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Samenvatting: Convergentiesnelheden van

niet-parametrische Bayesiaanse dichtheidsschatters

April 25, 2008

Wanneer Bayesiaanse methoden worden toegepast op
niet-parametrische modellen, blijkt de keuze van de prior verdeling van groot belang te zijn voor
het asymptotisch gedrag van de posterior verdeling. In dit proefschrift wordt dit uitgewerkt
voor een aantal modellen, waarbij we kijken naar de convergentiesnelheid die de posterior
haalt voor verschillende keuzes van de prior. In hoofdstuk 1 worden een aantal begrippen en
stellingen uit de literatuur gëıntroduceerd die in de latere hoofdstukken veel gebruikt worden.

Hoofdstuk 2 gaat over het schatten van kansdichtheden op het eenheidsinterval met behulp
van bèta-dichtheden. De constructie van Petrone ([7],[6]) heeft, afgezien van een aantal voorde-
len, als nadeel dat de convergentiesnelheid suboptimaal is binnen een klasse van α-Lipschitz
functies; zie Ghosal [1]. We gaan in op de oorzaak hiervan. Voor α ∈ (0, 1] blijkt het mo-
gelijk te zijn om door een andere keuze van de prior wel de optimale snelheid te halen. De zo
verkregen posterior is adaptief in α, en kan worden uitgebreid naar hogere dimensies.

Hoofdstuk 3 behandelt dichtheidsschatters op de reële rechte, gebaseerd op eindige mengsels
van een van tevoren gekozen ’kern’. In de literatuur is dit meestal de normale dichtheid, met
daarbij een Dirichlet-prior op de mengverdeling. Onder bepaalde aannames omtrent de te
schatten dichtheid, en bepaalde voorwaarden wat betreft de prior, is bekend dat de convergentie
van de posterior (asymptotisch) optimaal is. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag of,
onder vergelijkbare voorwaarden, de convergentiesnelheid ook optimaal is als er een andere kern
gebruikt wordt, en er tegelijkertijd een andere prior op de mengverdeling gekozen wordt. Als de
kern exponentiële staarten heeft is het antwoord bevestigend, onder vrij algemene voorwaarden
aan de prior. Een aantal belangrijke klassen van priors blijkt aan deze voorwaarden te voldoen.
Wordt als kern de Cauchy-verdeling genomen, dan is de convergentiesnelheid niet optimaal.
Algemener geldt dit voor elke kern met karakteristieke functie van de vorm exp{−|λ|α+1},
voor α ∈ [0, 1], de zogeheten ’symmetric stable distributions’. Dit wordt veroorzaakt doordat
de Hellinger-metriek tussen een dichtheid en zijn convolutie te langzaam afneemt wanneer de
bandbreedte naar nul gaat.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op convergentiesnelheden in misgespecificeerde modellen.
Een model is misgespecificeerd als de verdeling van de data niet in het model zit. De resul-
taten van Kleijn en van der Vaart [5] zijn gebaseerd op een generalisatie van de op testfuncties
gebaseerde asymptotiek (zie bijvoorbeeld Ghosal, Ghosh en van der Vaart [2]). In dit hoofdstuk
wordt vergelijkbare theorie ontwikkeld met behulp van de informatie-theoretische benadering
van Zhang ([8],[9]). Na een aantal voorbeelden met goed gespecificeerde modellen, wordt een
algemene ongelijkheid afgeleid voor misgespecificeerde modellen. Dit resultaat wordt vervol-
gens toegepast op niet-parametrische regressiemodellen met Gaussisch of Laplace verdeelde
fouten. Voor fixed-design modellen worden convergentiesnelheden gevonden onder vergelijk-
bare voorwaarden als die bij de in [5] gevonden resultaten voor random-design modellen.
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In hoofdstuk 5 bestuderen we een speciaal geval van regressie, waar in de prior een bepaalde
ruimtelijke structuur wordt verondersteld. Het gaat hier om anisotrope Gaussische Markov
Random Fields (GMRF’s). Terwijl voor oneindige roosters de anisotropie eenvoudig is in te
voeren, loopt men bij eindige roosters tegen problemen aan bij de randen van het rooster.
Met behulp van Gershgorins stelling over de eigenwaarden van een positief definiete matrix,
is te zien dat voor anisotrope GMRF’s de covariantiematrix meestal singulier is. Om toch
een niet-singuliere covariantiematrix te krijgen, wordt voor de randen een aanpassing van
de locale Markov-structuur voorgesteld. Deze aanpassing is ook mogelijk voor multivariate
GMRF’s. Ten slotte wordt de implementatie van een MCMC-algoritme beschreven, en worden
de anisotrope GMRF’s gebruikt voor de analyse van de onkruiddata van Heijting ([3],[4]).
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