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Max Jáuregui

Rio de Janeiro, agosto de 2015

Orientador: Constantino Tsallis
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Resumo. Analisamos dois modelos probabilistas que envolvem variáveis
aleatórias fortemente correlacionadas e que têm distribuições q-gaussianas
como distribuições limite. O primeiro modelo baseia-se em um arranjo
triangular de variáveis aleatórias onde a distribuição conjunta de cada linha
é basicamente uma discretização de uma distribuição q-gaussiana que foi
introduzida por Rodŕıguez et al. (2008). Para este modelo mostramos que
quaisquer m < n variáveis aleatórias da n-ésima linha, a qual contém n
variáveis, do arranjo triangular tornam-se, paradoxalmente, independentes
quando n → ∞. Além disso, mencionamos uma posśıvel verificação
experimental deste resultado no contexto de uma transição de fase de
segunda ordem. O segundo modelo lida com uma sequência de variáveis
aleatórias, onde consideramos uma distribuição conjunta que foi introduzida
por Hanel et al. (2009). Mostramos que a sequência de variáveis aleatórias
não cumpre a lei dos grandes números. Mais ainda, a probabilidade de
grandes desvios converge a um limite não-nulo em geral. Encontramos
cotas para a diferença entre esta probabilidade e seu limite e mostramos
que estas cotas aproximam-se de zero como leis de potência compat́ıveis
com q-exponenciais. Nossos resultados para ambos os modelos ilustram que
sistemas fortemente correlacionados podem apresentar comportamentos
altamente não intuitivos.

Abstract. We analise two probabilistic models that involve strongly
correlated random variables which have q-Gaussian distributions as limiting
distributions. The first model is based on a triangular array of random
variables where the joint distribution of each line is basically a discretization
of a q-Gaussian distribution which was introduced by Rodriguez et al.
(2008). For this model we show that any m < n random variables of the
nth row, which contains n variables, of the triangular array turn out to be,
paradoxically, independent when n→ ∞. Moreover, we mention a possible
experimental verification of this result in the context of a second-order
phase transition. The second model deals with a sequence of random
variables, where we consider a joint distribution which was introduced
by Hanel et al. (2009). We show that the sequence of random variables
does not obey the law of large numbers. Moreover, the probability of
large deviations converges to a usually non-null limit. We find bounds
to the difference between this probability and its limit and we show that
these bounds aproach zero like power-laws which are compatible with q-
exponentials. Our results for both models illustrate that strongly correlated
systems can show non-intuitive behavior.
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e Cerqueira por terem-me acolhido da melhor forma.

viii



Conteúdo
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