l"V'-it,V Xry iX - Xry-i(5+(5l''y tX+(5ry lõ

n-tll,t/a"V' 'W' x'\' :x + 2é'(o)t,'(}' :)A} rz ilXry iõ + Õ7'y iX + (;},
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em que C' = õ'rt'' 'õ + 2@'(0)tr(y :)A.

Neste c-se õ(õi,...,.5.)r com .5{ yZÍ.(0,A.,.,), á = 1,...,n, e

Zlõl = 0 e EÕ = C'ou(uec(õa")) = -r«® 2@'(0)A. Assim, temos

EFEITOS NílSTOS E ERROS ELÍPTICOS NAS VAKÍÂVEig.3

Ejn-4X'L'' 'ÕI

E. 4x,.v ,; -Cou(uec(n'4õa"y 'X)) -n iXrr 2X® 2@'(0)A.

Pelas condições de regujaiiclade o limite cle rz iX7'y-2X existe quando n --} oo. Portanto temos

quem :XTV lõ=O,(n {). Damesmaforma, " 'õry iX-O,(rz 4).

Pala completei a prova, falta mostiai que n IC' = OP(n 4). Desta forma, consideremos os
elemel)tos de O, C.,Ó, na posição (a, b). Então

e

C.,ó = >: >1: ó:.yijõ.fz, + 2ó'(O) >. b''::A.õ
{-lj-i {-l

L''J),A=(A.õ),i,.j l,...,n ;«,b=1,...,p. Nes

EI.5{..5iól = 2@'(0)A.z,

EIÕ{«ÕJÕI = 0, á # .j

e porta.nto .IÇloabl :: 0. Além disso, temos

n n n. 72.

Zlc:,.l 1: : 1: Elõ{.ójóõÉ.,.5/ólV:j1'*' 4@'(0)'AIÍÓltr(y :)}'
{-ij-ík-lz-i

{K.P(0) >:(}'':')' + 4#''(0)' >1: }:(}'':'j):}
i-l {-i j#{

+A:.{2n+(o) >:(}'::)' 4#''(o)'tr(y'')}, em que K@(o) - gílgli .
á-l

O resultado acima é obtido considerando os irlomentos das distribuições elípticas (ver lvlaruyama

e Seo, (2003), p. 218). Neste caso

. ZIÕ:.Õ3,1 (0)(A-Aóó+ A:b);

. Elõ:,õ?ól=4@'(0)2A..Aõõ; i#.j; á,.j=1,...,n.

E'rÁ..Í..Â. Á..l /'n\2.t2. ;..Z;. = ; l

e

e m,3cl'3 ab) ) ./ a-)
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e Os demais termos de EI(5i.õJÓ(5k«(5iÓI são todos iguais a zelo

Pelas condições de iegulaiidade o limite de rz ltr(V 2) existe quando zz + oo e, portanto, o

limite cle n IEICn2bl existe quando n + oo. Assim, pela desigualdade de Clhebysllev (veja Sen e
Singer, (1993)), temos que C.,Õ = o,(rtâ), ou seja, n :C' = O.(n ;).o

Teor'enla 3.3.1 /3l; é assinÍoíácamente norma/ cariz velar (/e médias /3t e malha de couaüârzcãa

assintótica, Cml.B;), dada por

C'ou(/3Z) = a'(Xl"V 'X) : + (XTV' 'X) :B@(X''y 'X)'':

em. que B.É = 2d''(0){a2tr(V i) +/3r(Xa"y 2X)/3tIA

(3.20)

Prova

Fazendo uso da expressão (3.19) do Lema 2.2 o estimados do escol'e corrigido pata P dado em
(3.17) pode sei escrito como

PZ = {FI/ry i!,r+2@'(0)tr(y :)]\} :l't/a"V 'y

{rz 'Xry IX+O.(n {)} :l'VTV ly

(n {)} '(n :Xa"y 'X) 'l't/l"V' 'l''

{)}(n :XTV :X)'"tt/]"V' 'y,

em que a igualdade, {/,+ OP(n {)} l = /p +OP(n ;), é obtida pela expansão em série de Tayloi-

PortaJlto, temos

v'ãÕZ + O,("'4)}(" 'Xrb''lX)':-LW"\' :y.

Assim, pata estudar o comportamento limite de (3.21) é necessário analisei as propriedades assin

Eólicas cle € = Ltrl"y ly' q'n

(3.21)

Seja y'{ = 1'©l'r a decomposição espectral de V''{ , eln que I'l'r = /n, ® . dáag(Ài ã , . . . , À;2)

e ÀI , . . . , À,, os autovalores de y. Então temos

l l

( - -!:Ft'"\.'' 'l''' - -Ltt''r.}rv' {l'' - +::ú'''Dv-,g'n N'n I'n
e Wr = 1'rtV e y - Fry 4V. Neste caso

x'lÚ'l c'.« l«c( }Ç'' ) l FTF 6, 2@'(0)A .r. ® 2é'(o)A

e

f' «'Nn(I'7'l'' {XPo,a'.r.)

O Z-ésimo elemento do vedor € é dado poi
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'. -à$ «,*;;* -à$ «::,

em que aÍZ :: I'rüÀi :ll, { = 1,. . . ,n. Como cvlt, . . .,a.Z são independentes e o limite de Var({1)

existe quando rl -, oo (veja IJiais pala frente), pelo teorema do limite central, e{ é assintoticamente
normal

l

Além disso, colho o limite cle rt iXa"y IX existe quando zz # oo, então (3.21) pode ser escrita
como

v'ãP;l - (" :x'v'''x) ' LLt'''l'' 'l''+o.("'4) - Ã/ 'e+o,(" {), (3 22)

em que .A/ :: n iXTV IX.

Decorre de -8lFVU"V iyl - X'rl/ IX/3o ou Zl€1 = vãA//3o que «ã(/3@ /3o) é assintoticamente
normal com média zero.

Para encontiai a matriz de covariância assintótica de /3l;, (3.22) é reescrita da seguinte forma

vã(/3; Po)=.A/ 'e v/ã/3o+0,(n {)=JA4 '{ À : /«i/3o+0,(n â)

=A/ '(e &/«ãPo)+0.(n {)=A/ '(e Zl€1)+0,(n'{).

Portanto, temos que (Jou(«ã/3Ó) = A/ l(;ou(e)A/'i . Neste caso, denotamos poi C'ou* à matriz de
covaiiância com respeito a I'r dado y e b e C'ou+ à matriz de covariância com despeito a y e Z)

Assim, a matriz de covaiiância de € pode ser obtida pot

C'«,(e) = Z+lC'ou*(e)1 + aou+lE*({)l,

em que

C'ou*(e) = C'ou*(n'lW'a"y iy) = 2@'(0)n iyry 2yA

E*(e) = E*(n {W'rV :l') = n {XTV'-iY'-

e

Então, temos que

C'o«(e) .2@'(0)n IE+lyry-2yjA+ n IC'ou+lXry iyl

2@'(0)n ila2tr(y i)+/3o(Xry 2X)/3oIA+n ta2XTV tX

= n ilBé+a2X7'V tX}, cujo limite existe quando n + oo devido às condições de iegulaiidade
estabelecidas no pieselite trabalho.

Finalmente temos
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c'«,(v;iPZ) (C)À'r : Ã/ 'ln :Bé+ «:A4lÀ4 '

c«,(P;) rz iiv iBén IÃ4- l+a2n-lÀ/ L a2(Xry iX) l+(Xa"\'' iX)'iBÓ(Xl"y IX)'l.Q

Se l.ão houver erro cle medição, ou seja A = 0, então C'ou(/3;) = a'(Xl"y 'X)'', que cor-
responde à nlatiiz de covariância pala modelos lineares mistos. Pode se notar também que se os

efeitos aleatórios não existem e os eixos de medição têm distribuição normal, ou seja V = /« e

@'(0) 4, e-tão B {na'+Po(X'''X)P}A.

A rnatiiz cle covariância assintótica dada em (3.20) também pode ser expressa coar)o

Cou(P;l) X) : +/+(P;X) :(a 'Bé)-r+(/3;X) ';

veja (3.16). Assim, (3.20) é estimada poi

(3.23)

c'ou*(p;) }y. }') ' + r*(p;; }t',y)''(a 'a;)r*(p;;Ft', }') ',

em que /3; 2@'(0){a2tr(y ') +/3@r(XTV' 2X)/3Ó}A.

(3.24)

O teorema 2.1 é lama extensão do Nakamura((1990), equações(3) e(4), p. 130) pala os !novelos

lineares mistos, e implica que /3l; é consistente (veja a expressão dada em (3.22)). Assim, temos o
seguinte corolário:

Corolário 3.3.1 Sega /3o o ua./or verdadeiro de P, enZâo Pl; é corzsísZezzíe em probab{/idade e /3;l

Ot- 0.(n à).

Observação 3.3.1 0 esZámrzdor do esGoTe comigído para P, P*, é /oríemente consistente de ordem

n b sob um nl.odeio de eleito fico (Nükurn.urc. (1990)). No eltLanLo, em nosso modelo, o estimados

é fracaTnente covtsistente com o mesmo ordem de conuergêTtcia, jú que tem uma estrutura extra de

coTnelação resli.ltuTtte dos efeitos aleatórios

O teorema 2.1 considera as propriedades assintóticas (to estimados do vetou' de efeito fixo /i;.
Para a estimativa dos efeitos aleatórios (Robinsoii (1991); Lec e Nelder (1996)) neithum resultado

análogo é obtido ein Nakainuia. Assim, em nosso caso apresentamos o seguinte teorema:

Teorema 3.3.2 Sda bt = b(/3t) dado em rS.J09, então b; bt = OP(n 4) e é assántot comente
n07.maZmerzte dístr puída com mrzthz couahâncía assá7ztóticíz

Co«(b} Z'.) 'M2C''"(Pl;)jWg7'.A41,
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em que À4i = n l(Ul"U + E 1) e i\42 = n it/rX, calos Zimàíes ezlsZem quando n H oo acuado às

coTtdições de regulaúdade estabelecidas no l)rebente trabalho

Prolla,

Usando as expressões dadas em (3.10) e (3.18), temos

(U'rU+ E i) 'U'rl'T/(P; Po)

{n '(Ua"U+E ')}''l" :C/a"X+0.(" {)}(/3l; /h)

A/Í'lj\42 +0.(n'{)}(/3; Po)

(P; Po) J\4Í:0p(" ê)op(n 4)

= A/Í'.A42(P; - 0o) + Op(n ');

aqui usamos o resultado n ilha"W UTX} = OP(n à), cuja prova é semelhante à demonstração

da expressão (3.19) do lema 1.2.2. Então, desde o teorema 2.] obtemos os resultados desejados.o

Os resultados acima são semelhantes aos dados em Lee e Neldei ((1996), p. 651), pala os modelos
sem os erros de medição.

3.4 Iníiuência local no modelo linear misto com

erros elípticos nas variáveis

O objetivo desta secção é desenvolver diagnósticos de influência para o modelo modelo linear

misto com erros de medição elípticos apresentado em (3.1)-(3.2). A partir da proposta cle Zhong

et. al (2000) aplicamos o método de influência local desenvolvido poi Cook (1986) baseado na log
verosimilhança coiiigida perfilado para o parâmetro de efeito fixo /3.

Seja Z*(/3) a função de log-verossimilhança coiiigida perfilado pala /3 do modelo postulado dada

na equação (3.11). Denotalemos poi r*(/3lh) a função de log-verossimilha.nça corrigida peifilada
pala /3 c]o mo(leio pertuibaclo

Coilsidele P; e /3;,h as estimativas de escoie corrigido sob r*(/3) e Z*(Plh), respectivamente.
Assim, podemos aplicar de maneira natural a teoria de Clook (1986) considerando como medida de

influência o a/astamenZo da uerossímiZhança com'ãgãda

Z.D*(h) (P;l) Z* (P;,h)}.

Nosso interesse é encontrar clireção de máxima curvatura normal, (Z.,,.,, ou seja, o autovetol
normalizado correspondente ao maior autovaloi da matriz

l
P-ÕFL b,
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em que

z - ::;PI'-,; A - ?l:l:iP i,: pã;,'' ;ho )

com ho o vetou (te não perturbação. Neste caso a matriz L (dada em (3.14)) é

;b ltVTV' ' W + 2@'(0)tr(b'':)AI

e a estimativa do escoie coiiigiclo de /7 (dada em (3.17))

0Z = {1,t/l"y il,r + 2d''(0)tz(y l)A} ll't''ry iy.

Os esquemas cle peltuibação aqui considerados são pettuibação na variável resposta, peitui

bação em uma particular variável explicativa contínua e ponderação de casos. A seguir sao apõe
sentadas as expressões das matrizes z\ e F' para cada esquemas de pertul)ação.

3.4.1 Pertubação da resposta

A peiburbação da resposta observada y é introduzida mediante a substituição de y por yh -

y + h, em que A é um vetou de perturbações n x 1. Neste caso temos que o vctot dc não perturbação

é /to :: 0 C R". Assim, a log-veiossimilhança con'igida perturbada fica dada por

Z*(Plh) - '(a') ãbi(}' + h }vP)'\''':(}'' + h - }1//3) + 2«''(0)t'(1' ')P'API, (3.25)

em que y := /. + UEUa" e V' l -r. U(U't/ + E':)':U'

Usando resultados cle diferenciação sobre Z*(/31/}) dada em (3.2õ), obtemos

ag* (PIA)
-3ttÇ'''l'-'tt'p w'l'' -Y'' }v'\'' lh+ 2@'(0)[r(y l)A/71,

e portanto

:HP -i'"'«''
Assim, lleste caso a matriz de perturbação é dada por

A - e:lglPip-p;,«-,.. - ;u''v'-:

Com o resultado antetioi pode sei obtida a matriz F = Ar/., z\ e que neste caso fica dada

por

l
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F' {trrV ]tt/ + 2@'(0)t7(}' :)A} :LPa''\'' :

em que

Q-i. p
e

P::l. V' l + l,' :t.t'lPr"y 'L}'' + 2@'(0)t,'(y :)A} 'H''L' ;

3.4.2 Pertubação das variáveis explicativas

Neste esquema o interesse principal é investigar o mail condicionamento entre algumas colunas

da matriz de planejan)ento observada W, por exemplo, peiturbaildo a k ésirna variável explicativa

(observada) contínua na forma I'rh = }1,' + /tr7r, em que /} é um vetou de peltuibações rz x l e v7x;

uln vetou p x ] com um ] na A-ésin)a posição e zeros nas ouvias posições. Nesse caso o vetou de não

peituibação é Ao :: 0 C R". Assim, a log-veiossimilhança corrigida peituibada fica dada por

r*(PIA) = c(a') - ã:Í l(}'' -- T'Ph/3)r\''': (y }V/.P) + 2«''(0)tr(}'' :)/7rA/31,

em que }' = -r«+UEU'' e b''-: = /. U(UTU+ E ') :Ua"

(3.26)

Usando resultados de clifetenciação sobre l?*(#l/}) dada eln (3.26), obteiJaos

eg:ilgi = $1LyhrV' 'l'' W#'\' :WhP 2@'(0)tr(}'':)API

$ll,rry ly+r7khl"V' iy W7'y - l }y# }VTV' ihOr/3 77kAry IWP

77x;h7'V lh77r/3 2@'(0)tr(y i)API,

e portanto

el:lgiP - ::; [«*»'''" : p'"""': q*Pa"trl"y ' 2pk77khl"y ll

Assim, a matriz de perturbação fica dada por

A - elll::lP]p-p;,"-«. - 3 [o*ê" n''v-:],

2r - y' ? C?y com y = t,VP;+ Ub@ e Px;ó coiiesponde ao k-ésimo elemento do vetou /3;l

Com o resultado acima temos que a matriz F fica dada poi

F' {tt''T'' :W+ 2@'(0)t,(y ')A} :qkê'
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2PÉ.aor{ Ury l V + 2é'(0)t'(1'' ')A} 't'l''ry : +p;.:(I''' C?)l

Pode se notar neste caso que se os efeitos aleatórios não existem e os ecos de ttledição têm

distribuição noima], ou seja V = /« e @'(0) = 4, então a matriz F ieduze-se ao resultado de

Zhong et. a1 (2000)

3.4.3 PrlTlr4nr:,.-ãn ''] í' r'nqrlq
Kyuv uu vuuvu

Collsideie atlibttir cima poiideiação ai-bitiaiia pala a log vel'ossimilhança coiiigida individual
como

r*(Plb) - >1: h:r;(P),

em que h =(hJ,...,h.)r denota o vetou de ponderações, 0 $ A{ $ 1, pala { - 1,..., rz. Podemos

notar que pala h{ = 0 e hj = 1 para .j # i excluímos o á ésinlo indivíduo cla csptessão do logaritmo

da verossimilhailça coiiigida, e que o vetor de não peituibação é ho -: l C IR". Assim, a log-
veiossimilhança corrigida peitut boda fica dada por

n

l2

r*(PI/}) - c(a') ã:jl(}' - H'/3)rH}' :(}'' }VP)+ 2#''(0)t'(Hy ')PTAPI, (3 27)

em que

y=/.+UEUr,y 1./. U(UTU+E i) iU7 eH=díag(hi, h.)

Usando resultados de diferenciação sobre l?*(#lh) dada em (3.27), obtemos

g-ilgiU $1lyrH}' l(}' n'p) 2d''(0)tr(Hy ')API,
e portanto

?lllgl:ii} dáag(}'''' (}'' - }rP)) - 2@'(o)APf"dáag(}''

em que l = (1, . . . , 1)r € 1R"

Assim, lleste caso a matriz de perturbação é dada poi

' )] ,

Éllllglli IP-P;,À-h. IWr.Zá.g(êr) 2@'(0)A/3;f"dáag(1''')l,

êr -Y' t (2r com y = t't''P; + Ub
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Com o resultado antes'ioi a matriz .F fica dada poi

F $ 1dáag(êr)}t'lWl"b' l }Ç' + 2@'(0)t7(b' ')A} ' }l'rdáag(ê'r)

4@'(0)dias(êr)WlLVTV ]W+ 2@'(0)ír(y :)A} :AP;llr.ZÍag(V :)

+4@'(0)2PÓTAll,t/ry ]1,1/+ 2@'(0)tr(y ')A}'iAp;dáag(y ])J.dáag(}' ')l,
em que J. corresponde a uma matriz cle limos de dimensão rz x r!

3.5 H'ct l ld n d n e; -l. - l n p; ..

HV V q.4L\.A v \,L\J JXXXX LLXt.eP\ÍLAlv

Nesta seção apresentamos um estudo cle simulação a fim de avaliam o desempenho do esLiinador

do escale coiiigido pala os parâmetros de efeitos fixos proposto na Seção 3.2 e iltlsti-ai o método de

influência local desenvolvido na Seção 3.4. Os dados são gerados a partir do modelo (3.1)-(3.2) com

uma distribuição e]íptica em paiticu]ai do eito de medição (noima] ou t-Studellt t(p)), chamada
"distribuição verdadeira" e as estimativas do escale corrigido dos palârnetros são calculadas usando

diferentes distribuições elípticas, chamada "distribuição assumida".

O seguinte cenário foi consiclelado para a realização das simulações: p = 2, selecionando valores

fixos dos parâmetros/3i:: 1,/32:: 2, a?:: 0.25 e a2:: 0.36. Os elementos da matriz de planejamento

X foram gelados da N(0, 1), os efeitos aleatórios b. da N(0, a?) e c,j desde JV(0, a'); r = 1, . . . , Z,

.j = 1, . . . ,ri,. A matriz cle escala do erro de medida é considerada colmo A = dáag(0.09, 0.09) para

diferentes clistribuções elípticas (Normal, t(L') com u = 3, 8, 50 e É;P(u) com p = 0.9, 0.4, 0.4, 0.9)

consideradas como "distribuições verdadeiras". Neste caso, as "distribuições assumidas" para estimei

os patâmetios de efeitos fixos são as mesmas que foram defiitidas pala as "distribuições vercladeirm"

Os seguintes tamanhos cle amostra foram consicleiadas pala simulação: ni :: nu :: n3 :: rz.J

ns :: 40 com Z :: 5 e n = 200. Os resultados são apreseittac]os nas Tabe]as 3.] e 3.2.

A qualidade do método cle estimação é avaliado por meio das medidas empíricas da média, eno

quadrático médio (EQM) e o viés das estimativas. Pode-se notam das Tabelas 3.1 e 3.2 que nos casos

em que as distribuições verdadeiras e assumidas são as mesma, obtemos resultados espetados com

relação às medidas de qualidade estabelecidas. Por exemplo, quando o modelo assumido está longe

do verdadeiro modelo o EQÀ'l aurnenba coiiforine o esperado, neste caso o impacto é maior quando

a verdadeira distiibução elíptica é cle caudas mais leves que a normal e a distlibução assumida pa.la

o pi'ocesso de estimação possui caudas mais pesadas que a normal.

Na Figura 3. 1 apresentamos o comportamento dos estio)odores de escoie corrigido (EC) e Naive

(Ingenuo) de Pi e P2, para diferentes valores do parâmetro de escala do erro de íiledicla, ag, con
siderando A = díag(ag, a:) e nl = n2 = n3 - n4 = ns = 40. Especificamente, nos gráficos (a) e (Z))

da Figul'a 3.1, consideramos uinà distribuição com caudas mais pesadas que a Normal, neste caso

a distribuição t(p = 5). Nos gráficos (c) e (d) da Figura 3.1, usamos uma distribuição com caudas

mais leves que a Normal, EP(P = 0.4)
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Tabela 3.1: Resultados da simulação do MLMee baseada em 1000 repetições (Normal, t(v) com v = 3,8,50).
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição

Assumida
Distribuição Verdadeira t(3)

Bi=1 Bo =2
Média EQM Viés Média EQM Viés

t(3) 1.02426  0.03114 -0.02426 2.06168 0.04658 -0.06168

t(8) 0.88614  0.03161 0.11386 1.77502 0.08238  0.22498

t(50) 0.86579  0.03392 0.13421 1.73264 0.09882  0.26736

Normal 0.86095  0.03449 0.13905 1.72734 0.10390  0.27266

Distribuição Verdadeira t(8)

Bi=1 Ba =2
Média EQM Viés Média EQM Viés

t(3) 1.18404  0.04656 -0.18404 2.36765 0.15045 -0.36765

t(8) 1.00128  0.00585 -0.00128 2.00343 0.00624  -0.00343

t(50) 0.97753  0.00628 0.02247 1.95059  0.00838  0.04941

Normal 0.96910  0.00643 0.03090 1.94417 0.00863  0.05583

Distribuição Verdadeira  t(50)

Bi=1 Bo = 2
Média EQM Viés Média EQM Viés

t(3) 1.22406  0.06326 -0.22406 2.44555 0.21392 -0.44555

t(8) 1.03044  0.00645 -0.03043 205435 0.00823 -0.05435

t(50) 1.00298 0.00488 -0.00298 2.00314 0.00502 -0.00314

Normal 0.99594 0.00503 0.00406 1.99163 0.00456  0.00837

Distribuição Verdadeira Normal

Bi=1 Bo =2
Média EQM Viés Média EQM Viés

t(3) 137570  0.15382 -0.37570 2.75653 0.58899 -0.75653

t(8) 113713  0.02225 -0.13713 2.27760 0.08060 -0.27760

t(50) 1.10469  0.01346 -0.10469 2.21038 0.04705  -0.21038

Normal 0.99646 0.00461 0.00354 2.00253 0.00472  -0.00253  
Da Figura 3.1 pode-se notar que os estimadores ingenuos dos parâmetro 31 e 85 dos modelo

simulados (t(5) e EP(—0.4)), se tornan muito viesados com aumento do parâmetro de escala do

erro de medida, oz, en quanto que os respectivos estimadores do EC (ECt(5) e ECEP(-0.4)) são

bem comportados. Um comentário importante que se resgata destes gráficos é que se os erros de

medida tem uma distribuição simétrica com caudas mais pesadas que a normal, o impacto no viés

é maior se estimamos de maneira ingênua os parâmetro 5, e /», em comparação ao caso em que os

erros de medida tenham uma distribuição com caudas mais leves que a normal.

Finalmente ilustramos o método de influência local sob esquema de perturbação da variável

resposta e ponderação de casos. Simulamos um conjunto de dados (St(3)) com erros de medida

t-Student com v = 3 graus de liberdade e parâmetro de escala oz = 0.09 considerando p = 2,

A = diag(02,0%) em =n9=n3=9mnÁ]4=mns = 40. Neste caso vamos supor dois cenários para

analisar os potenciais pontos influentes através do método de influência local. De fato, em nossa

análise assumimos que os erros de medição são normais (longe de sera distribuição hipotética) e um

outro caso em que os erros de medição vêm de uma distribuição t-Student com v = 3 (distribuição
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Tabela 3.2: Res'u/lados da sãn ?Ilação do &/LÀ/ee Z)acenda em -r(700 repetições f'fV07'zriíl],

0.9, 0.4,0.ó,0.91
EP(p) co«. «

Distribuição
Assumida PE(-0.9)''

0.00300
0.00545
0.03358
0.39256

9651.500

h'média

PE(-0.9)'' l 0.99984
PE(-0.4)'z l 1.02047
PE(0)=Noi'illal l 1.07724

PE(0.4)'l' l 1.27650
PE(0.9)'p l 8.89865

KQR4
0.00259
0.00314
0.00909
0.08142
153.876

Distribuição Veidadeiia

Viés
0.00016
.0.02047
0.07724
.0.27649
.7.89865

Nlédia
2.00249
2.04761
2.17261
2.62110
3o.088

Viés
0.00249
.0.04761
.0.17261
.0.62110
.28.088

Distribuição Verdadeira PE(0)anormal

EQÀ'l
0.01259
0.00812
0.00367
0.06612
8.33838

h,léclia

PE(-0.9)'l l a:93582
PE(-0.4)'z l 0.95309
PE(0)=Noi-mIaI l 1.00025
PE(0-4)'p l 1.16149

PE(0.9)'' 1 4?!!W

0.00784
0.00613
0.00458
0.03359
11.36846

Viés
0.06419
0.04691
-0.00025
.0.16149
.3.21586

h/média

1.90192
1.92948
2.00361

2.24551
4.84993

Viés
0.09808
0.07052
.0.00361
.0.24551

.2.84993

Média

PE(-0.9)'' l O.551jãÍ
PE(-0.4)'z l 0.56204
PE(0) l 0.57847
PE(0.4)'p l 0.63021

PE(0.9yp l 1.05149

(p: distribuição elíptica com caudas ITlais pesadas que a distribuição llormal
cZ: distribuição elíptica com caudas rl)ais leves que a distribuição l)oi mal

verdadeira). Os esquemas de perturbação que consideramos são: perturbação na variável resposta
e podeiação de casos.

Considerando a Figura 3.2 notamos que para o esquema de perturbação na variável resposta

quando o erro de medida é normal são identificados os casos 1, 78 e oittios mais como influentes

em (PÍ,/3;)I". Cromo é espetado, a influência é reduzida se consideramos a verdadeira distribuição

(t-Student com p = 3, cauda mais pesada que a normal). Podemos destacam também que para
o esquema de ponderação de casos sob erro de medida norma], os pontos 127 e ]09 aparecem

conho potei[cialmente influentes, et]quar)to que para a distribuição t-Student cona p :: 3 a influência

é reduzida substancialmente. Assim, nossa conclusão pala este exemplo é que as estimativas do
escore col'rígido de (PI ,P2)r padecem sei mais robustas a erros de medição afastados.

  Dista'ibuição Verdadeira PE(0.9)'p  
                  
EQM Viés Nlédia nQM Viés

0.20495 0.44415 1.23232 0.59620 0.76768
0.19976 0.43796 1.24397 0.57871 0.75603
0.18638 0.42153 1.27474 0.53387 0.72526
0.18638 0.36979 1.36985 0.40765 0.63015
0.07729 0.05149 2.05700 0.06683 0.05700
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Figura 3.1: Compor'tamenZo do EC de Pi e /32 corri aüme7zto do pa7'âmeZ7'0 de esGUia do en'o de nzedÍda,
calculadas em mediu de 1000 rép!facas e amostras de tama7ilLO lti = vi2 = 71a = n.! -: lls = 40.

(a) (b)

a)
m

a)
a)

'-+

'-q'

ECt(5)
Naive

ECt(5)
Naive

0.00.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Parâmetro de escala do erro de medida Parâmetro de escala do erro de medida

(c) (d)

m
a)

ECEP( 04)l
Naive

ECEP(-0.4)
Naive

0.00.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Parâmetro de escala do erro de medida Parâmetro de escala do erro de medida
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Capítulo 4

l\41odelo estrutural simétrico com

intercepta aleatório

4 ] 11ltrodurão'y-'

Neste capítulo estuda se o ii)odeio cle regressão linear sin)pies com inteicepto aleatório quando

o verdadeiro valor da variável independiente é medida com ergo.

O modelo de regressão ]ineai simples covil eixos nas variáveis, também conhecido como modelo

com eira de medição simples, À/E&/ simples, (veja, poi exemplo, Fuller, 1987 e CI)eng e Van Ness,

1999) é definido poi

X = cr + /3zi + e{, { = 1, . . . ,zz, (4.1)

(4.2)t,K = zi + (5{, i = 1, . . . , n,

em que (5í tepiesenta o coilespondente erro na medição de zi. Neste caso, o principal objetivo é
iealizat inferências sobre os paiâmetios estruturais a e /7 a partir das observações (X, T'K), {=

1, . . . , n. Com este propósito, o seguinte postulado sobre os ermos aleatórios eí e (ii é comumente
aceito:

,(f ;))
Existem)l duas versões do À/Eh{ simples, dependendo das suposições sobre a variável regiessor

não observável. Se zl, . . . , z,. são constantes desconhecidas (parâmetros incidentais), o modelo é

chamado J14E&/ simples Hincional, enquanto se zi , . . . , z. são variáveis aleatórias ãád /V(p,::,a3) e

independente dos eixos de medição, o modelo é conhecido como JI/E.A4 simples Estrutural.

Neste capítulo estuda-se a abordagem Estrutural. Assim, com as hipóteses sobre os el'ros aleatórios

e as variáveis aleatói'ias zl, . . . , 2;r. mencionadas acima, temos o .AGEM simples Estrutural Normal,

em que:

41
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.',., l al; + a;l

)) ,p'.:+ «f

Um fato conhecido é que este modelo não é identificável, no sentido de que valores diferentes

clo vetou de parâmetro podem dai origem à mesma distribuição das observações, ver Fullei (1987)
e Kendall e Stuait (1979). Neste sentido, a falta de identificabilidade em geral impede obter esti-

mações consistentes dos parâmetros de interesse

Uma ma.rleira de resolvem o probjen)a de identificabilidade é colocam restrições sobre os parâme-

tros envolvidos no modelo. Por exemplo, llo modelo ailteiior, pode se stlpor que a variância dos ecos

cle medição, a2, é conhecida ou a lazão de variância dos erros de medição, À = a:/a:, é conhecida.

Para ouvias restrições de identificabi]idade ver ]üi]]ei (]987), Shyi e Gleser (1986), Jaech (1985) e

Cheiig e Van Ness (]999).

Poi exemplo, considerando a condição de identificabilidade em que ag é conhecida no &/EA/
Simples Está'utuial Normal, se tem que os estimadores de máxima veiossimilhança de a, /3, p,, a: e

a:, decotados poi' â, P, ji., a3 e 8e2 i'espectivamente, são dados por (vei' Clleng e Van Ness, 1999):

â = y /31't/

Õ- Swr
sã, .:

P,

a: - sh «g

a: - S$ paâ:3

em que

sh -l;>1:ÜK{-1

.} - l;Ê'«{-1
P')'

sh« - 1; EW':{-1
}t')(b }'')
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Pol' sua vez, o modelo linear com intercepto aleatório é uin modelo amplamente utilizado no con-

texto de medidas repetidas ou dados longitudinais. O modelo pode sei escrito na forma (NlcCulloch

e Seaile, 2001):

E lz/::í l«{l a + a{ + /3zij, á = 1, ,m: .j = l (4.3)

em que y{.f representa variável aleatória da resposta pala o .j ésimo individuo no { ésimo grupo ou

cluster, z{.í é a covatiáve] observada associac]a a Z/{j e P collespon(]e ao coeficiente angu]ai do mode]o

(parâmetro de efeito fixo). Neste caso, os intei'ceptos a + ai são considerados como aleatórios, ou

seja, os aí são tratados como efeitos aleatórios assumindo que ai tT JV(0, a:).

Assim, a proposta deste capítulo é illvestigai a combinação de ter uma componente de intei-
cepto aleatório no À/EÀ/ Simples Estrutural, consicleiaildo a classe cle distribuições de mistura de
escala normal. Chamaieillos a este novo modelo, J\4odeZa estrutural sáméÍráco com árztercepZo

aleatório. Na Seção 4.2 apresentamos e especificamos o modelo proposto. Na Seção 4.3 é desen-

volvido o algortimo EÀ'l pala encontiai as estimativas de máxima veiossimilhança dos parâmetros
cle interesse do modelo. Talnbénl é desenvolvido, na Seção 4.4, o método de influência local de

acordo com a abordagem proposta poi Zhu e Lee (2001). Finalmente, Seção 4.5 apreselltamos um

estudo de simulação para assim ilusti'al o desempel)ho do método de estimação proposto pala nosso
modelo. Também avaliamos mpectos de robustez do modelo através do método de influência local

4.2 Modelo proposto

Consideremos o modelo

yej :: cl + Pz j + aí + cij, (4.4)

(4.5)wij = zi.j + (5ãj, á :: l, m, .j = 1,. .. ,ní

O modelo definido eln (4.4) (4.5) pode ser especificado na forma inatiicial como

}q = ali + /3Xi + ail{ + c{, (4.6)

(4.7)

, .{«.)", Õ: (Õ::, . . . ,Õí.:)' e

t'K = X{ + õ{, ã = 1, . . . ,m,

e-n qt-e b = (yi],...,3/{,.:)I", Xi = (zÍ],...,zi.:)'', ci

1{ = 1«: conesponde a um vetou de uns de dimensão ni x l.

Vamos supor iio modelo (4.6) (4.7) que

; :='E';«:-'-:

sendo Qr: = dáag(a3/«.,a?/«:,ag/«:,a:), Oi = 0«: um vetou' de zei'os de dimensão ni x l e /n; a
ínati-iz de identidade de dimensão rz{ x n{

ã - l, ) Tn., (4.8)

A suposição feita em (4.8) implica que o vetou de variáveis observadas, denotado poi X*
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(X, I'U:)r, jtmtalnente com os efeitos aletoiios, aí, í = 1, . . . ,m, também pertencem à classe de

distribuições elípticas. Dest.e modo, temos que

l3.\:".
(a: + ag)-r«.

0?'

«: -l=1 :" ,'«,*: ( ' (4.9)

r (p'a3 + ag)r«: + :J
em que Ç2nl. :: l Pa2/n:

\. .:lr
dimensão n{ x ni, á = 1, . . . , m.

«::L:

0{

«g

JÍ,.: uma matriz de uns de

Seguindo a abordagem proposto por Pinheiro et a.1. (2001), podemos explessat (4.9) hierarquica-

mente usando a classe de distribuições de mistui'a de escala normal como

iniju. :X'Í JV2n:+ l

(a + /3P.)li
P.l{

0

É(u{)Q««

e

u{ {:y /7(uí; u), á = 1, n2, (4.10)

ou, alternativamente, como

%* 1«:, «: :": m«:(«..-.:,,: , ~«0«:)

-:l«: :=' x- (o, h(«:)«IÍ) ,

«::#H(«:;«), á l,...,m,(4.11)

.17(ui; p) denota a ftmção de distribuição da distribuição da variável de mistura e Ã;( ) é uma função

positiva. Devido às recomendações dadas em Feinández e Steel (1999), neste trabalho consideramos

fixados os paiânletios relativos à variável de mistura u{ no modelo hierárquico.

eln que PX'jaa,ui ::
(a + PP« + ai)lá

P.li
P'«3+ a? Pa3

8) /ni' Neste caso

e

Para evitar problemas de identificabilidade no modelo hierárquico definido em (4.11) vamos

supor que o parâmetro de escala associado com os erros de medição, ag, é conhecido. Assim, nosso

vedor de parâmetros de interesse está dado por 0 = (a, /7, /z., a3, a?, al{)Z

4.3 Algoritmo EM

Utilizamos o algoritmo ENI pala a estimação dos parâmetros de interesse do modelo proposto

na seção anterior. Uma característica chave desde modelo, como já foi mostrado, é que pode ser

formulado através de uma representação hieiáiquica flexível sendo útil para derivações teóricas.
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Seja Y. = (Y*r, ar, vr)I" o vetou de dados completos, edil que Y* = (yl*r, . . . , y=r)I" iepiesenta

o vedor de variáveis observadas pala os m grupos, a - (ai, . . . , a.,)r deí\otam os efeitos aleatórios

e v = (ui , . . . , u.)r correspondem às variáveis de mistura. Aqui consideramos que (al", vl")r é não

observável. Deste modo, sob a representação hierárquica dada em (4.11) o logaritmo da função de

veiossimilhança para os dados completos Y. é dado por l?(#jY.) = >1. r{(OJY.), com

z:(olv.) - -iz'gi®:l 4r:1O(x* - PV.-)''Pí:(%* P,G')

l2

ã''..: .«'.b:; «) ' .,

em que A(ui; p) é a função cle densidade cla variavél cle mistura cona vetou de paiâmetios I' e c
denota uma constante

(4.12)

Depois de alguma álgebia (veja o Apéndica B), temos que

l®'il (a: + ag) +P'a:agl"'

e

com
%* PK'i..,,J'Ç'Í'M* - P.l*'.;,«J - .:( / + aóD + P'.3.g

(4.13)

/]i + ag)(X (a + PP.. + ai)li)''(b (a + PP. + «i)L),

/2{ ' :Pa,(}K p. iÍy '(X (a + #p« + ai)l{),

/3Í = (p'a3 + a:)(W: p.l{)r(Wi P.li)

Assim, usando (4.13) temos que a expressão dada em (4.12) fica da forma

Zi(ajY. ) - Tzog{.?(«3 + "g) + /j'':'g} # ' (t/j /!i + /2i+ /3í

2 a?(a: + aj) + #'a3aj

ã'..«: ' ow''.«"(«:;«)'., ,7'n. (4.14)

Usando a iepiesentação hierárquica dada em (4.10) temos que a distribuição de ai condicional

ui) segue uma distribuição normal com paiâmeti'os« (E*

'(.:i'';*,"J - $B$Tlix ,.: * «a ''dd :r"'al
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"-(.:ix* , «J - "(«J': l(.g ' n'"'l.,g 41,:,,''>'.i.,:l .
Deste modo, a esperança condicional do logaiitlilo cla função de verossimilhattça pala dados

completos, também chamada de função C?, pala o modelo (4.1]) é

e

Q(olo) lv.)lv*, o)
77t

'm q«-e Q(OIÕ) - )l: Qi(010), c'm Q{(olã)
]2

C?ii(a,/3, p., alÍ, gElO)+ Q2i(a:l0), dadas poi

Q::(a, P, p. , a: , a31Õ) Tz.g{«?(.: + 'f) + p:''3'g}

1 (a3 + «g)n:8:
2 a?(a3 + a:) + p'al:ag '

1 i{/ii(âi) + /2i(âi) + /3{}

2 .g(«3+ ag) +P'«?«g

Q,:(«: lõ 4'.,«iÍ ihÜ;:a?+õJ,

em que

il: - z(h '(«:)IK*,o),
e

a: «{lX*,o) oi )}'''«(«:lX*,o)

/li(âi) (a3 + ag)(X (c! + PP. + â{)l{)a"(X (a + PP.+ âi)ii),

/2{ (â{ ) epal:(}K p,li)r(X (a + /3P. + aÍ)IÍ)

Deste modo, obtemos

ag l(ag + "g)(irX a":) - #(P,":'g + a3irw:)l
(ail + ag)(al? + nia:) + #'â3ag

e

a?(ag+aj) +Õ'a3ag l
+ ag)(â? + niâ:) + Õ'a3ag]

Para o valor atua1 0(') = (â('),#(''),p9),a:('),8:('),â:('))r da iteração r, o passo E do algc-

ritmo EM precissa a avaliação de Q(alÕ(')). Na etapa .ü/ mmximizamos a função resultante com
respeito a a, e obtemos assim uma nova estimativa ã('+]). Portanto o algoiitmo Eh/l procede corrlo

segue:
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Etapa Calculei â(') -(,)e co

a:m l(a:n + .g)(trX â(')n:) ã(o(;ig')":'g + a:mito.)l
(&:(') + .g)(a:(') + n:alÍ(')) + p2(,)â:(')ag

c(r)a.i

e

f a:m(a:(") +ag)+P'(")a:m.2 l
[(a]:m + a.)(â::n+ n:â'("))+ p'Wa]Ímag]

e, ein seguida, avaliam em

c? (olha') ) Tz.g{«?(': + 'g) + p'"3'g}[
1 ill'){/«(aÍ')) +/2:(âÍO)+ /3:}
2 a?(a3 + 'g) + p'a3a:

(a: ';gjDe.3«j «: ÜÜ;l'':Í''' -- -Í'b

cona

./'i:(âÍ')) +aÍ)(X(a+Pp« +âlO)li)I"(X(a+#p« +âÍ'))L),

/2i (al') ) P, 1{) a" (E (a + PP, + âÍ'))Í:),

)IX* , ãm )

Etapa Ml: Nesta etapa determinamos #(r+l), maximizando 3. Derivando respeito a 0 :: 0('), obte.

mos as seguia)tes estimativas:

E
{-1

(a3m + .g) iil'){x iT n:(P(')Pg') + âÍ'))} Pma:(') >: Zil") {W:lr
lZ

n:Pg')}

â("+i)

E
{-1

(a:(") + .g) iil')«:

{a'n(a3m + aj) + P'(')a:(')a. } >, il(')ól')
l'}

ã(,'+n r 772. 77Z 77Z -l

2â:mag E(a:m + .g) Ea(')n: {a2n(a:(') + ag) + 0a(')8:nag} E t(,) ,(,)
'"i 'í

>: ilÍO {a:(')Wir1{
{-1

+ Õ(')agX]''1: Õ(')aÍn:(â(')'aãnita' ' +alo)}
Êg'*o

(P'(")ag + a?(')) }: Xllo
{-1

Í''n:E



48 N,IODELO ESTRUTURAL Slh'TÉTRICO COh,l INTERCEPTA ALEATÓR.IO 4.3

â2('+ 1 )

(a:(') + ã'(')«g) >: «:
.g>'õlo.:+a:n l:iil (}K Pg')i:)'(}K Pg')l:)

{-l {-l

lZ

+ag )l:ill0(x(a(') + #(')Íi9')+ al'))i:)'(b(a(')+ ã(')Pg') + al'))i:)
lZ

i-l J /=2(r) . â2í,).2x2V'. Li-t \;?',,«: Ê«: -jl-u-.. IÊ:f''(õ''''."' ,g''::,''"' ,e''':,
i-i J (a:k)+P2Hag)' }:ni Li-l ~

lZ

+(X(ân + P(')Pg') + âÍ'))li)a"(X(a(') + P(')Pg') + âÍ'))i{)

2ãm(}K Pg')i:)"(E(aw + P(')ii9')+ âj'))li)'l
..-...{ r

;2(,+1)ve

1 1 in in m

::1 8:(')ag :n:+(8:(')+ ag) >:üfO.: :Zelo(cÍ:)+ cg))

(a:(')+ag) >:m{ L :-l i-i i-i
lZ

+lPana:m«Í(a:m + .Í) ' 0a(")a:(')l >1:illd(wi Pg')i:)'(}K Íig')i:) ,]Z

1:(i;loa:w + aj'))
{-182('+ i)

em qt-e bÍ') ) + Z,g) +Z,:) e c(') - c(:) + c(:) + c('), onde

2P9)(a:m + ag){n:(a(') + #mPg') + âÍO) Etr},

2a:(') llKX (an + p(')p9') + âm)w/'ii+ p9)(a(') + pnpg')

+âl0)"i P9')X'i:l,

2#wa3nwrlw: Pg')i:},

(a:w + «:)(X(an+Pniig') +al)i:)'(X(a(') +#mP9') +âÍO)i:),

2#(')a:m(wi - pg')l:)I"(X(âm+ PnZig') + alo)i{),
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(Pa(')alÍ(') + â?n)(wi iig')l.)r(}rz Pg')i:)

As iterações do algoiitnio acima são repetidas até que uma I'eira apropiada cle convergência

esteja satisfeita, pol' exemplo, ll0(r+i) ã(r)l l seja suficientemente pequeno. Note que este algoz'itmo
i)ão é computacioilalmente caro e gaiailte estimativas do paiâmetio de escala não negativas.

4.3.1 Esperanças condicionais para o algorítlno EMI

No passo E do algoiittno ER'l coi)siderado na senão anterior requer-se o cálculo das quantidades

iil') . E(Ã; ](ui)IK*,0(')). A seguir apresentamos fórmulas de Ai pala algumas distribuições de
mistura de escala iloimal fieqiientemente utilizadas.

Para fixar idéim, consideiei]ios ]m] vetor aleatório X p-variado com distribuição SA/ATP(H, ç2; H)

e seja u = (X pyr(2 '(X p). Usando, a forma geral pala a esperanças condicional, E(A :(z;)IX)

é dada poi

''* ''««.*, - "ÇH;lJ f;l &l===1"'
Esta esperança da distribuição a posteiioii da função Ã;-] (u) em (4.15) pode ser avaliada usando,

poi exemp]o, o método Lap]ace (veja ]<ass, ] 997). Contudo, pala muitas distribuições lia classe das

misturas de escala normal ê possível obter expressões em forma fechada pala (4.15).

(4.15)

Distribuição multivariada t de Stuclent. A distribuição multivatiada t de Student, tP(p, ç), p), u >

0 pertence à classe das misturas de escala lioimal com k(t;) = 1; e V '- Gama(;, ;), em que H(o)
tem densidade

:5u5-' ]

h(«; «) - 2-fl-iF'-p{
deste modo a esperança condicional em (4.15) fica dada por

B(k'' (")lx) -Í;l:{
Note que a distribuição Cauchy é iecupetada quando p l

Distribuição flash multivariada. Pala a distribuição Slash multivariada, SL/,(p, ç2, p), u > 0

(Rogeis e Tükey, 1972; Lambe e Sinsheimei, 1993) temos que k(u) = je a variável de mistura tem
densidade

h(u; u) = uu(" i), 0 < u $ 1.

Considere a seguinte função gama illcompleta

G(«, Z,)
l

s' 'ezp{ Z,slds
0
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Logo, a esperança E(k l (?;)IX) pata a distribuição flash multivariada fica dada poi

z(É :(«)lx) G(e + « + 1, $)
G(g + «, 5)

Seja P,(a, b) a função de distribuição de uma variável aleatória Gama(a, b), isto é

P.t".b)- -il(Ü.[.' '«pl. b'ld',

deste modo é possível avaliam' a espeiailça concliciorlal em (4.15) usando as facilidades elos pacotes

estatísticos (veja Jamshidian, 1999) como

''* ''«, *, - ("F) egtH/
Distribuição Nornaal Contaminada niultivariada. No caso da distribuição Normal Contami-

nada multivatiada, NCP(p,Q,w,7), 0 $ 10 $ 1e 0 < "y < 1(Little, 1988), temos que Ã;(u) = je a
variável de mistura discreta y tem função de probabilidade

h(u; :') = «,1{«-,}+(1 «,)1{.-t},

em que u = (w,'y)a". A esperança em (4.15) pala esta clistiibttição resulta em

z(k '(«)lx)
l w+w 54:ezp{(l 'y)$}
1 « + «,l5.«p{(i 'r)t}

A distribuição Noiiiial Contaminada deduz-se à Normal quando 7 :: l

Dista'ibuição Exponencial Potência multivariada. É possível caiacterizai a distribuição ex-
ponencial potência multivariada iia classe de misturas de escala normal (West, 19871 Longe e Sin-

sheimer, ]993) para 0 < u $ 2, em que a variável de mistura coiiespol)de a uma distribuição estável
positiva, SP(a) de índice a, 0 < a < 1 (veja West, 1987 e Chen e Dey, 1998). Deste modo, em lugar

cle avaliar (4.15) adotamos o ellfoque sugerido por Longe e Sinsheimet (1993, Sec. 3).

Escrevemos a clensidacle exponencial potência como

2«-ol {.«pl-!!g0},

em que 77(u) = u" + p Zog2a-% e % é a constante de padioi\ização. Logo 77'(u)
a ,E(k'' (u)IX), obtendc-se

?'(u)

!1láO corresponde

em que u / 0 e p # l

A dellsidade inaiginal de }G* no modelo esttutuial sin)étrico hieiáiquico com inteicepto aleatório
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definido em (4.11) é dada poi

/(y; lai , u{)/(ai lui)daidH(ui)

en] que .f(g/;lai, ui) e /(a.{lu{) denotan as densidades condicionais associadas a (4.11). Colho

/(y;l«i) ./'(g/; la{ , «{ )/(.flui)d«i

2rÉ("{)Q«-:,:. l 4e:«pÍ- lk :("')«'Í},

cona

(x* pll' )a"0ã-1:: . : (%* Pll')

e

Ç2m
(p'alÍ + ag).r«: + a:.]J:

Pa3'«.
Pa3,r«,

(.3 + 'g)/«í,l l

a densidade marginal de }:* é

/(y;) - l2zQ«:,..l â / {É(«:)} I''.ZP{ :k '(«:)u:ldH(«:).

Então }:* -. SÀ/N2«:(Py..,(2mi.li;H), á = 1,...,m. Contudo, na Tabela 4.1 apresentamos o
valor de kl') = E(k i(u{)IE*, Õ(')), ã = 1, . . . ,m, requerido poi nosso algoiitmo EÀ'l pala algumas

distribuições de mistura (]e escala normal.

0

Tabela 4.1: Ua/ares de kÍ') para algumas dásZhbuãções SA/JV

Distribuição Ã;f') = -E(k '(ui)IX*
Nornlall
t de Stuclent .

:(,)

.(r)
l w+wl"i+'e=p{(1 ')::Ç--}

l :«+«,'T":e~{(1 ')!Ç }
pÍI(" 1)(')

PI(ni+p+l,::Ç )
.(r)

Pi(ni4- ", ::Ç )

2(ni+p)flash

Normal Col itaminada

Exponencial Potência

Em geral, as esperanças colldicionais dadas na Tabela 4.1 dependem das distancias al'), em que

al') - (x' pg))'õÜll.tlK* Pg}),
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com

(am +ÕmPg'))i: N
Pg')i: ,J

e

Õ=](,) . r (p'(')83(')+â2n)-r«, +a:(')J: ãm :(')r.: l '
:' \ ã(,)a:(').r., p:m+«j)r.:7

Depois de alguma álgebia, temos que

{- l,

=(«)
{ (E (am +PmÍig))li)rr'(O(X (aW+ P(')Pg))i:)+ aSO(}K Pg)l:)I''f'H(}K Pg')i:)

+2a9)(X (âm+p(')pg'))i{)"r'(0(}K iig')i:) + aSO(Wí Pg')i:)a"(}K iig')i:),

em que

'''' - # ('«, 4#h««:) , ~S'' - ;;'''.;:'''#,"':''';:':'.; ,
'â''- 11#$.'S''-Zdn

Õ2( ,)a:( ')
(a:P) + a:)'

Observação 4.3.1 Podemos Raiar g?ie a quantidade kj') pode ser ãnte7preíada como um peso. Em

particular, para as distribuições t de Student e Exponencial PotêTicia l.P < \), kjr) é inuersamevtte

proporcional .. :íj(r) (distâTtciü de h/lahalanobis). Desse modo, observações com disLâltcàas;ilk'' ) grctudes

receberão pesos l;,i ) T)eqllenos, e portanto o l)rocedimeltLo de estimação de nosso algoütmo EM
proposto teTtde a produzir estimativa.s de parâmetros nuas robustas contra observações abenüntes do

que o modelo normal. Esta infttLência é controladct pelo uetor de parâmetros y associado à variável

de mi;tu« V. I'«i; p«amei«; «tu'm "mo const«ates «g«t«do«; (ou .$n«do«s) do p«cedi«unto

de estimação. que ))or suü uez conesponde n um tipo de estintação M (lvlctronnü, 1916; Longe et
üt., 1989 e l<owalski et ut., 1999)

4.4 Influência local

Nesta seção delivanlos a cuivatuia normal para o modelo estitituial simétrico com inteicepto
aleatório na sua foilnulação hieiáiquica usando a classe de mistura de escala normal. Usamos como

medida de influência a função Q-afastamento qlte é baseada na esperança condicional do logaritmo
da varossimilhatlça de dados completos pieveniente do algoiitmo Eb'l

Considei'e a formulação hierárquica dada poi (4.11) em que Y. = (Y*r, ar, vr)r representa o

vedor de dados completos, com Y* = (yl+l", . . - , }=r)I" o vetar de variáveis observadas em que os

efeitos aleatórios a = (ai , . . . , a,.)I" e as variáveis de mistura v = (ui , . . . , u.)r são não observáveis.

Neste caso o logaritmo da função de verossimilhança para os dados completos Y. é dada poi (4.14).

A partir de (4.14) temos que a C?-função para o modelo estrutural simétrico com inteicepto

,leatório ass:-me » fo-m' Q(010) - }l: Q{(010), com Qi(010) - Q,{(a,P,p,,a3,a?lÕ) + Q,{(a:l0),
lZ
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pala á - l, . . . ,m, em que Qli(a,p,p«,a2,a2lã) e Q2{(a:l0) são dadas poi (X) e (Y), espectiva
mente

A seguir apresentamos as expressões coriespondeiltes às n)attices Q(0) e z\ pala o modelo

proposto dado em (4.1]).

4.4.1 Matriz Hessiana, Q

Seja 0 = (a,P,/l,,a3,a?,a:)r o vetou de paiâmettos de interesse. A mata'iz hessiana Q(0)

avaliada em 0 é dada pol

()

01,2
n".
'% Z,Z

Q2,a

0

Qi,s

C?2,s

Q3,3

() ()

Q3.5

Q4,s

()

0

0

0

0
Q(o)

a'Q(olÕ
(4.16)

0-0

em qtle

Qt,l '
a2Q(olã)

.3(.z-'-«n--p''i«íE :":,

(.:3rl=lZ;,, IÊ::''« * '«. * ;:,«: *'::,l
(.«.: .l=1; * ,'.:.o: l íi ::'«.«: ,««:,l

«g(«3 + «D ' P'.3., 1.:.. E Ê:": -- .: E }vir::l ,
o.2 m

«]lmE::«:,

(.«.: '- «í;-- ''.:.0, l«g $ ::'«,«: "'/::,
+#ag l:ii {(a+/3P. +â{)"i Xa"li} l,

a'Q(olo)

Q-,3' a'Q(olÕ)

C2-,a '
õ'Q(olÕ

a'c? (alÕ)

+(a: + "f) >:il:{(a + Pp. +â:)": %'l:} ,

(.?(.3 * «n ' p'.z«íy
P :>1:il:lp.m: W'l:}

á-lá-]
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Q2,2
a'Q(olÕ

(S'':G': * .a P'.:.g) EX;:{«.«: ,''/::,

+4p.Pag(a:+ ag) >: ili {(a+ Pp«+ âi)ni
lt

Xl"ii}

n2.

«g(«:(.:'«g) p'«:.j)E«:
l

') i r m

' - " I'í'': ' .í,(«:'«: ' «:, :"'':'i)(L':;:«:

+ E x;:w + aJ:J'o'; (« ' p«, ' aD:J l

«3.3 (.?(.3 + .g)
{-1

3P2a:ag >: il: ( }K P, 1{) a" (Wi P.L)

2P«:.Í (3.:(.: . .g)

7n,

p'.:«g) E i;:a'': P, li) I'' (X
(«+pp,+âollj

( +«Í -w'.:.,Ex;:".,

{-1

C?2,3
a'Q(olÕ)
i)Ba».

(.?(.3 -- .-n ' ",«z.g)' I'"''':' i;:'",":
W:7'l: }

«:«g(«3 ' .n) E i;:{(~ ' p«,
lZ

+ âi)ní

m, l

p;"..:«; p«,.?.g(«3 -- «h) E i;:«: ,
{-l J

a'Q(olÕ
\ 2 1

«?(a: + aÍ) + P'«:.:)
«,.gE i;: {

{-1
E

{-1

+Pp,ag >1: ilt-{(a + #p- + â{)n 2>. kt-{(a + #p« + â{)n{-1

... Ip ('?(':+.h .:.f)l.X":«:

;.l /+ }l: Xlí(X -(a + Pp, + ai)ii)'(E -('- + #p, + â{)li) l

*.?(.?( :* ;p'':'g) E i;:a''. p, ii) 1" ( b (a + PP« + âi)li)

2Pa! a: >: il: (}K{-1 p.í:)'(w: p,i:)l,

{-1

Q2,s
a'c?(olÕ
aÉ3aa'{

(.?(.i * .n ' p,.z.gy l#«:(«:(«: ' «õ .í) Ex;:w'': «,:J'w':
H.le)
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«:(.: + .g) (.?(«: + «g)
{-1

3P2a3ag \l: ii: ( }K p.li)''(X (a + PP.+ â{)l{)

2Pa3ag(a3+ ag)'l }:ili(b(a+Pp-+â{)li)r(X(a+Pp.+âi)l{)
lZ

*$':«:)1 ' (.:..: .:;r,'.:.o' l '«:«, $::'""":}t'r l: }

In rn. l

{-l {-l J

E+(«: + «g)p« Eili{(a + PP,,+ ã)ni XriÍ} +/3..Íag

a'Q(olo)
0».aH. «?(.zp''Í -w«z«ÍE :":,

Q3,ó
a'c? (alÕ)

E)»«aaa= (.:'.; :::l, -- ".:.o, 1«: $ ;:'"«":

}\' 'i: }

E XIÍ{(a + PP« + â{)n{ Xl"tÍ}

Qs,s
a'Q(alÕ
E)H«t)a2e

(«««: -.- .:.í, l ,'.:.0' l - «': ÍI ::'«-":
t.G''i:}

{-l J
E+(«3+ .Í) ili{(a +PP. +â{)ni Xl"li}

a'c?(olÕ)

b" ' .,i,"".:.í); l:'":.fE::'-" '''* -'-"«.'::'::'

'p''il Ei;: *:J:o'M (« ' p«, ' -J:o * E';:«: l
77Z

+a: >:ilí(PK P-li)I"(}K P-L)
{-1 '' ,(.«.[:;' "'«:.D,E":'

a'Q(olÕ)
Oa2a2

(«?(.3 « .D ' p,«i.g l ':«:':Ei;:m': «,:J'w'; «,:a

*(«;«3.g p«g.3(«: + «h) E i;:a'':
lZ

p.li)''(h (a + PP. + âi)L)

p'.:(«:' IXi;: («'p«,--:J:J'M\;.l (a + PP. + â{)L)

' $«:«:)1 * ,(.:..: * 1;* ,'«:.o, L":'
a'Q(olÕ.)

(.«.: J;' ,'.:.õ: l «'':ê;:'"'': «,::'''" «,::,
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/ in 71& \

(a: + ag)'ÇE.lili(X('- +Pp-+ âí)i:)'(X('-+Pp-+â:)l{)+ }:o:":,l

+2Pa:(a:+ aj) >1:ilÍ(w{ p,li)r(E(a +Pp.+âi)li)

',(««.::ç, ' "'.:.0,E":'
. m

"a 'a i=lã $Éd;:a?'';J.C?6,c '
a'Q(olÕ

4.4.2 Esquemas de pei'turbação

A seguir obtemos a matriz Z\ considerando vários esquemas de pertuibaçao pala o modelo

estrutural simétrico com inteicepto aleatório na sua fonnulação hieiárqtiica definida poi (4.11)
Consideramos os seguintes esquelllas de peituibação: de ponderação de casos, clo paiâmetio cle

escala elos efeitos aleatórios e da resposta observada.

a,) Ponderação de casos

Piimeramente, consideramos uma ati'ibuição aibitiáiia de pesos pata cada indivíduo no valor

espetado c]a função de ]og-verosimilhança dos dados completos (Q-função perturbada), a qual pode

capturar observações com proeminente contribuição na função de log-verossimilhança e pode exercer

uma foice influência nas estimativas de máxima verosimilhança. Isto é iepreserltado por

Q(0, hlo) : Qí(a,hlã),
{-1

(4.17)

com

Q{(0, Ala) -Tz.p{.?(«: + ':) + p''3"g}
! ki./:(âi)
2 a?('3 + aj) + p'a3ag

'.?(a:';g.I'Ü '',.: 5bÜ;:a?+Õ:,,

e

Ê(âi) (a: +ag)(X(a+pp.+â{)li)'(b(a+pp:, +âi)L)
2/3a:(}yi p.liyr(X (a+Pp« +âi)li)+(p'a:+a?)(Wi - P«iiyr(Wí P.L),

ell] que h = (AI , . . . , h«)r representa o vetou de perturbação com 0 $ hi 5; l para i- 1, . . . , m e o

vedor de nao perturbação é dado por Ao - l.

Neste caso, a matriz A, de dimensão 6 x m, tem seguinte forma paiticionada

» - (» m, . . .,»,«m)
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em que

z\{(al a'Q(o,/.lâ)
E)clahi

a2Q(o,Àlê)

a'Q(a,hla)

a'Q(o,hlâ)
baga/«

a'QÜ,ülâ)

a'Qio,hlÕ)

A{(P)

z\{(ol
A:(P.
A:(a3) -

á :: 1, . . . , m

a:(«?l

é de dimensão 6 x l

Usa11do resultados de diferenciação sobre Q(0,Al0) dada em (4.17), obtemos que a matriz de
peitubação avaliada ern ho fica dada poi

(»:m ...., . . . , ».:@
em que

Z\i(a)
Ai(/3)

Ai(0) .:..
A{(P«)

Z\:(ali)
A:(a3)

Z\ :(alÍ )

í- l, m,

hi-o
e

Ai('-) .:.. .g('3+'g) +P'.3«g l P,n: - }t'/i:} -(": + "g){(" +PP- +â:)": - X'i:ll

Ai(P) .:..

F

( *.n'"'«:«:yl
l

0'aa ( 0',,.

ilÍPal:a:(}Ví' P.L)a"(W: P.l{)

+i;:.:(.3(.:+ .Õ p'«:.g)wê «,:J'M + âi)li)

*,.: (.3'«D(i;:K («*#« + â{)lT )]"(X (a + PP;2 * ::'::' * «.-õl

+ .?(.z + .z) + p'.:.í 1 - i;:p,(.3 + .-g){(« + pp, + a:)":
X'i:} Pa:agn:

+il:P.P.:tP,n: WiTl:ll,

A{(P,) .,.. ?( --a) + p'«z.: lp'í{(«+p«:, 'ao«: x'::} + «g{«.«:

Z\:(a3) .:.. :(.:'.; * «n '-«,«:«# l '"'': «,::'''"
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+2il Pa:ag(}K p.l{)r(E(a+ Pp.+âi)l{)

*''.g(i;:H («--,«,':0:J'M («',«.--::,

(a? + p'ag)n{

, (.?(«i * .n -'- p'«i.íy

,(.:'.: -- «a * ,,.:.# l::''«:''''
P, li)r( }K

2il:Pa3(':+ ag)(}K p.l:)"(X(a + Pp.+ â:)li)

*(«3*.h'(i;:m («-' "«, ' 'J:J'o'; («',«,
(.3 + ag)n:

,(.?(«3+«D+p' y

ül'@%'" «l

"J * «:â':)

A:(':) .... AZ. l{)

+ â:)li) +

A:(a:) .:..

b,) Pertui'bação do parâmetro de escala a2

Uma suposição nosso modelo proposto é que o paiãinetio de escala dos efeitos aleatórios é dado

por a:- Pata estudar desvios a partir dessa suposição assim como uma má especificação de a2,

consideramos que o parâmetro de escala dos efeitos aleatórios é a:h :: fila:, com /lí > 0 pala
m. Aqui h = (/}1 , . . . , h«)7 , /}o = 1. e a Q função perturbada fica dada poi

Q(a, hlo) >: Qi(0, /,IÕ ,
{-1

(4.18)

com

Qi(0, hla)
-Tz.g{ ?( :+.g)+/3'«:.g} :«?(.3+4) +p'«:«g

: -'-.Dnial,M ':«: Ü;:â?+';:,,

em que

Â (âí) (a:+a:)(E(a+/3p«+â{)L)I"(X(a+pp«+ã{)l{)
2/3a:(}Ví p.]{)r(h (a+/7P, +âi)]-i) +(p'al: +a?)(Wi H.l{)r(Wí P.li)

Seja 0 = (a,/3,p.,ag,a?,a:)a" o vedor de parâmetros de interesse particionado como 0

(OT,a2)r em que 0i = (a,P,p.,alÍ,a?)7 e 02 = a:. Assim, a matriz A de dimensão 6 x m, tem

seguinte forma paiticioilada

A(a) A@0 - e2$ÍP À
A@D - e;lglg11P 7
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en] qlle Z\(01) tem dimensão 5 x m e A(02) dimensão l x m

Usando resultados de diferenciação sobre Q(0,Al0) dada em (4.18), obtemos que a matriz de

pertubação avaliada em /zo :: 1,. fica dada poi

~" -.-l:: ::=:::l
em que

A(0-) -()7'/zl'=l

e

»',,,t".:: - lü'; ;: *'-,,, ü':.;: *--,l
c,) Pei'turbação da resposta

Considere uma pertut'bação a.ditava pala o vedor de respostas observadas (r7', . . . , y=')r, isto

ê, adicionamos urna pequena peituibação às respostas de cada indivíduo, obtendo (ylTh, . . y.T.)I"

em que }l/, :: }l + h{ e hi iespiesenta um vetou de perturbação nÍ-din)ensional, á :; l,. . . ,m.

Neste caso h = (hT, . . . , h:l)r e o vetou de nao peltuibação fica dado poi /to = (hlo, . . . , /t:lo)r =

(OI , . . . , OTm)I" C R/v com JV = >. ni. Assim, a C?-função peituibada fica dada por
lZ

Q(0, hlo) E'2 i(o,Ala), (4.19)
-í-l

com

Qi(0, /zl0) -T{..{ ?( :+«})'p'«:«g} l«?(.3--d)-'p' g

'«?'(al'';lgrD2.3«g '' : iLd;:a?*õJ,

em que

/v..(âi) (a: + ag)(Xh(a+/ip. +âi)i{)''(Xh -(a+/3p.+â{)L)
2Pa:(Wi p,.li)I"(X/. (a+/3p. +âe)1i) +(P'a3+a?)(W{ p.l{)'(}K p.l{)

Deste modo, a matriz Z\, de dimensão 6 x JV, tem seguinte folha palticionada

' - (»:m, . . . , '-,«m)
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em que

Z\{(a)

z\i(/3)

a:Q(o,hlã)
' í)a'0h'i''1

apa/T
a:Q(o,hlâ)
aF.al<'

a'Q(o,hlÓI

: .:i;: ,
a'Q(o,hlã)
aa'iate'

z\:(0)
A.(P.)

z\ :( «3 )
á - l, )'7'nl

a:(.g)

z\:( «: )

ê de dimensão 6 x n{

Usando resultados de clifetenciação sobre Q(a, /ll0) dada em (4.19), obtemos que a lnatiiz de
pertubação ava]iac]a em A.o fica da(]a poi

' ",..; -(' W ....T'...,'«m .;..:)
em que

Z\:(a)

A{(P)

Aí(0) .í.0r
Ai(P«)

A:( «il)

a:(.g)
A:(ajÍ )

.f-or
e

Ai('-) .í.0: «?(.i o'l;p + /''«:.,í i;::r

A{(P) .T-or
(.?(.i « 4+p'.:«0: I'.:+ .hw («'p«, '"o:J'

P«:(w

+.g(ag + aÍ) + p'a3aÍ P,(a: + ag)lr + a3(W: - p,li)' ,

z\i(P,) .,.0: ?( 3 + aóD +P'.:.:i;:tr,

.âi(a3).Í.Or
(«:'«:*a:, «:d I';'" ":,'-' "«;'* --,«,' ::'::'«l,

Ai(a?) .r.O: o«.;::,-"«:«:r I'':' «:''* '"«,-'-":'::'' ''" ::,'l,
Z\i(ajÍ) .f.O: 0?
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4.5 Estudo de simulação

Esta seção apresenta resultados dos estudos de simulação pala o modelo proposto dado em

(4.11) a fim de descrevem o comportamento dos estilíladores obtidos através do algoiitino Eh'l de-
senvolvido na Seção 4.3 e também ilustiamos o método de influência local apiesentaclo na Seção 4.4

Para fins das simulações, coiiduziinos ilm estudo de À'longe Carão'considerando clifeient.es dis

tribuições de iilistuia de escala noirnal para a especificação de nosso modelo

Pai-a cada cetlái'io, os quais senão clesciitos adiante, 5000 I'epetições foram geladas a partir do

modelo especificado em (4.11) com os seguintes valores fixos dos palâlnetros: Q = 10, P = 2,

p. = 30, a3 :: 200, a? :: 12 e a: = 20. Os cenários são: á. População dividida em n7} :: 8 grupos

ou estratos sendo os tamanhos cle amostra de cada grupo definidos poi ni :: . . . :: na ::: 50; {i.

População dividida em m :: 4 grupos com tamanhos rzl :: . . . :: na :: 8. Collsidetou-se, pala cada

cenário, dois valores do parâmetro de escala associado ao eno de medição (assumindo conhecidas)

«g - o.OI . «g - o.i

Neste caso, a qualidade do método de estimação desenvolvido através do algoiitmo EÀ'l é avali-

ado poi meio das medidas empíricas da média, desvio padrão, viés, e o eito quadrático médio

(EQA'l) das estimativas. As distribuições de mistttia de escala normal considetaclas neste estudo cle
simu[ação são a distribuição No1nla], t-Stlident(p = 3) e S]ash(P = ]O)

As Tabelas 4.2 e 4.3 nos mostram as medidas empíricas clãs estimativas para ag :: 0.01 e
cr? = 0.1, respectivamente, sob os cenários í. e {{. quando o modelo considerado é Normal. Pode se

notei que os estimadores de a, /3, p., a:l, a: e alÍ atingem os valores paramétiicos planejado na

simulação, tendo un] melhor desempenho pala tamaJlhos de amostras grandes, neste caso quando a

população ê dividida em m :: 8 cluster e 7il :: . . . = n8 :; 50. Vale a pena destacar que lun aumento

no valor do paiâmetio de escala associado ao eito de medição, ag, i-esulta em um aumento no desvio
padrão, vício e nQÀ'í dos estimacloies de a3 e a: Em todos os casos observados, o estimador de P

apresenta pouco viés considerandc-la quase nula, enquanto aos EQiK'l atingem rapidamente a zelo
considerando-se o estimados mais está.vel

As Tabelas 4.4 e 4.5 apresentam as medidas ernpíiicas clãs estimativas para ag :: 0.01 e a2 :: 0.1,

respectivamente, sob os cenários i. e íí. quando o modelo considei-ado é t-Student(z/ = 3). Nestes

casos usamos uma distribuição com caudas dais pesadas que a Normal e pode se notei um bom

comporta.mento dos estimadoies de cl, P, p,::, a3, a: e aa2 pala tamanhos de amostras grandes. Ob-

servamos que o impacto é maior (em i'elação ao caso normal) no desvio padrão, vício e EQÀ/l dos

estimadores de alÊ e a: quando o palâmetlo de escala associado ao eito de medição, aã, aumenta.
Também podemos destacam' que en todos os casos o esticador de /7 é o estirrlador mais estável

As Tabelas 4.6 e 4.7 nos mostram as medidas empíricas das estimativas pala ag :: 0.01 e
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ag = 0.1, respectivamente, sob os cenál'ios á. e áá. quando o modelo considerado é flash(P = lO).

Similaimente ao caso t-Student(p = 3), temos que os estimadoies têm lml bom desempeil})o pala
tamanhos de amostras grandes. Também pode-se notei a mesma tendência no aurnerlto das medidas

empíricas das estimativas de a2 e a2 com o aumento do parâmetro de escala associado ao eito de

medição, a2. O estiniadoi de P continua sendo o mais estável

Tabela 4.2: Res?l/lados da ivédia, ])espio Padrão, }'áés e EOit/, com base erra 5000 repe]àções, nariz
eslimudoles do algoütmo EA4 T)roposLo, sob a dista'ibuição nomnal, para a'ã :: 0.0\

Númerodeclusters Tamailhodecadaclustei' Pal'ânletro Nlédia Desvio Padrão \iiéi EQM
m=8 ni=50 l a l0.0887 1.8057 -0.0897 3.2685

P 1.9997 0.0124 0.0003 0.0002
Pz 29.9618 0.7158 0.0382 0.5139
a3 201.3677 13.3620 -1.3677 180.4136
oe2 11.9445 0.9314 0.0555 0.8707
a: 17.8403 9.6048 2.1597 96.917'1

4 8 CY

P

a

os

ni -:8

l0.0887
1.9997

29.9618
201.3677

11.9445
17.8403

Tabela 4.3: Resta/lados díz &/adia, Z)esuáo Padrão, yãés e X'C2À/, com br7sc em 5000 repetições, para
estiuTtadores do utgovxtmo EA'l pT'oposto, sob a disLT'ibuição vtov'TRAI, pa.ra a: = 0.\

Núnaero de clusters Tamanho de cada cluster l ParÉinetro biêaiã iiéi;i
nt::8 ni::50 l a 9.9270 ]..6166 0.0730 2.6186

P i.9994 0.0132 0.0006 0.0002
Pa 30.0329 0.6965 -0.0330 0.4862
a3 201.1365 14.6620 -1.1365 216.2647
al? 11.9846 0.8734 0.0154 0.7630
a? 18.7555 10.9405 1.2445 121.2424

{ 8

P

,2

os

Tabela 4.4: ResuZíados da A7édáa, Z)espio Padrão, }''áés e Z(2A/, com base clrl 5000 repet Cães, para
estintadores do ülgohtmo EM proposto, sob a dista"ibuição t-Student(3), para o{ = 0.0\

Númeiodeclusters Tanaarlhodecadacluster l Parâmetro lvlédia Desvio Padrão; Viés ÊQSI
m=8 n{ = SO .5040 -0.1303 2.2789

P 2.0092 0.0079 -o.o092 0.000i
Pac 30.1828 0.1821 -0.1828 0.0666
o'3 209.2416 4.4898 -9.2416 105.5648
oe2 12.3173 0.8061 -0.3173 0.7505
an2 23.0220 11.0762 -3.0220 131.8149

P

"ê

os

Por todo o apresentado nos resultados da simulação do algoiitmo Eh/l proposto, podemos con

cluir que as estimativas obtidas na presente experiência têm comportamentos basta.ntes satisfatórios.

Ao usam clistiibuições com caudas mais pesadas que a Normal é observado um bom comportamento

       
11.0310 1.0398 1.0310 2.1442
1.9767 0.0261 0.0233 0.0012

31.1365 2.062] 1.1:}65 3.5439
202.7179 18.0512 2.7179 23]6.5960

!).7$)4Ç) :}.2958 2.2051 L5.7251
23.5097 9.7765 1.5096 ] o7.8Ç)72

              
l0.5255 2.6458 0.5255 7.2765
1.9865 0.0402 0.0135 0.0018

29.6932 2.3526 0.3068 5.6287
232.5747 60.2389 52.5747 6392.8200

l0.4549 =j.0050 1.5451 11.4172
25.1110 15.57]7 i.]llo 268.5Ç)81

ll.(j582 2.0148 1.658:3 6.8091
1.9604 0.0245 0.0396 0.0022

30.5475 }.5799 0.5475 13.1156
221.4958 68.5909 21.4958 5166.7800

12.8560 2.2966 0.8560 6.007:3
17.6346 3.6627 2.=3Í;54 lg 0]n4



Tabela 4.5: Resultados da Média, Desvio Padrão, Viés e EQM, com base em 5000 repetições, para os

ESTUDO DE SIMULAÇÃO

estimadores do algoritmo BM proposto, sob a distribuição t-Student(3), para oz = '0:1.
 

 

 

 

Número de clusters Tamanho de cada cluster Parâmetro Média Desvio Padrao Viés EQM

m=8 ni; = 50 a 10.084 1.8840 -0.0848 3.5567
B 2.0025 0.0131 -0.0025 0.0002

Hz 29.9787 0.8016 0.0213 0.6430

a 224.4231 73.9369  -24.4231 6063.1470

oê 13.6967 5.0037 -1.6967 27.9158

aê 18.6280 11.0695 1.3720 124.4156

m=4 n;i=8 a 8.3070 1.1583 1.6931 4.2082

B 2.0322 0.0443 -0.0322 0.0030

Lx 28.7934 1.8477 1.2066 4.8697

o2 239.4114 92.0483  -39.4114 10026.1500

o2 11.5072 4.8863 0.4928 24.1185

o2 14.1615 6.7315 5.8385 79.4014 
 

Tabela 4.6: Resultados da Média, Desvio Padrão, Viés e EQM, com base em 5000 repetições, para os

estimadores do algoritmo EM proposto, sob a distribuição Slash(10), para oz = 0.01.
 

 

 
 

Número de clusters Tamanho de cada cluster Parâmetro Média Desvio Padrao Viés EQM

m=8 ni; = 50 a 10.1024 1.7105  -0.1024 2.9364

B 2.0010 0.0142  -0.0010 0.0002

Ha 30.0011 0.7167 -0.0011 0.5136

o2 204.4880 31.6845  -4.4880 1024.0500

oê 12.2374 2.1824  -Q2374 4.8193

o2 18.7454 9.8864  1.2546 99.3152

m=4 n;i=8 a 12.7188 3.9969  -2.7188 23.3666

B 1.9809 0.0597 0.0191 0.0039

Hz 28.01139 1.5774 1.9886 6.4428

02 200.0674 30.5778  -0.0674 935.0076
o2 9.0807 0.8355  2.9193 9.2202

o2 14.2700 8.4392 5.7300 104.0521 
 

Tabela 4.7: Resultados da Média, Desvio Padrão, Viés e EQM, com base em 5000 repetições, para os

estimadores do algoritmo EM proposto, sob a distribuição Slash(10), para oz = 01.
 

 

 
 

Número de clusters Tamanho de cada cluster Parâmetro Média Desvio Padrão Viêés EQM

m=8 ni = 50 a 9.9883 1.6648 0.0117 2.7717

B 1.9998 0.0123 0.0002 0.0002

Hz 30.0173 0.6794 -0.0173 0.4619

o 201.3069 25.7280 -1.3069 663.6378

oÊ 12.3695 1.7104 -0.3695 3.0619
E 17.7216 8.9185 2.2784 84.7301

m=4 n;i=8 a 12.2826 2.8230 -2.2826 13.1798
B 2.0084 0.01827 -0.0084 0.0004

Ha 27.9223 0.7317 2.0777 4.8521

o2 224.0840 104.5859  -24.0840  11518.2500

o2 5.9394 0.7008 6.0606 37.2220

o2 10.7069 10.9193 9.2931 205.5933 
 

das estimativas em relação aos valores planejados, mas resulta em um aumento no desvio padrão,

vício e EQMe ainda mais quando consideramos tamanhos de amostra pequenos. Em todos os casos

analisados o estimador de 8 apresenta um EQMque atingem rapidamente a zero considerando-se

assim o estimador mais estável.

A seguir ilustramos o método de influência local sob esquema de perturbação da variável respos-

ta. Simulamos um conjunto de dados (S1t(3)) desde a representação hierárquica dada em (4.11)

com à uma variável de mistura que gera a distribuição t-Student com v = 3 graus de liberdade.

Neste caso assumimos que o parâmetro de escala é o; = 0.1 e consideramos « = 10,8 = 2, uy = 30,

o2 = 200,02 = 12 e 02 =20 com n=... = ng = 50. Similarmente ao estudo de influência local

feito no Capítulo 3, também vamos supor duas situações para analisar os pontos influentes através
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do método de inf]uê1lcia local. De fato, em nossa análise assumimos uma distribuição normal (longe

de sei a distribuição hipotética) e outi'o caso assumiu)os uma distribuição t-Student com p = 3
(distribuição veidadeiia)

Da Figura 4.1 pode-se natal que pala o esquema de peittiibação ila vai lavei resposta quando
assumimos unia distribuição normal são idelltificados os casos 28] e 201 como influentes em 0 ::

(cr, /3, p«, a:l, alÍ , alÍ)r. Como é esperado, a influência dos casos 28] e 201 é deduzida substancialmente

se consideramos a verdadeira distribuição (t Student com p = 3, caltcla mais pesada que a normal)

Flgui'a 4.1= Dados Slt(3). Gráfico de índices de (l,«..« sob esquema de perLILT'cação da uaháuel resposta

t-Student(3)
Normal

281 o

X

E

><

E

o 201

0

0
0

S
Tj.: - B''.=#F=;.'

'.- :i. ;.' ;

281 o
201 o

0 100 200 300 400 0 100 200 300 400

Índice Índice

Finalmente, simulamos outro conjunto de dados (S2t(3)) também usando a distribuição t-
Student com p :: 3 graus de libetclade como variável cle mistura. Neste caso assumimos que o

parâmetro de escala é a2 = 0.1 e consideramos cv :: lO, /3 = 2, /z. = 30, a3 :: 200, a? = 12 e

ag :: 20 com nl :: . . . :: n72 :: 4. 11ustramos o método de influência sob os esquemas de pertur-

bação clo parâmetro de escala, az, e ponderação de casos.
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Da Figura 4.2 notamos que para o esquema de perturbação do paiâinetro de escala, a2, quando
assumimos uma distribuição !ioi mal são identificados (ente'e outros) como influentes os casos 44,

29 e 39 em 0 = (cl,/3,p,,alÍ,a?,a:)r. Comi)o é espetado, a influência desses casos é reduzida se
consideramos a verdadeira clisttibuição (t-St,udeilt com u = 3). Podemos destacam também que pala

o esquema de ponderação de casos sob ilorilialidad, e os casos 44 e 29 novamente aparecem como

os mais influentes, enquanto que para a distribuição t-Student com p :: 3 a influência desses casos
é reduzida substancialmente.

Figura 4.2: Dados S2tr3,). Grt{/ico de índices de (/,Fiar sob os esquerl as de pe7tu7bação do przrâmetro de
escala, alÍ; e ponde7açâo (/e casos.

Normal:P. de escala t-Student(3):P. de escala

o44

X

E o39
X

E
44o

0 10 30 50 70

Índice Índice

Normal:P. de casos t-Student(3):P. de casos

X

E
44o

Índice Índice

Nossa conclusão baseada nos dois exemplos hipotéticos (Slt(3) e S2t(3)) é que as estimativas

cle máxima veiossimilhmiça de 0 = (a, /3, p«, alÊ, a: , a:)lr', encontradas usando o algotitmo proposto

neste capítulo, padecem sei robustas em relação a possíveis afastamentos da distribuição normal.



 

 

-— eaan a nananado66 NIODELO ESTRUTURAL SlhIETRICO COMI INTERCEPTO ALEATÓRIO 4.5



Capítulo 5

l\modelo de regressão heterocedástico

com erros de medida para A populações

5.1 ItltFndurão'Y-'

A suposição de homocedasticidade não é satisfeita em diversos ptoblenlas t-edis. Poi exemplo,
em medidas de concentrações, áreas, pesos e diâmetros espeta se (lue a variância desça junto co]i]

a niéclia. Na va.lidação de instrumentos de medição, as variâncias dependem da verdadeira concen-

tração não obseivacla. Pala que urn método de medição seja consiclei'ado coilfiável, é itatural testa-lo

em valias concentrações diferentes (baixas, médias e altas). A variedade das coltcelltiações ocasiona
a heterocedasticidade dos dados observados elos intrumentos .

O iiloclelo linear heteroceclástico com eixos lias variáveis e na equação refere se quando a variável

resposta (y{) e a variável explanatoiia (zi) não são diietameilte observadas, são medidas com erro.

Além disto, os erros são coiisideiados com diferentes variabilidade pala cada medição

Assim, o tipo de modelo de regressão que abordamos neste capítulo é dado pelas seguintes

equaçoes

y{ = cl + Pz + € (5.] )

Xi :: #{ + r7.., , (5.2)

}: :: y{ + v7p, (5.3)

pala { :: l, . . . ,n, em que esta formulação corresponde ao caso de uma população. Akiitas e Ber-

shady (1996) aparentemente foram os primeiros a atacar o problema de eixos de medida heterc-
cedástico em modelos de iegt'essão com erros nas variáveis pala uma população com aplicações no

campo da astrofísica. Os autores detivaiam estinladoies dos momentos pala os paiâmettos a e P
e uma estimativa paiol a matriz de covaliâncias assintótica destes estimadoies. l<ulathinal et al.

(2002) estudaram o mesmo modelo assumindo uma disttibttição noiii)al pala m quantidades zí, ci,

77xi e v7.P: , a qual é ]'epi'esentada a seguir:

67
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a2 0 0
0 a2 0
0 0 r=:
o o o

(5.4)

em que Tz. e Tly: são conhecidos pai'a todo à = 1, . . . ,n. l<ulathinal et a1. (2002) pi'opuser'am um

algoiitmo EM pala encontram as estimativas de máxima veiossimilhança de 0 = (a, /3, p«, al:, a?):r' e
delivaiam a variância assintótica do estimados de inclinação /3. de fastio et a]. (2008) calcularam a

matriz cle infoirnação de Fisller observada para os parâmetros do modelo (5.1)-(5.3) e taliibém de

senvolveialn teste de hipótese utilizando as estatísticas da lazão de verossimilhailças, escoie e Wald.

Patriota et a1. (2009) calculam a matriz de covariância assintótica pala os estiinadoies de mo-

mentos e de máxima verossinlilhança no modelo linear heteiocedástico proposto por Kulhatinhal et

al. (2002), e também realizaram um estudo de simulação a fim cle comparam o comportamento em

ainostias finitas de três estatísticas de Wald. l»louvados por estas aplicações, Patiioba e Bolfaiine
(2009) propõem uín modelo polinomial heteiocedástico com erros nos dois eixos e na equação. Este

modelo estende os iesultaclos obtidos por Zavala et a1. (2007) e também gellelaliza o modelo está

dado pot l<ulathinal et a1. (2002), possibilitando apioximai relações não-lineares por polinõmios

Em de fastio e Galea (2010) se estudou o modelo de regressão hetetoccdástico funcional con

siderando a distribuição t Student como uma alternativa roblista pala o rrlodelo hete-iocedástico

iiorma[ desenvolvido em Ga]ea et a1. (2003). Em B]as (2010) e iecentemeJ\te em Cao et a]. (20]2)

é abordado o modelo heterocedástico com ermos de medida quando as variáveis observadas seguem

a distribuição de mistura cle escala normal. Esta proposta, considerada como una extensão ao tra-

balho de Kulathinal et a1. (2002), é uma boa opção pala o modelo que supõe que os entes estão

distribuídos normalmente, que conduz a inferência vulnerável às observações atípicas. Assim, iio

trabalho de Boas (2010) foi desenvolvido, para a classe de distribuições de misttila de escala normal,

o algoiitmo EÀ'l, o método de infttiência local, de acordo com a abordagem proposta cle Zhu e Lee
(2001), e alglms testes de hipótese

O moc]e]o considerado neste capítulo estende o modelo proposto em B]as (20]0) e Cao et al.

(20]2), no sentido que aqui consideramos estudei o caso de h netas de regressão cor)l a mesma

estrutura do modelo dado em (5.1)-(5.3) quando as variáveis observadas seguem a distribuição de
mistura de escala normal. Além disso, o n)odeio proposto neste capítulo possibilita fazer teste de

hipótese que peru)item a comparação dos parâmetros relacionados aos interceptos e coeficientes

angulares das # regas de regressão cona eixos de medição heterocedásticos.

Na Seção 5.2 apresentamos o modelo para h populações como mina extensão ao modelo de re-

gressão heteiocedástico com erros de medida estudado em Blas (2010) e Cao et a1. (2012). Na Seção

5.3 é desenvolvido o algoritmo Eh'l pai'a estimar todos os palâmetl'os que diz em relação às h popu-

lações. Na Seção 5.4 se apresentam expressões da função score e da matriz de informação esperada

pala nosso modelo. No entanto, a principal contribuição deste capítulo é apresentada na Seção 5.5,
Ollde desenvolvemos teste de hipótese para comparar k tetas de regressão pala estudar os conceitos
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de Paralelismo, Coízzcídêncía e Concom'ência (vei Seber and Lee, p.197 (2003)). Finalmente na

Seção 5.6, aplicamos o modelo aos dados do Piojeto V\rHO h'lONICA (Worlcl Health Oiganization
Nlultinational h'lONltoring of tiends and detetminants in Cardiovascular disease) caIR ênfase na

comparação entre os grupos de homens e mulheres. Este último ponto, também coirespoilde a uma

contribuição pois até agora esses dados têm sido analisados poi vários autores separadamente pala

cada grupo (sexo) sob a perspectiva do modelo heteiocedásbico cona eixos de medição.

5.2 Modelo proposto

O modelo proposto neste capítulo é dado pelas seguintes equações

g/i.j = ai + /3izij + cij (5.5)

(5.6)

(5.7)

Xij :: ZÍj + ?7zij ,

Ej - y{.j + r7yij ,

parda::;l,...,k, j::l,...,ni.
Vamos supor no modelo (5.5) (5.7) que

c{.j

P=:

0

0

0

«3:
0

0

0

o o o
a2 0 0
' ei ' '

0 Tz. 0
0 0 ry,,

in-d E\. (5.8)

em que r=:j e rv:j sao conhecidos pala todo á :: 1, . . . , k, j :: 1, . . . , ni. Nesta aboiclagem o vetou

de parâmetros desco«heciclos (ou de interesse) é 0 = (OT, . . . ,0r)r com 0i = (ai,Pi,p.,:,a3,,a?:)''
pala á :: l,...,É.

Sejam Zij = (Xij, h.f)I" o dado observado pala o .j ésímo indivíduo na á ésima população e

l9ij ' (zÍj,gij)r. Assim, pela suposição feita em (5.8) temos que o vetou' de variáveis obseivaclas

jLmtameilte com as não observadas, l9 J ã = 1,. . . ,h, j = 1, . .. ,ni, também pertencem à classe

de distribuições elípticas. Deste modo, obtemos

l ?1l *''' llz:l
l .:l';:,.: l, ,: - l,

:: l ,.l , (5.9)

em que p{

ll'
P?.IÍ: + .?.

Ei + D j com Z)ij

k, J' = 1,. . . ,n{

Assim, para obter llrn procedimento robusto iia estimação dos parâmetros de interesse seguimos

a abordagem de Pinheiro et al. (2001). Nlais especificamente, e seguindo as decentes propostas
desenvolvidas poi Blas (2010) e Cao et a1. (2012), o modelo adotado em (5.9) pode-se expressar
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hieiaiquicamente usando a classe de disttibtiições de n)istura de escala normal (Sl\'IN) como

;:jl :"~-ll=:1,*.«,1? :: 11
e

y H(«; u), á- l, k, .j

lZ

(5.10)

oil, alternativamente, como

Zi:j ll9{.j , ui.j {=g N2 (79ij , É(ui.j)DÍj) ,

z9{.j luij i=y N2 (pi, k(uij)Ei) ,

e

y x(«; «), í 1, ,É, .j = 1, . . . ,n:, (5.11)

en] que H(u{.j; u) denota a função de distribuição da distlibltição da variável de inistuta e h( ) é

limo função positiva. Colho no capítulo anteiiot, neste caso vamos a considetai fixos os pa.iâmetios

l elativos à variável de mistura u{.j

Neste caso a densiclacle marginal de Z{.Í é obtida a partir da formulação hieiáiquica dada em

(5.11). Assim, integrando em uij ternos que

Zijin=1 SNIN.zÇ»i, Eij\H). ,k, .j = 1,...,ni (5.12)

5.3 Algoritnlo EM

Seja Y. (Z'r', l97', v:r')r o vetou cle dados completos, em que

z -(zh,zh,...,zL:, ,zZI,zE:,...,zZ.*)'

representa o vetou de variáveis observadas, l9 = (19l" , l9r , . . . , l9a" : , . . . , l9ri , l9r , . . . , IPZI' )r denota

o vetou' de vai'dáveis não observadas e v = (ull , u12, . . . , u-,.- , . . . , uki , uk', . . . , ukn*)r comi'espondem

às variáveis de mistura. Deste modo, sob a representação hierárquica dada em (5.1]), segue que a

função de log-veiossimilhança pala os dados completos Y. é dada por Z(OjY.) = )i, >1, l?ij(OijY.),

k

l .j ]'t
cona

Zi.Í(0ijY.) - 'ij !Z'glEil - !!:jll::!»('9ij - pi)rEi: (Oij - p{), (5.13)

em que cij é lama constante independente do vetar de parâmetros 0{ = (ai,PÍ, pzi, a3í, a2 )a"

Usando a iepiesentação hierárquica dada em (5.10) temos que a distribuição de l9Íj condicional

a (Zej, uij) segue uma distribuição normal com parâmetros
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E(l9i.j IZij , uíj ) P + Xã'(Z{.í Pi)

e

Cm(l9ij l Zij , ui.j ) #(«ij)(E{ E{Eã:Ei),

em que E{.f X+Z)j,comOij=1 Tn.j U l,í l,...,k, .j=1,...,n:.
\ U TgÍ. ,/

segue que a esperança condicional da função de log-verossilnilhança completa estáDeste modo

dada poi

Q(olo) lv.)lz, o),

em que

k nÍ . k . k ni . k ni

Q(alõ) - >1:>1:'Íj : >1:n:zoglE:l - il }:>:il:j(ãj pí)'xi'(õij pi) ; >1:>:t«(õijx:),
{;:l .j::i {=1 {=1 .j::i {=1 .j::t

com

il:j - r(e '(«:j)lz:.f,ã): l9ij = E(l9ijjZij,0) e # :(uij)C'm(l9ijlZij,0)

Deste modo, obtemos

úlj - ;i: + Ê,(Ê{ + D{.j) :(Zij Pi)

e

E: Ê:(Êi + n{.j)':Ê{ =(5ii:+ o8:) ',

c01n

,: -l .: .fã,., l *j?;: ), '-',...,',e

Pai'a o valor anual OI') = (4')I", . . . ,ÕT')I")I" com ê') = (â:'),Õ('),pg),a:('),ac2J'))r para
á = 1,. . .,h da iteiação r, o passo E do algoiitmo EÀ'l piecissa a avaliação de Q(Ola(')). Na
etapa À/ nla.ximizamos a fuJlção testtltailte com despeito a a, e obtemos assim uma nova es

timativa 0('+t). Observamos que a função Q(Ola(')) depende de 0 = (aT, . . . ,ar)r a través de

pl(01), . . . , pt(0e), Ei(0i), . . ., Ex;(0h), com 0{ =(ai, Pi,p,,:, ag.,aã)r. Assim, «este caso é possível

maximizar a função Q(#lÕ(')) despeito a 0* = (0Tr, . . . , ailr)r com a; = (pl{, p2{, alia, a22i, a12i)r

em que Hii:= pJ;i, P2i:: ai+/3iPn, allÍ ;; a2 a22i:= /3ia2+aci e a12i:: /3ia2i pai'a ã:: l,...,X;
e, usando a piopiiedade de invariância dos EMV, pode-se estimar os parâmetros de interesse

0{ = (ai, /3i, pzi, a3,, a:l )]". Pol'tanto o algoritmo EÀ'l procede como segue:
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Etapa E: Calculam l9Í;) e O(j) como

ÕÍ;) - plo + Êlo(ÊI') + o:j) '(z:j pío)

e

ÊI') ÊÍO(ÊI') + -o:.j) :SIÍ') - (ÊW : + oã-)'',

e, em seguida, avaliam em

. k . k ni . k ni

Q(OIÕ) - -; >1:niZoglE:l ; >:>1:ii:j(Õi.j pi)'xi:(ãj P:) - ; )i:>1:t,(ÕijXi),
i-i {-l j-i i-l i-l

co:. XIÜ) - E(k ' (u{.j)IZij, ãÜ)).

(5.14)

Etapa M: Nesta etapa deter migamos 0*('+1), maximizando (5.14). Derivando despeito a 0* = 0*(')
obtemos as seguintes esLin)ativas:

E i;l;)ÕÍ;)

''l.. - (pl'l'''n,pSÇ+u)',

: >:(Õl;) + ig) (Õl;) PÍ''' o)(Õl;)'.j=l
BI'-'o)')

-(,-b ] )

-(,'+1)
ai2{

-(-+1)
aâ2í ) ,

pai'a á :: l, , k

Logo os parâmetros de interesse podem ser estimados consistentemente a partir de jiÍ'+i) e Ei'+i)
como

P(r+0

ã2('+t)

-(,+1)'
aiii '

&ü+u ã'*op(,+n
i : aÍl;o a'ü'-u=2(,+1)a'

para á ' 1, . . . , k. Note que se â5r2{ )a(,+1) aÍ5'+l) < 0 o estimados pai'a (ai,/3i, p=i, a3:, aâ) l)ão
será o de h4V (porque a?. não pode assumir valores negativos)
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5.4 A função escol'e e matriz de informação observada

A paitii do resultado dado na expressão (5.] 2) temos que a função de log-veiosinlilhança pata

com 0{ = (a{,/%,p,,:,a3:,a?l)r para í ' l,. . .,k, dada a amostra observada

, ZZI , . . . , ZkTn*)IZ', é da forma

g(0) >: g:j(0:),
{=i.j=i

em que ZÍj(0{) = 4Zog2z ;ZoglEi.jl + !og/{ij, com

(:)ol

Kij = Ki:j(0{) - .Á k :("ij)e"p{ llt '(UÍ.j)"Íjl'íH(uij),

e uij = ui:Í(a{) = (Z{.j P{)Xl;:(Zij pi)r corresponde à distâllcia de À'lahalal
pode-se usei a seguinte notação

73DA

obus Nest.e casoS r

Ini

X$(') - .Á k '("ij)'"P{ ;k :("ij)uijJ'ZH("ij),

= 1,2,3, pata expressar /{ij. Assim, /(i.Í = Jí11(1) para á = 1,...,k,.j = 1,..., rz:

O vetar escore U(0), de dimensão 5k x 1, é paiticionada cla seguinte coima

\. Uk(0)

em que

«.,, - T-ÊIP
{Êg%P*Êál , :-:,...,~,

J J

é de dimensão 5 x l

A matriz de informação observada L(a), de dimensão 5k x 5k, pode-se expressar como

É:(o) o ... o

l o L,(o) .. o
u\u/ ãiiãõí l . . . :

0 0 ... Lk(0)
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com

Z.i(0)
a'z(o)

: H ao.aoT Hi<B ao: ao-f
á- l, , k,

em que

{"$'', ;» - }«$';,k#

As derivadas de ZoglE{.j l e uÍj envolvem tecliosas manipulações algébricas. Pala as distribuições

consideradas neste trabalho, as integrais acima podem sei escrita como (vei por exemplo, Boas
(20] 0))

t-Student

l$(')
2;p5 r(s + ;)

i'(IÍ ) (-' + ui.i)'+5 '

Slash

i11M - yl!=;:lbtdpl 6 + ", ?),
Normal contaminada

"$'., - ''«,' ;«- («;;., il) -- ";.: «,": '";;',oV!

.r(a;)
0

0

5.5 Matriz de informação esperada

A seguir obtemos a matriz de informação de Fishei do vetou de parâmetros 0 = (01 , . . . , 0r)r
com ai =(ai,PÍ, p,.,, a3:, a?:y', para í ' 1,. . . , h. Seja a ieparametrização 0* =(0Tl", .. . , aÊr)r com

0; = (Pi, o{)r em que p{ = (pli,p2{)I" e o'i = (aili,a22{,a12{)r com pt{ = p.:, p2{ = cv{ + /3ÍP,.:,
ailÍ:: a2i, a22{::/32a2+aq e a12{:=/3ia2 para z:= 1,...,k.

Assim, en] nosso caso a matriz de informação de Fisher pala 0*, de dimensão 5h x 5k, asstirne
a forma bloco diagonal dada poi

()

/(o; )

()

0

0

-r(a*)

,r(OE)

c01n

'''« - l ''::' ,.::, l í - l,...,k,
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e-n que r(Pí) = 2dm }: Xã: e r(ai) = }1: -G(ai)

Uma expressão para o (r, Z)-ésimo elemento da matriz b(a{) está dada poi (vel por exemplo,
Osoiio, 2006 e Boas, 2010)

12.

ll JJ

4,,z(a:) - ;( Í - 1) t,{Xã' Eij('')}t"lEÕ' X::Í({)} + :Tt' {Xã' Xij(")XÕ: X:.j(!)}

e:n que dm = E(Wâ(U)U), /p = E(I't''Ã(U)U') co:n U = llXll, -X «' S&/JV2(0, /2; H) e usa:-s a

notação Eij (r) - !;ilÜ . Neste caso, l,}''H(t/), está dado poi

'«,,w) - e-:ÍP'Rta'

/((U) h :(ui:j)ezp{ ;Á; :(uÍj)UldH(u{.j).

E possível obter espiessões em forma fechada das esperanças dn e .fm pala alguns casos de dis-

t.ribuições de À'IEN. Poi exemplo, pala a distribuição t-Student com p > 0 graus de liberdade temos

que dH :: ãfÍ;lilb e /H :: i;:FT'' e para a distribuição Clauchy podemos obter dm e .fW fazendo p :: l
nas funções coiiespondentes da distribuição t-Student. No caso caso da distribuição Exponencial

potência com parâinetio cle forma p > 0 temos que da :: ::l:!:l;i= e /n :: p+ 1, e pala a distribuição

normal obtemos da e /H fazendo p = 1 nas funções coiiespondentes da distribuição Exponencial

potência. Porém, pai'a outras distribuições de iN'IEN, tal como a normal contaminada poi exemplo,

o cálculo das integrais dH e ./H pode sei mais desaflante, sugerimos então aproximei tais integrais

usaitdo técnicas de ivlonte Cano ou aploxinlações cle Laplace.

cona

0

P

0

0

Sob nossa repaiametrização, elicontralnos que a. matriz de informação de Fisher para f?

(of,...,or)' é
/(0) (0*)/(a*)J(0*)a",

em que o Jacobiailo da transforn\ação é cla.do por

J(OT) o
o J(a;)

/(o*)

0 0

em que

allí

0

l
0

0

l
0

()

0

0

a12í

()

l
a12{

0

()

0

0

l

all{
l

all{
0

0
l

allí

J(0; ) á - l,...,k
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5.6 Teste de hipótese

Em geral o problema cle coJlapaiai É tetas de regressão em nosso modelo heteiocedástico com

ei']os cle medida definido sob a iepiesenbação hieiáiquica dada en] (5. 1 1), iecluz-se a fazer inferências

sobre 'y{ = (ai,0{)I",{ = 1, . . . ,A. A literatura estatística, vei por exemplo Sebes and Lee (2003),

sugere três hipóteses de interesse pata o estudo desses tipos de casos e que são chamados: Teste
para Paralelismo, Cor corrê7zcía e Coíncãdê7Lcía, e que são especificados a seguir

TI : Teste para Paralelisnao

Coiiesponde ao caso quando queremos testar se as tetas k são paralelas, e então a nossa hipótese

êHux'.l3x-l3a-...'Í3KÇ:;É3)owl3\ l3k"13z Dk'. 'Bk \ Í3K"Ü

Te: Teste pai'a Cloncori'ência

Neste caso queremos testar a hipótese H02 que todas as tetas se encontram em um ponto no
eixo g/ (z = 0), isto é, H02 : cvl = a2 = . . . = ak(= a)

T3: Teste para Coincidência
Pa.ia testam se as É netas são coincidentes consideramos J7oS : al :: a2

D\ = 132 . . .
ak(

Logicamente, clependelido clo pioblenla, poderia sei de interesse testar outro tipo de }lipóteses,
embota as mencionadas sejam de interesse geral. Uma escolha natural pala testar as hipóteses, /:íol,

/]'02 e -r/03, em amostras grandes, é o teste da razão de verossimilhança (RV). alas este teste pequei

das ENIV dos parâmetros sob a hipótese nula, pala o qual precisamos de um processo iterativo,
já que, en] geral, não é possível optei expi'essões explícitas pata estas estimativas sob a hipótese

inila. O teste de Wald é equivalente ao teste da RV em amostl'as grandes e tem a vantagem de não

requeiei as EÀ'lV sob a hipótese nula. Devido a isto, ilustraremos o uso do tesa cle Wald pala piovai

as hipóteses ]íol , .f702 e .f703 em nosso modelo proposto. Pata algumas plopiieclades deste teste ver

Cox e Hinkley (1974).

Notamos que as hipóteses J7oi, ,f702 e -1703 podem ser escritas na forma de hipótese linear geral

sobre ' =(cll,PI, a2,/i2, . . . , ak,PA:)r, dada por

Ho'.C'l = Ao,

em que a matriz O, de dimensão q x 2k, é conhecida e de posto q, e /}o é uil vetou conhecido de
dimensão q
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Assim, pala a hipótese ]l/oi a matriz C, denotado por CI , pode ser escrita como

o l o o o o o
o o o l o o o

Ci=1 0 0 0 0 0 1 0

o o o l
o o o l
o o o l

o o o o o o o o l o l

cle din)então (k 1) x 2k de posto Ã l

A matriz C' para a hipótese -1702, denotado poi C2, é dada poi

l o o o o o
o o l o o o
o o o o l o

o o o
o o o
o o o

1 0
1 0
1 o

o o o o o o o l o l o

de dimensão (# 1) x 2h de posto k l

De coima alláloga, a matriz (.; pala a hipótese -f/03, denotado poi C3, é dada poi

de dimensão (2h 2) x 2k de posto 2É 2

Pala os dois pliineiros casos, ]:íoi e -1702, /}o (chamados hoi e h02, iespectivatnente) coiiesponde

a um vedor nulo de dimensão A l e pata o caso de -1103, Ao (chamado h03) é um vedor nulo de
dimensão 2k 2

Voltando a nossa reparametiização, sejam Zili, p2i, alia, a22i e a12{ os EMV de pl{, p2{) aiii,

cr22{ e a12á, respectivamente com { = 1, . . . , k. Sob condições de regtllaiidade (veja por exemplo o

Capítulo 9 de Cox e Hinlçley, 1974), os Ei\'lV têm distiibtlição assintótica normal (a qual é uma

plopiedade dos EivlV na versão estrutural). Então, pela propriedade de invariância (e assun)indo

que ii22{ iii 12 < 0) o EÀ'lV de ', denotado por ? = (âi,Pi, a2,P2, . . - , cl/.:,Õ'h)r, é dado poi

P2, (a12. /ali:)iil:
ai2./att.

P2: (â-2,/âi],)P-,

? - l a:2,/âl:,

Íi2. (a:2*/aii*)Pl~
a12./âi-.

â' = (qr,. . . ,êr)r, com @ = (PiÍ,ii2i,aiii,â22í,â12i)r, coiiesponde ao EMV de 0*
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Difeienciaiiclo g com despeito a cada um dos seus elementos, Lem se

0

g'(o; )

0

g'w*) - ?g? ....

em que

g'(o; ) = " H«-: '
0 0 ZP 0 ã - l,...,A

Assim, pelo método delta concluímos que

v/ã(? ') = N2e(O2É,.i;g'(0*)-r :(0*)g'(0*)r),

em que

-r(a*) - lim !.r«(a*).
7'1. -+ (x) 7Z

E muito complicado estabelecer condições de regularidade pala a existência de /(0*). Estas

condições envolvem funções vai'iâncias conhecidas Tz,j e ry:j . Poi' simplicidade, nós consideramos
que /(0*) existe (i.e., cada elemento é finito) e é uma matriz positiva defiilicla. Dessa forma, pode-se

constiuii as estatísticas do tipo Wald pala testar as hipóteses de Paralelismo (rrt = 1), Concorrência

(m = 2) e Coincidência (m = 3), e que são dadas pela seguinte expressão

}Uo. hO. yr lc«a'(ã') 7::(»)g'(#')a''C= 1' :(Cm? /}o«) ,

.em que /(0*) i.r,,(0+), com C« y /lo. definidos acima para mi ' 1, 2, 3

Neste caso, as estatísticas WoJ e IV02 convergem em distribuição a uma variável aleatória X2(k l)
sob ,17oi e .1702, respectivamente. Enquanto a estatística I'U03 coilveige em distribuição a uma variá-
vel aleatória X2(2h 2) sob H03

Portanto, .17o., pala m 1, 2, sao rejeitadas ao nível a se

}Uo« > XIÍ .(A l),

e -1703 é rejeitada ao nível a se

}H03 > X? .(2A 2),

ein que X?..(gZ) denota o percentil 100(1 a) da distribuição X2(gZ), col l gZ=giaus de liberdade
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5.7 Aplicação

Nesta seção aplicamos os resultados deste capítulo nos conjLmtos de dados do Projeto WHO

À'lONICA (World Health Organization h'lultinational ivlONltoring of tiends aiid deteiminants in

CAidiovasculai disease) com ênfase na comparação enfie os grupos cle homens e mulllei'es.

5.7.1 Descrição dos dados do Projeto WHO MONICA

Algumas doenças cardiovasculares têm sido monitoiadas pelo piojeto WHO ih'lONICA. Una dos

principais objetivos deste projeto consiste em relacionar os conllecidos favores de fisco com a inoi-

talidacle catdiovasculai e/ou doenças coioilaiianas. Os dados são compostos por 36 países cujos
participantes são mulheres (de clifeientes países) e 38 países cujos participantes são homens (de

difererltes países). Os partipantes têm idades entre 35 64 anos e são em sua maioria euiopeus-
Pilra cada indivíduo existe um escoie indicando o risco médio e outro escale indicando a ocorrência

Jnédia do evento. O escoie do fisco médio foi definido como uma combinação lillear enfie o status

de fumante (fumante ou não fumalite), pressão sitólica sanguínea, índice de massa coipót'ea e o nível

de co]esteio] total. Os coeficientes desta combinação lilieai falam derivados a paitii cle um estudo

anterior em que foi utilizado o modelo de discos ptopotcioilais de Cox (pala mais informações vei

Kulathinal et al. 2002, 1<uulasmaa et al. 2000).

Neste caso, a variável i'exposta observada, y , é a tendência estimada da ocoiiência do evento.

Essa tendência é estimada poi uma regressão linear enfie o logaritmo natural do índice médio anual

cla ocoliência do eventos e o ano que o evento ocorreu. A metodologia é aplicada a cada país (o

nomeio total de participantes em cada país valia em torno de 1500 participantes). A covariável

obseivacla, X, é o índice n)édio anual em % do fisco associado ao evento. Como os valores são

índices estimados, cada observação do banco cle dados possui unia variabilidade associada e que

foi estimada pievian\ente. Naturalmente, valores negativos de X indicam decresciiíleilto clo risco
associado ao evento, e.g., se X = 1.5%o significa que é esperado descrecei ].5%. A Figura 5.1

mostra os gi'áficos de dispersão pata os dados observados dos hoiilells (a) e das mulheres (b)

Neste estudo, estaiílos interessados em lelacioilai' a variável resposta não observada, g/, (o

verdadeiro índice nléclio anual em Wo da ocoii'êiicia do evento) com a veidadeiia covaiiável não

observada, z, (o verdadeiro índice médio anual eln % do fisco associado ao evento). Assim, m
variáveis y e X são observadas no lugar de y e z, respectivamente.

Assim, a Figura 5.2 mostra os gráficos de dispersão pal'a os dados elos homens (a) e das mulheres

(b) com as batias de eixos (observação :L desvic-padrão)

5.7.2 Análise

Neste conjunto de dados, os modelos de tegiessão heterocedástico sem eiior lla equação pala

homens e mulheres, respectivamente, não são adequados. Isto é ]nostiado poi de fastio et al. (2008)

através de envelopes simulados.
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Figura 5.1 Dados do l)roãeto WHO MONiCA
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Assim, estudamos os dados do Plojeto WHO h/IONICA com a finalidade cle exemplificam nossa

abordagem e fornecer estimativas e inferências robustas. Consideramos a seguinte formulação (h = 2

populações; homens e mulheres) :

(Xij, Xj)I" í=a SA/W2(P{, Eij; H), á 1,2, j 1, , 7Z{, (5.15)

em que nl :: 38 e n2 :: 36 são os tamanhos de amostra de homens e mulheres, respectivamente

Neste caso .ll/ denota a função de distribuição pala a variável misttiia %j e

'";" ,;.::f3*,,:, 1,:-:,:, .-:, ,«:
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Figura 5.2: 1)aços do p7'0yeto Wlf/O it40/V/C.4 com as baTIas de e7'1'0s

; '
0
C
Q)
>

a)
0

3
C

0

a)
E
Q)
()

C

0

0
E

cu

0

0
c:
a)>
a)
0

3
C

0

E
a)
()

c:

0

0
E

0

-+

.l - il' e

+

l l

1 1

+

t

-+'; : ' '

-8 -4 0 2 4 6
Índice médio anual (%) do risco

(a) Homens

-8 -4 0 2 4 6
Índice médio anual (%) do risco

(b) Mulheres

Deste modo ítosso vedor de parâmetros de interesse está dado poi

P -(a-, P:, P,,-, .IÍ. , «?: , a2, P', P-:, ':,, .:;)',

em que os cinco piinleiros parâmetros coiiespondem à população elos homens (k = 1) e os outi'os à

população de mulheres (k = 2).

A Tabela 5.1 apresenta as estinaativas e os ermos padrão ei]] parênteses ajustando os modelos

Noima] e t-Stuclcnt(p = 4). Também mostra-se o valor de log-verossimilhança avaliada ]la estima-

tiva dos parâmetros (Log lik). Observamos em alguns casos que o modelo t-Student(p = 4) produz

menores erros padrões e que segundo o valor da log-verossimilhança, temos que o AIC (Akaike

Information CI'iteiion, Á /C'=-Log-lik+10) selecciona como melhor modelo ao t-Student(p = 4).
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Tabela 5.1: Est nlrllàuas dos parâme(ros de regressão usando dados do ProyeÍo 14/HO A/OIV/(J.4
Dista'ibuição ai Pi p... &?l &?l ãi

Nosso objetivo é usei o modelo t-Student(p = 4) pala fazer comparações entre homens e mul-
heres através dos testes de hipóteses que focam desenvolvidos na Seção 5.6. Neste caso usaremos a

estatística do tipo \Vald para testar as hipóteses de Paialelisino, Conconência e Coincidência:

T] : Teste para Pai'alelismo
Hüx '. D\ = 13a

:F2: Teste para Concori'ência
J702 : al :: a2

T3: Teste para Coincidência
.17os : ai :: a2 e /3i := 02

Neste caso os valores observados elas estatísticas do tipo Walcl pala testam 7'i , Ta e T3 são dados

por wol :: 16.53713, w02 :: 24.26869 e w03 :: 24.33103, iespectivamellte. Ao compatai woi e w02
com o perceiltil XIÍ.00(1) e w03 coJn o percentil Xg.00(2) temos que rejeitamos cada uma das hipóteses

acima do nível de significância 1% . Portanto as netas de regressão na especificação heterocedástica,

sob o modelo t-Student(p = 4), são estatisticamente diferentes ei)tie homens e lnulheles.

                       
Nortnal 2.08 0.47 1.09 1.32 1.89 0.03 0.68 2.07 }.62 11.08 357.61

  (0.53) l0.23) t0.36) (l.lo) (1.78) (1.1 1) (0.41) l0.4s) (1.65) (1-96)  
L Student(p = 4) 2.30   1.1 6 2.45 1.43 o. c)!) 0.86 2.09 2.31 9.36 354.95

  (0.59) l0.31) (0.30) (0.80) (1.78) (1.15) (0.48) l0.40) (1.42) l1.94)  



Capítulo 6

Conclusões

6.1 r'' .--n ci Hora pane fi n n iqX./ VXXUAUV+ ÇU:lrV VU X X WaV

Nesta tese estudamos alguns modelos mistos com eixos lias variáveis. isto pode ser visto como

uma espécie cle unificação cle modelos quando estudamos a combinação de efeitos aleatórios e elmos

de medição pala os modelos cle regressão (funciol)ais e estruturais). Um dos principais aspectos

abordados foi o desenvolvimento e implementação de técllicas de estimação do ponto de vista
clássico e tambéill o estudo de influência local. O Clapítulo 2 dá diversas ferramentas e técnicas

estatísticas (distribuições elípticas, método do encore coiiigido, algoiitmo Eb/l e influência local)
pala aboiclar os modelos específicos cobertos nos Capítulos 3, 4, e 5. O Capítulo 3 propõe um
modelo linear funcional com efeitos mistos coil] ecos elípticos nas variáveis corno uma extensão ao

caso de eno de medição nonnal. O Capítulo 4 bata de um modelo mais específico e que corresponde

a lm modelo ieglessão simples com intercepto aleatório quailclo a covaiiável é medida com erro sob

uma especificação estiutuial simétrica. O naodelo estudado ]lo Capítulo 5 é uma extensão, para o

caso de h populações, ao modelo de regressão heterocedástico com ermos de medida sob rnistuia de
escala normal

6.2 Sugestões para pesquisas futuras

e Estudar o modelo proposto no Capítulo 3 pai'a o caso em qlte os parâmetros de escala asse

dados com anos de medição e efeitos aleatórios sejam clescoithecidos

e Estetidei' os modelos estudados nos Capítulos 4 e 5 à classe de distribuições de mistura de
escala normal assimétrica.

e Estender o modelo apresentado no Capítulo 4 pa.ra o caso polinomial
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