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Resumo
Esta tese trata das distribuições dos processos pontuais formados pelas sucessiva ocorrências
de um evento raro em processos estocásticos misturadores.
Este estudo abrange basicamente, três situações bem diferenciadas: o instante de primeira
entrada em um evento, o instante de reforma a um evento e o tempo de permanência no evento.
Se considerarmos os instantes das sucessivas ocorrências de um mesmo evento durante a
realização de um processo, estes formarão então um processo pontual.
O estudo destas três situações nos permitirá compreender como se distribui esse processo ao
longo do tempo para processos estocásticos que perdem memória segundo uma condição geral,
que chamamos de processos m sfuradores. Estes processosabrangem vários tipos de processos
estocásticos a tempo discreto bem conhecidos, por exemplo, cadeias de Markov e medidas de
Gibbs
Apresentaremos uma majoração e minoração para o erro na aproximação exponencialpara
o instante de entrada em um evento raro para processos a-misturadores somáveis e processos
é-misturadores quaisquer com alfabeto finito.
Este estudo nos permitirá também fazer uma divisão entre os eventos segundoo comportamento da lei exponencialaproximante
A lei do instante de volta pode ser aproximada por uma combinação de uma lei degenerada
e uma lei exponencial. Por sua vez, a lei do tempo de permanênciapode ser aproximada por
uma lei geométrica.
Apresentaremos uma estimação do erro em ambos os casos.
Como último resultadoobtemos a aproximaçãopoissonianapara os sucessivosinstantes de
entrada em um evento raro não recorrente para processos l#misturadores através do método
Chen-Stein

Abstract
We present rapperand lower bound for the error in the exponential approximation of the
hitting time law of a rale event in a-mixing processeswith a summable function a and for
general é -mixing processem with a ânite alphabet.
This study will also allow to do a division between events according to the behavior of the
Vll

approximating law.
This thesis deals with the distribution of the point processem
of the successiveoccurrences

of a rare event in mixing stochastic processem.

This study consider basically, three verá di6erent situations. The Àíffing time, the refurn
time, and the se/ouro time of the event.
The successive occurrence limes of the game event during the realization of a process form
a point process.
The study of this three situations will allow us to understandhow this point process distríbutes along time in stochastic processes that lote memory according to a general condition
called mixing processem.

\Ve algopresent an estimationof the error ín the approximationof the return time to a
mixture of a degeneratelaw and an exponenciallaw and of the sojuorn time by a geometric

law

The anal result is the poissoneanapproximationfor the successiveoccurrencestime of a

non-recurrent rale event for IAmixing processemvia the Chen-Stein method.
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O primeiro instante de ocorrência de um evento raro em um processo estocástico misturador
possui uma distribuição que pode ser bem aproximada pela lei exponencial.
l
. ...,t....l)
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Nesta tese, apresentaremos resultados que mostram expressõespara o erro cometido nesta
aproximação.
O instante de volta e o processo das sucessivas entradas no evento raro são aproximados
por: uma mistura duma lei exponencial e uma medida de Dirac, no primeiro caso, e por uma lei

geométricano segundo. Já, o processodas sucessivasentradas pode ser aproximadopor uma
lei de Poisson.

Apresentaremos também resultados que mostram expressõespara esses erros nestas aproxi

maçoes

O pioneiro nesta área é Dõeblin (1940), que estudou a aproximação de Poisson para a
transformada de Gauss. No contexto de cadeias de Markov, a convergência do instante de
ocorrência de um evento raro à lei exponencial foi primeiro estudada por Bellmann e Harris
(1951) e barris

(1953).

Então, depoisde um longo período no qual, aparentemente,nada apareceuna área, vários
artigos e livros estudando o problema para diferentes tipos de processos markovianos foram
publicados, começandocom Chen (1975), Keilson (1979), Aldous (1982), Korolyuk e Sil'vestrov
(1984), Cassandro, Galves, Olivieri e Vares (1984), Kipnis e Newman (1985), Cogburn (1985),
Lebowitze Schonmann(1987), Olivieri e Scoppola (1995)e (1996) entre outros.
No contextode sistemasdinâmicos a questão foi consideradapor Galves e Schmitt (1990),
Pitske] (1991), Collet, Galves e Schmitt (1992), Collet e Galves (1993), Hirata (1993)e Collet

e Galves (1995).

Parte desses trabalhos foi motivada pela modelagemdos fenómenos físicos de metastabilidade e intermitência.
Com exceção de Chefe (1975) e Aldous (1982), todos os outros estão interessados em resul
todos qualitativos e não apresentam expressõespara o erro na aproximação exponencial.

l

l.p'

Já na década do noventa,vários artigos apresentam majoraçõespara o erro na aproximação
exponencial. Aldous e Brown (1992, 1993) estudam o caso de cadeias de Markov reversíveis
hnltas.
Resultados para diferentes tipos de sistemas markovianos interatuantes aparecem em Ferrari,

Galves e Landim(1994), Ferrari, Galvese Liggett(1995), Asselahe Dai Pra(1997a e b), Simonis
r l (JtlX
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O assunto é considerado no contexto de diferentes tipos de processos misturadores em trabalhos recentes por diferentes autores.

Haydn (1999) trabalha com mapas racionais sobre a esfera de Riemann. Paccaut
considera o caso de mapasdo intervalo com peso.

(1999)

Galves e Schmitt (1997) consideram sistemas dinâmicos qç-misturadorescom respeito de
uma função somável@. Eles introduzem um fator de correção na lei aproximante. A técnica
funciona para foda classede cilindros, mas só no caso de processos (#-misturadorescom função
somável é.
Collet, Galves e Schmitt (1999) consideram estados de Gibbs unidimensionais, com potencial
Hõlder contínuo. Eles mostram que se o evento é não recorrente, então, o parâmetro na lei é
um, e que essa é a situaçãotípica para processosexponencialmente
é..misturadores.
pirata, Saussol e Vaienti(1999) provam a aproximação de Poisson para os sucessivos instantes de entrada em um evento raro. Sua prova vale em um marco muito geral, embora o resultado
se:jainteressante para cilindros que não recorram numa vizinhança do cilindro considerado.

Faremos uma breve apresentação de tais resultados no Capítulo 2. Para uma breve referência na área sobre os trabalhos publicados antes de 1997, referimos o leitor a Galves e
Schmitt (1997). Para um repassadetalhado dos trabalhosque apresentammajoraçõespara a
aproximação exponencialem um marco geral, referimos o leitor a Abade e Galves (2000).
Por outro lado, é interessanteobservar que, no caso de cadeias de Markov nulas recorrentes
a aproxima.ção exponencial poderia não valer. Este assunto foi recentemente trabalhado por
Bressaud e Zweimüller (2000). Eles consideram uma família de transformações afins por partes
do intervalo com um ponto $xo indiferente. Eles mostram que o instante da primeira visita a
um pequeno intervalo ao redor de um ponto fixo fortemente repelente, não converge para uma
lei exponencial. Mais precisamente, apresentam condições que garantem que a lei limite éo
produto de uma ]ei exponenciala alguma potência e uma lei estável. Pelo que sabemos, esse é
o primeiro resultado desse tipo que foi provado para sistemas de alta complexidade.
Uma aplicação da aproximação exponencial é o estudo das flutuações dos instantes de volta
para uma sequência longa de símbolos. Isto foi motivado pelo estudo das propriedades assintóticas dos algoritmos de compressão como o de Lenlpel-Ziv. Isto foi feito em Collet, Galves
e Schmitt (1999) para o caso de fontes gibbsianas e em Collet (2000), no caso de aplicaçõesnão
uniformemente hiperbólicos.
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Nesta tese apresentaremos majorações e minorações para o erro na aproximação da lei
exponencialpara a lei do primeiro instante de ocorrência de uma sequência longa de símbolos
num processo estocástico com alfabeto finito.
O resultado vale para processos a-misturadores com função a somável, para processos @misturadores com função decrescentequalquer e para eventos não recorrentes em processos '
ou uniformemente misturadores em que a função ' decresce, pelo menos, com a velocidade com
que decrescem os cilindros.
Provaremos que para todo conjunto mensurável cilíndrico Á, a lei do seu instante de entrada,
adequadamente re-escalada, pode ser uniformemente aproximada por uma lei exponencial de
média um. O erro na aproximação desta lei é minorada por (;t-P{Á}. E majorado por uma
função que depende de #'{ 4} e da função de perda de correlação do processo onde #'{.4} é a
medida do cilindro.

Mais ainda, mostraremos que o falar de escala pode ser limitado por duas constantes estro
tementepositivas At e A2, independentesde ,4, n.

O Lema de Kac (Kac, 1947) diz que o valor correto para a re-escalado instante de volta
é #).(.4}. Isto sugere usá-locomo fatos de re-escalapara o instantede entrada, o que em

nossa notação significa (l.,l :: 1. Mostraremos que esse não é sempre o caso para instantes
de entrada. Estudaremos como (.4 depende de Á. Nesse sentido, o uso do valor (..4 dá uma
boa aproximação da lei exponencial mas pode ser difícil de calcula-lo explicitamente. Para
enfrentar essa dificuldade, apresentaremos uma estimação calculável do parâmetro em termos
dos instantes curtos de recorrência do cilindro.
Mais ainda, no caso dos processos cv-misturadorese l#-misturadoresapresentaremos uma
majoração não uniforme e sim em função de t.

Isso será feito medianteum refinamentoda técnica usada por Galves e Schmitt. Ela
mostra como a velocidadede convergênciadepende da escolha adequada do parâmetro no
re-escalamentoda lei. Ela também mostra não uma majoração uniformedo erro mas uma majoração em função do tempo t. Esta nova visão é fundamental para posteriores resultados. Um
deles é o controle do decaimento da cauda da lei do instante de entrada. Uma outra importante
consequênciado Crio na aproximação exponencial em função de t é a estimação da esperança
do tempo de entrada no evento raro.

Esta nova técnica é válida para todo tipo de cilindros e para uma família mais ampla de

processos misturadores.

Doukhan (1995) garante a existência de processos satisfazendo estritamente estas condições
generalizadas o que garante o sentido de tais extensões aos resultados anteriores.

Um dos objetivos desta ééii:éralizaçãoé responder a uma das perguntas apontadas no artigo

de pirata, Saussol e Vaienti: Qual é a maior classe de processos para os quais vale a lei exponen-

cial? Outra motivação é a seguinte: se enxergarmos qual é a condição mínima suficiente para
3

valer a aproximação exponencial, ela nos mostrará qual é a recíproca que se pode esperar destes
teoremas, isto é, se vale a aproximação exponencial,que tipo de mistura pode ser garantida no
processo.

Um corolário apresentará condições, sobre o processo e sobre o cilindro, para obter o
parâmetro e.,i igual a um; assim como que a medida daquelescilindros para os quais (..{ não é
um, decai exponencialmente. Este comportamento já foi indicado em pirata, Saussol, Vaienti
(1999), Collet, Galves, Schmitt (1999) e Sausso1(1999). Apresentaremosum exemplono qual
não somente o parâmetro C.4 é distinto de 1, mas também, tão pequeno quanto se queira (de
acordocom a medida de equilíbriodo processo).
Uma das condiçõesque garante o controledo parâmetroC..4é dada polo controledo momento de segunda ordem da função de contagem de ocorrências do evento .4. Uma pergunta
que permanecia aberta é se essa condição era necessária. Nós provaremos que o controle do
parâmetro equivale ao controle do que poderíamos chamar de momento de ordem logarítmico
m ais um .

Um dos interesses é estimar a ordem excitade convergência para a lei exponencial. Com esse
objetivo é que apresentaremos uma minoração uniforme do erro na aproximação exponencial.

O último resultadodo capítulo é a convergênciapara a lei exponencialpara processosuniformemente misturadores com decaimento de correlação da ordem do decaimento da medida
dos cilindros não recorrentes.
O interesse por descrever o processo pontual das ocorrências de um evento raro nos leva a
considerar o problema não já do instante de entrada, mas do instante de volta e posterior tempo
de permanência em um evento raro. Através do resultado para instantes de entrada, veremos
que a lei do instante de volta pode ser aproximada por uma mistura de uma lei degenerada,isto
é, uma medida de Dirac, concentrada em um ponto que depende das propriedades de recorrência

do eventoe uma lei exponencial. Portanto, as leis de entrada e retorno coincidirãosomente
quando o evento for do tipo não recorrente e, nestecaso, a medida de Dirac estará ausente.
O fato de termos uma majoração para o erro na aproximação do instante de entrada nos
permitirá obter um erro na aproximação do instante de volta.
Num quadro geral, esse tipo de comportamento já foi indicado por Pitskel (1991). Nesse
trabalho, é provado o limite assintótico quase-certopara uma lei de Poisson para cadeias de
Markov

irredutíveis

e aperiódicas

com espaço de estados finito.

cería é essencial, pois pontos fixos contradizem o resultado.

Mostra-se

que a condição

gzzase-

pirata (1993) mostra o limite assintóticoquase-certopara uma lei de Poisson para difeo-

moríismos Axioma A. Entanto para pontos periódicos prova, sem velocidade de convergência, a
convergênciado primeiro tempo de volta para uma combinação de uma lei exponenciale uma
medida de Dírac.
4

Já pirata, Saussol e Vaienti(1999) mostram que a lei de entrada e lei de retorno convergem
para uma mesma lei se e somentese a lei de retorno convergepara uma lei exponencial. No
corolário 4.5, nos mostraremos que a condição para que a lei de retorno convirja para uma lei
puramenteexponencial equivale a considerar eventos não recorrente

O tempo de volta nos leva a considerar um segundo problema: o da lei do tempo de permanênciano evento. Veremos que, sobre certa condiçãode regularidadeda medida, esta lei
pode ser bem aproximada por uma lei geométrica.
Isto será considerado no Capítulo 4

No Capítulo 5, estudaremosa convergênciado processopontual das sucessivasocorrências
de um evento raro para uma lei de Poisson para eventos não recorrentes, utilizando o método
Chen-Stein.
Esta é uma generalizaçãoda convergênciada distribuição binomial de parâmetros n e p para
a, distribuição de Poisson de parâmetro À quando n diverge e p é pequenosatisfazendo À = n p.

Stein (1972) apresentouuma nova técnica para mostrar a convergênciaem distribuição a
uma normal para soma de variáveis aleatórias dependentes. O objetivo é a generalizaçãodo
Teorema de Limite Central para casos não independentes.

Em 1975,Chen usou a técnica de Stein para estudar a aproximação binomial à distribuição
de Poisson no caso de variáveis dependentes.
Embora o método Chen-Stein prove uma majoração do erro na aproximação da distribuição
dos instantes de ocorrências de um evento raro à distribuição de Poisson, a majoração não é
totalmente transparente e não garante em que casos o erro converge para zero.
Aplicamos então, o método Chen-Stein aos processos qb-misturadoresconsiderando eventos
não recorrentese provámosassim, a convergênciapara uma lei de Poisson. Com um exemplo
mostramos que o método não converge se se considera um evento recorrente

Capítulo l

ELEMENTOS
ERGODICA
P

1.1

DE TEORIA

Recorrência e ergodicídade

Estabeleceremos primeiramente algumas definições e conceitos básicos que nos serão úteis para
apresentar nosso marco de trabalho e resultados.

Seja f um conjuntofinito que chamaremosde a4Íabeto.DenotamosQ = fz.

Para cada

n € .Z, definimos a variável aleatória X« : f2 -+ W como a n-ésima coordenada de um co C Q,
isto é, se w = {w«}nCZ, então X«(w) = u« para todo n C Z'.
Para cada subconjunto Á de Q da forma

,4 = {Xo = ao,

com a{ € f,

i = 1,

, X..i

= a.-i}

,

, n, diremos que Á é um cilindro de ordem n ou que ,4 é um n-ci/inda'0

Denotaiemos com C. o conjunto de todos os n-cilindros. Denotaremos também com /' a aálgebra definida sobre Q e gerada pelos cilindros. Mais ainda, denotaremos com F.r a a-álgebra
gerada pelos cilindros com coordenadas em /, / Ç Z. Seja #' uma medida de probabilidade
definida sobre a a-álgebra/'. Desta forma (Q, /', #)) é um espaçode medida e {X«}.cz
é
um processo estocástico.
Denotaremos com T : Q -+ ç2o operador de translação à esquerda em uma coordenada, isto
é, (T(w))« = w«+i, para todo w C Q e para todo n C Z.
7

Definição

1.1 Seja .F' uma medida

de probabí/idade

sobre .F,

ZaZ gue

]''{,'i} - ]''{r-'G©}
para todo A C J:. IP será chamada uma medida estacionária ow equiualentementediremos que
{XmJmCZ é u7n processo estacionário.

Definição 1.2 Seja .4 C .F. .DiremosgueÁ é inz;aríanfeaparao operadorT) se e somem/ese

r': (.A)

Esta definição permite-nos introduzir o conceito de ergodicidade

Definição 1.3 0 processo {X«}.cz
será dito ergódico se os zínÍcos saóc07Úunfosmensurát;eis
inuaríantes de Q, possuem medida 0 ou l.
Ergodicidade é então, uma noção que HOSpermite falar da indecomposição do processo. Isto
é, não existemconjuntos mensuráveis .A Ç (2, que sejam invariantes pelo operador T sem que
possuam medidazero ou um, ou dito informalmente,sem que sejam o vazio ou Q, /P-quasecertamente.

+

Definição 1.4 1)ado .A C C., de#nímos o tempo de entrada em .4 como sendo a uaríáue/
a/eatóMa r.4 : Q -.} .W U {oo}

dada por

rÀ (u) = i«flA 2. 1 : T*(u) c Á}

A ergodicidade de um processo nos garante que podemos esperai' a ocorrência de um evento
de medida positiva em quase toda realizaçãodo processo.
8

Proposição

1.5 Seja 'lX«}.cz

tlm processo eryódico. Sega .4 ta/ gue p'{.4} > 0. -Então

r' {«, C Q : r..!(w) < «,}

l

Estaremos interessados não somente em falar de tempos de enteada, mas também, em tempos
de alia/lu,

y

Definição 1.6 Para um euenfo Á de medida esfrÍtamenfe posÍtíua, de$námosa medida condicional com respeito ao evento Á como sendo

]''.,l {W} = ]'' {,'1n w'} /]'' {,4}
para todo W' Ç .F'

Agora, se considerarmos
a a-álgebraF.4 dos mensuráveis
-B Ç .F restringidosa Á, isto
é, f.4 = {13 n ,4 : B Ç /},
considerar
Definição
aleatória

o operador

temos que (Á, /,l,

Z'.4) é um espaço de medida no qual podemos

TI,i : .4 --} Á.

11.7 .Dado .4 c C«, de$nimos

o tempo

de vo/ta .40 euenfo .A como sendo a uaMát;e/

r..ll,l : ,4 --} gV U .[oo} dada por

r.,i(«,)l. = inflh ?: 1 : Tk(«') C .4} ,
que por um abuso de notação, quando não houver ambiguidade, escreueremos simplesmente VA

O fundamental Pri7zcÍpÍode Recorrência de Poincaré garante-nosque em quase toda realização do processo em que acontece ,4, voltará a acontecer .4, mais ainda, ele acontecerá infinitas
vezes
Teorema
m.«-á«/

1.8 (Poincaré)
de Q. .E«fã.,

Sda
p««

g-se

{Xm}.CZ

Um processo estagiar%y/Ke sda A um conlunfo

todo ', € ,4,
9

TkKw) c 'l p""
)

b?,

'yü#'$1

> ..

/

U

/

/

Vamos agora apresentar o célebre Lema de I';ac.
Lema

1.9

(Kac)

Sda

#'{,4} > 0. -Então,

{X«}.cz

zzm processo

'

eryódÍco

e .4 um conjunta

mensuráue/

fa/ que

]

F].Ã} = -E.4(TH)
onde IEA denota a esperança condicional com respeito a A.

Um conceitoimportanteque fala sobrea medidada complexidade
de um processoé o

conceito de entropia.

DeÊnição l.IO .4 entropia de um processo em re/anão ao alfabeto f é o número

h(C)

=

-

}:

#'{.}

]og

]"'{«}

,

?

onde adoramos a convenção 01og0 :: 0 e onde log é o logaMtmo natura/.

Definição 1.11 .4 entropia de um processo com relação ao operador T é o ntímero

h(r)

Teorema 1.12 (Shannon-Mc
seja etgódico.

sup A(V2;:T'kf)

n,e.ZV

Millan-Breinman)

Stiponãamos que o processo

Para quase todo u ç: Q (respeito da medida IP)

,Jlnm
:-]'g]''{..4«(")
}-de .A«(o) é . «-cí/í«'Z«'e «o,de-d« w:, . . . ,".
10

{x«}..,

Este resultado nos diz que um cilindro de tamanho n terá medida,aproximadamentee A"
Em consequência, temos que o número de cilindros de comprimento n será aproximadamente
eA". Deste ponto de vista, dizemos que a entropia é uma medida da complexidadedo processo.
Usaremos a clássica notação probabilista para eventos definidos aÇtialÉés,..de
variáveis aleatórias. Escreveremos {rÁ = m} em lugar de {o C 2 : fd(w) = m}, eéT'k(.4))}:lu {7'k € ,4} em
lugar de {w C Q : 7'k(co) € 4}. Como é usual, a média da variável alêãtóríã'X será chamada
de esperança e denotado por #ç(X).

As provas dos resultadosacima mencionados, com exceçãodo Teorema 1.12, podem ser
achadas em Cornfeld, Fomin e Sinal(1982). A prova do Teorema de Shannon-Mc MillanBi'einman pode ser encontrada em Billingsley (1965).

Processos misturadores

1.2

1.2.1 Definições
Para estudar a distribuição do instante de entrada e instante de volta é preciso definir que tipo
de perda de memória possui o processo.
Definição
/. '

1.13

Z)iremos que {X.}.cz

ou anil/ormemenfe

misturador

é
se, para

todos

os inteiros

n 2

l e / ?

0, a seguinte

desigualdade é satisfeita

s"p..

BCFÍO,.,«},aeF(nZo}

'

]''lB'

nT-(«+l+oc'}

'

- z"l-aJZ''tcll

= 1(z) ,

2. a-misturadorse

- ]"{c'll . .m

-'''-")'4p:''ÍB}

"'''.,.,;;l''''«:', 'a
e

11

#

3. +-misturador

se

l#''{-a n T-(«+l+oc'} - ]''{B} #'{c}
Bcr{.,

,«>acj''{«z',

#'{.Zj}

#'ÍC}

- '#(/) ,

(1.1)

ondenas expressõesacima, o supremoé tomadosobre os conjuntosB e CI, tal que
#'Í-B}

>

0 no segundo

caso e fa/ gue #:''i-B}P'ÍC'}

>

0 no ferceíro

caso,

e onde

'y = (1'(Z))z2o, a = (a(Z))ZZO e é = (Ó(/))z>o, são sequências decrescentes de nzímeros
reais positivos tendendo a zero.

Claramente, é-misturador implica a-misturador que, por sua vez, implica misturador uni

forme.

Observação Na literatura, as diferentes condições de mistura têm recebido nomes diferentes.
Por exemplo, Doukhan (1995) chama de a-misturador (respectivamenteé,@), ao que nós
chamamos 7-misturador (respectivamente a, é).

Também, Shields (1996) usa @-misturador

para denotar o que nós chamamos de @-misturador. Philipp e Stout (1975) chamam de #..
misturador ao que nós chamamos a-misturador e ao que nós chamamos'-misturador, eles
chamam de P-misturador ou misturador forte.
Nossa terminologiaé a mesma adotada por Galves e Schmitt (1997); Collet, Galves e Schmitt
(1999) e Hirata, Saussole Vaienti(1999).
E importante notar que qualquer processo misturador é ergódico
Lema

1.14

Sida

{X.}.cz

um processo lznil/ormemenfe

l qualquer. Então, o processo é ergódico.

misturador

com /unção

deck'escenZe

Prova. Suponhamos que .4 é invariante. Devemos assumir que o processo é uniformemente
misturador sem assumir nenhuma hipótese a respeito do decaimento da função ', ou sda, temos
simplesmente que

Um#''{B n 7'-(«+i+Oc} = #''{B} z'' {c'}
para todos os .B C 7:lo,.,«},C' c -F{«?o}. Portanto, posto que .4 é invariante e escolhendo
Z? :: (; :: ..'l, temos que

12

(1.2)

.F'{..4} - ,ll=m'a' {''4 n T-("+z+t),4} = #'{ 4} ,
então,

#){.4}

= 0 ou #).(.4}

= 1. Isto para todo

,4 C /{o,.,«}.

Agora,

para '4 C .F qualquer

e

para todo c > 0 existem n natural e .4' C .7:1ÍO,.,«} tais que ,F' [Á z5 Á'} < c. Notemos que agora
vale (1.2) para 4'. Por outro lado, existe um X;inteiro positivo tal que

"''l"} {"'.,-*"'ll - l"'l"-,-*"}

$ #''{ ('4 n T'*Á)
5;

-,-'"'}

z\ (A' n r'*..4')}

2#:'' {.4 Z\ 4'} .É 2c

Pela mistura uniforme podemos escolher um k tal que

#'{,4'nT-'.4'l]"{.4'l'$.
Por último

#''{..4'l' - p' {..'1l'l $ 2c
l,ogo lZ"{,'l}

p'{.4121 < 5c. Posto que c é arbitrário,

p'ÍÁ}

= 0 ou #:"{,4}

l

1.2.2 Exemplos
Para estas definições fazerem sentido, é preciso mostrar que estas famílias são não vazias e que
realmente diferem uma da outra.
Exemplo

1.15 0 primeiro ezempZobásico é uma sequência de uar{(íueis a/eafófias de BernotzJ/

independentes.Neste caso, o processoé #-misturador com função $13

Exem.plo 1.16 0 segundo natura/ eremp/o natura/ é o de un?a carte a de .A/arcou írreduZ be/ e
aperiódica caiu espaçode estados anito. Neste cclso, Q cadeia é um processo4'-misturador com
função + dada por +Qnà< c'c" com constantec posàtiua.VeremosabaixoQ prova dessefato.

Prova. Sejam ,4 = {Xln :: a?l} um n-cilindro e -B = {Xn+l+l
pela propriedademarkovíana

:: b. } um m-cilindro. Então,

l#'{.'i n B} - ]'' {À} ]'' {aJI
p {...!} #tÇb-l'+:

! 1+! E q!} ]'' {.a}

]'' {..'l} -P {B}

< ]'' {.A}-P{.B} =-- ,

onde 0 < 7) < 1 é o coeficientede ergodicidade de Dobrushin (ver por exemplo, Teorema 3.23
em Ferrari
Sejam

e Galves
agora

(1997))

e p = infÓCf #' {Z)}.

.4 C /{0,..«},-B

€

.F{«+l+l,.,n+l+«}

então,

podemos

escrever

Á

=

UiC/.A{

B = Ujcz-Bj onde os .4{ são n-cilindrose os l?i são m-cilindrose as uniõessão disjuntas.

l-P {,'! n .e}

«lu". -u".l
- « {u";}
«lu".l

#''{.'i} #' {-a}l

>: lj''{.4in .Bj}- #' {.4í}]''{njJI

ic1,5eJ
<

E

ie1,3eJ

l-p {..4.} #' {.B,}l ZP

"' {..'*}
«, {B}Z
P
Isto conclui a prova
Exemplo
com +kn]

1.17 Toda/ante gÍbbsiana com potencia/ #ó/der conlíhua é um processo é-misturador
$ e''"

. Referimos

tipo de processos.

o !eitor a Bouen

(1975)

14

para definições

e propüedades

sobre este

e

Exemplo 1.18 t/ma cadeia com conexõescompletas, seguindo a de$níção de Bressaud, Fernandez e Galões (1999), é uln processo que satisfaz us seguintes propriedades
/. para lodo ai, . . . , a. C f,

P' {Xi = ai, . . . , X. = a.} > 0

(1.3)

2. o limite

,,llUmP{Xo=
aojXj
= aj,--m
$J ; 1}= #'ÍXo= aojXj
=a.j,j$ -1}

(1.4)

ea;isfepara todo aj, .j 5; --l,
J. ea;isZeuma sequência {'y«}m>1 COm'«

comaj = bj/or

l 2 J 2 --m,
2'' {Xo

#''{Xo = «olXj

< C'e'c",

ta/ que, para todo aj,bj C ,4,.j 5; --l

aj,.j $ -1}
ó.f,.j l;

-i}

il $ 'r«

(1.5)

Toda fonte gibbsiana com potenciar Hõtder contínuo é uma cadeia com conexões comple-

tas. A propriedade 2 é garantida pela continuidade do potencial. A propriedade 3 é garantida
pela condição Hõldet. Por outro lado, toda cadeia com coneloes completas é l m processo cx-

mist««do..(Ve« Schmitt,(2000).)

Exemplo 1.19 #aydn e Vaienli reO009estudam os processos chamados de (Ó--/)-misturadores.
Estes podem ser descritos informalmente como processos d)-misturadores que possuem uma
função f que especi$ca wma mineração para o compHmento do buraco entre os eventos B e

C para queo processopossua propriedadede mistura. Mais precisamente,um processoé dito
.+-- .f)-misturador se existe uma função J : \JK>t 8K --} lavo crescente respeito do compHmento
do cilindro B Ç çt, tat que a desigualdade (1.1) é satisfeita toda uez que l 2. fÇB). Esses processos podem ser vistos então, como uma generalização dos processos +-misturadores e somente
constctnte.

sãn +-misturadores quando f

Concluímos esta seção com algumas referências.
O livro de Doukhan (1995) é uma importante fonte de definições, exemplos e referencias para
construir exemplos das diferentes famílias acima definidas que incluem processos uniformemente

misturadoresnão a-misturadoresl processos a-misturadores não i#-misturadores,e processos
(#-misturadores com função decrescente é qualquer.

O livro de Shields (1996)é uma boa introduçãoaos processosmisturadorese à Teoria

Ergódica.
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Clapítulo 2

RESULlÍ\IDOS

PREVIOS
.P

Apresentaremos neste capítulo, alguns resultados prévios no estudo dos instantes de entrada e
instantes de volta de um evento raro em processos misturadores. O estudo comparativo entre
eles nos permitirá dizer quais são os pontos importantes a serem resgatados de cada resultado,
assim como, prantear algumas perguntas que tentaremos responder nos próximos capítulos.

2.1

Galves e Schmitt 1997

Este trabalho considera o problema do tempo de entrada em um evento raro no marco geral
de processos l#-misturadorescom função somável é. Um ponto chave é que o resultado aqui
apresentado,que prova a convergênciada lei do instante de entrada para a lei exponencial,

é validopara todo tipo de cilindro. O fator de escala na lei exponencialé À.4#'{.4} com À.,l
pertencendoa um intervalolimitado longedo zero e do infinito. O resultadoé o seguinte
Teorema 2.1 (Galves e Schmitt, 1997) Sega {X«}.cz

um processo é-misturador e szl-

ponhamos que a junção + \ ]N -+ IR.} é somáuel. Então, existem quatro constantes estritamente
posifiuas Ai, A2,P,(l;, tais que para todo n e todo Á C Cn, ezisfe À(Á) C IAi,Az], para os quais
Date a seguinte desigualdade

:!: «'{,'« » x©;m} - .-' $'"'Í"l'

(2.1)

Uma questão natural sugerida pelo teorema é a de precisar o valor do parâmetro À.4. O Lema
de Kac sugere que X.4 = 1. Collet, Galves e Schmitt (1999) mostram que este é tipicamente o
caso

17

Collet, Galves e Schmitt 1999
Collet, Galves e Schmitt (1999) mostram que o favor de escala À..l depende da volta do evento
raro sobre ele mesmonos instantes curtos de tempo. Como consequência,para a maioria dos
cilindros o favor de escala À...lem (2.1) é assintoticamente um, como é sugerido pelo Lema de

Kac

Definição 2.2 Seja s C ]V. De$namos 6,i como a corÜunto das sequências de comprimento

n de eZemenZos
em é: gazerecorremantes do insfanfen/3. Ou seja, se .4 C C«, diremosgue

,4 C B. se e somente
se ezísteumínfeiro.j, l 5;J $ n/3 Za/gue,4n7''j.4 :# 0.
Teorema 2.3 (Collet, Galves e Schmitt, 1999) Sda {X«}.cz

um processo #-misturador
3 suponhamos que a junção + \ IN -.} IR.} é e=poneTtcial.Então, e:distemduas constantes estritamente positivas c,C, tais que para todo n e todo A € C. \. B., vale a seguinte desiguctldade

Mais ainda,

:!:«'{,'«»ph} -.
#'lB.} 5; C'e''"

2.3

Hirata,

Saussol e Vaienti 1999

Este trabalho mostra que a distribuição do instante de entrada num evento .4 e o instante de
volta no .A, re-escaladosadequadamente,estão próximos de uma lei exponencialde parâmetro
um, se e somente, se ambas as distribuições estão mutuamente próximas no sentido seguinte,

Teorema 2.4 (Hirata, Saussole Vaientí, 1999) De$rzamos
c(k, Á) = l#'...l(Ta> k)--#''(ra >
k)l e càamemos c(.4) = supk c(k, .4). .4 distribuição re-essa/adado {nsfante de entrada no conjunto .4 dl@re da /ei ezpo,zencía/ de parâmetro um no mázámo par d(.A) := 4#''{.4} + c(,4)(1 +
log c(.4) '), {.t. é

:11?"''{,'«

»

}qã'} - .'' $'«.o
18

.E o mesmo ua/e começando

em .A

:-p

#'"l'"'?qã-l-.'' w)

C;onuersume.«te,
Q diferença entre o instante de entrada (te-escutado) e o instante de volta (reesca/adO pode ser m'Üo«da em ter«aos da diszá'leia ê(.A) := supt2o IZ:'.4 {ra > t/P{.4J} -- e''l,
S
isto
é,

c(..4) 5; 2#''{.Al+ ê(.A)(2+ 1og ê(.4)':)

Este teorema provê uma condição necessária e su$cíenfe para obter a lei exponencial para
o instantede entrada e o instante de volta a um evento raro. Isto é, c(.A) -+ 0, se e somente
se, ã(,4) -+ 0. A prova é valida para uma medida estacionária .F' qualquer, sem assumir sequer
ergodicidade. E claro que, nessa generalidade, não se pode esperar a convergência de c(.A). O
seguinte lema oferece uma majoração para c(.A), e além disso, mostra quando pode-se esperar
a convergencia.
Lema

2.5 Sida .4 C (2 um c07Üunto mensuráueZ. -Então, se satisfaz a seguinte desagua/dado

c(Á) $ illÇ {ak(Á) + Z'k('4) + k#:'lÁl}
onde as quantidades são de$nidas pot

«(..'1)
bk(..'1)

".lu'-'"l
- ' *',
"«{,«

suP

WeFto,.,n}

]''«
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{7'-*W}

n), se o processoé cv-misturador
, e bk(Á) =

Note-seque, para todo # ? n, bk(.4) = a(k

I'(k -- n)/p'{,4}, se o processo é ,y-misturador.

O elemento chave nesta majoração é a quantidade ak(.4) = #'..! {rÀ $ k}. Por exemplo, se

.4 € C« \ B«, então aA(.A) = 0 para k = 1, ...,n/3.

Se o processo perde memória suficiente-

mente rápido, então óA(.A) tende a 0 e o teorema garante a convergênciaassintótica para a lei
exponencial.

É importante observar que em situaçõesvárias c(.4) não convergea zero. O modelode

Ehrenfest clássico prevê um exemplo desse fato.

Exemplo 2.6 0 made/ade Ebrelz/eslé uma cadeiade .i/arroz;, tomandoua/aresno conjanfo f :: .[0,11JV, ondeAr (í um nZeíroposífiz;o. Para gata/qzzer
z C C e gzzalquer
íhdÍce
á C {l, . . . , Arj}, o estado zi é de$nido

como a seqzzência qzie coincide

com aç em todas as coorde-

nadas com e=ceção da coordenadai-ésima. Definimos as probabilidadesde transição da cadeia
corno segue

;

para aZgzzmi = 1, . . . , Ar ,

l

2

..,,«,-{

caso contrario

.4 medida ínuaríanfe da cadeia é a dísfrióuíção zzngormesoZ)ref. .agora, consideramos o
«.nf. .4 = {(1, . . ., 1)}. Se N' é .agcíenfem.nZe g«nde «f. é «m «."''
«.
S«ponha«.«
que a cadeia começa com sua medida {nuaMantee de$namos vA como o primeiro instante que
a cadeia uis ta o euenfo ..'l.

Por um cálculo direto,

]''Á {rÀ > 1}
e

20

l
2

#''lrA > 1}

Porfanfo, c(1, .4) conuerye a 1/2, quando Ar díuerye

Hirata, Saussole Vaienti(1999) e Collet, Galves e Schmitt (1999) demonstramque p'{,4}
é o correio fatos de escala para cilindros que não recorrem demasiado rápido. Galves e Schmitt
(1998) provam que a aproximação exponencial é valida para todo cilindro usando o fator de
escala À.,l#'{,4}, onde a possibilidade À..l = 1 não é excluída.
Os trabalhos acima mencionados deixam aberta a questão sobre o valor correto de À..l para
cilindros que recorrem. E certo que ele pode ser diferente de 1? Em Asselah e Dai Pra (1997
a e b) a questão é respondida para o processo de exclusão simples simétrico e para um sistema
unidimensional spines independentes,quando r é a primeira vez que a densidade empírica em
uma caixa grande excedeseu valor de equilíbrio. Em ambosos casos À.,l :# l.
No próximo capítulo provaremos que a mesma situação ocorre no quadro geral de processos
misturadores e apresentaremosuma estimativa ca/culáueJdesse parâmetro.
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Capítulo 3

INSl\ANTEDEENTRADA
Dedicaremos este capítulo à majoração e minoração do erro na aproximação da lei do instante
de entrada em um evento raro pela lei exponencial. Veremos também algumas consequências
desses resultados.

3.1 Majoração
Até o momento, os trabalhos na área mostravam primeiro a convergênciaassintótica da lei do
tempo de espera de ocorrência de um evento raro .,4 para uma lei exponencial sem velocidade
de convergência e depois com velocidade de convergência em função da esperança do evento,
#:(.4), ou da medida do evento, .F'{.,4}. Para estimar a lei do tempo de entrada usando a lei
exponencial, esta aproximação é interesante para valores de t próximos de l/-P[..4}, mas é sem
interessecomo meio para prover uma real estimativa da lei para valoresde f muito grandes
onde o valor da lei é muito menor que o valor do erro na aproximação.
Mostraremos assim, uma majoração do erro na aproximação exponencial em função de t e
veremosque tipo de conclusõespode se extrair dali.

3.1.1 Resultados
Teorema 3.1 Seja-.{XmlmCZ Um processo estocástÍco estai onáMo é-m sfurador qualquer ou
c!-misturador com Junção a somáuel. Ezàstem constantes estritamente posiliuas CI, A.t e À.l tais
gue para qua/g?éer n C ZV e ,4 C Cn, ea;zsfem constantes À.4, (5.4com AI < À.4, õ.4 5: A2. para as

quais as seguintes desigualdades são verdadeiras l)ara todo t > Q.
23

]. .Á conueryêncía assinfótica
#'' {rJ > t}

com0<

$ c lz'{..4lp''':t + z'{.4lpl .-='{.''J'

e'À"P{''1lt

(3.1)

# < l

2. A majoração da cauda da distúbuição

.a'lra > t}

p{ }l 5; Cl#){.4}

tle-ãaP{''lJt

Da primeira parte do teorema se desprende a convergência uniforme respeito da medida do
evento, p'{.4}, pois o máximo com respeito a t, do membro da direita em (3.1) é alcançado em
f = 1/#'{..4}, e -]. C ]''{.4lP
Embora a segunda parte não mostre a convergência uniforme (pois o máximo em função de

[ do erro é uma constanteque não dependede P){,4l}), ela fornece,em principio, um controle
sobre o decaimento da cauda da distribuição melhor do que o dado pela parte l do teorema.
No resto desta seção, a menos que seja explicitamente estabelecidoo contrário, assumiremos as hipótesesdo presenteteorema. Quando uma propriedadevaler para processoscv ou Ó
misturadores,

escreveremos

simplesmente

+.

Estabeleceremos agora, o teorema principal deste capítulo

Teorema 3.2 Para quaisquern C ZV, .4 C Cn, Crista uma constante€1.4C [Ai, A2], ta/ gue ua/e
Q seguinte desigualdade

Z"Íra

> t}

onde A é o ua/or gue rea/i«

.-C.,P{.4l'l

o inf«Éa$il;h.

$

C'.A#''{.A}

[A#''{.4}

[#'{.,4]t

V

1] e-(«P{'4l'

,

(3.2)

+ +(z\)j

E imediato um corolário que diz qual a velocidade de convergência unilforme da distribuição
de r,4 para a lei exponencial.
24

Corolário

3.3

Va/e a seguinte desagua/dada

suP l#'' {r,.! > t}

t>o

e'e'P{'4lt $ CA#'l'4}

,

onde õ. é o mesmo ão Teorema 3.2

Prova. O máximo respeitode t do membro da direita em (3.2) é alcançadoem t = 1/#'{,4},
e valeC Aa:'{.4}.
Antes de apresentar as provas, nas próximas três seções, veremos algumas propriedades que
nos ajudarão na demonstração.

3.1.2

Estimação da medida de um cilindro

Uma propriedade importante dos processos misturadores é o decaimento exponencial da medida
dos cilindros que será provado no próximo lema. Isto pode ser visto como uma espécie de versão
groseira do Teorema de Shanon-Mc Millan-Breiman.

Lema 3.4 Seja um processo a-misturador com /unção cvdecrescentegua/quer.Existem consfanfes estritamente positivas C' e I' tais que para lodo {nleiro positítJOn, e para todo c / Raro
,4 C C.,

t;aZe a seguinte desigzza/Jade

]''{,'l} 5; C'e'r"

(3.3)

Prova. Escrevamos .A = {Xon-l = aO-l}. Fixemos um inteiro positivo nO. Suponhamos que
n > no e que n = q no + r, com g inteiro positivo e r inteiro 0 5; r < no. Observamos primeiro
que

.F' {Xg'-:

= al;-:} $ #'{Xo = aO, X«. = a.., . . . , X(Ç-i)«o

Usando iteradamente a propriedade a-misturadora temos
25

' a(q-l)«o}

#'{.4} 5; [a(no

1) + PJ]e']

onde [z] denota a parte inteira de a; e

p = suptP'(a{) : a{ C C}

Posto que, por hipótese, p < 1 e a função a(/) --} 0, podemosescolhero inteiro no tal que

(P + a(no - l)) < l

Isto prova o decaimento exponencial para todo n-cilindro com n 2 no. Mudando a constante
C' provámos (3.3) para qualquer n.

E importante observar que o decaimento exponencialdos cilindros é uma propriedade que
garante ao processopossuir entropia positiva.
Proposição

3.5 Seja {X.}.cz

um processo eryódÍco gucz/quer ta/ gue .a'{,4.}

$ C'e'r",

para

todo n natzirale para lodo n-ciJ Raro .A., com constantes pos f uas C' e I'. .EnZâo o processo
possui entropiaposÍtíz;a..A/aisainda, A ? I'
Prova.

A hipótese implica que

log #' {.4.}

$ 1ogC' - Fn ,

portanto, pelo Teorema de Shannon-Mc Millan-Breinman, e para quase todo u C Q,

A-

;i.:

"'' {..'«(")}

2 - JU.
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liga

- -l - F ,. o,

onde

.4.(w)

é o n-cilindro

de coordenadas

coO, . . . , Wn

:

Isto conclui a prova da proposição.

C) próxima lema estuda o comportamento do processo em torno de uma vizinhança de
tamanho n de um n-cilindro ,4. Ele diz, informalmente, que quando um processo perde memória
suficientementerápido, o evento pode voltar dentro da vizinhança um número fixo de vezes e
não uma quantidade de ordem n de vezes.
Lema 3.6 Ea;isto uma constante esZrÍfamenle posifÍua C'' fa/ que para todo inteiro positíuo n,
e para todo cilindro A C C., vale a seguinte desigualdade

m.

(3.4)

E #'' {..4n r-*.,4} 1; c''z''{.'i}
A-l

Prova. Para provar (3.4), no caso a-misturador notamosque

#' {.4 n r-'..4}

onde 4(1) = {X":i
«s«do (3.3)

al;:;}

.

$

]" {..4 n T'*.,4m}

5; p {.,4 n T-Ê+{...l@-l#D}

. «(';.)«'«,--«{"''-';»}
"*",,
para todo Z natural,

[?]

/

1,

, n. Então, posto que a é somável e

«-1?]

.

.

}'
]'''{.4 n r-'..4} 5; 2z''{.A} }: a (#)+ 2#'l'4} >1: #:''{..4W} $ c''j''{.A}
k-ik:ok-i
Isto prova o caso a-misturador. No caso é-misturador geral enviamoso leitor ao Lema l
em Galves e Schmitt

(1997).
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3.1.3

O parâmetro de re-escalamento

Para um inteiro positivo k definimos

]v

k

>l, IT-i(.4)

(3.5)

/-1

onde ]l,4 é a funçãoindicadorado conjunto .4. Para uma rea]izaçãodo processow C Q, ]Vk(co)
é o número de vezesque o processo visita .A, durante os primeiros k paços. Observamos que

{ra 5; A} = {Nk ? l}

Lema
t>

3.7 Seja {X.}.cz
um processo esfacianaMo
eguinte desigualdade é uerdacleira

#'' {rJ

(3.6)

qzta/quer. Para todo número real positivo

$ t} $ t #:''{.4}

(3.7)

Prova

lt]

[t]

.

]'' {ra $ t} = }1:
]'' {rJ = /} 5; >ll:
#''{r-'..4}
/:: l
z:=l

(3.8)

onde na última desigualdadeusamos a invaríança da medida #' com respeito à transformação
7'
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Lema 3.8 Para todo inteiro posifiuo n, lodo cilindro .A C C« e todo t > 0, ua/e a seguinte
desigualdade

«) í-

[tl2#'{,412

, ,.

'' I'' 'i = '1 á

i/{i #sÍal'

(3.9)

oízdeC'' > 0, C' > 0 e /T > 0 são consfanfes independentes de n e 4

Prova.

Escrevamos por simp]icidade Ar = ]V]t]

Primeiro observamos que

(n(w))'

- (n(/vllNz0)y

5; H(N'')#'lN

2 l} ,

onde a última desigualdade segue da desigualdade de Schwarz
Pela equação (3.6) temos

#' {ra $ t} = ]"lN

Precisamos controlar então a(N)

? 1} 2

e n(N').

(.E(]V))'

Por definição E(N)

(3.10)

= [tlP'{,4}

Para obter uma majoraçãodo denominador#l(N2), decompomo-loda seguintemaneira

Assumimos primeiro que [t] > n. A definição de /V nos diz que

n(N')

E " («,-..«,)
[t]

1-1

+ :Ea*t
o«, (". ",- .©)
/-1
-- :
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[t]- l

'E u*]-o«, ("«

",-..«,).

(3.11)

O primeiro termo desta decomposição é #g(.V) = [tlP'{,'!}

Usando a equação (3.4) no segundo termo, obtemos

}:([t]

r)© (l...l lr-.G.0) 5; [t] }, l #''{..4n 7'-z(.A)} 5; C''t #''{..4}
/

/-1

A propriedade a-misturadora prevê majoraçõespara a esperançano terceiro termo

E

(1.4 1..1(7'')) :É #'{..4l' + a(/ -

" 1)#'lÁ}

Portanto o terceiro termo é majorado por

,«'«,

l«'«,

'g'*'ii««,l

Agora, observamos
que

E z- ;Í'JG']- 0
Finalmente, usamosa hipóteseque a série >ll:l!:'o'(/) é somávelpara obter a majoração

[t]

2 }]: ([t]
l=n+l

onde /{ = E='

a(/)

Z) Zl; (][...i ]]T-l('1))

< +oo
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5; (t#'{.A})2

+ 2Ã't #''{.4},

SllIT
No caso qb-misturado
r simplesmente
observamos
que

E(l.4llr-'G..D) $(1+ é(/ - ")) #'lÁ}'
ri.a.i
Portanto,
o terceiro termo é majorado por

2lí]t]([t] -

i)(i + ó(o)) ]"']'4]' 5; c'(t z']A})'

Para [ $ n a provaé a mesma(com o terceirotermo na equação(3.11) ause«te) Isto conclui
a prova do lema.

Seja /A um inteiro positivo (dependendo de .4) tal que

/Á«,{«}

.

''l,'f'

(3.12)

« {

- log#' {ra > .fA}

/A]''lÁ}

(3.13)

Lema 3.9 ErÍsfe um inteiroposifioono, fa/ que,para todon 2 no e .4 € C«, as seguintes
l

.:......lj

.

J..

.

=.

....J

.

j

Ai $ À.a,.f $ A2,
e A.Z são duas constantes p ositiuas independentes
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de n, A e .fA.

Prova.

Para obter a minoração, primeiro observamos que

(3.14)

onde a desigualdadeda direita é valida para todo 0 ? 0 e a da esquerdaé valida para todo
0 C [0, 1] ou equivalentemente para os a tais que ] -- e-0 5; 1 -- e-i (> 1/2). Tomemos
0 0(.A)
-- log #' {rH > /a} e observemos que #' {rA $ /À}
1 -- e-0. Usando o lado direito

=

=

=

da equação(3.14) e o Lema 3.8, temos

log Z'' {a

> ./h}

./h#'{ .'i}

>

>

#:''{rJ $ ./h} ...

.ha':'{.4}

l

:' 1+ c'' + c'/Áz'{,'1} + 2-K
(3.15)

1 + C'' + (;/2 + 2/T ' Ai

onde C'', C' e /T são as mesmas constantes que aparecem no Lema 3.8.
Por outro lado, se segue das equações (3.12), (3.7) e do lado esquerdo da equação (3.14),

Ioga' {ra > /A} 5; 2#''lr..l $ /A} $ 2/AZ"{.4} ,

para todo n 2: no e podemos tomar A2 = 2. Isto conclui a prova do lema

3.1.4 Propriedade de independência
O seguintelema nos mostra qual é o erro cometido ao fatorar os eventos mensuráveisque
determinam a distribuição do instante de entrada num cilindro de comprimento n.

Lema 3.10 Sqa {X.}.CZ

um processoa-misturador. Sqa .4 C C. e t,s C ZV tais gue

t + s > n. Para toda A C ZV com n $ A $ t + s, ua/e a seguinte desagua/dado

lg''{r] > t + s}

Z''ÍTÁ > t } Z''lr,4 > sll $ 2A]''{.4} + a(a.
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«)

Prova. Usamos a desigualdadetriangular. Escolhemos u > 0, tal que, t + s ? u + A

P {r.,l > t + s} - ]''lrÀ

> t} P' {rA > s}

1; 1-pira >t+;}
íl-.I'"+'
>t+;-«-A}
.Pira >uÍ'lr..!o7'"+a >t+s-u--.Al-PlrJ
>u} PITA >t+s-u--Z\}

+

+ lZ''lra>wl#'lr.,l>t+s--a

AJ-j"lrJ>tlP'lrA>sll.(3.16)

Usamos a invariança da medida e a equação (3.7) para controlar o primeiro termo por
Z'' {ra > uO r2 o 7'" $ z\} 5; #' {rÁ $ Z\} 5; a.]"'{.'i}.
Usamos a propriedade de mistura para majorar o segundotermo por cv(A -- n) #'' {rA > a}.
O terceiro é majorado usando a desigualdade triangular, a invariança da medida e a equação
(3.7)

+

l#' {ra > u} - #' {a > tll -P {ra > t + s - %- Z\}
#''lrA>t} lj''lrA >t+s-H-Al-Z''lrÀ>sll

$ 1#:'Íra>ul-#'lra>fJl+#''lra>t}

$ "''{,'«:»
$

«

(t - u)Z''{.4}

n ''.,.'" $ '-«}--"'{,-«
+ (u + Z\ - t)]''{.A}

l-PlrÀ>f+s-u-Al-#'ÍTA>sll
» «}"''{.«:É

«+'

2''{,'!}

Isto conclui a prova do lema.
A seguinte proposição é uma versão iterada do lema anterior
Proposição

3.11

Sela

{X«}.cz

um

processo

a-místuradoz'

qua/quer.

-Então

para

lodo

/A

>

n,, existe um b. com n $ b. < fAI'Z, tal que pctra todo k inteiro positivo, Datem as seguintes
desigualdades

#' {.'-.,i> k/Á} - P' {r..i > /a

2,hlkl 5; c'z\#'{.4lk#'lrJ
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> /A

2Alk'2

(3.17)

2':'lTÀ > k/A} - #'lTÀ
onde A 'í o ua/or q- rea/i«

> ./IAJ*I $ C'Aa''{.Alta''ÍTÀ > ./h - 2AJ*-'

(3.18)

inf.$a$g. [AP{,4} + '-(A)]

A diferença entre as equações(3.17) e (3.18) é que na primeira, a geométricano membro
da direita é a mesma que a geométrica no membro da esquerda, enquanto que, na segunda,
a geométricano membroda direita é maior que a geométricano membro da esquerda,isto é,
produz um erro maior. A segunda é tecnicamente mais clara e será usada na prova do Teorema

3.2

Prova. Para À :: l ambas desigualdadessão óbvias. Supohnamos Ê ? 2. Para cada inteiro no
negativo { e para .j :: 1, 2 denotamos

.'Ç-{,...T'/"+j'

».ü

.jA}

Escreveremos também por simplicidade

.A/'= {r,.l> /Á - 2A}
A idéia da demonstração é, usando a desigualdade triangular, iterativamente introduzir um
"buraco" de tamanho A na lei do instante de entrada, para logo fatorar usando a propriedade
misturadora. Quanto maior for o buraco, maior será a perda de memória mas por outro lado,
mais diferirá este novo conjunto da lei de entrada, e vice-versa. De maneira que o jogo consiste
em compensar essas duas quantidades.
Primeiramente

á inteiro

positivo.

notamos que, pela estacionaridade

A desigualdade triangular nos dá
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da medida, .F' {./V'} = #' {Xo } para todo

]'' {ra > k/Á } - ]'' {.V}

k

k 2

$ }:a''{.V]j].P]rÀ>(k-j)/.'}
.j=o
A-2

+ }l:Z''{.Vlj ]''lrA > (k
.j=o

>(k-.j-i).ÜÍ]Jvf'j':ll

j

(3.19)

- t)/«Í)JVf'j': } #' {« > (k - J - ])h} ]'' {Jv:}
(3.20

+ .P{.N'lk':IZ'lrÀ> ./IA}
- 2"{.A/'ll.(3.2t
O termo (3.21) é igual a

á'' l.rA $ zn l IJv;.}

Podemos m ajorar o favor da direita na somatório (3.19) por

#)

K-3-'z

n (,« . '''-'-'»'

$:»)

:nte o fator da direita na somatório (3.20) por

a(2A - n)]''

'Õ:«

$ a(A)#'

'Ó:«

Finalmente, usamos a propriedade misturadora para obter a majoraçã-

(3.23)

««}

«{H« ««}

<

<

z l

lll l-p {.©} + «m)l [Z'' {B} + «(A)]

t

l#''{M'l+ «(z\)I'':]z' {-aJ+ a(A)]
para qualquer evento B C /{(/+1).f,i,(/+2).f,i+n-l}.

cv(A) = P {ra o Ta $ A

Í)

(3.24)

Agora escolhemos A tal que

rÀ o T'a

> /À - 2A}

(3.25)

Portanto

a'' {.«}

#' {rA o 7''a > /À - 2a.}
"'{,«

.''»

»

/«+"''{,'«

.,'

$

»n,'«.,''»

»

/«

#''{JVP} + ~(A)
Assim, obtemos que o parâmetro da geométrica na equação (3.24) é #' {./V'}.
Aplica.ndo

a desigualdade

(3.24) à equação

(3.22) com -B = {rA

o 7'(k-j-i).f,.

e à equação (3.23) com Z? = (2 e somando, obtemos a majoração (3.17).

Mais ainda, por definição,A é tal que a(A) $ A-P{Á}.
inf,

[z-P{.4}

+ a(z)],

temos

#'{.BJ+~(Zk)

-

que 'â ? Ai,

#']'«

com o que a(A)

$ 2A RX2h'j

$ a(Z\i).

#'{ra $ A nW} + ]''{ra . r'
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'

Portanto, se Ai é o que realizao
Por outro

lado,

5; 2Z\Í]JV?l+«(A)

5; 3 a(A)

}

5; A

Íliv?} + «(A)

Isto conclui a prova da condição sobre A.
Para provar a segunda desigualdade,temos pelo Teorema do Valor Médio

]''lrÀ > /A

2a.}' #' {ra > /al*l $1 k2A#'lÁlZ'' {rA > /H

2Alk':

Isto conclui a prova da proposição
Estamos em condições agora de provar o Teorema 3.1

3.1.5 Prova do Teorema 3.1
Definimos primeiramente

À.4

com A e /A tais que n < 6. < /,4/3.

À...l

log .F' {rA

> /,.1 -- 2A}

./h-p { .A}

Notemos

que

.
(.h - 2'\)r'{..'l}
À.4,.f.2a '''/À-Pq.4}

(3.26)

Portanto, À.,l C [2Ai/3, A2], onde Ai, A2, são os mesmos do Lema 3.9. Desta maneira, redefine
mos a partir de agora, este intervalo como o dado pelo Teorema 3.1.

Para t = k/A + r, com k e r inteiros, 0 5; r < /.,1, pomos

Z':'{rH > t}

IZ''{rA > k/A+ r} - #' {rJ > k/AJI
.P {rÁ > k/a} - #' {JV'l'
e'À4P[.4]k.f,l . e-À'lP{,4]t
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(3.27)

O primeiro termo é controlado usando a equação (3.7) e a propriedade misturadora

lj''ÍTÀ>k/A+rl-#'ÍTA>k/All

= lj''ÍTA>Ã/a+rl-P'Írao7''>k/All

'n «

*.ü}
, z:''{.4} l-P {Jv?} + «(z9l*':
«' {,« $

. '' »

C'/a #) { ,4 }e 'ÀAP{'4 }k/..t
C'/A p'{.,4le-À' pl''ll' ,(3.28)

onde A é o escolhido segundo a equação (3.25).

Umam ajoração similar é obtida para o terceiro termo usando o Teorema do Valor Meio

--À.4.P{.4'fk.fA .--À,iP.f..4'ftl /
e--=

í' zní al . . À,P{.4}kf.
C'A2#'{,'l}

/a

Finalmente, o segundo termo é majorado pela propriedade da independência

IZ:'lra > Ê/a} - Z'{.Vl*l 5; C' A-P{.A}A]''{.Vl*'' $C ê:ÇÍ41f.-=P{Alk.í«
h
< c' 49Í41te'ÀÁP{.4lt
A

A soma destas três majoraçõesdá o controle para todo t
Para provar a parte l do teorema escolhemos /Á tal que
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(3.29)

(3.30)

A

h = /A ]''{..4}

(3.31)

Para a parte 2 do teorema definimos õ,.l= sup.f.4{ÀA./}
Isto, junto com o Lema 3.9 conclui a prova do teorema.

Lema 3.12 SeJÍap um inteiroposiéiuo. Ezisfe um no la/ qziepara foda n ? no, ezÍsfem

«f-'es

p«ifi«. T: = 'rt(p), T, = T2(p) f«i. q«.

'

para todo n-c{/índio

«

'-:w

«: "'l'"

:'' «#4©}

«

',w

«:

:

.4

Prova. Por uma aplicaçãodireta do Teorema3.1 e do Lema 3.4

#'lra >pii;iiiãli} $ .-e'*p{ }pN +Z'{,4lP $e-A:P+e''"
A.,(P) ,

que é menorque l para n suficentementegrande
Uma conta similar prova a outra desigualdade
Isto concluia prova do lema
Observação A condição(3.12) é usada no Lema 3.9 para provar a desigualdadedireita de(3.14).
O valor 1/2 nesta condição é simbólico e pode ser reemplazado por qualquer valor menor que
1. Uma vez provado o Teorema 3.1, usamolo para estimar o valor de #' -lr..l $ /zi5fiT I' para
qualquer valor p > 0 ./izo. Este valor resulta estráfamentemenor que 1. Portanto, agora vale o
Lema 3.9 sobre a condição /AZ'ÍÁ} $ /z, e temos que A2 = A2(p) (re-definindo os dados pelo
Teorema 3.1). Assumimos então, de agora em diante, esta condição. Notar assim mesmo que,
para a desigualdade esquerda do Lema 3.9, realmente só é necesaria a condição de que /Á#'{,4}
seja limitado superiormente (por alguma constante).
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3.1.6 Prova do Teorema 3.2
Seja t :: ÊlisilÃT+r, com k inteiro não negativo e com 0 < r < PÍ7T' Suponhamos primeiramente

que r = f=ilfi}, com p/g fração irredutível. Suponhamos também que q $ ail;iiii} , onde C é
uma constante que escolheremos a posteriori. Denotamos e..1:: À.4,.f com /Á = .FT:bí

]''lTÁ > t}

<

+
+

«{«

»

«{~

»

«{-

»

«{~

>

e-eAP{'llt

',h
',h

* ,} - « {~ »
* ,} - «{«

*,h} «.]''{,'l}
h

»

,h
'ú}

- ,»}'*''"''

» ,, - «{«

,»}'«.~»,,

«.«

»ú

«{«»,h

» ,,
,»}' «'~

»

,'

,»}**'*"''

Se k :: 0, os dois primeiros termos na majoração acima estão ausentes. Se k ? 1, o primeiro
termo à direita da desigualdade é controlado usando a demostração do Lema (3.10) com 'u =
(k - 1) i,f4',

' a eq«,ção

«{«
<

<

<

(3.24)

» ',h

-"''l"}

-- ,}

-

«{'«

»

""'{,-« » @
- o##ã-}

'*«'«,«{ra»Ú

,»}*':

C'A#''{.4Je'e"P{''1lt

O segundo termo é controlado pela equação (3.18)
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*,h}«.,«

»

,,

z'4rÀ > *
<
<

"*«

»

2A}

,' ' »"'«, ' «{~ »Ü

('f a.F){z412

t c-e.A'l

#''lrA > r}

-,»}*

'[.A]t

Veremos como controlar o terceiro termo

Este fator é limitadosuperiormenteusandoo Teoremado Valor Médio aplicadoà função
h(z) = z:/q e considerandoque A(z) é convexa por baixo.

2Zk} #''lrd > rJ-

2A}

]''lrA>,}

2Z\}

.4},

-2a.}

'

O fator da direitaé controladoda seguintemaneira

"'«
«{,«

<

»

,, - «{~

»

» ,hfl'

;h -

- «{,«

«{~»ú;l'

\ P{.4},

,»}
l l

» ,h

-:»}'

«{«»,h-,»}'

*}

«:« {«'{,«

* }

CO q

(3.32)

*

»úfl'

;«{«

»

':
,h ,»}'l}

onde chamamos de ó e a ao máximo e mínimo respectivamenteda diferença (3.32) e onde o é
tal que a < w < b. Temos que
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é..:.g < P...d + k..:-d
para qualquerc, real positivo. Escolhemosc :: #'-l rd )'
Consideraremos agora, dois casos. i) Quando a é o membro da direita e {i) quando a é o

membro da esquerda da diferença (3.32)

Prova do caso i).
Pela equação (3.17) com k - p e ./l.4= tilf21

k--d! l;c 4:el4}w

" "

"

cu

q

$ C'z\#'{.4}

< a ê€11©-.

c 4€{4} q ?
a

<

<

"{«»;hl'

g

ge /Á

Pela equação (3.18) com k

ló - cl l

l

«

$ ..~"'1"}

'

onde a última desigualdadeé satisfeita se escolhemos(: > C''
Prova do caso {á).
Novamente, pela equação(3.18)

k..:.d
Q

! < c AZ''{..4} q«

q

a
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l
g

5; C' ZL]''{..4}

1-

C'a.Z'{.4lÇ

Similarmente, pela equação(3.17)

k-:.y
! $ ..; :â:g]4}a
!q :$c 49]D
--a g
a
a
l--C'/A#'{.Alp
<

c, ê:g:l:#
a

1 + C'A-P{..4lg

$ C' A#'{.,4} ,

Í:ããÃilãM"

onde a última desigualdade é satisfeita se escolhemosC' > C'"

EscolhemosfinalmenteC' = max {C''; C'"; 2} + 1. Isto prova que o terceirotermo é limitado
superiormente por

C'a.#){.4lP' {rA > ii:;il:iãT-- 2A}

Seja agora t qualquer. Escrevemos f = kpfZT+r,

$1C a.#).(Á} e'e'!P{.4lt

com Ê e r inteiros, 0 $ r < ip?ãr. .Podemos

escolherum i tal que í < t e i= k=i7fi} + $ com p/q fração irredutível e it -- ZH< C'A#){.,4}.

#'irA >t}

e'C'P{''1l'l

$ 1Z''lrA >tl-#''lrÀ >i}
+ l#){r.4 > í } --e'C"P{''ili
+

e (AP{A}Í

e--C.üP{.4Jf

Posto que #' {rÀ > tl} é constante em cada intervalo it, k + 1), k inteiro, temos que

l-P{rÀ > t} - ]'' {- > i }l = 0
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A majoração pai'a o terceiro termo é obtida usando o Teorema do Valor Meio

.-'.''"';. .-'.''"''l '

'««.«,

(,

.-''''"';

5; C'A2AP'{,4} e'eAplAlt

Finalmente, o segundotermo é majorado como na primeira parte da demostração

Isto, junto ao Lema 3.12 com /z = 1 e à equação(3.26), concluia provado teorema

3.1.7

Aplicação: Estimação de #l(ra)

Um resultado importante na teoria ergódica e o famoso Lema de Kac que disse que a esperança
do tempo de volta a um evento raro é exatamenteo inverso da medida do evento.
Gostaríamos de ter um resultado semelhantepara a esperança do tempo de entrada em um
evento raro. Desafortunadamente tal resultado não existe e é poco o que se conhece ao respeito
do valor de tal esperança (ver por exemplo, Sausso1 (1998) ).
Apresentaremos no próximo resultado uma estimação do valor da esperança do tempo de
entrada. Se a lei do tempo de entrada converge para uma lei exponencial, esta lei deverá ter
parâmetro (,! = 1/#ç(rA), pois na leí exponencialo parâmetro é o inverso da esperançae
claramente esperamos que ambas as leis possuam a mesma esperança.
A estimação da lei do tempo de entrada apresssentadano Teorema 3.2 em função do tempo
t e não somente uma majoração uniforme em termos da medida do evento ,4 é fundamental
para demostrar uma tal estimação.
Corolário

3.13 .Nas condições do Teorema 3..Z ucz/ea seguinte desigualdade

la ((..4j''{.A}

tl 5; CAZ'{.A}

rd)

ou eeguÍua/enfemenle,

;yê$44

,

(3.33)

onde6. é o mesmo do Teorema3.2
Em particular, a equação (3.33) geraliza o limite no ponto 3 do Teorema provado em Galves
e Schmitt (1990) para processos '#-misturador com decaimento exponencial.
Prova.

Primeiro, notamos que aplicando a mudança de variáveis s = (.,!#'{.4lt,

no Teorema

3.2, temos (lue

]'''{ra >!;ii;{8'} - .'' 5; C'a.Z''{.4}«'' +C'AZ''{.'!}.''
Usando agora o Teorema do Valor Médio

e '(l -AP{

"m

X.., C (l

'4 }) '

A#){.4}

s e'(i-x'')'

2 ,h#'{.4}

s e '

A#'ÍÁ}, 1). Deste modo

In (e.,!#''{.'i}
r.4)- l

C' [ @ (exp]l

'; I'í:x#ãw

a.#'{.'1]})

- E

(exp]l})

+ ZLZ''{.'l]@

- : + A"''l"ll $ c''"l"}

(expÍl})

]

,

onde denotamos com expll'} uma variável aleatória exponencial de parâmetro p

Isto conclui a prova

3.2

Minoração uniforme

Uma primeira minoração suite do fato de estarmos aproximando uma distribuição discreta por
uma contínua.
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Teorema 3.14 Sida {X«,}.cz zlm processo esfocásfíco é-misttzrador qzzalqaer ou a-m sltiradar
com ci somáuel. Então para qualquer 'n, e qualquer A C C«, Date a seguinte desigucttdade
Ci#'{.4} 5; suP l#'' {rA > t} -- c-(ApÍ'4Jt

Prova. A prova segue a prova da Proposição 2.3 em pirata-Saussol-Vaienti, 1998.
Posto que #'Írd

suP

tela,k+á)

> t} é constante emÍÍt],[ll+l)

IPlrÁ

> t}

.-c«pl"J'l >
>

>

=]k,#+l),

temos que para todo 0 < ó < ]

; le-(AP{'''llk - e'('lP{.4}(A+8)
e ('lP{''lJkl

C'Ai P{À}Õ
n

(; AI.ü3{,4} Õ c'A2P{'''lJk

Em particular
sup IZ:''lra >
t>o

t} e'C"P{'ll'l ? C'tP{,4}

Uma consequênciado Teorema 3.2 foi uma majoração uniforme para o erro na aproximação
exponencial do instante de entrada. O objetivo do teorema anterior é apresentar uma minoração
uniforme. Desta forma, o fato de termos pedido no teorema anterior que o processo seja misturador, obedece ao fato de apresenta-locomo a contra-parte do anterior resultado e portanto,
re-escalandoa lei de entrada no evento raro pelo parâmetro À,i.
Não obstante, devemos notar que para a aproximação à lei exponencial de parâmetro C..i = l
o teorema é muito mais geral.

Corolário 3.15 S(ga {Xm}.CZ

Um processo esfocásfico esfacíonário. .E""««.«

A seguinte desigualdade é verdadeira

Ci.F'{.4} 5; suP la:' {rA > t}
t>o

Prova. A prova é idêntica à anterior
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. P{Alt

.4 = .'{« («,)

3.3

Comportamento do parâmetro de re-escalamento

Nós provámos que a lei do instante de ocorrência de um evento raro pode ser bem aproximada
por uma lei exponencial de parâmetro (l.4.F'{.4} onde e.,1é limitado por duas constantes positivas.
No entanto, para um eventofixo 4 C C., esse valor depende em geral de uma quantidade de
coordenadas do processo muito maior que n (lembrar definição de (.4). Nas próximas seções,
apresentaremos uma estimação do valor do parâmetro e.4 assim como o seu comportamento
tÍPico

3.3.1

Estimação do parâmetro de re-escalamento

Recordamos brevementeque À...l,/foi definidoem (3.13)
Seja s um inteiro positivo. Lembramos que P'...! denota a medida de probabilidade condici

onada em .4 e definimos

'.,,- ««
Teorema

3.16 Seja {X«]'.cz

{,« »

;} - rK'H,R '"

zzmprocesso ezponencialmenfe cv-misturador ou é-misturador

qua/qzier. Sqa s z&mtntez7'0posittuo.

.Então, ea;!saem constantes está"tla7nente postftt;as tlÍt , qÍ2) ('1J

(;2 e c leis que para quaisquer n e .A C Cn, (...l,s C ]Wi, W2], e também ua/e a seguinte desagua/dado

':""l"} ' ::: "'{''':''a7ml
Prova.

-.-': ',.--

Para um inteiro positivo h $ /A, definimos a.4,k = #'lrA 5; k} /k#'lA}.

e'À4,/Pl4Jt

,'P{Altl

<

je-XA,/Pl4lt

+

je'''l,/P{Alt
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C'aA,/P{.'1lt
,'P{.4lt

(3.34)

Então

Primeiro

notemos

e'0 + 02/2, para todo 0 € [0,1]. Então, escolhendo

que 0

- logZ" {rÁ > k},

a..i,. $ '

gltrlTlz y

1; a4,k + 2kZ'{..4}

para todo k $ /A e portanto

ja..l,k- À..i,kl$ c'ÉP'{.A}

O segundo termo é majorado decompondo-o nos somandos com .j $ n/s e .j > n/s, e usando
as propriedades de mistura nos somandos do segundo termo.

Para o caso a-misturadortemosque,

<

je-'Á,/P{ }t

ja..!,/-- (..l,,l
/,1

'('l,'P{.4ltl

7iã;Í4-E [j''{«*- «/.}
<

l
.h-p{.4}

:

<

<

+
<
<

]'' {ra = .j]]

';J-: .,...''-t. {l+::"'',l

'11'
#'{.-.$.j -! nn T-j.4(â))}
7'-j.4e))} ++2;=2;.E

SJ
L
=;m.$, 1«{- ' . -:}«{«'*'}
'S/A
/Á#'

C'e''"

{..4R)} +/Áa(â) +2i;h'
,
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J

--«{«L'' .'

(3.35)

:}«';,]

onde a última desigualdade segue da eleição

,--«'«lal;;7;ül
e do Lema 3.4

Para o caso é-misturador a conta é a mesma atê o termo (3.35). Neste caso, podemos
majorar esta expressão por

<

J«,$,

"''l"'â'} +"'"

,'« $ J

:} "''{"u)} -'(;)l

+ 2--

s/,4

<
<

.hP

{.4H) } + /Á #' {,4a)

Ce''",

} é(;)

+ 2 .;;lÍ

onde a última desigualdade segue da eleição /A :: l/

A majoração do teorema segueda primeira parte do Teorema 3.1.
Mais

ainda,

por definição

(,4,s 5; 1 :: ©2. Posto

C/Á#'{ 4l}, se situe que existeWi 5; (.,1,s.

que la.,1,/ -- (.4,,l < (;e'c'l

e la.4,/ -- À.4,.ÍI <

Isto conclui a prova

Observação No Teorema 3.2 provámos que e,.! C [At,A2] 3 1. Teorema 3.16 estabelece que
(..{,.

€ 1@i, 1]. Podemos

deducir

que,

na verdade,

(.,i

C [At, 1 + C2e'c"],

onde C2 e c são as

mesmasconstantes que aparecem em (3.34). Isto, junto com o Corolário 3.13, prova o que já é
conhecido como folclore e foi comentado em Shields (1996), isto é, que em geral, instantes de
ocorrência são maiores que instantes de retorno.
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3.3.2 Limite quase-certo
Generalizaremos agora a definição 2.2.

Deânição
antes do
gue .A n 7'

3.17 Sda s C #V. De$nimos 6. = B.(s)
nsfanfe

n/s,

ísfo é, ,4 € B«,

se e somente,

como o conjunto dos .4 C C. gue recorrem
se ezisfe um inteiro

l 5; É $ [n/s] -- ] fa/

Ã,4 # g.

No próximo lema, provaremos que a classe de cilindros para os quais o (a.s :: 1, é típica no
seguinte sentido

Lema 3.18 Sela {X.}.cz
um processo a-másfuradar rdeca ndo a qua/gz&er
z;e/ocÍdade,).Existe s € 1Fqe duas constantes positivas C e c tctis que

#'lB«(.)}

$ C'. '"

Prova Seja
: 1 s um inteiro positivo Tomemos A = {Xln
um #, com l 5; É; 5; [n/s] -- 1, tal que

n

.n--k+l
l

«IÜ!)' - «f ,

(k) = [n/k],
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e«tão

af}. Primeiro observamos que existe

]''lB« (s) }
<

}:

-rCB.(,)
<

j''lxf

rtls

EE

k=2 Ófcek

<

nls

=E

k=2 b. ceü
n.Is

<

=E

k=2 bk c.fA
<

*H#l-''*: - Óf, XmmjÉj=Í - b;}

z'lxf

(«W+-plxf- 'f}) "'lxZI.

xHÕlf.o.+.

-

z,il}

(«W+w'lxf óf})c'.-' "o-n/,

C'a(0)e"l 'i

I'.o'ol + c.

C 7}

onde usamos a propriedade a-misturadora e Lema 3.4 junto com o fato de ser n -- k 2 n -- n/s
llk)mando s suficientemente grande obtemos o decaimento exponencial.
Isto conclui a prova do lema.

Na linguagemde sistemasdinâmicos,em geral é escolhidoum pontogenéricow C n e a
sequência de cilindros Á« = {XOn'l = W;-l}
esse ponto w.

cujas medidas convergem para zero em torno a

O Lema 3.18 nos permite mostrar o seguinte resultado
Corolário 3.19 4ssumamos gue o processo {X,«},.cz (í estacionário e ezporzencÍa/menteamisturador. Existem constantespositivas c, Ct e CZ ta! que a seguintedesigualdadeé válida
para quase todo w C (2

c'i P' {Á«(w)}

$ su.

-P {rA.(")

> ipía::(:=;D-}

-- e''

5; C'2 .e''"

Prova. Se .4 C B«, então (,.l,. := 1. O resto é consequênciado Lema 3.18 e do Teorema 3.16
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Exemplo
.4.

3.20 Proporá amamos agora zlm ea;emp/o de um processo e uma sequência de cí/índios

tais que {l.,l. < C' < 1 para lodo n naftzraJ e para a/gztma constante

(;'.

Soam

todo infeíro

f

=

{0, i}

e Á =

.A« =

{Xo

=

1,...,X.-i

=

1} para

pos tido n.

Suponhamos que X. são uariáueis ateutorias independentesidenticamente distribuídas com
Z'ÍX. = 1} = P. -Então (,l,. = 1 -- P.

3.4

Critério para lei não degenerada

Nós provámos no Lema 3.9 que a obtenção de uma minoração uniforme Ai para o parâmetro (,i
depende do controle do segundo momento da função de contagem .ÍVdas ocorrências do evento .4
até o instante /Á. Essa condição foi su@cierzfe
para a minoração uniforme. Embora na prática,
essa condição pareça ser a mais adequada para controlar, apresentaremos na próxima proposição
uma condição que mostra que a dita hipótese não é necessáada. Mais ainda, apresentamos uma
condição necessáMa e slli©cienteque, informalmente, diz que o momento que deve ser controlado
é o momento de "ordem logarítmico mais um"

Proposição 3.21 Sela {X«}.cz

um processo estocáslico estacionário Sda t > 0 Z)enofe

mos /V = AíEt]. -Então

#:'{ra 5; t} - .-'(;;4h- i'. :;4h-)
-de

«d.f«mo'

Prova.

« «n««çã.

(Nlog N) (0)

Pela desigualdade de Hõlder com p e g conjugados temos

aN = .E (.N]ln«JV}) .$@(NP):/' ]'' {.M? ll:/ç
e a igualdade vale no limite quando p tende a l
Agora,

posto que por definição -#l;Ar

#:'{«*

:; *} - z''ÍW

? i} - J9

l-P{Á}, por um cálculo direto temos

t;;{.4h
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,)

/ü-

'

.z( :;th- i.. :ptb-)

Isto conclui a prova da proposição
Corolário

3.22

/Vas

condições

do

Teorema

3..Z,

ea;isto

Ai

>

0 Za/ que

At

$

(...1 pam

todo

"Mais' .«ai7tda,
" 'neste
""-"caso,«,«;«'"«««""" ,«"'«' "'«. «(«;*-.:'«;*). '
":

- :f«-

{-«

(«,;

-..

«;*)

}

Prova. A equação (3.14) da a equivalência.
O proprio Lema 3.9 e a proposiçãoanterior concluem a prova do corolário

3.5

Processos uniformemente misturadores

Os processos uniformemente misturadores são uma família muito ampla de processos. Como
já vimos, a não hipótese sobre o decaimento da função ' equivale à condição (1.2). Ante tal
generalidade não é possível obter a convergência para a lei exponencial do instante de entrada,
embora, quando o decaimento da função ' é suficientemente rápido e o cilindro é não recorrente
ainda se pode obter a convergência uniforme para esta lei.

Mlesmoque a técnica usada aqui seja similar à usada para processos a-misturadores e
qb-misturadores
apresentamoso resultadode maneira separada para obseervaro fato que a
majoração aqui obtida é uniforme e não em função de t como nos casos anteriores e portanto,
também não vale a estimação de ,il?(rA) para este caso.

Ainda que os processos uniformementemisturadores gerais não possuam a propriedade de
decaimentoexponencial uniforme dos cilindros (pois, se for o caso, todo sistema deste tipo
possuiria entropia positiva, o qual não é certo segundo veremos mais adiante) um decaimento
uniforme, dependendo do decaimento da função ', pode ser provado.

Lema 3.23 S(ga {X«.,},,.cz
lzm processo I'-misturador. Existem constantes estritamente positíoas C e I' tais que para todo inteiro posítiuo n e para lodo c{/{ndro .A C C« ua/e a seguinte
desigualdade

z:'{..4}1;c je''W + I'({/i)l
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Prova.

Escrevamos

.4

{Xi = al }. Notemosque n = [v;i]2+ I', com0 .$ r < 2n

Observamos primeiro que

.a){Xln
=aTl}
5;-P{Xi:: al,Xl~,/al+l
= alx/al+i,
X2lx/Zl+i
:: a2ll/Q+i
,'''}
Usando a propriedade misturadora temos

#'{..4}
$ plm+ l([~óü
- i)Li417-,
onde p = supÍ#"laÍ} ai € f}, e por hipótese, p < 1. Agora, só resta notar que, «a $ 1vii]
para todo n > no.

l

Isto conclui a provado lema
Observação Os processos uniformemente misturadores gerais não possuem a propriedade de
decaimento exponencial uniforme. Como já vimos, esta propriedade implica que o processo
possui entropia positiva. Esta última condição é equivalente ao processo possuir a propriedade
de /(-mistura. Por outro lado, existem processos K misturadores, não uniformementemistu-

radores (ver definição,propriedadese Teorema 1, $8, Cap. 10 em Cornfeld, Fomin e Sinal
íi nQq\\

Teorema 3.24 Seja {X.}.cz
um processo eslocástico estacionário unijformemenfe misturacLorcom junção 'y. Seja s um inteiro positivo. Existem duas constantesQ <. h.\ < À.l < m, tais
g« p«« todos « Á C é'"\B«('), c.m EJZ«/, 7(.j) $ C ]''{.A}, «{;fe «m« ««sf-fe p«{fí«
À.4 € 1Ai} A2], fa/ guie as seguz7zfes destrua/dados

sao verdade:ras

C'#'{,4} $ suP P {rA > t} - e'À'P{''i}
t>o
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5;C'P'{..4JP

Prova. Definimos primeiramente À.4 como na equação (3.26). Seguindo a prova da Proposição
3.11, nestecaso podemos majorar a somatório (3.19) por

}: ]''{.Vlj AZ:''l'''l} 5; P {rÀ $ /A - 2Z\} A#'l'A}
Similarmente majoramos a somatório (3.20) por

$ .fA - 2zL} '(A)

>l: #' {.Arl' 7(A) 5; .p {rA

Finalmente, o termo (3.21) por

]'' {.A/'lÊ': a.]''{.A}

O denominador nas expressões acima é controlado usando a equação (3.10) e usando a prova

da minoraçãode À.4.

A majoração de À.,l se segue como no Lema 3.9.

Para a minoraçãodevemoscontrolar os termos presentesno lado direito da equação(3.11)

E(N'')

E/;1 «
[t]

(",-,.«,)

'nls

+

2

+

2

>ll:
E ([tl
«']
1-1

2n,

E a'] o «,("«

r=n/s

+

",--.«,)

t

2

+l

E a*]

r=2n+l
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",-.«,)
",-..«,)

Já é claro que o primeiro termo na decomposiçãoacima é tP'{,4l} e o segundoé zero. As
somatórias nos dois termos restantes são controlados pela mistura uniforme.
O terceiro termo é majorado por

2n,

àn-nl'Z;

l=n/;+l

i=n I'Z;

>[1: (1t] 0 IZ'{.4JZ'{..a("/'4)+ « «/2.)l $ tz'{..'i} «p'{.A("/'o} +t

}:

,y(.j)
(3.36)

Finalmente, o último termo é majorado por

E ([t]-/) lj''{..'l]'+7(/-«)j
$ 1:434E+t
E l(})
'
j=n+l

1=2n+l

(3.37)

De maneira que, pelo argumento do Lema 3.9, devemos provar que os termos da direita das
equações(3.36) e (3.37) são de ordem menor o igual a t,P{,4}. Pelo Lema 3.23, n #'(.4("/2')) --}

0. E imediatoconcluirque existe0 < Aí < (.4, para todo .4 € C. e para todo n se existeuma

constante C', tal que

Escolhemos

agora t

Zv/A = .hZ''{.4}.

h

;bl# ' '
Escolhemos

« «.

A como no Teorema

Isto conclui a prova do teorema
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3.2 e finalmente

/A tal que

Capítulo

4

INSlIANTE DE VOLllA E TEMPO
DE PERMANÊNCIA
4.1 Motivação
No capítulo anterior, vimos qual é, aproximadamente, a lei de entrada num evento raro. Isto é,
qual é a distribuição do tempo que leva até observar um evento ..4com probabilidade #'{,4}
observando o processo desde o equilíbrio.

<< 1

A pergunta que nos motiva agora é: Qual é, aproximadamente, a lei de retorno ou uo/ta a
um evento raro. Ou sqa, agora estamos interessados em descrever o tempo que leva até observar
o evento ,4, dado que o processo está em ..'l.
Esta questão é fundamental para entender posteriormente o processo pontual das sucessivas
passagens pelo conjunto .4 que chamaremos de ins/antes de ocorrência do evento .A. Observe-se
que ao considerar a primeira entrada em .4, estamos considerando o tempo de entrada, enquanto,
as subseqüentesentradas em Á correspondema tempos de retorno no evento .'!.
Provaremos então, qual é o limite assintótico para a lei de volta. Veremos que este não é
uma lei exponencial, mas sim, uma combinação de uma lei exponencial com uma medida de
Dirac concentrada em um ponto que depende das propriedades locais de recorrência inerentes
ao evento. O resultado valerá para uma família ampla de processos misturadores. Provaremos
também a velocidade de convergência para dita lei.
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4.2

Instante de volta

Nesta secão aplicamos os resultados sobre tempo de entrada para estudar o tempo de uo/fa.
Veremos que o tempo de volta a um evento .4 depende das propriedades de recorrência desse
evento. A próxima definição será necessária para definir tais propriedades.
Definição 4.1 Para .4 € C« de$nímos a ordem de recorrência de A Írespeilo do operador T,)
da seguintemaneira

r...l = inf {l

.$ z c -w l .4 n T''(Á)

# 0}

DeÊnição 4.2 1)enofamoscom 7Z, = 7Z,(n), a /amzaiade cilindz'osde ordem de recorrência r,
isto
S

é

, = {

€ C«lr..l = r}

Notamos que 7?., com l $ r .$ n, formam uma partição de C.. Tomemos .4 € R., e escrevamos
n = q r + s, com 0 5; s < r.

Temos

então

,'l- {x;-:

xêl], - .Í, x;-': - «i}

Assim, diremos que .A possui pe7'z'odo
r e resto s. Notar que nestecaso, os períodos também
podem ser lidos "de frente para orais" , ou sela
.4 = {x=:J :i:

x=.J,''

. . x=:jl!-o'-: - .=::, xg-:

Seja l $ .j $ n. Notamosque .A n 7''J(.A) # ©,se e somentese, j = kr com l $ k 5; g.
Denotemos
s, então

P'...!ÍG}

com G = {X"+r-l
= P..{

{rd

:# r}

# a:+'-l
= Z'..i

{rJ

}. Assim,
> r}.
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se .4 é um n-cilindro

de período

r e resto

Queremosprovar que a lei do tempode volta a um eventoraro convergeassintoticamentea
uma mistura de uma lei de Dirac e uma lei exponencial. Definamos Z:(t) da seguinte maneira
Í l

t < 1'

C(t) = 1 #'..llC;}

, ; f$ n

l .ü',.ilGle'e'1P{
}t f > n

onde e..! é o mesmo do Teorema 3.2.
O seguinte lema será usado na prova do próximo teorema
Lema

4.3

Sida

{.XmlmCZ

um processo

Então, ü seguinte desigualdade é uerdadeirü

a-misturador

qaa/quer.

Sda

.4 C C.

e À4 C #\r

#'',.,
{rÀ . I'" 5; W} 5; :.j:f<. " 1-P{..4(")} + a(" - w)l + M [Z"{..'i} + a(")]
Prova. Consideramos M > n. Em caso contrário o segundo termo na majoração desaparece. A
majoração resulta a mesma nos dois casos. Seja l 5; w $ n. A propriedade de mistura implica
que

ã'' {,4 n rA o r" 5; M}
n -- l

]W

.j=o

.7=",

}l: #'{..4n r..{oT" = .j}+ }: ]''{..'!n r.4or" = j}

<

E: 2::''{..4 n r-("+D ('1(")) } + }: ]'' {,4 n r-("+D ('4)}
.j=o

<

J=",

n--l

.

m,--l

>l:]''{.4l#'
{7'-("+D
(.A("))}
+ .j=o
>1:Z'{..'lJa("
+j - '")

.j=o

+ >l: ]''{..4l#' {T-("+a (.A) } + }: ]''{.4la(j)
.7=n

.7=n

logo, usando a estacionaridade da medida temos que
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]''...l {..4 n rd o

r" $ w} $ n la''{.4(")} + a(" - w)j + M [z"{.A} + a(")]

Isto conclui a prova posto que to é arbitrário
Teorema

4.4

Sqa

{X.}.cz

um processo a-mislzirador

com a somáue/.

En/ão,

ea;islem

constantes positivas C\ e Cla tais que para qualquer'n e qualql er A ç=C.\, a seguinte desigualdade

é verdadeira

[a''..4]ra > t} -r(t)]

$

Ci,.<j:lf

+ c;' ::lii!.

:
«

[6']#''{.4]+a(")]+a(Z\

l2''{..4(")}

2n)]

+«(«

Prova Para t $ n, posto que r é a ordem de recorrênciade .4 temos

ã''.4 {ra

> Z} = ,C(f)

Agora, escolhemoszX como em (4.1). Para l 2 A temos

l-P...,
{ra > t} r(t) l

<

+
+
+

#''.,l
{rA>t}- #''..l
{GnrÀoTA>t- A}
]'"...{Gna . r' >t- a.}- z''A{Gl#''Ía
. r' >t '}
]':'«{G'}
lj''{,'«. T' >1- a.}- #''{rÀ>t}
#',.tlG} l#''
{rA > t} --e'('PÍ4Jt

O primeiro termo no lado direito da equação acima é controlado da seguinte maneira
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(4.1)

(4.2)

#'',â {rA

G n
r..l oo T'
Ta >
> tt -- .Ã.f
> t} -- .F',.l
.F'.,! .l{G
n r..l

.F'..4
{GnrÁoT">t - n}- p:''.4
{Gnr2oTa>t- A}

$ P..l {G n r2 o 7'" $ A - n}
5; #',.l {ra o r" 5; a. - n}
E este ú] temo termo é controlado

]''...l {ra

usando o Lema 4.3

o7'" $ z\ - n}

$ :11ir<." lz'{,4(")} + a(" - '")l
+ Zk[#'{.A} + a(n)]

:fundo termo é majorado usando a propriedade a-misturadora

]'''.4 {G n rÀ o Tzi
5; a(6.

- (n+

,))

> t - 6.} - .P.,llGl#:' {ra o Ta > t - .h}

$1a(A

2n)

Para o terceiro termo temos

]"'«{G} l#' {,'« . r'

> t - 6.}

z'lrÀ > tll 5; A#'{..4}

Para o último termo usamos o Teorema 3.2

#',.ilG} IZ''lrÁ > t} --e'e'1P{A}(t-n)
nl

$ Z){rÀ > t} --C'€4P{''l}
5;

i«f .

f

[a.#'{.A} + a(Z\)]

Para n < t < A temos

IZ'.4 {rd
<

<

> Z} -

Z:(f)l

lz''..! {G n rA o r" > t -- n} - ]''.4 {all + IZ''..i {G} - z'.4 {G} e-e''P{AJtl

"'«{' '. ,-«. '" $' - «}+"':'«{'}(: .-''''''')

<
"'«{''"-,'«.'"
$ » «}+("
.-:«'*"'')
< a''..4 {ra o 7'" 5; A - n} + A-2#'{.'llA

E o primeiro termo é majorado usando novamenteo Lema 4.3

#'« {rÁ . r"

5; A - "}

$

:)11f<. " l#''{..4(")}

+ a("'-

«')l

+ A [#'{.A} + a(n)]

Isto conclui a prova do teorema
Corolário
4.5 Sqa {X.}.cz
coTtdições são equivalentes,

um processo a-misfaradar

#',4

{rÀ

>

t}

'e'!pl'lJtl

com /unção a somáue/. .As seguintes

$C'

e(..4)

lã'',4
{rA > f} ]'' {ra > tJI $ C' e(.4)
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IZ'.,1lal- tl$ C'e(A),

-de e(..'1)
? e2(.4),e o«ded'-f"'".o; ei(Á) . e"o d"d. pe/.Te«'«.«3.2e '2(.A)' "''

dado pelo Teorema 4.4. Em particular, a iei de retorno a um eventoA convergea uma lei
exponencialse e somevttese a lei de retorno e a lei de entrada convergema uma mesma lei e
se e somente se o et;enfo.4 é não recorrente.
Prova.

(a) :+

(b)

l.a'.,!{ra > t} - Z'lr.,i > tll 5; -P.,lIrA > t} -- e'e"P{'4lt+ e'e"P{'4lt-- .PIRA > t}
5;

(b)

:»

e(..4) + e: (.A)

(a)

#'.:.l {ra

> t} --c'eApl'4Jt

$ 1.p,lIrA > t} -- z'lrÁ > tll + lz'ÍTA > t}
$ .(..4) + el(.A)

e'e'ipÍ'llf

(c) :> (a) Pela desigualdade triangular e o Teorema 4.4 temos

]''..{{r..l > t} - #' {ra > tll l;

$

lz"..{ {rÀ

> t} - r(t)l + l.C(t) - e'e'P{A}'

e2(.4) + C(t) -- e'e'P{'4Jt

Agora
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-e,{Pl4Jt
.C(t)

para0 < Z< r

--e'e'P{'4ltl = 11-P.4{C} --e-CAPA'lltl

para

' $t <n

IP'.4{(.;}-- ll e-eÁP{'4Jtparan .$t
E claro que para 0 5; t < r,

.-c.,pl"J'l

$ A.,z'{.A}

t .É A,z'{,'l}

«

Por outro lado, para r $ t < n,

#''.4ÍG}e-e''P{'4l'l
$ 1.P...i
{a}- il+

e eAP{''l}

5; l#:'...i{a} - tl + A, -P{ .4}n
5; .(.A) + C'a''{.4ln
E para t ? n,

sup IZ'''i {G}

- ll e'C'P{''lJ'

$ 1Z'''.4 {G}

11-$
< e('4)
- il

(«) :> (c)

Z(f) - e'C'P{''4l'l $11z:(t)

z'..4 {rA > tll + la''.4 {ra > t} - e-C''P{'iJ'l $ e,(,4) + e(Á)

Em particular, para [ = r,

li".4 {a}

e e,1P{'lJrl <
- e'('P{'4l'l
$ e(Á) + e2(.A)
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logo

]''..i {G}

il l; l#'..{a}

e'('P{'4J'l + je e«P{'O,

l

$ .(Á) + A2#'i''lln

Isto conclui a prova do corolário

4.3

Tempo de permanência

Nós provámos, na seção anterior, que o tempo de volta a um eventoraro, dado que estamos
no eventoraro, é uma misturade duas leis. Uma sendouma ó,, isto é uma delta de Dirac,
medida concentrada no ponto de recorrência do evento, com uma lei exponencial. Em poucas
palavras, dado que estamos no evento .4, ou o evento volta logo segundo a recorrência própria
do evento (e neste caso o processo se repetirá); ou devemos esperar um novo tempo exponencial
para observar a ocorrência do evento.

No primeiro caso, onde o evento se repete, se formarão "nuvens"onde se pode observar a
ocorrência repetida do evento até o processo conseguir sair dessa nuvem.
Queremos então estudar o comportamento dessa nuvem. No próximo teorema, provámos
que essa nuvem que chamaremos tempo de permanência possui, baixo uma certa regularidade
da medida, uma lei que bem pode ser aproximada por uma lei geométrica com parâmetro
dependendo das propriedades de recorrência do evento.
Definição 4.6 Sega Á C 'R,, l 5; r < n l)e$nimos o tempo de permanência como a uariáueZ
a/eatóría

S..i : ,4 -+ #V U {oo].

S,.l(w) = sup {s c ZV l u c ,4 n T'".4

; Vj

1,

,;}

O seguinte lema e posterior definição nos permitem definir o conceito de regularidade da
medida acima mencionado.
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Lema 4.7 S(ya /i uma seqzzencÍade ntímeros reais país que 0 < /{ < 1, com { C #V. Se/a
0 < / < 1 e l/i -- /l $ d{ para

iodo iC

]V

com decrescentes

di.

Então,

com Q <. c < L, tal que Q seguinte desigualdade Datepara todo n ç: IN,

11/.

á-l

$«

ezÍs/e zzma consfanfe

c,

."-:':

Prova

7Z

H

n,

/"

<

{:=1

n,--l

11/

{=1

<
<

É

{::1

n--l

+ {::1
11z

/

n,--2

n--2

{:=1

{::1

ll /./'+ ll /.z'

n--z

\

n

j-i

/

{-l

1"

11'. 1i'«-;--:í''':$'"'' E':

n c"'idi

Ondec e(min {/o, Z} ; maxi/o, J})

Definição 4.8 Dado um evento 4 C R,, de$nimosa seqziêncíar{(A) da seguintemare ra

,;('4):- ]''lx;''

lx:J

= X:(i+l)r

' an--,, x:l':il,:: - aã'i}

Isto é, se A é um n-cilindro de penada r e resto s, ri é a probabilidadedo processorepetir o
penada de A dado que aconteceram i vezes o pedodo (de comprimento r) e uma uez o resto (de
comprimento s) consecutivamente.

No próximo teorema, assumimos que existe o limite dos ri com velocidade '{, isto é, existe
um número real /..l tal que

lri--/.41$ '{ ,

(4.3)

para todo { ? 1, onde '{ é uma sequência de números reais positivos convergentes para zero e

onde 0 < Z..l < 1.
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Teorema

4.9 S(#a

{Xmj},.CZ

um processo estacionário.

S(ya .4 € 7?,. . .4ssumamos que a

limite em (4.3) ezãste. Então, existe uma constante c com 0 < c < L tat que Datemas seguintes
desígzzaZdades para todo k C ZV e onde g = [n/r],

q+A

P..i {S..! = #} - (1 - /.4)Zk l $ 2 c*

Prova

temos

E 7{ $ 2 (k + 1) ck'yç
t=q

Para k = 0 apenas notamos que lro -- /.41 = jl -- ro -- l -- /..41< 'o. Suponhamos k ? l,

#:'..!{S.4 = k}

«''{.4,..':,...'-.,,'í..:}
]''{..'i}

#'lÁ, .A:,. . .Á., ,4í+:} P{.4,..4:,
.F'{,4,.4t, . . .,4k}

onde Àj

p'lÀ,.At,

#' {.4, .4: }
#' {..4}

,4t-t}

T-j',4('). Notemos
que
P{..4,.4i,...,,4k} = .P{X#:J = a{,.Ai,...,

ç,Áç+i,.-.,'4Ç+Ê}

e portanto

/u#::::=ü
- ',**-:
Então
q+Ê-i

Z:''..i{S..l = k} = (l

,,+k) ,,+k-67

ç+k

,,- t=qz=q
H ,; H,.,

e pelo Lema 4.7

Z'.4 {S..l = A}

(i-zA)zâl

$

q+Ê-l

q+k

11,

+lii,;

z=q

(À + 1) ck 7ç

Isto conclui a prova do teorema
Exemplo

4.10 ,4 condição sopre o /imite éq.Sy é garantida pela continuidade do poferzcia/para

uma fonte gibbsianae pelapropúedade2 para uma cadeiacom conexõescompletas.

No seguinte exemplo, veremos como a lei geométrica é alcançada realmente, de maneira que
essas "nuvens", onde o evento se repete, realmente existem. Ele também mostra como a parte
degenerada da lei do instante de volta está presente e então, esta lei difere da lei do instante de
ocorrencia.
Exemp[o

4.11

Seja

{X«}.CZ

uma cadeia

de ]]/arcou

irredufz'ue/ e apor ódíca.

Sida .4 C 7?.,

Então a sequência ri é constante, mais precisamente e pela propriedade markouiana

,:

xl-'-'-'
= «1;:}
1x..: =..--}

para lodoi C ZV. Z)esta maneira,/..l = ri. JI/ais ainda, P'..iÍG} = l

Z''.4 {S...l = k} = (l
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z«)zã

Z.4, e

Capítulo 5

PROCESSO DE POISSON
5.1 Exemplos
A idéia geral é que se o primeiro instante de ocorrência de um evento raro possui, aproximadamente,uma lei exponenciale se considerarmoseventos raros não recorrentesentão o processo
pontual dos sucessivos instantes de ocorrência terá aproximadamente lei de Poisson.
Exemplo

5.1 0 ezempZo c/ássíco imediato que surge quando consideramos este proa/ema é o

da convergênciada lei binomialpara a Poisson. Isto é, se X. são Daria eis aleatóriasi.i d.
ca«. ]''ÍX«

= 1} = p = 1 -- ]''lX«

= 0} co«. n 2: l e se .V(n)

= EE:i

glx.-i}

então

c(./v')::>c(,z) ,
quandon --} cn, onde ::» signi$ca conuergêítciaem distribuição e onde Z é uma uariáuel aleatória
com distribuição de Poisson de parâmetro X sempre que X -- n p. Ver por ealemploFeller (1916).
Exemplo 5.2 Um segundo ea;emp/oprol;em da teoria de ntímeras. Para um ntímero real z
gaa/quer

de$nimos

a parte fracionaria

de z como

sendo

o ua/or {z}

:: z -- [z].

.Estamos

inte-

ressadosna distribuição da parte Jracionaria de um potinâmio. Seja o polinâmio de primeiro
g«« p(,) = Z, z + «, co«, b ««/ . « í««ion«Z. Ente., « «q«ên.ia {p(n)} c.«. n € .W é -i/o,demente distribuída no nleruaZo]O,l]. .Amaisgeralmente, }+'ey/ r-r9í6) provou qzzeesse lata é

verdadeiro para qualquer potinâmio de grua r Z L com coe$cientes reais e pelo menos um deles
re«efo o c.e#.íe«te p,incip.Z9, i«áo-/.
O /af. de, pa« c«d« « ./i«, o. {p(n)} s'««. -@''me«.onze dista bu os para todo n equiuaZea o processo de occorrências dos {p({)}, i= 1, 2, .
formar um processo de Poisson (uer por exemplo, Lema 5.6 em Ferram e Galões (1997)).
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Exemplo 5.3 0 teorema anterior oa/e também no caso de /mações ezponencíais. Se /(z) =
b «" ««. b ««/ ' « > 1, .nfã. « {./'(n)} 'ã. -i/o,mem.nte di.f,iZ,«M" ' po,f"','a, «on'"'"',
segundo um processo pontual de Poisson.
Exemplo 5.4 Z)õeb/ín r'7P#09estuda a apto ilação poissoneana para a Zranii$ormada de (.;auss.
E;f« é de$nid« com. « /u«çã. G(,)
= {1/«} p«« , C (0, 1). Se « C (0, 1), enfã. p.d. «,
escrito como ./cação confíntla z = [ai,a2, . . .] com ai naturais. -Mais ainda, ai = [1/Gk(z)]Esta decomposição é $nita, se e somente se, u é racional. Quando = é escolhido ao acaso os cti
formam um processo estocástico. Quando = é escolhido segundo Q medida

«'«,-óz

ú

''

,

para todo .4 mensuráue/ Zebesgzie, o processo {ailiC
é uml/ormemenfe misturador e a medida
F é absolutamente continua respeito da medida de Lebesgue. De$nimos Q sequência de eventos
A. com n C IN da seguinte maneira

Á« = {, C (0, 1) l «o 2 n}

Então, quando n é grande, A. é UTn evento raro. Podemos considerar o processo pontual
{NA.}:ÍCW das szzcessiuas passagens do processo {aiJ{CN pe/o conlunío .4« DóeZ)/inprado aconuerência deste processo pontual para um processo de Poisson.

Uma análise mais detalhada dos três exemplos acima mencionadosassim como a prova do
Teorema de Weyl e do caso exponencial, e os fatos básicos de frações contínuas pode ser achada
em Cornfeld, Fomin e Sinal(1982).
Exemplo 5.5 Co//et e Cbe//zor799#,) estudam o processo ponftza/ dos {nstaníes em g?ie duas
trajetórias independentes$cam a uma distancia menor queQ < e << 1 para uma transformação
do círculo e=paTtsorae sbaue por pedaços. Eles demonstram Q convergênciaassintótica quando
f --} 0 para uma /eí de Poisson para os ínsfantes de sucessivas entradas numa z;Ízinãança de
lamanáo ( e a conueryêncíízassintófica para uma /e{ de Poisson marcada para os instantes de

sucessivasvisitas a uma ía/ z;zínAança.
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5.2

O método Chen-Stein

O método Chen-Stein é uma poderosa ferramenta para mostrar a convergência a uma distribuição de Poisson. Este método foi primeiramente introduzido por Stein (1972) para mostrar

convergênciaem distribuição à normal para soma de variáveis dependentesem uma generalização do teorema de limite central.
Esta técnica é baseada na equação diferencial

/'(,)

- /(«)

h(,)

- EA(.Z)

,

onde Z é uma variável aleatória com distribuição normal standard e A é uma função de teste
A idéia é a seguinte: se W é uma variável aleatória qualquer e se define o operador

Z:/(,)

então, EC/(W)

= /'(,)

- « /(z)

(5.1)

,

= 0, para toda função diferenciável/ tal que Zi;lZ /(Z)l < oo, se e somente,

se W possui distribuição normal standard. É de esperar então que se #l;r/(W') é pequeno para
funções / então, a distribuicão de W' é próxima de uma distribuição normal standard.

Em 1975,Chen usou a técnica de Stein para estudar a aproximação binomial à distribuição
de Poisson no caso de variáveis dependentes.Se agora Z representa uma variável aleatória com
distribuição de Poisson de parâmetro À, podemos definir um operador análogo ao de (5.1) e
neste caso

z:/(,)
Desta

maneira,

EC/(W)

À/(, + 1) -

= 0, para toda, função

(5.2)

« /(«)

diferenciável

/ tal que #çlZ

.f(Z)l

< oa, se e

somentese, W possui distribuição de Poisson de parâmetro À. Se }V é uma soma de variáveis
aleatóriasdependentes de Bernoulli com esperança pequena, então W' possui distribuição apro"
ximadamente Poisson.

Assim, o método de Chen e Stein é o primeiro que mostra esta convergênciaprovendo

também uma ue/ocídade de convergência para processos com correlação positiva.
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Para uma análisedetalhadado método,referimoso leitora Arratia, Goldsteine Gordon

(1989). Para futura referência e notação apresentaremosaqui o teorema tal e como aparece no
mencionado trabalho.
Deânimos primeiramente a distância em variação total entre duas distribuições. Se X e y

são duas variáveis aleatórias e Z(X)

e C(X)

llr(x) - r(x)l

são suas distribuições escreveremos

2 suP l#' {X

C ,4}

2minP'lX

# y}

-- P' {y

€ Áll

Seja / um conjuntofinito ou enumerável(de índices). Pala cada a € /, seja X. uma
variável

aleatória

com 0 < p'ÍXa

=

1} = p.

=

1 -- #'ÍX.

= 0}.

Sejam

W' =

>1:.CIX.

e

0 < À = .#i'Wr< oo. Para cada a C / definimos uma uizin/lançade a como um conjunto B. Ç /
com a C B.. Seja Z uma variável aleatória com WZ = À. Definimos

a€1 6eB.

ba

>[:

a Ei

b3

>:

a +Í3 ç:B.

>l:n'l-uÍX«
a€/

-z ]x. xp] ,

p..ja(Xp : P « B.)}l

Então, vale o seguinte teorema
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Teorema

5.6 (Arratia,

Goldstein

e Gordon,

1989)

Sda W = >ll:.c.rX.

o nlímelo de oc07'rêncías

de eventosdependentes
e seja Z uma uariáuelaleatóHacom distribuiçãode Poisson com
#lZ = a9W' :: À < oo. .Então

-''', : l.':--',,!::r--';
o« "-:'ol
«

$

2 (bl + Z,2+ b3) ,

e

z''lw'

.-*l 5; (ó: + z',+ ó,)JI':::--

No entanto,é precisoapresentarexpressõesmais transparentespara as quantidadesbi, b2

e ó3, assim como condições suficientes para garantir sua convergência a zero para o teorema
resultar interessante. É este assunto o que consideraremos na próxima seção.

5.3 Convergência a um processo de Poisson para processos mis
t uradores
O método de Chen-Stein para soma de variáveis aleatórias dependentes pode ser comparado ao
método de Hirata, Saussol e Vaienti para o primeiro instante de ocorrência de um evento raro
no seguinte sentido. O termo bt refere-se ao tamanho de uma vizinhança em torno do evento

raro. O termo b3 refere-seàs correlaçõeslongas que devemser pequenasse o processoperde
memória suficientemente rápido. No entanto, o termo b2 refere-se às correlações curtas. E esta
quantidade pode não convergir para zero se o evento considerado é recorrente. Esta informação

deve ser colocada na re-escalaçãodo processo tal c como foi feita nos trabalhos de Galves e
Schmitt (1997)e Abadi(2000) para lograr a convergênciaem para eventosnão recorrentese
também para os recorrentes. Neste último caso, o tipo de processoque se terá, então, não é um
processo de Poisson e sim, um processo marcado de Poisson. Devemos, portanto, considerar
somente eventos que não sejam deste tipo.

Temos então, o seguinteteorema
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Teorema

5.7 Sda {Xt}..z

um processo esfocásfíco é-misturador.

Soam .4 g Zi(2). Então o

processodas sucessivas ocorrências do evento A até o instante t, convergeem distribuição parca
um processo de Poisson. Mais ainda

]':'{X'];h-]- k} - s;- $ C'liXf[ZiZ''{..4}
+ é(Z\)]
+ "P{Á("/4ll .«i
Prova. Para provar este teorema será suficiente obter majorações para bi, b2 e b3 no método
de Chen-Stein.
O conjunto
p.

=

pp =

de índices

#){,4}.

é / = {0, 1, . . ., f -- 1}.

Seja A

> n.

Tomamos

é invariante
instante

a.+n --l

' E ]''
"{,-'« - "}

<

a.+n --l
<

1,

#'' 4r-j..4 n ..4}

.«-l'z.

T'J ,4 n ..4

Podemos controlar os termos com J :: n/2 + 1,
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temos que

cv como sendo

= Bo. De esta maneira,

p'{,412 $ 3 A .P{.412 f

', $ ' .jc.a
E ", I".,-.«}"{.,l

temos que para j

em cada

Escrevemos também B

temos que

Posto blue ,4 g 6(2)

que a medida

a vizinhança

B. = [a -- A , a + n -- 1 + A] n/, para todo a.

bi 5; t(2 A+n)

Posto

, n, como no Lema 3.8

"{,

J.4

1

--

z.J

\

'

lv/

L

.4} ]''{..4

(j)

}

$ C'#'{..4lnP{.A("/D}
armente, o i'estodos termos da somatório são controlados como no Lem

A+n 1

}'

.7:=n

.

A+n--l

p'lr-j.4n.4} l; .7=n,
>ll: (i+Ó(o))]''lÁ}' $ c' az'{..'il'

Ó

. t wal #:
I' l.'Ín-r

direito da igualdade

a'''{.A} la(X.

f « .B)}

é

z'lv-v} l@l:l{«} {.Alll''-v}
>l: a''Í}''' = g/} l#'{..'lll''' = v} - #'{..'lll
y

>l: l-p{.4 n }''' = v} - z'{,4l-plt''' = z/}
y

7K

onde y = {XtltéB.

Na igualdade acima, podemossupor que .BC possui uma quantidade finita

de coordenadase logo usar o clássicoteoremade convergênciade martingaispara obter a
igualdade para infinitas coordenadas. Entanto podemosescrever

{l'' = y} = {ye = g/.} n {ya = y }

onde VI. = {Xtlt<-a

desigualdade triangular

e ya

{XtJt>a+.-t

(e equivalentemente

para y. e yd),

e usando

lz'{..'!n }''
..4lz''lv
lz''{,4 n }' = y} - z''{.4 n y. = y.}#''Íya ' z/all
+ la:''{,'i n y. = y.}ã''Íyó = g/a} - Z''{,4lã"lK = Z/.}Z''Íya
+ l-P{.Alj"lV. = g/.}-PlyÓ ' g/a} - #'{..']J]''ll'' = Z/}l
<

Agora, a propriedadede mistura nos dá a seguintemajoração

l-P{.A n }'

= g/} - #''{.Al#'l]'' = g/}l 5; @(A)]''ÍÁ n y. = y.}J':''lya = g/.í}

+ é(Z\)Z''{.4lP'lV. = y.}#'Íya = yd}
+ é(2a. + n)2''{.4lZ''Íye = g/.}#'lya = ya}

Também pela propriedade de mistura

#'{..'] n v.

= z/.} 5; (i + é(A)) ]''{.4lz''iv.

e da mesma maneira

#'Íy.

= y.}j''iyó

'

yd}
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$

-Ply = y}

y.} ,

a

Obtemos finalmente que

}l: l-p{..'l n y

-z'{.4}.pÍ}'' =g/}l -$}: :i:1l:làli:lillàz'll'''
=v}
$ c'é(z\)z''{.A}

Assim

b3 5; C't

é(.a)j''{.4}

A somadas majoraçõespara bi, b2 e b3e a mudança de variáveis s = #'{..4} f, finaliza a prova
do teorema.
Observação 1 0 uso no teorema de cilindros não pertencentesao 23«(s) com o valor s = 2,
não é estritamente necessário. Qualquer outro valor de s dará um resultado semelhante,salvo
o valor da constante C' e da "porção de cilindro p'{,4("/')}" no terceiro termo da majoração do
teorema.

Observação 2 A hipótese.A C 6«(s) para a/gums naturalé necessária.Veremosisso no
próximo exemplo.

Exemplo 5.8 C'onsíderemos uma cadeia de .A/arkot; com dois estados {0, 1}. Suponhamos que
a matriz de transição da cadeia esta dada por

. - l:;' :!.l
Para todon naturalsejamA.
0,...,

n -- l,

{Xo :: l,Xi

J'T-j 4n 4 1 -- J'
'P 'l'
''''.f

0

= 0,X2

l,X3

::

j

0, . . .}.

ímpar

Á}Q(o,t)j/'Q(t,o)j/' j p"
77

-Então para

J

Portanto,

n/2

', ;: c'' E «' {,

n/4

j..'] n ..4} ? c' t a''{.A}

)l: c?(o, i)i Q(], o)j ? c' t ]''{..4}

J-l

o que 7nostra/ aros o re-isca/a77ze7zto
s = fZ)[.A},

5.7

que b2 nao coRDel'yepara zero.

E importante mostrar que tipo de resultado para o instante de entrada deriva-sedo Teorema
Temos o seguinte corolário

Corolário

5.9

«{,«

.Baia;o as condições acima, para todo Z real, se satili/az a seguinte desigz&a/Jade,

»

,h}

-.-'

.

'

(:x''»«'",-'-"'»"--«':'l"'«'''})

+ . C'd''llÁ} e':

Prova.

SÓ é suficiente

notar que, para m € ]V

#''ÍN.
e aplicar a segundaparte do Teorema5.6

Paul

qualquer

Z'' {rA > t} = #' {rA > ltl}

e
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.'«

«,

e'ltlP{ .'l}

{"ll l; (t

lt]) P{.4} e'l'lP{'l} $ C' #''{..4}e''P{'4}

Isto e uma mudança de variáveis, conclui a prova do corolário
Observação E importante comparar o erro que presente o Corolário 5.9 para a aproximação
exponencialdo instante de entrada com o erro do Teorema 3.2. Mediante uma mudança de
variáveis expressamos este último como

'p

{'' >!;i$Íã-} - .-' $c'a.z'{.'llt.'' +c'z\z:'{.4}.''

Desta maneira, e para Á g B(s), temos a seguinte situação.

Para 0 $ t $ 1/A, o erro do métodoChen-Semé da ordem #'lÀ} + nP{Á('/')}t.
entanto, o erro do Teorema 3.2 é da ordem A#'{.A}.

No

Para l/A $ t 5; 1, o erro do métodoChen-Sem é da ordem A#'{ 4lt + np {Á(n/')'} t. No
entanto, o erro do Teorema 3.2 ainda é da ordem AP'lÁ}.
Para t ? 1, o erro do método Chen-Semé da ordem A.p'{.A} + nP {Á("/') }, no entanto, o
erro do Teorema 3.2 é da ordem AP'{.4Jte t
Desta forma, para o instante de entrada, o Teorema 3.2 apressenta um resultado mais

ajustado que o método de Chen-Stein para t ? 1. Para t < 1, dependerá da perda de correlação
do sistema assim como das propriedades de recorrência do evento.
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