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Resumo
Nesta tese, apresentarelllos resultados sobre as flutuações de dois estiilladotes

da entropia rali uma classe de cadeias de otdeilt inhnita.
Coilsideraielnos uilla cadeia estacionária de ordena infinita isto é, na qual as

probat)ilitlatles de transição dependem de todo o passado. Falemos a hip($tese
llahitui\l em tenha de iittbnnação cine a cadeia assume valores no alfabeto flili-
to. Sul){)tllialllos tainl)ém (lue a meill(ária do plissado decresce coill velocidade
exponencial

A partir de uilla amostra finita da cadeia, de comprimento n., consideraremos
a k-ésiil a distribuição empírica de um cilindro de comprimento k coillo gentio a
trecluêilcia rellttiva do cilindro na amostra. Nesta tese, será estudado caso em club
esse colHI)lii)lento X: é uma tuilção crescente do comprimento da amostra, isto é

Coilsideiaiemos dois estinladoles da entropia. O primeiro deles é a k-ésima
entropia einpíl'ica. Ele é dehnido como a lazão ente a esperança, com respeito a
distiil)lição eillpírica do logo\ritmo da probabilidade dos k-ali adros e o pr(Spiio
coinpriittelito A:

O segundo deles é a k-ésima entropia empírica condicionada. Ele é dehnido
coiisiderantlo-se [i esperança, com respeito a distribuição empírica do logaritmo

da l)robaUlidade condicionada empírica.
No Capítulo 4 se encoiitianl as contribuições originais desta tese. Os resulta-

dos principais são os Teoremas 4.6.4 e 4.6.5. Demonstramos no Teorema 4.6.4,
blue a k-ésiina entropia empírica condicionada tem flutuações gaussianas ein tomo
da veitlatleiia entropia do processo. Demonstramos também, iio Teorema 4.6.5,
(ltic o inesitlo ttão acotttece coill a entiopta empanca de ordem k. Nossos resuita-

tlos valem se A:(71) < 1 log7i. Esta é ui.na condição natural,já que loKI.,41 é
lnalorante da entropia do processo e que, em um contexto de aplicação concreta,
a entropia do processo não é conhecida a priori..

Os Teoretnas 4.6.4 e 4.6.5 respondem a uma (questão deixada em aberto desde
o tuligo de lositéscu (1965). Enl particular o Teorema 4.6.5 aponta pítta unia
ditereilça inicial entre cadeias de Markov e cadeias cle ordem inhnita.
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Abstract

Tais dissertation a.ddresses the question of the fiuctuations of two estimators of the
ç!!!11gpy fbr a chain of infinite order. We a$gume that the chain takes values on a rinite
alphabet and doses memory exponentially fase. We prove a central limit theorem for
the conditional entropy of the empirical distribution of the chain, for cylinders growing
logarithmically with the length of the sample. We also prove that the entropy of the
empirical distribution of the cylinders, divided by the length of the cylinders does not have
Gaussian fluctuations.
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Capítulo l

Introdução

A entropia de um processo estocástico se revelou um conceito fundamental em
diversas áreas científicas começando com a temtodinâmica, a mecânica estatística,
a teoria ergódica e mais recentemente a teoria da infonnação.

Do ponto de visto aplicado, em áreas como a teoria da informação uma questão
central é a estimação da entropia de um processo a partir de uma longa porém
finita realização do mesmo. Isso conduz naturalmente à questão da definição de
estimadores pala entropia e ao estudo de suas propriedades assintóticas.

Nesta tese, apresentaremos resultados sobre as flutuações de dois estimadores
da entropia para uma classe de cadeias de ordem infinita.

Consideraremos uma cadeia estacionária de ordem infinita isto é, na qual as
probabilidades de transição dependem de todo o passado. Falemos a hipótese
habitual em teoria de infomlação que a cadeia assume valores no alfabeto fini-
to. Suponhamos também que a memória do passado decresce com velocidade
exponencial.

A partir cle uma amostra finita da cadeia, de comprimento n, consideraremos
a k-ésima distribuição empírica de um cilindro de comprimento k como sendo a
frequência relativa do cilindro na amostra. Nesta tese, será estudado caso em que
esse comprimento k é uma função crescente do comprimento da amostra, isto é

Consideraremos dois estimadores da entropia. O primeiro deles é a h-ésima
entropia empírica. Ele é definido como a razão entre a esperança, com respeito a
distribuição empírica do logaritmo da probabilidade dos k-ali adros e o próprio
comprimento Ã

O segundo deles é a #-ésima entropia empírica condicionada. Ele é definido
considerando-se a esperança, com respeito a distübuição empírica do logarimio

Ê(n)É
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da probabilidade condicionada empírica.
Em relação aos dois estimadores se coloca a questão da consistência dos mes-

mos e o estudo cle suas flutuações em tomo do valor limite.
NQLcasQ quando o compl'imento k.dos cilindros nãodependel- do.camptünen-:

to da amostra, como consequência da teoria ergódica clássica, temos os seguintes
resultados. Quando o comprimento da amostra cresce , a k-ésima distribuição
empírica converge quase certamente para a k-ésima distribuição verdadeira e temos
também a convergência da k-ésima entropia empírica para a k- ésima entropia
verdadeira. Segue que no caso de cadeias de Markov, isto é, de cadeias de or-
dem finita, a k- ésima entropia condicionada coincide com a entropia do processo
sempre que o k for ntaior ou igual a ordem da cadeia. Neste caso os resultados
clássicos acima mencionados mostram que os dois estimadores da entropia são
consistentes.

No caso de cadeias de ordem infinita com perda de memória somável restringindo
se aos cilindros de comprimento À; fixo, losifescu (1965) provou que os dois esti-
madores da entropia tem flutuações gaussianas em tomo da k-ésima entropia do
processo. Ou seja no caso de cadeia de Markov de ordem maior ou igual a A o
resultado de losifescu (1965) mostra que a entropia empírica flutua em torno da
entropia verdadeira do processo.

No caso de cadeia cle ordem infinita, no entanto, a teoria ergódica clássica
não resolve o problema da estimação da entropia do processo. Este é o tema da
presente tese.

Para cadeias de ordem infinita temos que considerar cil' indros de comprunen-
to k(n), crescendo junto com o comprimento n da amostra.

Omstein e Weiss (1990) provaram que a distância em d entre a k(n)-ésima
distribuição empírica e a É(n)-ésima distribuição verdadeira converge para zero
se k(n) cresce logaritmicamente com n. No mesmo contexto, Shields (1990)
mostrou que a distância variacional (que majora a distância cZ) entre a distribuição
empírica e a distribuição verdadeira converge para zero se k(n) < 1 log n, onde h
designa a eíltropia do processo.

Csiszár e Shields (2000), estimam a velocidade de convergência da razão entre
a k(n)-ésima distübuição empa"ica e a distribuição verdadeira.

Para cadeias de Markov, Csiszár (2000), usando a teoria dos martingais, estima
a diferença entre a dista'ibuição empírica condicionada e a distribuição verdadeira
condicionada e prova um resultado sobre a velocidade de convergência da entropia
relativa.

Omstein e Weiss (1 990), provaram um resultado do tipo Teorema de Shannon-
McMillan-Breiman, para a k-ésima entropia empírica. Dai segue que se o com-
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prünento dos cilindros cresce com n, mas não muito rápido, precisamente, se
&(n) $ { 1og rz então a k-ésima entropia empírica é um estimador consistente da
entropia do processo.

S!!içldt.(20U:), mostrou a consistência do outrQç$!jltladQ!. da4nUQpj4, ah
ésima entropia empírica condicionada, se k(n) < ÉI logo. No caso de uma se-
quência de variáveis independentes e uniformemente distribuídas no alfabeto de
entropia A = 1, Shields (2001), mostra que a entropia verdadeira não é atingida
pela a k(n)-ésima entropia empírica condicionada se Ê = log n

Apresentaremos estes resultados sobre a consistênia dos estimadores da en-
üopia no Capítulo 3.

No Capítulo 4 se encontram as contribuições originais desta tese. Os resulta-
dos principais são os Teoremas 4.6.4 e 4.6.5. Demonstramos no Teorema 4.6.4,
que a k-ésima entropia empírica condicionada tem flutuações gaussianas em tomo
da verdadeira entropia do processo. Demonstramos também, no Teorema 4.6.5,
que o mesmo não acontece com a entropia empírica de ordem k. Nossos resulta-
dos valem se Ã;(n) < 1 logo. Esta é uma condição natural,já que log l.41 é
majorante da entropia do processo e que, em um contexto de aplicação concreta,
a entropia do processo não é conhecida a priori..

Os Teoremas 4.6.4 e 4.6.5 respondem a uma questão deixada em aberto desde
o artigo de losifescu (1965). Em particular o Teorema 4.6.5 aponta para uma
dif'erença crucial entre cadeias de Markov e cadeias de ordem infinita.

A prova destes teoremas é baseada em dois resultados originais nossos, in-
teressantes por si só. O primeiro resultado, o Teorema 4. 1 . 1, é um teorema-limite
central para cadeias de ordem infinita observadas através de uma função cilíndrica
de comprimento #(n). O segundo resultado, o Teorema 4.5.1, é sobre a con-
vergência da entropia relativa da dista.ibuição empírica com respeito a distribuição
verdadeira.

A prova do Teorema 4. 1 . 1 é baseada na construção regenerativa de cadeias de
ordem infinita , apresentada em Cometa, Femández e Fenari(2000). Com essa
construção, o processo pode ser visto como uma sequência de vetores aleatórios
indepenclêntes. Para concluir a demonstração usamos o Teorema de Berry-Essen,
que estima a velocidade de convergência para a distribuição normal, no caso, de
variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas..

A prova do Teorema 4.5. 1 é baseada em resultados de Bressaud, Femández e
Galves (1999b), sobre a velocidade de decaimento de correlações de cadeias de
ordem infinita com perda de memória somável.

Concluímos esta introdução com uma breve recapitulação histórica. Cadeias
cle ordem infinita foram consideradas por vários autores, sob diversas designações.
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Onicescu e Mihoc (1935) são iniciadores da pesquisa na área logo seguidos por
Doeblin e Fortet (1937). As primeiras demonstrações de teoremas-limite cen-
trais para funções cilíndricas de comprimeJlto hxo se encontram em Onicescu e
M.iboc(194Q),]osifescu (] 961). Mihoc (1963)- }lairit(1 955)introduziu a idéia
de construção regenerativa para cadeias de ordem infinita. Esquemas degener-
ativas reaparecem em Athreya e Ney (1978), Nun-mlelin (1978), Lalley (1986) e
Berbee (1987) e, mais recentemente, em Ferrari, Martinez e Ney (2000) e Coniets,
Femández e Fenari (2000).

O conceito de taxa de entropia de um processo estocástico foi introduzido em
Shannon (1948), que explorou algumas conexões entre a taxa de entropia de um
processo estocástico e o número de possíveis sequências geradas pelo processo.
Os trabalhos de Shannon marcam o início da teoria da informação.

Uma apresentação histórica mais ampla das cadeias de ordem infinita pode se]
encontrada no livro de losifescu e Grigolescu (1990). Uma apresentação modema
da teoria se encontra em Femández, Ferrari e Galves (2001). Questões relativas
a entropia no quadro da teoria ergódica e teoria da informação se encontra em
Cover e Thomas(199 1), Gray(1990), e Shields(1996).



Capítulo 2

Cadeias de ordem infinita

2.1 Notações e definições

Nesta seção definiremos o conceito de cadeia de ordem infinita, positiva e log-
contínua. Em Lalley (1986) essa classe particular de cadeias de ordem infinita é
chamada de cadeia com conexões completas.

Consideraremos .4 um conjunto finito que chamaremos alfabeto. Denotare-
mos com l.41 o número de elementos do alfabeto e .4z o espaço das sequências
infinitas

z = (ai),z. C Á,{ C Z

Pala --oo 5; m $ n $ +oo clenotaremos zl;, a sequência z., .., z,.
Denotamos com T : .4z --> .4z o operador de translação à esquerda em uma

coordenada,isto é:

(7'(z))« Zn+l,Z C.4z,n C Z

Definição 2.1.1. C/za/daremos de p/obabi/idade de transição u/na./unção

P(.1 ) : A x .4'~' -+ 10, il
que s(ttt:#az CLS segtuntes condições:

[i) Mensttrabilidade: Pata cada a;o ç:. A cl função PQxÜ\.] é tt\eltsurávet com
respeito à a-ál,febra produto.

(ii) Norlnatização: Parti cctda =!.. ç: .A-u vale

P(zol«:.L )
zoeÁ
E l
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Consideraremos um processo estocástico estacionário, (X«)«CZ, definido se
bre um espaço de probabilidade ((2, E, P) com valores no alfabeto J.

Definição 2.1.2. Se existe k ? l /a/ gzlepara qzzúz/quer a!. C .4'm vr /e

P(Xo - «olX:Z.. - «:l..) P(Xo - .ojX:Z - «:l). (2.1.1)

parca todo m > então chatnaretnos ÇXn].e:z de cadeia de Markov de ordetn k.
Se ttão existe nerthuttt k scltisjazendo (2.1. 1), diz.amos que a cctdeia é de ordem

tn$nita (c. o. i. ).

Consideraremos P(. 1 -) uma probabilidade de transição definida sobre o espaço
N.4 x .,4

l)eftnlção 2.1.3. Dizemos que (.X.).cz é consisteltte cota a probabilidade de
transição P se parca cctda z c A w vate

P(x «olX . .L P(zol«::., )

Para sequências z, g C .4'W denotaiemos por z -: y sempre que zlÁ:

l)Criação 2.1.4. Chamclrelnos de cadeia de ordena in$nita positiva e tog-contínua
(c. o. i.p.t c. ) cota taxa de perda de ntemória (.lkàkz\, lama cadeia de ordem in+nita,
l.Xn3nZX, consistem'lte com a probctbitidade de tt'ansição P que satisfaz cls seguintes
coltdições :
(i) posithidade:

,.l:!~ p(zol"-k) > o
(ii)!og-continuidade

lim 7i;k-.}oo
(2.1.2)

oltde

P(«ol«:J,., )
P(Z/o IV:.L )'yk suP

{a,3/ : ,âp}

Se a tccxa de perda de meu\órict decresce expottettcialt \ente, isto é, existe UYtl c > q
tat cltte"ÍK -- ex pÇ-- ck], chamaremos ÇXn)n> \ de cadeia de ordetTt in$nita positi'ia
e log-cotttinttct com perda de memória expotLettcial,. (c.o. i.p.l,. c. e.).

8



Definição 2.1.5. Chamaremos de aproximação canõltica de Markov de ordem
k Z \ de Llm processo ÇX,.).ez, Lut\a cadeia de Mctrkov de ordem k cHIa a proba-
bilidade de trattsição Pk scltisfaz,

P*( «o l«:l; ) P(Xo IX:.l «.1)

pa/a gníz/dizer ae.t C .4k+l

Obsenação 2.1.6. Apreselttarel?tos, na Seção 2.3, tttn res tltado do Bressattd,
Femández e Gcüves (!999a), que compara as ptobctbilidades de transição de
IX,3.ç:z, uttta c.o. i.p. l.c. com taxa de perda de memória sontável, e da aproximação
canónica de Markov de ordeut k Z \ correspondente.

Seja n > m. Chatnaremos de (n
a:., o seguinte subconjunto de .4z

m)- cilindro, definido a partir da sequência

[«h] {:« C .4" : z:. = «:.}

Denotaremos por .Fn O conjunto de todos os n-cilindros. Denotaremos também
por /' a o- álgebra definida sobre .4z gerada pelos cilindros.

Denotaremos por u a única medida de probabilidade sobre Áz, invariante por
translações tal que para cada n C Z e para cada aT C .,4"

«(l«tl) :

Consideraremos z,' a medida invariante de um processo estacionário (X)«cz
Para conveniência usaremos as seguintes notações: p(a:.) = P(la:,l).

Denotaremos as probabilidades condicionais como :

«(.L l«h ) «(l«i;l n la:.l)
«([«h] )

2.2 Uma construção regenerativa para cadeias de
ordem infinita

Nesta seção apresentaremos a construção regenerativa de Conlets, Felnández e
Fenari(2000), para cadeias de Ordem infinita com perda de memória somável
Este esquema regenerativo será a base cla prova do teorema-limite central para
cadeias de ordem infinita que provaremos no Capítulo 4. Consideraremos U
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(Z.4){cz uma sequência de variáveis aleatórias independentes e uúfomlemente dis-
tribuídas em 10, 1), construídas sobre o espaço de probabilidade (Q, E, P), onde
E é a cr-álgebra gerada pela sequência de variáveis aleatórias uniformes U.

Consideraremos (X«)«?l uma c.o.i. de probabilidade de transição P e defini-
da sobre o espaço de probabilidade (Q, E, P).

2.2.1 Existência e unicidade de uma cadeia de ordem infinita

De fato, em Cometa, Femández e Ferrari(2000), é apresentada uma construção
explícita, de uma c.o.i. compatível com a probabilidade de transição P, a par-
tir da sequência de vaüáveis aleatórias uniformes U. Como consequência desta
construção segue o teorema de existência e unicidade apresentada nesta Seção.

Dehnição 2.2.1. Seja P tina probabilidade de transição.
A e z'Ü c AK defniretnos as segtLintes.funções:

Rara cada h C N, zo c

ao(zo) := inf,:l;,P(zolz:=);
c-k(zo lz:l) :- inf,:k-- P(zo lz:lz.k'')

,.:.l:.. ( }: «.(«. i«:i».

«a. («:l;:k':) (..., z-k-- 1) z--l, . ., a'--x:)

Definição 2.2.2. C/zamízremoi de re/npo de rege/geração de í/na janelcz IZ, mj;
pata --oo < 1 < oo, e l $ m $ oo á variável aleatória

,l/,ml max {t 5; / : Un < cl.-t, n c IZ,mj} (2.2.1)

Por co/zvenção a'-l/, ml = oo se o conyu/zro do /ado díreifo é vazio.
Se /=m, eõcreve#zos rlzl := 1'-l/, ZI.

Teorema 2.23. Se P jor uma ptobctbitidade de trculsição tal que

EH'«
m>0 k::0



etttão valem as segLtintes propriedades
li) para cada .janela $nitcl \t . 'rTA

P(rl/, ml > -«,) l

lla* > 0
k-o

(ii) Existe LLtll único processo estocástico estaciottário ÇXn].C7,, de$ttido sobre o
espaço 1.0, E, P), compctdvet cottl P.
(iii) Exís/e l//níz ./ü/zção 'D : lO, l)Z --> .4z me/zs lrí e/ fa/ qlle X. = '}(U)(n),
pata cada vl C %.

Pa«. «d" í"r'«'«/../i«l/o IZ, ml « «'r,íção {'P(U)({) : iC 1/,«1} dep«d.
se":e«fe de {K : { c lrl/, ml, «.l}.

Regeneração. Resultados prévios
Nesta subseção apresentaremos UH teorema, provado em Cometa, Femández e
Fenari(2000), que mostra que a construção apresentada na subseção precedente,
é realizada cle maneira regenerativa.

De fato, a partir cla sequência de variáveis aleatórias uniformes U, são con-
struídos em mesmo ten tpo, unia c.o.i compatível com a probabilidade de transição
P e por outro lado um processo de renovação (q)icz de tal jeito que a c.o.i.
(X«)«>t pode ser vista como uma sequência de vetores aleatórios X#+:':, de
comprimento aleatório q+t -- q, independentes e identicamente distribuídos.

O\semai;ão 2.'Z.4. Na De$nição 2.2.1, parca cctda 1, $xo, a sequência dos tempos
de regeneração 1- \t. ml\ para m Z t. é decrescettte, portanto existe o limite

,'-l/, +«,) .H....'lZ,ml
Definição 2.2.5. Se rlZ, +oo) >
pos de regeneração do processo.

.oo cãízlnaremos as w rí(íveis rlJ, +oo) de fe l

teorema 2.2.6. Se P é tltncl probctbil,idade de transição tal que

etttão valeta cls seguilttes propriedctdes
ri) Para cóz úz / c Z fe«zos P(.'-lZ, oo) > .:«) = 1.
(ii) Existe LLttl único pt'ocesso estocástico estacionário ÇXn].€7, coTttpathet cota
P

1 1



rlil) Edis/e ilha./unção '} : lO, l)z --> ,4z /tze/zsiíráve/ /a/ que X. := ©(U)(n)
parca cada n C: %.

RKZ/íz cada i/zfen'a/o i/Úni/o l/, +oo) íz restrição { (P)({) : { C IZ, +oo)} de-
pen e se"-erre 'íe(a)iB,[l:-'-m):

Consideraremos as variáveis aleatórias W C {0, 1JZ definidas por

Pq : lirlJ, +.«) (2.2.2)

Sejam (rz)lcz, os tempos ordenados coiTespondentes as realizações de W, definidos
poi

T:l suP{.j $ 0 : 1)Vj = 1}

inf{.j > ri.i : Wj :: 1} para d 2 0
suplJ < 'r--i+i : Mj :: 1} para á ? 2 (2.2.3)

Denotarernos Z\T: := 'rl+l -- 7'i

Obsenai$.o 2.2.1. Note que l-t é o t-ésimo tempo de regerteiação do processo tal
gele rlZ, +oo) = J g le é d áerenre de rlZI, o re/npo de rege/geração dalane/a l/, /l.

Deflação 2.2.8. Chamaremos de cadeia do castelo de cartas, Ltlna cadeia de
Markov ÇZn].>., com valores em W, começando tto tempo zero na origem e tal,
que a ptobctbitidade de transição P satisfaz

r a., y=z+l
P(VI«) < 1 - a., y

1. 0, ca5'0 co/zfrárjo
(2.2.4)

Definirenaos 'l; como sendo a probabilidade do evento: cadeia do castelo de
cartas retoma a zero no tempo n. Isto é,

€: (2.2.5)

Lema 2.2.9. Sejam?t (clk)k?. \ lama seqtlência crescente, ak. ,/ 1, de reais positivos
' (:Y:3nez CL seqttêcia de$nida ettl (2.2.5). Então

.7)>1'«>i Hx;:o crk = +oo se e somente se 7; --> 0.
2)11;13 aÉ > 0 se e somente se >ll:.>. '; < +oo.
3) Se (l -- clk)k?o decresce exponertiiialmettte então 1.l9,>o tcLtnbéttt decresce

expotteltcialmente
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Denotaremos

(2.2.6)

teorema 2.2.1ü. Se Pior lltt\cl probabil,idade de tTattsição tal que l3 > q etttão
víz /e/n

(i) O processo (Wj)ÊO é L11n processo de rettovação estacionário corta P l.Wj
.l)= p e

P (zz+: -- rz 2 «z)

prz/a m ? l e / / 0.
(ii) Os vetores al,eatórios el c U..>tA" , 1, c 'Z de$nidospor e!

são independentes e idetlticalnettte distribuídos.
&.*. - : )

Como consequência do Teorema 2.2.10 e do Lema 2.2.9 temos o seguinte
resultado que mostra que para c.o.i.p.l.c. com perda de memória exponencial vale
a construção regenerativa e, para todo ã 2 1, os incrementou .&ri tem momentos
finitos de qualquer ordem. Este resultado será útil para provar o teorema-limite
central do Capítulo 4.

Corolário 2.2.11. Se (X«)«cz é [lmíz c.o.i.p.Z.c.e. e/z/ão
í)P > o.

Li) cl seqtlência 1:. decresce exponencial,mente.
lii) Para todo { 2. \ as variáveis aleatórias &,:, são i.i.d. e tais que a distribuição
comtltn é mcÜorada por tina distribLtição geométrica. Então pctra todo 'rn 2. \
!elmos

E(lz\,. I") < +.n

iv,l Os ve/ares (X., , X,....:-l), { € Z* são i.j.d.

Prova. Segue da log-continuidade da probabilidade de transição P que para cada
ao c .4 e u € .4'N

inftP(aolz-i,...,z kz) : z C .4'W*} l?(l 7*)P(.olz-:, .. ., z-*«)

Somando segundo ao C .4 e tomando o mínimo sobre z:f concluímos que

ak ? 1 -- 'Ê

13



Como ('yt)k?o decresce exponencialmente então a soma >:k>o(l -- ak) < +oo
Isto implica que ll+' crk > 0. Como consequência do Lema 2.2.9 temos 7:
('ri')" para todo m ? 1. Usando o Teorema 2.2. 10 temos

P (A,. = m) < (7;)" :(1 - ';)

Isto concluía prova do corolário

Denotaremos por

7 : (2.2.7)

2.3 Resultados de Bressaud, Fernández e Galves (1999)

2.3.1 A aproximação canónica de Markov para cadeias de or-
dem infinita

O Lema que apresentaremos nesta subseção foi provado em Bressaud, Femández
e Galves (1999a). i.

Lema 2.3.1. Sejam (X.).cz uma c.o.i.p.l.c.ü''%om taxa de perda de metnória
çlK)K>.t e PK a ptobabitidade de transição da aproximação canónica de Mail(ov
de ordem k C N do processo ÇXn].ez. Para cada k 'Z \ valem as seguintes
propriedctdes:

(i) Para cada m Z \ ten\os

./In

SUP { P(: llt::la) . 1 : a;,y C .4-N,z:h . V:Z.} 5; ''rinfÍm,kl' (2.3.1)

inf P(zolz.:l,:,) $ P*(zolg.:.,) $ sup P(zolz::.,). (2.3.2)
{ ::zg..ê3/g.} {,,,:=!.â3/l!.}

Como consequência deste resultado provaremos que a entropia de uma c.o.i.p.l.c
é positiva não-nula. Usaremos também este Lema na Seção 4.3, para estudar ag
covariâncias de algumas funções cilíndricas particulares.
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2.3.2 Velocidade de decaimento das correlações

O teorema apresentado nesta seção foi provado em Bressaud, Fei-nández e Galões
(1999b). Este teorema será, na Seção 4.3, uma ferramenta de base para estudar o
Comi)©rtamêót(í ãss ib tó'teca dagto'pari anel ag:

Chamaremos de velocidade de decaimento das correlações de ordem d ? 0,
ou taxa de mistura, a velocidade de convergência do limite

E,(./'T.úg) 'i-:5m E../'E,g

Definição 2.3.2. Sda/n /, g c L2(dp)
ordeltl d Z q das.@ltções f e g

Chatnatetnos Cf,oQd] as covari(anciãs de

',.,«:- f'«',., ÇI' ÕÇ!««à
Se f = g, denotaretnos com CIÇd] a covariância Cj,iÇdh.

Denotaremos

(a})" := E, (2.3.3)

Observamos que

n'z'} l

(''})" +2>1: q'(d)d-l

q nn--l

: 1>1: dc'.r ('í).
d-l

(2.3.4)

Se }'+' dC/(d) < +oo então podemos definir

«} Jln("})" c/(o) + 2 )l: c/(a). (2.3.5)
d-l

Consideraremos / : .4-U --> R. Chamaremos uar«(/) de variação de ordem
m > 1 de /', onde

««,«(/) s«P l/(z)
{z,ye.4 ru:aE /}

/(z/) (2.3.6)
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Por conveniência denotaremos de

-r «(/) s«P l/(z)
{z,gC.4-iv}

./' (y) l

para todo rz ? 0. Observamos que uar..(./) $ 2ll./'ll..,, para todo rz 2 0.
Algumas propriedades assintóticas das covariâncias e das variações serão provadas

na Seção 4.3.
Definiremos a função Ó : .4-N --> ]1{

@(Z) : log«(gola.2.,)

Denotaremos por C(Á, R) o espaço das funções reais contínuas definidas sobre

Para cada g C C(H, R) definiremos a semi-norma
Á

llpll@
««Ê(g)

e denotaiemos de UÓ {g € C(J, R) lplló < +.«}
Teorema 2.3.3. (Bressaud, Fernández, Galões 1999b)

Se ÇXn].C7. é Lama c.o.i.p.t.c. com t(ua de perda de metnória somáNet e de
tnedida inxctrtante v, etttão pala toda asltlnções g ç: V.P e f c L\ Çu) e para todo
d > 0 vale

lc&,,(a)l $ c'll/ll:llglló7l;, (2.3.7)

ottde 'y'n são os tempos de retalho de$nidos em (2.2.5)

Usaremos este teorema na Seção 4.3

Obsenação 2.3.4. Se ct taxa de perda de memória do processo é expottertcial
elttão 'f'a tatnbém decresce exponettciatt?tettte e se as $11tções f, g são limitadas
Lemos que cls covariâttcias de ordem d decrescetn exponettciatmente em d.
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Capítulo 3

Entropia de um processo estocástico

Neste capítulo apresentaremos a definição e uma das possíveis interpretações
clássicas da entropia de um processo estocástico. Definiremos dois estilnadores
da entropia e apresentaremos uma sequência de resultados sobre o comportamento
assintótico destes esticadores.

3.1 Definições e interpretação
Def\i\ii$o '3.\.l. Seja p uma densidade de probctbilidade sobre ttm alfabetofYtito

A elltropia de p é de$ttida como
A

H(P) >ll: p(«) i.gp(«)
aC.4

co//ia confie/ZÇão 01og0 ç). Consideraremos logctritttto etn base 2

Lema 3.1.2. Á./unção enr/orla n(p) é côncava e atinge se l valor /rz(afino log l.4
'.m"f'P«,'« « dís/,Íb"iÇ'. "«Ú',«'-., P(") - Ú', « C .,4.

A prova deste Lema pode ser encontrada em Comer e Thomas ( 199 1).
Consideraremos (X.)..z um processo estacionário e z, a medida invariante

correspondente definida sobre o espaço 4z
Apresentaremos o cé lebre Teorema de Shannon-McMillan-Breiman. Uma

prova, mais decente deste Teorema encontra-se em Olnstein e Weiss (1983).

Teorema 3.1.3. rS/za/zno/z-/Mc/WÍ//an-Breu//?lz/z)
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Se v é L tala medida ergódica etttão existe ltm ltún\ero positivo h
que u- quase certamente vctle

h(p) /a/

- lim -: log«(zT)
n-''} oo m,

Obsemaição 3.\.4. Desato, o Teorema 3.1.3 mostra que pataprocessos ergódicos
uÇX't) decresce quase-certantente exponencial,mettte etn 'n, cota uma tai)ta con-
stante h chcunada de tan;a de entropia do processo.

(3.1.1)

Definição 3.1.5. Sda/n c > 0 e n ? 1. C/zíz//lízre/rios Tn(c) de con/lz/zfo das
sequências típicas de colítprintettto n, o conjuttto

Tn(C) := {Zr : 2 "(A+') $ U(aÇT) 5; 2 "(A-')}.

Como consequência do Teorema 3. 1.3 temos o seguinte resultado, que é uma
expressão do teorema precedente numa fomaa exponencial e que introduz o con-
ceito de conjunto de sequências típicas.

Teorema 3.1.6. Seja T.(e) o coÜünto das seqtlências típiccls de comprimento ll
de$rtido etn (3. }.2).
.r) Se zl' C Tn(C) en/ão

(3.1.2)

b(«) - . $ -= 1'g "(zT) 5; À(«) + '.

lim p(Zn(c))n--+oo

(l - C)2"@ 4 5; ITn(c)l .É 2"@+

Interpretação: Como consequência do Teorema 3.1.3, sabemos que existe um
conjunto Tn(C) que tem as seguintes propriedades: para n suficientemente grande
a medida deste conjunto é próxima de 1, todos os elementos deste conjunto são
quase equiprováveis e o número das sequências típicas de comprimento n é próximo
,.1- 9n,A

Seja um processo estacionário de medida invariante p. Para cada k ? l
denotaremos por z/k os marginais de ordem k da medida p. Consideraremos as
seguintes funções: @i;, ei; : .AÉ+t --> ]R tal que

@'A (Z=A: )

ck \z -- kJ
n

log «('ol«.l);
: «(z:*). (3.1.3)

Algumas propriedades dessas funções serão provadas na Seção 4.3.
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Definição 3.1.7. 1) Chamaremos tH(uk) de k-ésima elltropia do processo oltde

H'(«k) E.f..~ «k("f) I'g "*("f)
klE(ek )

2) Chamarett\os h QuK.-tÜ de k-ésima entropia condiciottada do processo onde

h( «* -- : ) E':* *--. «*..:("!*) I'g «*--:("ol":l)
E(@É )

Por conveniência denotaremos ás vezes -H(Pk) := H# e A(z,É+l) := AÊ.

Teorema 3.1.8. Soja (.X.).cz ltln processo estacionário de medida invariante u
e hÇu) ct t(uct dct entropia do processo de$nida eltt (3.1.1). Valem as segtLitltes
propriedades:

n'("):-,llU,{n'k0 (3.1.4)

e

n(«) m h(«Ê....:)
É-->oo

(3.1.5)

2) Se (X«)«czé um processo estacionário ergódico elttão H(y) = h(.u)

Este Teorema é provado em Shields (1996).

Definição 3.1.9. Se/a X = (X{)i.z llml p/ocesso es'fa.'ío/pária e/gódíco de nze-
dida u. Chatnc remos hÇu), de$nida em (3.1.1), (3.1.4) e (3.1.5), de entropia do
processo X.

Observação 3.1.10. Obsemamos e/n ge/ze/íz/, qlfepízra ca/ci Zar a enr/afia de l///z
processo estacionário tetttos que achar o l,itnite da k-ésima etttropia do processo
ou da k-ésitna etttropia corLdiciottada do processo qttctndo k cresce. Se X é uma
cadeia de Markov estacionária telhas tlttia fórmLLla expl,íctta eNcEta para calcular
cl etttropia do processo. Isto é, para qttalqtter k 2.. \, teta\os hÇuK.+t] -- hÇva] --
h(«)

Teorema 3.1.11. Se X = (Xn)«cz é zl za cízdefa de a/'&ov esraci0/pária de me
cuida invarictnte T e de probabilidade de tratxsição P etttão

h(«) >l: «-({)Bj log 8j
{,jeÁ
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Uma prova deste teorema encontra-se em Cover e Thomas ( 199 1).
Estudaremos a velocidade de convergência de {/7(z/h) e respectivamente de

h(z/É+l) para a entropia do processo na Seção 4.6. 1

Deh\iição3.1.12. Seja y e F duas medidas de probctbilidades de$nidas sobre o
#zeó/no espaço .4z. Se/a k 2 1. C/za//zczre/nos Z)(pkl lpk) de e/zr/aria re/afíví o l
de distância de Kttllback-Leibter, da medida vh cota respeito à tnedida Hk onde

o("*llp*) : }: «.(«f) i'g
-fC.4'

«* («f)
p* («{1)

(3.1.6)

Una estudo detalhado da enhopia relativa é apresentado em Comer e Thomas
(1991)

Na Seção 4.5 apresentaremos um resultado sobre a velocidade de convergência
da entropiarelativa para zero.

3.2 Estimadores da entropia
Para cada n ? l coí)sideraremos zf C .4" uma amostra finita de um processo
{X«}.« e k $ n.
Dehnição 3.2.1. Chamaretnos de k-ésima distribLLição erttpíricc! do processo, tina
medida de probabilidade í)h sobre o espaço Ak de$nida como

\--Ê+' l(aç!+É-l
ü*(«fl:«T):= ':': '~": , «fc..4*n -- A + l

Por conveniência denotalemos às vezes í)Ê( lzT) = Dk,«.
A partir da k-ésima distribuição empírica definida em (3.2. 1) e das Definições

3. 1.7 e 3. 1 .7, definiremos dois esticadores da entropia, isto é.

k

Definição 3.2.2. /) C/za iczre/nos H(Dk(- lzr)) de k-éslma entropia empúíca.
2) Chat?taretnos h (i)K+t Ç' \znl » de k-ésima entropia empírica condiciottada.

Por "n"Meneia denotaremos Hk,« = H(Dk(.lzT)) e hk,« = h(Dk+t(. zT))

Observação 3.2.3. bons'iderczre/nos d as escíz/as digere/ares, ísfo é n q ze repre-
setttct o compritnetlto da atnosttct e k que representa o cot?tprtmento dos cilindros
considerctdos da tttedida v. O cotnportatnento CLssirltótico dos dois estltnadores
da etttropia será cutcttisctdo, ncl próxima Seção, separadatT\ente segtutdo a rel,ação
existente etttre CLS dttcts escalas. Cottsiderattlos em prior\eito o cclso qttctndo k élüo
em seguida, o ccLso etn cltte k é ttmct.futtçao crescente de 'r\.
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3.3 Resultados prévios
Caso A fixo

No caso onde k não deoende de n a consistência dos estimadores da entroplg:
H#,« e /zk,«, é consequência do teorema ergódico clássico.. Isto é,

Proposição 3.3.1. S©a zr C ,4" zlmíz a/zzosfríz de lt/}z p/ocesso ergódi(o p. Para
cada k Z \ valettt y qtlase-certatnente as seguintes propriedades:

r ) parúz calda a{ c .4':

,lln, õ* ("f I'T) «.(«f)

,in.JU, {m'(p.('l"T)) - h(")
,l!=, ,11U, h(o*--:('l'T)) - h(")

Para cada # fixo, losifescu (1965), provou que o esthnador :l#h,. tem flutuações
gaussianas em tomo de {]7Ê , a k-ésima entropia do processo, e respectivamente
o estimador hk,. tem flutuações gaussianas em tomo de hx; a k-ésima entropia
condicionadado processo.

Apresentarclllos o resultado do losifescu somente paa o estimados {.17É,..
Lembramos que a.f foi definido em (2.3.2) e as funções eÊ foram definidas em
(3.1.3)

Teorema 3.3.2. (/asiMescu .ZPÓSJ
Seja \X.\.cv. lIncE c.o.i.p.t.c., de$nida em (2.1.4), com tma de perda de

tnemória somávet, isto é, 'E=:.L"fi < oo. Para cada klüado, \ $ k $ n valem
8 .Se oz > 0

lim P
n--too T(;" ;«) « ,) e'ua I'Z du . (3.3.1)

LLYtifoitnetnente com respeito cl X
8 .Se a2 :: 0 erzfão

v v v el v vpH'rurv

«(;»,« ;«)'..
(3.3.2)
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Observação 3.3.3. Obsen,amos e/7i parric& /ar q le se {X.}«czlor z/nza cízdela de
Markov estctcioltária os estimadores cottsiderados são estitnadores da etttropta do
processo e $utuctm, colho variáveis al,ecttórtas gctttssiattas, etn tonto da entropia
d!} plQ!:Qsg: 4JlçlgLt]llgD©i41gl-q!!e lem(!X#ggrqLSgbgLÊ]D:gç](ü 129].qE.o&
como $ut.t c n\ os dois estimctdores da entropia etn torno da entropia do processo e
por outro lado como tettt que ser ct depettdência et\tre cls duas escalas k e 'n,. Este
problema será collsiderado tto próximo capíttllo..

Casok=k(n)
Omstein e Weis (1990), provaram um Teorema ergódico que pode ser visto

como um Teorenta de Shanon-McMillan-Bieiman para a medida empírica Dk,.
quando n cresce, para qualquer k $ ii Ioga.

Teorema 3.3.4. (Ornstein-Weiss 1990) Soja llm processo estacionário ergódico
:le tnedida v, e tat que hÇv) > Q. Parca cada k 2. \ existe um conjunto TKÇe) ç: AK
co/n ITk(c)l $ 2"("+') e fa/ quepúzra q /ase lodos os z C .4z existe K = K(c, n)
Eal que se k Z K e 'n, Z 2kt* então
rl) DÀ;,.(TÉ(c)) > 1 -- c;
ríí) De,.(Z?) < c, para qzlaZquer B C .4k iarís$aze/zdo IPI $ 2"(A-')

Observaremos que para cada k fixo o Teorema de Omstein e Weiss é conse-
quência do Teorema de Shanon-McMillan-Breiman e do Teorema ergódico clássico

O Teorema de Oi-nstein e Weiss mostra que para quase todas as realizações
do processo, dado c > 0 para todo k suficientemente grande e k 5; } logo ex-
iste um conjunto TÊ(c) de k-cilindros tal que uma grande fiação (com respeito
a distribuição empírica), próxima de 1, de k- cilindros da amostra pertencem a
T# (c) e por outro lado o número de k-cilindros que pertencem a TÊ (c) e de ordem

Como consequência do Teorema precedente temos os seguintes resultados so-
bre a consistência dos dois estimadores da entropia considerados.

2x:A

Teorema 3.3.5. (0//zsfeln e Weiss .2990)

;eja y lltna tnedida ergódicct de entropia htu) > Q. Se kl.:rÜ $ -iàã\og'n,
então y qLLase-certameltte vctte

,l!=, Elh'n'('%(d('l"T)) - h(")

Este Teorema foi provado em Omstein e Weiss(1990) e Shields(1996)
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Teorema 3.3.6. (S/zie/ds 200.Z)

;eja v Llttta tnedida ergódica de entropia hÇu) > Q. Se kl.ln] <. -iàR\og,n,,
então y quctse-certctmente vctte

Jim. A(Dk(«)+i('lzr))n --} oo ' à(«)

Observação 3.3.7. Obsewa/lias, como co/zseq /ê/z(ía da Z,e/?za 4.3./ í/e#! i) a
seguir, que cl etLtropia de tuna c.o.i. positiva e l,og-contíntla, que será considerada
no pró)cittto capítttto, é estritclmente positivcl.. Então os resultados de Ot-nstein e
Weiss (1990) e Shiel,ds (1990) val,em em particular para c.o. i.p. l.c.
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Capítulo 4

Resultados novos. Flutuações da
entropia empírica em torno da
entropia do processo.

Este capítulo contém os resultados originais desta tese que são os Teoremas 4.6.4 e
4.6.5. Eles são apresentados na Seção 4.6.2. Antes demonstraremos dois teoremas
preliminares que são interessantes por si só. Usando a construção regenerativa,
proposta em Comeis, Femández e Ferram (2000), para cadeias de ordem infinita,
ptovaremos um teorenaa-limite central (Teorema 4. 1. 1) pa'a funções cilúidricas,
fenamenta que usaremos para estudar as flutuações dos esticadores da entropia
do processo. Usando o controle da velocidade de decaimentos das conelações,
resultados apresentados em Bressaud, Femández e Galves (1999 b), provaremos,
no Teorema 4.5. 1, um novo resultado sobre a velocidade de convergência para
zero da distância de Kullback-Leibler, VCF a equação (3. 1.6), entre a k(n)-ésima
distribuição empírica e a k(n)-ésima distribuição verdadeira, quando n, o con ipri-
mento da amostra, diverge.

Consideraremos o processo (X«, W«).CZ, definido na Seção 2.2 sobre o espaço
de probabilidade (O, E, P). Denotatemos por E a esperança com respeito a P
Considerarmos (-X«)«cz uma cadeia de ordem infinita positiva, log-contínua com
taxa de perda de memória exponencial, apresentados na Definição 2. 1 .4, com val
ares num alfabeto fiúto .4 e com probabilidade cle transição P. Consideraremos
p a medida invariante do processo (X«).cz.

Para cada n ? l consideraremos o vedor aleatório Xr de comprimento n
e para k $ n consideraremos os k-cilindros .)Ç.:AI onde k + l $ .j $ n. O
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comprimento k destes cilindros X{.J; será considerado crescente em n, isto é Ê; =
É(n) Coilsiderat-amos (/t(«))«2t uma sequência de funções cilíndricas, /#(n)
.4t(") --> ]R, satisfazendo as seguintes condições

i) .ü(«) c Z,'(«) ;

ii) SUP«?t SUPk(n) ll/k(«)ll+- < +00;

iii) para qualquer sequência (s(n))n21 de inteiros positivos tal que lim.-- {Íg

0 a sequência ((o': ..,)('(")))n?l é convergente. A sequência ((c': ..,)")m?l fOi
definida na (2.3.3)

Definiremos

2a'
,jlnm (a$:..,) b("D . (4.0.1)

4.1 Teorema-limite central

Teorema 4.1.1. Sda (k(n)).:»: umza óeq1lêncía não decresc'e/zfe de nzí«zeros, l $
k(n) 5; n raZ q le lim.-- k(n) = +oo. Pa/a q íaZqlzer seg fência de./ü,zções
cilíndricasÇfKQ«Ü«).x satisfazeltdo as condições precedetttes valem
e Se Qz > 0 e/zfão

EL: (ZÂ'«,p'h«P -- -,t.ü.«,p'!*..PI) .3 ..., :,
ma'

8 Se a2 :: 0 é?ardo

EL: (ZÂ'«, (x:*.«D ',t.ü.«,0''!*.«DI) .5 ..
J'n

Esboço da prova
Denotaremos

'*(«),«(xf) >l:(Z/Ê(d(X!*(«)) E,l./l(4(Xl!*(«))1)
lZ

(4.1.1)

Por abuso de notação denotaremos ./'Ê := /É(XllÊ) e sk(«),« :' sk(n),«(Xln).
Segue da consüução regenerativa de c.o.i.p.].c. com perda de memória expo

nencial que existe unia sequência de tempos de regeneração do processo (n){cz tal
que os vetou'es aleatórios X'i+i'' são i.i.d. para todo { ? 1 , ver o Corolário 2.2. 1 1.
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Queremos usar esta indepêndencia para demonstrar o teorema-limite central. In-
genuamente a ideia seria considerar apenas os k(n)-cilindros que não contêm os
tempos de regeneração. Entretanto, isto não é possível pois quando n cresce o
çgmp11111çBt(} 4gs À(!!)=:çj:jjnçü.OE tgm!)é!!LJjyçrgqw ÇDqlli4nlQ a distânçiLentrK
dois instantes de renovação tem distribuição majorada por uma geométrica com
esperança finita. Ou seja, tipicamente qualquer cilindro conterá mais de um tempo
de renovação. Isto inviabiliza a estratégia ingénua. Uma solução para este proble-
ma será dizimar a sequência de instantes de renovação considerando para cada rz
fixo os índices múltiplos de s(n) onde a sequência s(n) é escolhida estritamente
crescente em n e tal que a distância típica entre dois instantes de renovação sobre-
viventes sda íJluito maior que A(n). Consideraremos por exemplo, s(n) = k'(n).
Esta sequência verifica todas as condições requisitadas para a demonstração do
teorema-limite central.

Então para cada n C Z escolheremos uma nova sequência

n,n ::: Ts(n){ (4.1.2)
e denotaremos os incrementou

aã,. ::: Ti,n

As propriedades do processo ã,. serão estudadas na Seção 4.2. Como con-
sequência do Lema 4.2.5 para cada n 2 1, (f..i)i>o é um novo processo de
renovação e temos que Xn+''"-t são i.i.d para todo { 2 1.

Para cada n ? 1 , definiremos as seguintes variáveis aleatórias
fi+] , « -- k(n) --l

}l: ITo+k(«»/É(«) - E,l.Ã(«)ll
3

Por conveniência denotaremos por Si = S(i,É(n),n) e R; :: RÍi,k(n),n)'
Observamos que para cada { ? 0 os k(n)-cilindros que entram na expressão

da variável aleatória S;, não contêm o tempo de renovação ã,« e que os k(n)-
cilindros que entram na expressão da variável aleat(fria RÍ{,i;(n),«) ' contêm o tempo
de renovação ã,«. Consideraremos também as seguintes variáveis aleat(árias

E
J

]

(4.1.3)

D(i,Ê(n),n) lqj+koü/A(«) - E,l/A(«)ll (4.1.4)

R(i,k(n),n) (4.1.5)

N(n) := SUP{'h(n):i>] (4.1.6)
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e

Q(&(n),k(n» IZj.Ü(«) - E,(/t(«)

ÍN («)+- , .+A (") - l

}: 1%/#(«) E,(/k(«))l
.j=n+l

(4.1.7)

Usando as variáveis aleatórias definidas antes, escreveremos (4. 1 . 1) como

/V(n)N(n)+l

}: Slí,k(«),«) + }l: -RÍ{,Ê(«),«) + Q@(«),k(«»'{-oi-l
Sk(n),« (4.1.8)

Consideraremos as seguintes variáveis aleatórias centralizadas

S(Í,k(«),n) SÍ{,k(«),«) ,x;(«),-)' (4.1.9)

e

R({,k(n),n) :' R(i,Ê(n),n) R({,Ê(n),n) ' (4. 1. 10)

Por conveniência denotaremos por Si:: S(i,k(«),n) e /Ü - R(Í,k(n),n) .
Escreveremos (4. 1 .8) como

N(n) N(n)+l

'*(«),« }l: .$ + )1: R:
{=o {::l

+ (2(ã(,.),k(n» + Z'(&(n),Ê(n» ' (4.1.11)

onde

Z'(&(n) ,É(n» (N'(n)+l)(E.$ + EXI) (4.1.12)

Provatemos, VCF o Lema 4.4.9, que a variável aleatória >i:l=g) Si converge em
distribuição para uma variável gaussiana e que todos os outros tentos do membro
direito da igualdade (4. 1. 1 1) convergem em probabilidade para zero. Na Seção
4.4 apresentaremos uma prova do Teorema 4.1.1. As Seções 4.2 e 4.3 contêm
resultados auxiliares que usaremos na Seção 4.4
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4.2 Regeneração. Propriedades
Consideraremos (X«)«cz uma c.o.i.p.l.c. com perda de memória exponencial
construída segundo esquema regenerativo apresentado em Cometa, Femández e
Ferrari(2000).(Ver o Corolário 2.2. 1 1.) Consideraremos (q){>-t o processo de
renovação estacionário, definido em (2.2.3), com ' := E(Z\,.). Consideraremos
uma família de cadeias castelo de cartas {(.Zo,t)«?tJtcz com as probabilidades
de transição definidas em (2.2.4) e coínmeçãndo na origem no tempo t C Z.
Acoplaremos essas cadeias usando a sequência de variáveis aleatórias uniformes
U, isto é)

4,'
0

ide: + l)ltUn $ '*.1:S},
(4.2.1)

Observamos que o processo definido em (2.2.4) é tal que (Zn)..Z (z:'')««

Definição 4.2.1. Sejam (X.).cz Lama c.o.i. de probcLbilidade de transição P e
t.clK]KZO a sequência da De$nição 2.2.1. Chamatetnos, cl famil,ia de processos
(4.2.1), de cadeia de castelo de cartas associada ao processo ÇXnh.ÇZ..

Lema 4.2.2. Sq/a/n {(Z:'').czlt.z o cízsfé?/o de c'arrízs associado ao processo
(X«),cz e 7-l/, ml o re/npo de rege/ze/anão de Ilha gane/a IZ, ml, deÚ/lido em
(2.2. 1 ). Vale a seguinte idelttidade:

{.'-lz, «.l < t} uÍcíl,«jtzP'' = o}. (4.2.2)

píz/'íz t $ /

Uma prova deste resultado se encontra no livro de Femández, Fenari, Galves
(2001).

Observação 4.2.3. Seglze de (2.2. .7,1 gele

{.'-lz, +«,l t} 2.{ZJ9''': > 0}

Lema 4.2.4. Se/a/n / : .4z --> R {l//za./ü/zção ci/indriccz. Para rodo J c Z eparcz
Lodo t, 'Ê ã cls vctriáveis (tl,ecttórias b... e fÇXij:r) são independentes.

Prova. Temos

P(A.., ? «, /(X:') P(A,, ? m, ./'(X;")E
t

r, 'n = t). (4.2.3)
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Escreveremos

{a., ? m, /(X;") .'i.n {/(xJ") ,,rz f}

ronde

{Z\,. ? m,rZ
{,-lt - 1, +.:«1 < t - m + l, .-lt, +.«l
{uj2..:ZJ9'''" = o} n {nj?,.4''': > o} n {rz t}

Como ZJ?'t'i $ Zjo't-" para todo .j ? t e como {rz = t} Ê {7-lt, pool = t} temos
então

''lt

{Z['i'" = o} n {nJ?t.4''': > o} n {rz = f}
{z2'i'" oln {zz

Em conclusão temos

{A. ? «, .r(-Pq") - ', rz - 0} n {./'(XJ")
Observaremos que

L+.Z.4)

{.zP{'" c z(t4:,L)

o Z .$ .j temos rz $ r], então

{./'(x;") ,,n c E(t4''").

Seque de (4.2.4), (4.2.5) e (4.2.6) que para todo { C Z vale

p(z\. ? «lrz (.4.l,-l{, +.«l
P(.zr'í"

Por outro lado para toda

(4.2.5)

(4.2.6)

(4.2.7)

Como consequência temos

P(Z\. ? m) ? mjrz P(rz = t)

p(zPi'" 7..
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Então segue de(4.2.3),(4.2.4),(4.2.5),(4.2.6)

p(A« ? "', /(x4") ,) p(zNí" (xZ")

p(z2'í" - o) >1: p(./'(xi")

P(A« 2 «',)P(/(XJ")

E
t

[

r, rl = f)

r,rz = t)

Isto conclui a prova do Lema

Para cada n > 1 consideraremos a vaüável aleatória

N(n) suPÍ% 5; n}
á>o

(4.2.9)

Consideraremos o processo (Ê,,i){cz definido em (4. 1 .2) e as vaüáveis aleatórias
Aj:.,. definidas eni (4. 1.3).

Lema 4.2.5. /) Ea/a cada n ? l, (ã,«)i?o é [zm processo de re/zovação esta
ciottário e pata todo m Z \ valem cts seguintespropriedades

E(Aã..) = 0(s(n));
E (A,:.,. - E(A;.,.)):

E (A;:,.)" (;"(«))

(4.2.10)

(4.2.11)
(4.2.12)

(4.2.13)

2) Para cada n 'Z '\ , l.'r;,nÕie7. é um processo de t'enovctção estacionário, onde
r:,n l 'rsknli-k(:nlpcLtcl c(t(lct i, C Z.

Prova. Observamos que
. (n) -- l

>l: Z\Ts(«)á
.j=o

. (n) -- l

>ll: Z\T5(«)i
.j=o

'X'n,« 'J'

/ k(n)

Como (a){?-t é um processo de renovação estacionário podemos concluir' a pro
va do lema.
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Lema 4.2.6. Para as seq rências de vara'íveló a/eafóriízs (N(n))«2i e (N(n))«:»:
de$nidcts ent (4.2.9) e (4. 1.6). Valettt as segLLintes propriedades

l lP
N(nn 7

lu - (:,~.«,l
l

7

ii) Se lim«-.}.« 1(2 0 e/z/ãa

!Í©&(«) 5 !.n ' ' (4.2.14)

ii« E r!(d..&(n)~l .i5)
"-'l" \. n ',/ '

Prova. i) Segue da teoria clássica sobre os processos de renovação (ver, por
exemplo, Grimmett & Stilzaker (1992».

ii) Como consequências das definições (4.2.9) e (4. 1 .6) temos por um lado que

s(")Á(") $ X('}) e por outro lado temos lzWI $ Á('z). Então

N(n) s(n) $ N'(n)s(n) $ N'(n)

Usando (i) concluimas a prova do (ii)

Consideraremos /zc a lei conjunta do processo (X«, M«).eZ construído na
Seção 2.2. Vamos estima a diferença Z)j (./) , definida em (4.4.7), entre Ep. (7}.+j/)
e Ep. (./') e a diferença entre a variância da função 7lon / e a variância da fünç ão
/.Lembramos (ver o Teorema 2.2. 10 e a equação(2.2.2», que (W.)«cz é um pro-

cesso estacionário de renovação com valores em {0, 11z e tal que P(WJ = 1) =

Lema 4.2.7. Sq/a / = ./(aEÁ;)
Val,em as segLLtntes propriedades:

1) Para todo j Z L

P

AK+t --} R. [i lct .fttrlção cilíndrica e tirrtitada.

+00

loj(/)l $ }: õ(l - Pr'«,j-..(./').
to::l

(4.2.16)

32



Onde uariÇf), joi defttida ettt (2.3.6).
2) Se '51'+' uarjÇj) < +-oo elttão para todo m 2 L e parca todo j ? Q

}: lnj(/)l < ]-«:,. (4.2.17)

3) Se 'E+" juarj(J) < -boo então para todo m Z L e pata todo j 2 0 existe
ültlcl cottstaltte M tal, que

m-- l 7n,

)l: }l: loja(/ - E/)T-.(./ - n./')ll 5; Mm.
d=1 .j=c/+l

Prova. Para todo á # 1, os vetores aleatórios X=T',«-i são identicamente
distribuídos então para todo t, .j ? l temos

E(%.,.+j./') = E,.( lwo-D(%/).

Para prova essa afinnação observaremos que para todo cilindro ae.Ê e para todo
t € Z temos

p(x;l.':=.* IÊ,« . lw

Usando a estacionáridade do processo (Xt, Wt)teZ temos

p(x;l.:E-. lã,«

Então para todo í € Z vale

K(%;,.+j/lã,« (%./'jWo

Em consequência, temos

E(Z; , . +j ./' )

(4.2. 18)

>l: E(rã.«--:j/lã,« (ã,«
t€z

E(%/IWo
Então

Dj (/) E .(.lw.:D(%/) - E.(./')
E«(.lw.:0(%/) Pn..(.i«,.-0(%/) (l - #)E,.(.l«h-0(%/)
(l #) (E,..( lw.-U(t/) - E«(l«b-Q(%/))
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Observamos que para qualquer / C {0, 1} temos

E,.. ( .1«.-0 (7} ./' ) E,.(.l«.b -l,« - .d (% ./' )P (n

>l: Õ(l - Pr'':E,..(.i"'ó-l,«;.a(%/).
to)'l

E /)

Então

+00

z,)j(/) }:(i PF'-oj,*.(/).
to :: l

(4.2.19)

onde

.0j,*.(/) : ( lw.-:,«-.d(%/) E..(.l«-:',«-.d(%/).

Provaremos que para cada to ? l vale

(4.2.20)

nj,,. (/)l $ ««j-..(/) (4.2.21)

Suponhamos, inicialmente, que to 5; .j.
Segue da construção regenerativa das cadeias de ordem infinita {X.}.cz (

ver 2.2.1 1), que os vetores aleatórios (Xf... , ..., Xf-...t) são independentes das
variáveis aleatórias {Xi : á < Êo,.}. Então

P.(l«{É...jllMo = 1, n

Pc(l.{k-.jllWo = 0, zo = t.)

p(1«:.1)p'(I'!=jl,
p(l«j. l)p' (l«!Jjl)

(4.2.22)

Onde pt , p2, p são algumas medidas de probabilidade

oj,.. (.f) p(1«{. 1) .'! ( «{. )

.{.

E (4.2.23)

onde

.4 ( «{. ) p:( l«!=jl)/('! *..-j)
«3Ü
E p:( i«ilJ:j l)/(«!* +j )

«yü
E
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Observamos que

-.4("Í.)l $ ;"P ./("!A+j) IJg J'(«!k--j)
alPi j a:k+j

-$ sup Ç.$= 'h!.--D - .mi .rÜ!*...P
"«j ..l..f) (4.2.24)

Então, como consêquencia de (4.2.23) e (4.2.24) temos

Dj,..(/) $ «a,j-.. (./'). (4.2.25)

Se t. 2 .j + l temos

lnj,*. ( .f) < PC(l«j *ll Ho /(.!t-.j)
q-*

>ll: po(l«!*,-jllwo ('!*-.j)
a-k+.j

s«p ./'(alk+j) -- !«f ./'(«LA-Fj) = u«-:(./')
aJ k+.j aLk+.j

l/ll~.

E

<

< (4.2.26)

Em consequência, via (4.2.19), (4.2.25) e (4.2.26) podemos concluir a prova do
prhneiro item do Lema.

2)Podemos estender o Lema 4.2.7 para fonções não cilíndricas. Então usando
o primeiro item do lema temos

>l: lnj(/) l <

<

<

<

m +oo

w' >1: >11: õ(l #y'««j-*. (/)
.j=0 to=l

+oo / to +oo

w'E:Õ(í PF' l l>:"«o-..(y')+ >: ""j-..(}')
to =1 \ .j= 1 .j =to+ l

+(D +00 +00

M'll./'ll« }: fo#(l - #y' + M' }:««j(/) }: P(l - PY'
[o::] .j::] to::]

+cx) .
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3) Para todo m ? d, usando a Definição 2.3.6, vale

r

/

d

«,.,l(/ - E./')r-.(/ E.r)j
s--p 1(/(«) E./')r-.(./'(«) - E./') - (/(ó)
ã=b

suP l(/(.) ./'(Ó))(r-../'(«)
rn,a b

sup l(Z--/(«) - T-a./'(b))(./'(ó) - E/)

E .f )r- ú(/(b) E/)
<

+

E./')

- T-a./'(b))(./'(Ó)

$ 2ll./'ll- l s«P l(/(«) - ./'(Z,))l + s«P l(r-../'(«)7n. In.
a;ib a b

2ll/ll« («-«(.f) + ««,« .(/))

r- ,. ./' (ó) ) l

(4.2.27)

Se m < d l vale

««,.[(/ u/)r-.í(./' E/)j 5; 8 l./'ll.. (4.2.28)

Notaremos / := (/ -- E/)T.Ú(/
Usando (4.2. 16)temos

E./')

m--l m

E >1: 1o.(/)
a=o J=a+t

m-- l in,

E l: :po
d=o .j::a+l to2:l

m-- l dito-- l

El: :: P(l -#)*'««j-,.(/)

<

<

+

li'P""i. t.Çj)

Z..u Z..a t'' \.--
to2t d=1 .j=d+l

m--l +oo

to2:l d::0 .j=d+to+l

E
#(l Pr' « «j -*. ( .f)

Para cada um dos tempos do membro direito da desigualdade precedente, provare
mos, para cada É e n, que e limitado por uma constante vezes m. Isto é, usando
(4.2.28) temos

m--l dito -- l

1: : : o
to?l c1=0 .j=c/+l

+00

8mjl./ll« }: Pto( l
[o::]

l3 y' u"j. ,. ( j)

< P)''
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Usando (4.2.27) temos

m--l +oo

P(l l3 )'' u"i.*.Çj)
!aàl d=0 .Í=!ÉJ:éo:lJ,

m--l +oo

2ll.fll- }l: }: >1: a(í
to?l d=0 j=d+to+l

< #y' (u«j .. (./') + ««j ..-.(/))

to :: l

Então, sobre a hipótese do item 3 do lema temos 23 .$ À/m. Isto conclui a prova
clo lema. H

Corolario4.2.8. Sda/n n,k 2 1 e ./' = /(alA;) : Ák+: --} R zlmíz./ü/zção
cilíndrica e limitctda. Para tudo 'm, > \. valem

1) Se }'+' juarj(.f) < +oo então existe llmct cortstattte M tal que

E l }l:(zf--j/ - n.f)
.j=o

2

«('})" <.MI'm, (4.2.29)

E l )l:(nf--j--*.r
.j=o

2

E./)j -m("})" <+'"'. (4.2.30)

Prova. Usando a notação ./ / E/ escreveremos para cada Z 2. 0

:$'Tí,*.*' -',)'
'm m

>ll: }ll:inf--j--..ã inf-..,,-....a
.j=o .j'=o
m m--l m

E, nr+j..,.f' + 2 }: )11: %f+j-.-,l./'T.a.ã
.j=o u=o .j=Ü+t
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Usando a notação de (o-2)" introduzida em (2.3.3), escreveremos

m \ó

L :- E 1 >1:(%f--j+..f - E.f) 1 - m(«})"

- E (E[L; ....-.-./']
j=o

m--l m

ü=o .j=a+t

Usando as notações do Lema 4.2.7 podemos escrever

E E l7h +j+l(/T- ó./') l
+ 2 E ';t/«-..ã)

m m--l m

L - }l: n,--,(/:) + 2 >1: }1: Dj--.(./'Z-../').
j=o d:;o j=d+t

Observamos que pata Z ' 0 se >'+' Joarj(/) < +oo usando o lema precedente
podemos concluir o primeiro item do lema.

Do outro lado segue do Lema 4.2.7 que

l0j+k(/)l 5; M'(l - P)j+:
Então temos

}l: lnj--*(/)l < +«,
j=o

m--l m

>l: >1: 1.oj--*(/)l < +'«
a=o .j=a+t

Isto conclui a prova do Corolário.

4.3 Covariâncias

Clonsideraremos p a medida invariante de um processo estacionário com valores
em .4. 1.Jsaremos as notações e as definições das covariâncias introduzidas na
Seção 2.3.2. Consideraremos as funções @, @i; e ek com # 2 1 definidas em
(3. 1.3) e /[.}] a função indicadora de um k-cilindrondro lafl C ,4z, k ? 1. Con-
sideraremos uar./, a variação da f\unção ./, definida em (2.3.6).
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,ã'«J
Lema A.3.1. Se (X.).cz /or t rna c.o.i.p l c. com taxa de perda de tttetnória
(7*)*:~ «/ão

1) As.funções @, Óh , e et, são esttitalnettte positivcls e unifornlem.erre \imitadas.

li) Existem duas cmtstantes M e MI' tal, que M'«ÍK $ uurkÇÜÜ $: MIK.
lii) Para todo ullf Ê k, uar« ÇÓk] $ ''1K e pala m 2. k, uar.ÇÓh] -- ç).
iv) Pat'a todo k 2. \ vale

l@ - étll- (4.3.1)

v) Parca todo i, ii 2. \. existe M'' tat que

l@i -- @jll. 5; M"'7i«rl{,j} (4.3.2)

Prova. Seque da definição da cadeia considerada, que

0 < iqf«(:«olz-k) $ p(«olz:!.,) $ s«p u(zolz::.,) < l
Z

(4.3.3)

então é é estritamente positiva e uniformemente limitada. Como consêquencia de
(2.3.2) temos também, qt-te ék é estritamente positiva e unifonllemente limitada.
Consideraremos as seguintes constantes

log(i:f "("o l"::., )) ,

e

- log(s«P «(«ol:«::,)).

5; cm < ]. Então para todo Ã;-cil)ndro lal;l €

a
.y>

Segue de (4.3.3) que~9''< c.
.4z, k ? l vale

e''"* $ "(«f)

Isto prova que ek é estritamente positiva e uniformemente limitada. Como consêquencia
de (2.3. 1) podemos concluir a prova. H

Lema 4.3.2. Se (Xn).CZJol' LLryta c.o.i.p.l.c-e. então pal'ct todo d 'Z 0, para todo
i,, i 2. \ e pctra todo k 'Z \ valem as seguintes propriedctdes

c@(a) l o(1;), lc@.(a)l O('y;), e 1(%;,@, (d) 0(7;); (4.3.4)
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2) existe M tal, que

c+:,ó,(a) - có(a) l$ m'l:«.{:,jl;

3}ãiXtíM' ül ]üe

(4.3.5)

c@. (d) C'#('Í) l$ M'71u.{:,dl; (4.3.6)

lc'.t.fl(d) l $ 2«(l«fl)'''" '''l*,'}.

5) existe M" tal, que

(4.3.7)

c'.t.fl('z)l 5; M'""(l"fl):' (4.3.8)

Lembramos que se '7k = exp''k então 7i; :: exp dA onde d < c.
Prova. Observamos que (4.3.4) é consequência do Teorema 2.3.3. A partir da
Definição 2.3.2, usando(3.1.7),(3.1.5) e o Lema 4.3.1 temos

có.,ó,(a) - o@(d)l 5; 2(llÓi - éll.õ+ lléj - @ll.h:)
< À4''yí«fÍ{,jl-

Fazendo J = { em (4.3.5) e por outro lado usando (4.3.4) podemos concluir

Como jà foi provado no Lema 4.3. 1, temos que existem duas constantes 0 <
c. $ cm < 1 tais que para todo k-cilindro lafl C .4z, k > 1 vale

.-'M* $ «(«f) $ . '"*

Colho corlsequência do Teorema 2.3.3 e do Lema 4.3. 1 (ii) segue (4.3.8)

Lema 4.3.3. Pa/a ql«z/q lé?r seqtzê/zcía (k(n))«c l fa/ qlfe lim..+. k(n)
e pízra q laia ler seqizê,zcia (s(n))«CN /cz/ qt/e lim«-+. s(n) = +m va/e

+00

.!U,.(a4*..,)'(") - a2
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Prova. Segundo (2.3.4) e 2.3.5 temos

st 'n J -- l

('''');::, a31 $ 1CÚ*..,(0) C@(0)l+2 >1: 10#...,(d) - C+(d)l

+CO . +CD

d-F

E
d=.(n) ~ ' d=l

mos serão analisados separadamente. Segundo (4.3.6) temos

.'! := IC@*..,(0) - Có(0)l = 0('YÊ(«))

+2 Elcó('í)l + ;fl;5 dlCó...,(d) := 4 + B + C' + D

Cada um desses tela

e

s(n) -- l

2 }l: lo+...,(a) có(d)ld-l
k(n)+

5; 2>1:1oó*..,(a) -c@(d)l +2 ll: lcó*..,(d) -c+(d)l
d=ld=Ê(n)+l

0 (k(«)7;(«)) + 0 (7;(.))

Segundo(4.3.4) temos

+00

>ll: lc#(a)l
:.(«)d

« :-ú$~"*..,'', - .(à)
Como k(n)7t(«) e 7.'(n) convergem para zero podemos concluir a prova.

Lema 4.3.4. Para qzla/qz er seqnê/zciíz (k(n))«c,., /a/ gele ]im.-+. Ê(n)

.«« (e#) « *«.
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Prova. Segundo (4.3.7) e (2.3.4) temos
n--l / ,\

'';'.:.«,,'" ' '«,.'', -- 'il (: -- ;i) ..:'«,,'',

Para cada n C N definimos m(n) = k(n) + 1 + je'«É(")l e {(n) = inflm(n), n}
No membro direito da precedente desigualdade escrevemos o segundo termo co
mo a soma de ttes termos ,4 + .B + C'. Usando (4.3.7) temos

c'.l.f'«,,(o)l 5; 2"(l"f(")1),

k(n)

4«(l«f(")1) 1>1:
d-t

o,[ f(«,j(d) l

<

e

{(n)--2 , ,

.::: (: * :) ' ..:'«,,'''

8«(l«f(")1)e''"@(")-'O(ã(n) - k(n)< 1)

Usando (4.3.8) temos

n, l

M"u(lal;(")1) }: e'*(")'zú.
d=i(n) -- l

d-i(n)-l : * :) ',..:'«,,'''

<

Isto conclui a prova do lema

l,ema 4.3.5. PKzra gtzrl/q rerieqt'ê,irias(k(n)),?: e(s(n))«?i fa/ g /e lim.-. k(n)

+oo e lim?...}+«, s(n) :: 0 va/e

,ll!=,(c''~..,)'(") - aâ
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Prova. Observamos a partir das definições de Ók e ek (ver (3. 1.3» que

Enão usando a Definição 2.3.2 temos

& l/)i:zó -z(«Dçij -

i >1: có;-:,ó,.. ('z + .j - í).
{,.j=t

2

Z'éi-tG:. (a)

Então

(a2. (.,) '(")
s(n) -- l .

Ce...,(0) + 2 >ll: C'.*..,(d) - :é
d-l

'(n) -- l

m E -'«..,@

. k(n)

i7i© 1>: c«:-:,ó,.: cj - o
~ ' í,.j=i

s(n)--l . k(n)

2E i;il Ec%.-,,*,..w+.j
. '(")-l . k(n)

.;m E z;;la E dcó..:,.,..w+.j

+

{). (4.3.9)

Observaremos que (4.3.4) e (4.3.5) continuam verdadeiras se no lugar de C+.,@, (d)
colocamos Ct(d) onde Z = infl{, .j}. Por essa razão denotaremos por (ã'~,..y(")
a expressão precedente (4.3.9) onde C@.,@,(d) será bocado por Cz(d) com l =
infl{,J }. Em (4.3.9) agroupai'amos juntos no termo Zn(d) as covariâncias do
mesmo espaçamento d. Isto é

(ã:...,) ;(")

s(n)+k(n) 2

}l: Zn('Í).
d-o

(4.3.10)
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Enão

l(Õ:...,)'(") - a'@l 5; IZn(0) - CÓ(0)l + >1: 1Zn(d) - 2CÓ(d)l
d-l

s(n)+k(n) -- 2 +.o

+ }: lzn(d)l+2 }: lcó(a)l.
d=k(n)d=k(n)

faremos

CÓ.,Ó, (--d) = C'ó,,+:(d).

Escreveremos o membro direito de (4.3. 11) como u
Á +B+0+D.

. Em primeiro vamos estudar o termo Zn (0).

. k(n)

Zn(0) - ii:ia' l>:12(k(") - {) + ilG-:(0) - 'C(0)

onde

. k(n)

zn'''' - ®hE'*'«' :''*'«' '*:-'-:'.,-.(B
Usando (4.3.6) temos

,'i : (o) - c@(o)l

iiTh IZn(0) C@(0)l

44

. Ê(n)

iiila' }l:l2(k(") - {) + lllG-:(o) - c+(o)l + o .(«)

$ i;q8'E]2@(«) ]7i.:+0
< 0

;(«)

+0
;(«)

k(n)

Nas seguintes cotas ur

ina soma de quatro temposbati

Então

n



. Para cada l $ d $ X;(n) -- l
. k(n)

LAGO - iria- >:12@(«) llG-:(a) + Zn'(d)

onde

'a (a)
. Ê(n)-d-l

aúx E ''*'«,
{ + l)(k(n) - {) + d'lCi :(d)

. k(n)

R" "'(n) :-E- [:@(«)
+ i) + tlG-:(a)

Usando (4.3.4) temos

'a (a) (n)«;.
Para estudam o segundo tento B usaremos (4.3.6)

B. (d) Zn(d) - 2C+(d)

phE['a(«)

. (B)«;

< í) + il G-:(d) - cõ(a)

+

Jhxt:a(«)< -'F lj7s«pli-:,'f} + 0 H)«
(Ú: * . (Ú) «. * . (H

Então

k(n)

>: .B« (d)
d:l

B
k(n)

e Como consêquencia de (4.3.9) temos para cada d ? k(n)

"''« : d« (* * :) :l':'*'«, 11 G-. (d)l
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Então usando (4.3.4) temos

t.(a) (i)v;

Isto implica

s(n)+k(n)-2

>l: IZn(d)
d=k(n)

C 0(7Ê(«) )

Finalmente usando(4.3.6) temos

+00

D:
d=k(n)

o('y; («) )

Como todos os termos A, B, C e D convergem para zero, o lema esta provado

4.4 Prova do Teorema-limite central

Nesta Seção apresentaremos uma sequência de Lemas que provam o Teorema
4. 1. 1 . Usaremos as notações e as definições introduzidas na Seção 4. 1.

Lema 4.4.1. .7) Se A(n) o(s(n)) eRMo pa« ca'ía « ? l va/e

nlC2W(«),*(«»I" 0('"(n))

2) Se s(n) = o(.Jã) e/zfãa

PQ(&(n),A(n» qo

Prova. Segue de (4. 1.7) e do fato que as funções /A(«) são unifonnementes limi
fadas, que existe unia constante M tal que

~'»'«,,*.«»l : «' (,~.«,..-:,. "-' '*,« -- '@(«)

: M (»;~..,*... --'*,« -'- '@(«) U)
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Provaremos que EJQ(»(«),k(n)) l O(s(n)). Observamos que

-'~'«,*:,. - - (-@,~..,..,. 1*(«) -- D) (4.4.1)

Poroutro dado;:(f :e ]V(m) + ]J :: tÕ-t,. > nJc Entãaõ event(F{Í:
N(n) + 1 } pode ser escrito em fullção das variáveis aleatórias Z\f:.. com á 5; J --l
Então, como a sequência (AB,. )j2o é constituída de variáveis aleatórias indepen-
dentes (ver o Lema 4.2.5), temos que {J = N(n) + 1} é independente Af...
Então segue de (4.4. 1 )que

]DZ\í. +l,, ': ll)z\.jo,n

Usando (4.2.10) temos que EAí,v..,+... - O(s(n)) e como Eã,« < +oo pode
mos concluir a prova do Lema usando a desigualdade de Chebychev . H

Denotaremos as variáveis aleatórias RI definidas em (4. 1 .5) por R'(ã,.) = R;.
Definiremos uma nova sequência de variáveis aleatórias R'(q) como sendo

R'(%) := 1>: 1qj+Ê(«»/A(«) - E,I/A(«)11 . (4.4.2)

l

ÉJ

Lema 4.4.2. Sda (s(n)«2i) tl/na seq zência fa/ q fe s(n) ? 2A(n) pa/a rodo n ?
1. En/ão

l)pata cada n Z \, as sequências Çl?ài2ü e ÇRÕi>o, de$ntdas em (4.1.5) e
respectivamente eltt (4. 1.10), são constittlídas de variáveis alecttórias i.i.d.

2) pcua cada 1, 2. \. tetttos que a variável, al,estória R\lt], defttida etn (4.4.2),
é indepeltdente de b.,: para qual,quer ii $ 1, -- \.

3) para cctda i Z \. temos que a variável, al,ecttória .Rl: é indepettdertte de b.;t;
pala qualquer j $ i -- \.

4)pa/a rodo ? l as variáveis a/eózfórirzs 1({ $ N(n) + 1) e R; são i/zdepe/z-
dentes.

5) valetlt as segLLiYttes igttatdades

N(n)+l

á-l
E

E

E(-M(n) + l)ER{ (4.4.3)

(4.4.4)
/V(n)+l

2

E 'ü E(-&(n) + l)ER?
{-1
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Prova. 1) Segue de (4. 1.5) que R; = R;(X"+#(")-1). Então, como consequência
do Corolário 2.2. 1 1 , (R;)ia l é uma sequência que contém variáveis aleatórias i.i.d.
Pela mesma razão /Ü é uma sequência que também é constituída de variáveis
aleatórias i.i.d.

2)0bservaremos que R'(TZ) é uma função de XJ= então, como consequência
do Lema 4.2.4 temos que R'(TZ) é independente de An para todo .j 5; / -- l.

3) Como 'Õ,« := Ts(«){ temos XI = -R'('Õ,«) = R'(Ts(«)i). Segue do item 2 do
Lema que R'(h,«) é independente de z\n para todo J $ s(n){ l. Observamos
por outro lado que z5.Õ,. :: >'1:;o 'l Z\rs(.)j-t

Isto conclui a prova do item 3 do Lema.
4) Observamt?s que o evento {{ 5; N(n) + l} = {à i,. > nl'. Então as

variáveis 1({ $ N(n) + 1) podem ser escritas em função das variáveis aleatórias
Z\à,. com .j $ { -- 1. Usando o item 3 do Lema concluímos que as variáveis

aleatórias l(á $ N'(n) + 1) e R(i,k(n),n) são independêntes para todo i? l.
5) Como consequência do item 4 temos

N(n)+l

'l E ";
á-l {-1

}: EI(ã 5; N(n) + l)E-RI
{-1

E(.N(n) + l)ER{.

E' :« v(«) --D-~;)

Pol outro lado temos

{-1

t$Í<.j

}l: EI(á $ &(n) + l)nXl;
í-l

E(Ã'(n)+l)Edil

E" :0 $ .&(«) -' DRf)

*'E' :(j v(«)+H«:«,)

Pois de um lado, para cada j > { as variáveis aleatórias R; são independentes

de l(.j $ N(n) + l)Ri e por outro lado. temos ERj = 0. Isto conclui a prova do
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Lema

Lema 4.4.3. Se (k(n)«?i)Jor z/?iíz seqz/ê/zcia /a/ qlze lim.-.,., Ã;(n)
para cada m 2 1 valem

+oo e/z/ão

nlall"
nla:l"

Em particLllar se fK = Úk , de$nida em (3. 1.3), vale

(4.4.5)
(4.4.6)

EXlj< +oo
E [(R:)'] (k(«))

Prova. Observamos que

IZ0-'-*(«»/k(«) - E,(/k(«))l
i =ã ,n --Ê(n)
É (n)- l

}: lqn,.+D(.Ü(«)) - E«(/#(«))l
.j=o

(4.4.7)

Então, como as furlções /k(«) são unifonnemente limitadas, podemos concluir
(4.4.5). Para cada .j ? l definimos

oj(.f) n(t-.+j/) E(./'). (4.4.8)

Escreveremos (4.4.7) como

k(n)-l

>l: 0j(/k(«))
.j=o

Segue do Lema 4.3. 1 item (ii), que var.Í(@k(n)) $ 7]. Isto prova que >ll:=:: .jvar.j (ÓÊ) <
+oo. Então em consequência do Lema 4.2.7 item (ii) temos MEXI(@Ê) l < +oo.

Por outro lado, usando o Corolário 4.2.8 temos

E l(X{):l - k(")(";*.«,)*(") - O(k("))

Então como (a3~..,)*(") < +oo temos E l(Xlyl = O(k(n))
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Para concluir o lema se precisamos observar que

EI(a:yl - XI(X{)'l

Lema 4.4.4. Se k'(n) = o(s(n)) e/zfão

l:wqn) RO,x;(«),") 5 0.

Prova. Usando (4.4.4), (4.4.5) e (4.2.15) temos

'g: *:l 'lE E(Á'(n))0(k'(n))

.(w
Para concluir a prova do lema usamos a desigualdade de Chebychev de ordem
dois.H

l,ema 4.4.5. Se/'z (s(n))«2:i ilha seqzlêncía de i/zfeiros /a/ q ze s(n) > À;(n) +
L. Patct s variáveis al,estórias St. de$nidas eln (4.1.4) temos as segLlintes pro-
priedades:

1) pcuct cada n 2. \., as seqLLências'ÇSbi2ü e ÇSài>o são constituídas de
variáveis ctLecltóricls i. i. d. .

2) valem as segtlintes igual,dados

N(n)

{-0
E(]V'(n) + l)ESá (4.4.9)

E(Á'(n) + i)nSg; (4.4.10)
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Prova. l)Segue de (4.1.4) que St{ = St{(X#'::'" :). Então, como consequencla
do Corolário 2.2. 1 1 , concluiJnos o prhneho item do Lema.

2) Temos {{ .$ 7V(n)} = {À,« > nJ'. Então as variáveis aleatórias 1({ $
N(n)) podem ser escritas em flJnÇão de Z\íj,. com J 5; {. Observaremos que S;
é uma função de X,.... então, como consequência do Lema 4.2.4 temos que Sz{ é

independente de Z\rJ para todo .j $ s(n)á. Como .&q,. = >ll:;11P'i a. j.. então
S; é independente de AÕ,. para todo .j $ á. Concluímos a prova do item 2 do
lema fazendo referência á prova do (4.4.3) e (4.4.4). H

Lema 4.4.6. Valem as seguintes propriedades

nSl+KX{ EQ(N(«),Ê(n»
E(N'(n)+l)

(4.4.11)

e conseqitentemettte

Z'(Â(n) ,Ê(n»
-(.&(«) + oi:3H:?f-õ' (4.4.12)

2) Se s(n) «/ão

L
(N(n) ,k(n)) Pqo (4.4.13)

e

EZ'0v(«),*(.»

Prova. 1) Calcularemos a esperança de cada membro da igualdade (4. 1.8). Em
consequência de (4.4.9) e (4.4.3) temos

. - ' ('''(«) -- :) ' WO -- « ('''(«) -- «) - («0 -- - (Q.«.«,,*.«»)

Isto conclui a prova do (4.4.11).
Como consequência de(4.4. 1 1) e de(4. 1.12) concluímos(4.4. 12).

2) Segue do (4.4.12) e do Lema 4.4.1 que E-L(&(«),t(n)) ' O(s(n)). Então
usando a desigualdade de Chebychev concluímos a prova.
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3) Como consequência de (4.4.12), (4.4.6), (4.2.15) do Lema 4.4. 1 e do fato
que .N(n) $ n tentos

EZ,&(«) ,Ê(n) ) «'«, * «,1 1%hn#):
0 (.' (n))

Lema 4.4.7. Sda n 2 1. .fura fado m ? l a/e//l

nlsÍl" o(s"(n))
EIS:l" 0(."'(n))

IESÍI 0(k(n))
ES'? (s(n));
ES? (.(n)).

(4.4.14)

(4.4.15)
(4.4.16)
(4.4.17)
(4.4. 18)

Prova. Segue de (4.1.4) e do fato que as funções /# (n) são uniformemente limi
tachas, que existe uma constante M tal que

SÍI 5; W'lA;.,. - k(n)l

Isto prova (4.4. 14) e usando (4. 1 .9) podemos concluir a prova de (4.4. 15)
O resultado(4.4. 16) segue de(4.4. 1 1), de(4.4.5) e de(4.2. 15)
Para provar (4.4. 17) escreveremos

s'. 1:%--.(«»/k(«) - E,(/#(«))l
.7 ='rl ,n

Afl,. Ê(n)

E
.j=o

Bati,.-k(n)

E
J=o

(b: ,. -.j+.(«) /k (,) - E(/Ê(«)))

(%. ,. *-.f--*(«) /k («) E( /k («)) ) (4.4.19)
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onde

Aã,« #(n)

E
.j=o

sl' 1%. .. -.-j+k(«) /k («) E(/k («)) )

EAã,« k(n)
>1: (%...+j--*(«)/Ê(«)
.j=o

E( /Ê («) ) )

Observamos que

Sf $ MIAfl,. -- EA?:l,«l

Como consêquencia de (4.2.11) temos que a variança das variáveis Aã,. é de
ordem de s(n). Então

ESI'' - 0(.(n)). (4.4.20)

Usando a notação (a.f)", introduzida em (2.3.3), consideraremos

EAfi --A(n)

E: (zí.,.+J+Ê(«)/A(«)
J=o

2

n./l(«) )

(EAf:: k(n))(a2.(.,)(nAf' Ê("»
e

B (EAf:t É(n))(0-Ê,..,)(E'\': 'Ê(«»

Como consequência do Corolário 4.2.8 aplicado para as funções /k(«) e para
m = EAÀ -- k(n) temos .A = O(1). Por outro lado usando a hipótese ({i{) sobre
as funções ./}(«) temos B = O(s(n)). Então

EAÍ: -Ê(n)

E l }: (Te.,«+:í+Ê(.)/Ê(«)
.j=o

2

E/Ê («) )
Á+B (4.4.21)

Então a partir da igualdade (4.4. 19) usando (4.4.20), (4.4.21) e a desigualdade de
Cauchy-Schwarz podemos concluir a prova do (4.4. 17).

Como E ](Si)'] = E l(S{)'l (E ISÍI)', então (4.4.18) é consequência de
(4.4. 16) e (4.4. 17). H
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Lembramos que o nosso objetivo agora é de provar que a variável aleatória

queremos estudar o comportamento assintótico da variança da variável aleatória

>l,/v(n) S:. Como consequência dos lemas precedentes temos o seguinte resultado.

Proposição 4.4.8. Sda/ ] 7 de$/lido e/n (2.2. 7,1 e a deÚ/lido em (4. 0. /). Se ]im.-.« k(n)
+.:«, k:(n)(n))'.'(n)(n)«fão

lim ''i := a
"-'*+"' 'stnJ

Prova. Cada tempo da igualdade (4. 1 . 1 1) será elevado ao quadrado. Depois, será
calculado o valor espetado de cada membro. Isto é,

2
9

(4.4.22)

N(n)

« (.i..,)" - «IE':
{-0

-- ' (Q.~.«,,...«y -- - ('.~.«,,*.«»y -- «. .'.-.",

2 2
N(n)+l

+E 1 1>1: A

onde

N(n)

Es:
{-0

N(n)

(o.~.«,,*.«») l E .*
{-0

JV(n)+l

E ".
{-1

{-0

N(n)+l

E ':ü
{-0

N(n)

''~'«',*.«») l E ':

2E

+

+

+

+

2E

2E

(Q.~.«,,*.«»)

2E

2E

(«.~.«,,*.«,,)

(L.~.«,,*..,,~', n),k(n»
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Como consequência de (4.4.23) e usando (4.4.4) e (4.4. 10) temos

pqFu"«' - («;..,)"

-!:!(!!Ll-!ER:2..!EQ& («»

:' l.Ez'(w("),k(«» + 'â,l

Sabentos que EC??&(«),k(n)) ' O(s2(n)) ( ver o Lema 4.4.1) e que ERt'
O(k'(n))(ver(4.4.6». Por outro lado temos que ESt' = O(s(n))(ver(4.4. 18» e

que EZ;?&(.),k(n)) ' O(s4(n)) (ver o Lema 4.4. 12). Usaremos também o resultado
(4.2. 15) sobre a esperança da variável N(n) .

Então

n

(4.4.24)

E(Z&(.),*(«») . o(g:(©)n ' n (4.4.25)

i-'''«',*.«» - (w)
Usando a desigualdade de Cauchy-Schwarz, temos

'~'~'«',*.««(En' '.:,*'«,,«, )

(4.4.26)

/nQ.,t..),.(.»(nÁ'(")+ 1)ns:'<

.(g
- ~'~'«',*.«»(E9r'-'': "':,*'«,,«,) /ÉÕ&;l ll:l;ãx:n + D-:'

.'(n) k'(n)
« ;(«)

<

'(x!'r''-: "':,*'.,,«,)(xn' '.:,*'«,,«,) (E(N'(n)) + l)2ESt2ERt2
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' ''~'«',*.«»(En' '.:,''«,,«,)
n

/EL2 (.),É(n»(EÁ'(n) + l)Está

.(9)

n

.'(n) k'(n)
« .(«)

<

« l '.~.«,,*.«» (EPf'*: "':,*'«,,«,) <

El-L(&(«),k(n»Q(ã(n),k(n» <

Então .4 = o(n). Em conclusão, em (4.4.24), cada um d
direito converge para zero e usando de novo (4.2. 15) temos

Usando a hipótese (iii) sobre as funções /Ê(«) podemos concluir a prova.

Lema 4.4.9. Sq/a/n (k(n))«2i e (s(n))«>: seqtlê,zcías /a/ qlle k'(n) = o(s(n)) e
.'(n)

1) Se a'z > Q então

..«;lblvv'v -q .v(o, l).

}--nSW("» SO,.(«),") 5 0

lim
n.--too 8h-':' «}...,)"

e tempos do membrol

E(JV(n»

2) Se cr2 0 e/z/ão



Prova. l)Escteveremos o teorema de Berry-Esseen para as variáveis aleatórias
i.i.d. de média zero, Si = S({,k(«),«) Isto é

suP IP
€R

>l''nSW("» S: , ~
'\ z

'(EN(n) -+ l)ES?
'D(«)

E
$ Cnn g

V
2ESt')

(ls-;)

E(N'(n) + l)
(4.4.27)

onde CBE é uma constante e Q(#) = ./.:.(2n-)
Usando(4.4.15) e(4.4.22) temos

-l'ze'lj: I'z dN

s«P IP
z€1R

;g"',$ :'.~
rE(]9'(n) + l)ESt' ''«, -. (g)

Observamos que

EESW("» S:
«#ã

xH:'("» .$
'E(S:')E(Â'(n) + l)

(4.4.28)

onde

'E(]Ü'(n) + l)ESt'

Usando (4.4.22) temos lim.-.>+. c. 1.Isto concluiaprova

Finalmente temos o seguinte resultado (proposto como exercício em Billings
ley (1995»

Lema 4.4.10

21;yl:;l:ew -3 .©o, u. (4.4.29)

Prova. Seja õ > 0. Escreveremos

P >l-EqW("»Si >Õ~l <..'!+B.
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Onde

,'l : (") E(N'("))

e

r ;.. »ç*J;çpv»,'
l.j-E®(n)N$õ';fh 'dn

Usando Lema 4.2.6, o termo .4 converge para zero.
Usando a desiqualdade de Kolmogorov , escreveremos

B <

<

2
Õ2a2n

:,ê11g
" .(«) (4.4.30)

Usando (4.4.22), o tempo Z? converge em probabilidade para zero

4.5 Entropia relativa

Lembramos que a entropia relativa foi definida em (3.1.6). Como consequência
do Lema 4.3.4 temos do seguinte resultado.

Teorema 4.5.1. Seca c > 0.

5-ÜiiaÍ log rz va/e

Parca qttalqtter seqltêltcia (k(n).cw) ta! qtle kl.n) $

./ão(o*(«),«11«.(.)) -B o
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Prova. Como consequência das desigualdades de convexidade temos:

-'' 1 : -- E p*.«,,.'":G,' «(«f'"u'

@*.«,,.'":k,' hf'"'»'

E r y(")-'-: ( l"*-: -«f'"D "(«f("b)
« -'"" lia k ái-ltÓ+o«(«f("b

Usando (2.3.4) e o Lemma 4.3.4, temos

-, w;"''..«,,« .«,,, - .(h) ::h#
. (h) «*'«' '-.'.:,
0(n'ã) . (4.5.2)

Usando a desigualdade de Chebychev podemos concluir a prova.

4.6 Teorema-limite central para a entropia empírica

Consideraremos (X«)«cz uma c.o.i. positiva e log-contínua com decaimentos
exponenciais.

Teorema 4.6.1. Sda € > 0. Para q la/g ler seqlzê,leia (Ê(n))..w /a/ gele k(n) $
7iliiã Ioga, víz/e
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« »)
lim P

n-#oo (À*.«,,«
l

'2n-

.À

e ul l2 du. (4.6.1)

llnifonrlentettte cona respeito a X
= 0 en/ão

M(Â*.«,,« "*(«)) -5. (4.6.2)

Prova. Escleveremos

yÉ(n),« h*(«),« - AÊ(n)
(k(n),n + ÀA:(n),n

onde

(É(n),n ''(«)+:,«(a!*(«)) log
"k(«)+:('ol":l(.) )

'* («)+:,« ("o l"-.:l(«) )

O(De(.)+:,« ll «.(«)+:) + O(P*(«),«11«.(«)) (4.6.3)

Àk(n),n Ú'(«)+:,«("!Ê(«)) I'g("t(«)+:("o l":l(«)))

"*(.)+:("!k(«)) I'g("k(«)--:("o l":l;(«))) .
aEk(n)

E
n -- #+ l

E
{-1

(ZÓ.(«) E,IÓ*(«)1)n -- A + l

:''.«,,«'«* «,, * - (w) (4.6.4)

onde sk(«),n foi definido em (4. 1.8).
Como consêquencia do Teorema 4.5. 1 temos que, viiet(,.),n converge em probab-
ilidade para zero.
Com consequência das Lemas 4.3. 1 , 4.3.3, 4.3.5 podemos concluir que as funções
@x;, satisfazem as condições do Teorema 4. 1 . 1 . Então as variáveis aleatórias V4iÀk(n),n
tem flutuações gaussianas. Isto conclui a prova do teorema.
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Teorema 4.6.2. Sda c > 0.
5Íl;iliÍ logo, va/e

. se aã > o

Parca qttcttqtler sequência (k (n»«cw, tal que k(n) $

lu l#(ú'.«,,« '«,)«*l
'L f .-ü:l'du.
'2K J .

(4.6.5)

ünÜonnetuettte coltt respeito CL X
e Se aZ = 0 e/z/ão

«(
] «

it;ü ]h(")'" à«.«,) ' .. (4.6.6)

Prova. Escreveremos

yA (n) ,n Ü (Ü.«,,«
0(Pt(«),»llz,É(«)) + AÊ(«),«

onde

"*'«,," ' x='"' n'Z& ... [.*.«,D

Como consêquencia do Teorema 4.5. 1 que V6Z) (Dk(«),n 1 1 pk(«) ) converge em prob-
abilidade para zero.

De outro lado, em consequência das Lemas 4.3. 1, 4.3.3, 4.3.5 podemos con-
cluir que as funções ek(«), satisfazem as condições do Teorema 4.1.1. Então as
variáveis aleatórias v/ãAk(«),n tem flutuações gaussianas. Isto conclui a prova do
temi'ema.

4.6.1 Velocidade de convergência

Lema '1.6.3. Seja X = ÇX. ).cz Lttticl c.o. i. positiva caiu taxa de tog-contiFttlidadeltttidade
'fK. Parca qttctlquer k Z. Q tetttos

0 $ /zÉ -- h $ ''r& (4.6.7)
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Se >1:1=o '7i < +oo e/zfão

(4.6.8)

Prova. Usando as desigualdages de convexidade temos:0 $ dx; $ dk.t

dx;

d«(«!.) lc. «("ol":k)
' «(«ol«:l)
«(«ol«:l,:,)
«(«ol«:l) ,)

Como HÉ EE::. hÉ 'emos :lHk h

4.6.2 Flutuações dos dois estimadores da entropia em torno da
entropia do processo

Podemos finalmente, nesta Seção, apresentar os dois teoremas centrais desta tese.
Os dois respondem à pergunta deixada em aberto no artigo de losifescu (1965),
á saber, como flutuam as entropias empíricas em. tomo da entropia do processo,
no caso de cadeias de ordem.infiniiía. O Teorema 4.6.4 mostra que as flutuações
da k(n)-ésima entropia empírica condicionada em toi-no da entropia do processo
são nomtais com variância finita. O Teorema 4.6.5 mostra que, com qualquer
nomlalização, o outro estimados considerado nesta tese, a k(n)-ésima entropia
empírica, não tem flutuações normais em tomo da enüopia. Esta é uma diferença
importante entre o caso Markoviano e cadeias de ordena infinita.

Consideraremos (X«)«cz uma c.o.i- positiva e log-contínua com decaimentos
exponenciais, isto é 7« = e''" com c > log l.4

Com consequência do teorema (4.6. 1) temos o seguinte Teorema.

Teorema 4.6.4. Sda € > 0. Pa/íz alia/qzier segzlê/iria ]1lF logo $ (k(n))«cm
g«. k(«) $ 5-Üih I'g«, «,'

.Sea: > 0

lim P
'n--+oo

l

'2n-
.-ú;l'zdu. (4.6.9)
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PB'r kP-/ V f r f b'q./ff Pq..,f PI'\.P vt/F r P F q./L/// q.#&'l'V b'S' / \)

e Se aZ = 0 en/ão

M (Â*.«,,« - «) $ .

~"(À*.«,,« «) - ~"(À*.«,,« .«,) -- «"'...,.
Usando (4.6.7) temos

vã.dk(«) $ v;z7k(,.) 5; n'' . (4.6.11)

Em consequência do Teorema 4.6. 1 e de (4.6. 1 1) podemos concluir a prova. H

Teorema 4.6.5. Pa'a gira/ql erseqlzência (À;(n))«.m, /a gz/e k(n) 5; niih log'',

/) Se lim.-+. ÍliB = 0 e/z/ão

«.«, ('à"..«,,« - «) ' ..

1: = a o/zde 0 < a < +oo, e/irão

SJ Se limo.+c,o q(n) :: +oo e/z/copa/'a goza/q er À c R vale

Prova.

«.«, (Ú"*..,,« «) - «.«, (".«,,« '- "*.«,'

gl;l- (vãvÊ(«),,) + q(n) oÊ(«) .
V
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q(n)
'Ú"'«,,« «)'«$-:.

lim P
n-+oo «'«,'Ú*'«,,« «,»,)

q(n"--®2) Se lim..

(4.6.10)

Prova.

-1



onde

h(«),«
l

.17t(n):(n),n
É(n)

Z)k(n)

Se lim.q. q(n) . a, usando o Teorema 4.6.2

Zim«--*«q(n)XA(«),«

De outro lado usando (4.6.8) temos

q(n) 0k(«)

'!@
k(n)

temos

l
HKÇ«) -- h

]

iÍ;$J&(")'" h.
(4.6.12)

Isto conclui a prova
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