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Nederlandsee samenvatting 

Laatt Y en Z onderling onafhankelijke stochasten zijn met kansdiehtheicl ƒ en k. 
Dann heeft de stochast X — Y + Z kansdichtheid g = f * k waar * convolutie 
aangeeft.. Onder de voorwaarde dat Z. een random noise variable, een bekende 
verdelingsfunctiee heeft, kan de kansdichheid van de stochast Y worden geschat op 
grondd van de observaties X\ Xn. 

Zijj  Q een Fourier getransformeerde of een karakteristieke functie en diens subscript 
dee bijhorende kansdichtheid. Laat öemp de empirische karakteristieke functie zijn. 
Stefanskyy en Carroll (1990) construeerden een klasse van schatters die met (gewone) 
kernn dichtheidschatters vergelijkbaar zijn. de zogenoemde deconvolutie kernschatters 

Inh(x)Inh(x) = j_r e-,to-MM)w o 

waarbijj  01(, en <6fc de karakteristieke functies zijn van de kern w en de dichtheid k 
vann Z. 

Deconvolutiee problemen worden gewoonlijk in twee groepen ingedeeld: ordinary 
smoothsmooth en super smooth deconvolutie problemen. Als de staart van de karakteristieke 
functiee ék algebraïsch klein wordt in oneindig, dan hebben we het ordinary smooth 
geval.. In het super smooth geval wwdt de staart exponentieel klein. 

Inn sommige simpele situaties, wanneer de bekende stochast Z exponentieel of Lap-
lacee verdeeld is, kunnen we inversieformules (Van Es en Kok. 1998) gebruiken. De 
deconvolutieschatterr kan dan in de dichtheid van de waarnemingen en diens afgeleide 
wordenn uitgedrukt. Een voorbeeld is wanneer Z een standaard exponentiële verde-
lingg heeft. De deconvolutie dichtheidschatter kan dan als volgt worden geschreven 

fnh{x)fnh{x) = 9nh(x) + g'nh{x). 

Eenn voor de hand liggende vraag is of voor de g„} t en g'nh een gelijke bandgrootte 
moett worden gebruikt. In Hoofdstuk 2 onderzoeken we de te boeken winst wanneer 
wee verschillende bandgrootten voor de schatter zouden gebruiken. Dit hoofdstuk 
bevatt zowel asymptotische theorie als ook exacte risico berekening. 

Dee belangrijkste resultaten van dit proefschrift worden in Hoofdstukken 3 en 4 ge-
presenteerd;; asymptotische normaliteit in super smooth deconvolutie probleem. Be-
schouw'' het deconvolutie probleem voor de symmetrische stabiele dichtheiden k met 
dee karakteristieke functie 

<pfc(t)) = e- | ' | A / ' \ p > 0 en 0 < A < 2. 

Dee volgende drie stellingen geven asymptotische normaliteit voor verschillende waar-
denn van A: voor 1 < A < 2. i.e. voor de symmetrische dichtheden wiens karakte-
ristiekee functie sneller daalt dan de karakteristieke functie van de Cauchy verdeling. 



voorr de Cauchy verdeling (A = 1), en voor 1/3 < A < 1, i.e. voor de symmetri-
schee dichtheden wiens karakteristieke functie langzamer daalt dan de karakteristieke 
functiee van de Cauchy verdeling. Laat w de sine kernel zijn, gegeven door 

w{x)w{x) = smx/(irx) (<f)w(t) = 7[_i,i](*)) . 

Theoremm Als 1 < A < 2, dan geldt, als n —  oc en h — 0, 

^ ii  (fnh(x) - Efnh(x)) £ N(0, ^ 2 WA) 2)-
hhxx le^hX 

Theoremm Als A gelijk is aan 1, i.e. Cauchy deconvolutie, dan geldt, als n —> oc en 
h->0, h->0, 

Vn~e^{fVn~e^{fnhnh{x){x) -Efnh(x)) Z N(0,a2), 

waarbij waarbij 

2 2 

oo = —Ö / ^r, 7̂" Q\u)du 
2TT22 J 1 + fi2{u - x)2 yy ; 

Theoremm Als 1/3 < A < 1, dan geldt, als n —> oo en h —+ 0, 

h(A-.)/£Uv»» <'"*(* > "  E ƒ-*(*» ° ^ ^ 

Dee essentie van de drie stellingen kan als volgt worden samengevat. 

 voor 1/3 < A < 1, afgezien van de exponentiële convergentiesnelhied, is de 
asymptotischee variantie vergelijkbaar met de asymptotische variantie van een 
(gewone)) kern dichtheidschatter; de asymptotische variantie hangt van g in het 
puntt x af. Dit is ook waar voor het ordinary smooth deconvolutie probleem. 

 voor Cauchy deconvolutie is de asymptotische variantie globaal van g afhan-
kelijk,, via een integraal. 

 voor 1 < A < 2 is de schatter asymptotisch verdelingsvrij. 

Inn Hoofdstuk 5 formuleren we het test limits probleem als een deconvolutie probleem. 
Wee introduceren verschillende nieuwe test limits, en leiden asymptotische resultaten 
voorr die test limits af. 


