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Samenvatting

BAYESIAANSE ASYMPTOTIEK
INVERSE PROBLEMEN EN IRREGULIERE MODELLEN

In de schattingstheorie zoekt men procedures om een vaste, onbekende parameter terug te vinden uit een
aantal verstoorde observaties. In dit proefschrift beschouwen we de Bayesiaanse aanpak van statistiek
en kennen we een a priori verdeling toe aan de onbekende parameter. Vervolgens dient de correspon-
derende a posteriori verdeling als beginpunt voor onze schattingsprocedure. Als de parameter waarin
we geı̈nteresseerd zijn oneindigdimensionaal is (niet-parametrische statistiek), is de keuze van a priori
verdeling zeer belangrijk en kan deze dramatisch grote invloed uitoefenen op de corresponderende a
posteriori verdeling.

In hoofdstuk 1 introduceren we de belangrijkste begrippen binnen de Bayesiaanse asymptotiek:
consistentie en contractie van de a posteriori verdeling, (frequentistische) coverage van credible balls, en
a posteriori limieten. Hoewel uitgebreide literatuur voorhanden is over niet-parametrische Bayesiaanse
statistiek, is een aantal belangrijke aspecten van de modellen die we in dit proefschrift bekijken nog
niet eerder bestudeerd. We geven een korte introductie in niet-parametrische inverse problemen en we
laten zien waarom de algemene theorie van a posteriori contractie in deze situatie niet van toepassing
is. Verder behandelen we de klassieke Bernstein–von Mises stelling en de recente ontwikkelingen in de
leer van a posteriori limieten in semi- en niet-parametrische statistische problemen.

In hoofdstuk 2 bekijken we eerst een niet-parametrisch invers probleem in de context van het canon-
ieke signaal-in-ruis model met een operator tussen twee Hilbertruimtes en tonen we aan dat dit equiva-
lent is met het oneindig dimensionale normale mean model. Het belangrijkste onderdeel van dit hoofd-
stuk is de bestudering van de asymptotische eigenschappen van de a posteriori verdeling voor twee
verschillende soorten inverse problemen: mild en extreem ill-posed. De eerste situatie omvat onder an-
dere het schatten van de afgeleide van een functie en de tweede situatie wordt uitgelegd aan de hand van
het probleem van het terugvinden van de beginvoorwaarden van de hittevergelijking. We bekijken een
zekere familie van Gaussische a priori verdelingen en tonen aan dat de snelheid van contractie afhangt
van de parameters van de verdeling, de eigenschappen van het inverse probleem en de regulariteit van
de echte parameterwaarde waarin we geı̈nteresseerd zijn. Deze resultaten worden vergeleken met de
bestaande frequentistische aanpak bij niet-parametrische inverse problemen. We bespreken ook de fre-
quentistische eigenschappen van Bayesiaanse credible balls. De resultaten over contractie en credibility
worden geı̈llustreerd aan de hand van simulaties voor beide types inverse problemen.

In hoofdstuk 3 presenteren we het eerste theoretische onderzoek naar adaptieve Bayesiaanse pro-
cedures voor niet-parametrische inverse problemen. Net als in hoofdstuk 2 bekijken we een zekere
familie van Gaussische a priori verdelingen voor de parameter. Deze verdelingen worden geı̈ndexeerd
door een parameter α die de “regulatiteit” van de verdeling kwantificeert. In hoofdstuk 2 fixeren we
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deze parameter en in dit hoofdstuk selecteren we αmet behulp van de data. Een eerste aanpak is geheel
Bayesiaans: we nemen voor de parameter α wederom een a priori verdeling. Een tweede aanpak mengt
de Bayesiaanse en de frequentistische methoden: we “schatten” eerst α uit de data op een frequentistis-
che manier en substitueren dan de verkregen schatter α̂n voor α in de a posteriori verdeling verkregen
in hoofdstuk 2. We tonen aan dat beide methoden leiden tot adaptatie en een optimale snelheid (tot op
lagere orde factoren) over twee families van submodellen die de echte parameter bevatten en die zijn
regulariteit beschrijven. We illusteren beide methoden aan de hand van de simulaties geı̈ntroduceerd in
hoofdstuk 2 in de situatie van het mild ill-posed inverse probleem.

In hoofdstuk 4 bekijken we een semiparametrisch aspect van inverse problemen: het terugvin-
den van lineaire functionalen toegepast op de parameter. We bekijken niet alleen continue, maar ook
bepaalde discontinue functionalen, die deel uitmaken van een grotere klasse van lineaire functionalen
die meetbaar zijn ten opzichte van de a priori verdeling. De bijdrage van dit hoofdstuk is vergeli-
jkbaar met die van hoofdstuk 2: we bestuderen contractie van de a posteriori verdeling die niet in
bestaande literatuur over dit onderwerp is onderzocht en we onderzoeken de frequentistische coverage
van Bayesiaanse credible intervals. De regulariteit van de lineaire functionaal speelt een belangrijke rol
in het asymptotische gedrag van Bayesiaanse procedures. We tonen aan dat bepaalde continue lineaire
functionalen het inverse karakter van het probleem opheffen en het probleem in een bekend perspec-
tief plaatsen. In dit hoofdstuk verkrijgen we de semiparametrische Bernstein-von Mises stelling, niet
alleen met de typische snelheid van n−1/2, maar ook met een snelheid die is afgenomen met een traag
variërende factor. De resultaten van dit hoofdstuk worden geı̈llustreerd aan de hand van dezelfde simu-
latie als in hoofdstuk 2.

In hoofdstuk 5 presenteren we eerst een simpel irregulier model bestaande uit verschoven expo-
nentiële verdelingen met schaal 1 en bekijken de resulterende a posteriori limiet. Vervolgens introduc-
eren we lokale asymptotische exponentialiteit (LAE), een irreguliere uitbreiding van de likelihood, die
we beschouwen in de niet-parametrische setting waarin we de parameter ontbinden in een paar (θ, η),
waarbij de parameter θ waarin we geı̈nteresseerd zijn in een open verzameling van de reële lijn ligt en de
hinderlijke parameter η een element is van een oneindig-dimensionale ruimte. Vervolgens presenteren
we de hoofdstelling van dit hoofdstuk, een irreguliere versie van een semiparametrische Bernstein–von
Mises stelling. Een aparte sectie wordt gewijd aan de meest veeleisende conditie van de hoofdstelling,
marginale consistentie met snelheid n−1. Dit wordt besproken, gevolgd door een lemma dat de condi-
tie verifieert op basis van een voorwaarde op de likelihood ratio. We sluiten het hoofdstuk af met twee
voorbeelden van semiparametrische modellen met de LAE eigenschap. Beide problemen zijn verwant
aan het schatten van het randpunt van een verdeling. Het eerste is een generalisatie van het verschoven
exponentiële model en het tweede van de uniforme verdeling op het interval [0, θ]. In beide situaties, die
gebaseerd zijn op s.o. en identiek verdeelde waarnemingen met onbekende, maar vaste, onderliggende
parameter (θ0, η0), verkrijgen we exponentiële limieten voor de marginale a posteriori verdelingen.


