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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Дисертацiйну роботу присвячено дослiджен-
ню та узагальненню таких геометричних характеристик мiри як зоноiд,
лiфт зоноiд та нарiзка множин, а також новим методам доведення фун-
кцiональних нерiвностей, якi iдейно пов’язанi з вказаними вище характе-
ристиками. Геометричнi характеристики мiри узагальненi на максималь-
но можливий випадок нескiнченновимiрного простору з цилiндричною
мiрою, та за допомогою них доведена теорема про зображення, однозна-
чнiсть представлення точок як барицентрiв пiвпросторiв. Цi характери-
стики вперше були запропонованi Глiбом Кошевим та Карлом Мослером
у статтi 1997 року. Авторами було отримано однозначнiсть представлен-
ня мiри через лiфт зоноiд, введено вiдстань та частковий порядок на лiфт
зоноiдах, а, отже, i на мiрах, теорему про представлення точок через ба-
рицентри, без однозначностi, та введено поняття глибини точок. Спираю-
чись на зоноiднi характеристики, зручно узагальнювати класичнi грани-
чнi теореми, зокрема 2014 роцi була опублiкована стаття I. Molchanov, M.
Schmutz, K. Stucki, в якiй узагальнена ергодична теорема для iнварiан-
тних вiдносно перестановок послiдовностей i границя характеризується.
В 2009 роцi опублiкована стаття C. Borell, в якiй наводиться застосува-
ння зоноiдiв, iндукованих гауссовою мiрою у фiнансовiй математицi. В
4 роздiлi дисертацiї, в якому розглядаються функцiональнi нерiвностi,
класичним результатом є критерiй Bakry-Emeri 1984 року, в якому на-
кладаються умови на другу похiдну щiльностi мiри. Бiльш сучасним є
результат 1999 року С. Бобкова, в основному для одновимiрного випадку
наводиться iнтегральна умова на хвости розподiлу. Група французьких
вчених E. Boissard, P. Cattiaux, A. Guillin, L.Miclo в статтi 2013 року
дослiджували можливi узагальнення цих функцiональних нерiвностей,
зокрема нерiвностi Пуанкаре. Якщо втрачається випуклiсть логарифмi-
чної похiдної мiри, то з’являються цiкавi ефекти, i ця теорiя важлива i
досi не розвинута. В дисертацiї є суттєвi просування в цьому напрямку,
запропоновано критерiї, якi не потребують випуклостi логарифмiчної по-
хiдної та полiпшують оцiнки, якi отримано в 2013 роцi, що робить роботу
дiйсно актуальною.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацiйна робота виконана в рамках державної бюджетної науково-
дослiдної теми № 11БФ038-02 «Еволюцiйнi системи: дослiдження аналiти-
чних перетворень, випадкових флуктуацiй та статистичних закономiрно-
стей» (номер державної реєстрацiї 0111U006561) i №16БФ038-02 «Дослi-
дження та статистичний аналiз асимптотичної поведiнки складних стоха-
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стичних неоднорiдних динамiчних систем» (номер державної реєстрацiї
0116U002530) кафедри теорiї ймовiрностей, статистики та актуарної ма-
тематики механiко-математичного факультету Київського нацiонального
унiверситету iменi Тараса Шевченка, що входить до комплексного тема-
тичного плану науково-дослiдних робiт «Сучаснi математичнi проблеми
природознавства, економiки та фiнансiв».

Мета i задачi дослiдження дисертацiї є дослiдження геометри-
чних характеристик мiри таких як зоноiд, лiфт зоноiд i нарiзка множин,
та застосування одержаних результатiв у доведеннi функцiональних не-
рiвностей.

Це передбачає розв’язання таких задач:

∙ доведення властивостей зоноiдiв i лiфт зоноiдiв для цилiндричних
мiр;

∙ барицентричне представлення точок;
∙ запропонувати умови на узагальнену обернену логарифмiчну нерiв-
нiсть Соболєва в термiнах узагальнених лiфт зоноiдiв (узагальне-
на нерiвнiсть руху та узагальнена допомiжна функцiональна нерiв-
нiсть);

∙ пряма логарифмiчна нерiвнiсть Соболєва, доведення нерiвностi Пу-
анкаре для сферично цензурованої багатовимiрної гауссової мiри та
логарифмiчної нерiвностi Соболєва для проекцiї цiєї мiри на пряму;

∙ мартингальним методом встановлюється границя ентропiї ймовiр-
нiсної мiри в R𝑑, як наслiдок, одержуємо логарифмiчну нерiвнiсть
Соболєва на R; так само встановлюється границя варiацiї ймовiрнi-
сної мiри в R𝑑, як наслiдок, одержуємо критерiй Макенхаупта для
нерiвностi Пуанкаре на R та зважену нерiвнiсть Пуанкаре з хорошим
iнтегральним ядром.

Об‘єктом дослiдження є геометричнi характеристики мiри такi як
зоноiд, лiфт зоноiд, нарiзки множин, функцiональнi нерiвностi Пуанкаре,
нерiвностi зсуву, логарифмiчна нерiвнiсть Соболєва, пряма та обернена.

Предметом дослiдження є властивостi лiфт зоноiдiв в нескiнчен-
новимiрному просторi з цилiндричною мiрою, теорема про зображення,
оцiнки в функцiональних нерiвностях, та залежнiсть мiж функцiональ-
ними нерiвностями та геометричними характеристиками.

Методи дослiдження. Основними методами дослiдження є мето-
ди багатовимiрного аналiзу, теорiї мiри, мартингальнi методи, понятiйний
апарат i методи геометричної теорiї мiри.
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Наукова новизна одержаних результатiв.

∙ дослiдженi властивостi лiфт зоноiдiв для максимально узагальнено-
го випадку цилiндричної мiри в банаховому нескiнченновимiрному
просторi;

∙ встановлено властивiсть однозначного представлення точок внутрi-
шностi випуклої замкненої оболонки носiя мiри як барицентра пiв-
простору;

∙ введене поняття узагальненого лiфт зоноiда та дослiджено його
основнi властивостi;

∙ в термiнах узагальнених лiфт зоноiдiв отримана достатня умова для
виконання узагальненої оберненої логарифмiчної нерiвнiстi Соболє-
ва;

∙ отримана нова сiм’я достатнiх умов, за яких ймовiрнiсна мiра на дiй-
снiй прямiй задовольняє пряму логарифмiчну нерiвнiсть Соболєва;

∙ для класу цензурованих гауссових мiр в R𝑑 отримано полiномiальнi
оцiнки сталої в нерiвностi Пуанкаре;

∙ запропонованi загальнi мартингальнi оцiнки для ентропiї та варiацiї,
для величин на R𝑑 з фiксованою нарiзкою множин;

∙ для зважених логарифмiчної нерiвностi Соболєва та Пуанкаре на
прямiй отримано аналоги критерiїв Макенхаупта та Бобкова-Гьотце.

Практичне значення отриманих результатiв. Отриманi в ро-
ботi результати мають теоретичне значення при вивченнi геометричної
теорiї ймовiрностей та стохастичної геометрiї, зокрема при дослiдженнi
зв’язку мiж геометричними характеристиками мiр та функцiональними
нерiвностями, у цих результатах зроблено узагальнення для найбiльш
широкого можливого випадку нескiнно-вимiрного простору з цилiндри-
чною мiрою. Крiм того, з таких функцiональних нерiвностей, як логари-
фмiчна нерiвнiсть Соболєва та Пуанкаре, випливають нерiвностi концен-
трацiї, якi мають практичне застосування у побудовi довiрчих iнтервалiв
у статистичному оцiнюванi i при наведеннi неасимптотичних оцiнок по-
хибок в задачах моделювання.

Особистий внесок здобувача. Всi основнi результати дисертацiй-
ної роботи отриманi здобувачем самостiйно. Зi спiльних з науковим керiв-
ником О. М. Куликом статей до основної частини дисертацiйної роботи
включенi лише тi результати, якi належать здобувачу.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiйної ро-
боти доповiдались на наукових семiнарах кафедри теорiї ймовiрно-
стей, статистики та актуарної математики механiко-математичного фа-
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культету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевчен-
ка, вiддiлу випадкових процесiв Iнституту математики НАН України,
Forschungsseminar Institut fur Mathematik Universitet Potsdam (Potsdam,
Germany), вiддiлу наукових дослiджень операцiй Iнституту кiбернети-
ки iменi В.М. Глушкова НАН України, кафедри математичного аналi-
зу та теорiї ймовiрностей Нацiонального технiчного унiверситету Укра-
їни ”Київський полiтехнiчний iнститут”; на мiжнародних конференцiях:
”Modern stochastics: theory and applications III” (Kyiv, 2012), ”Internati-
onal conference Stochastic Analysis and Random Dynamical Systems” (Lviv,
Ukraine, 2009), International conference of students and young scientists
”Lomonosov-2009” (Moscow, 2009), ”XIV International Scientific Mykhailo
Kravchuk conference” (Kyiv, 2012).

Публiкацiї. За результатами дисертацiйної роботи опублiковано 5
статей у фахових виданнях [4–7, 9] та 5 тез доповiдей на конференцiях
[1–3,8].

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiйна робота складається
зi вступу, п’яти роздiлiв, розбитих на пiдроздiли, висновкiв, списку ви-
користаних джерел. Обсяг дисертацiї становить 139 сторiнок машинопи-
сного тексту, список використаних джерел налiчує 104 найменування i
займає 12 сторiнок.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми дисертацiї, сформульова-
но мету та методи дослiджень, описується наукова новизна одержаних
результатiв та наводяться форми їх апробацiї, охарактеризовано змiст
кожного роздiлу дисертацiї.
Перший роздiл мiстить iсторичний огляд лiтератури за тематикою

дисертацiї та висвiтлює сучасний стан вивчення проблем, схожих до тих,
що розглядаються в дисертацiйнiй роботi.

У другому роздiлi наводяться деякi означення та твердження про
геометричнi властивостi мiр та функцiональнi нерiвностi, що мають без-
посереднє вiдношення до змiсту дисертацiйної роботи, зокрема: зоноiди,
лiфт зоноiди та нарiзка множин, побудованих за мiрою:

Означення 2.1.1. Зоноiд 𝑍(𝜇) мiри 𝜇 – це множина всiх точок в R𝑑

наступного виду ∫︁
R𝑑

𝑔(𝑥)𝑥𝜇(𝑑𝑥) (1)

для довiльної вимiрної 𝑔 : R𝑑 → [0, 1].
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Означення 2.1.2. Лiфт зоноiд 𝑍(𝜇) визначається як зоноiд мiри 𝛿1×𝜇
в R𝑑+1, тобто

(

∫︁
R𝑑

𝑔(𝑥)𝜇(𝑑𝑥),

∫︁
R𝑑

𝑔(𝑥)𝑥𝜇(𝑑𝑥))

для довiльної вимiрної 𝑔 : R𝑑 → [0, 1].

Зауваження 2.1.1. Якщо 𝑋 – випадковий вектор з розподiлом 𝜇, тодi
зоноiд 𝑍(𝜇) i лiфт зоноiд 𝑍(𝜇) – це множини точок наступної форми

𝐸𝑔(𝑋)𝑋 ∈ R𝑑 i
(︁
𝐸𝑔(𝑋), 𝐸𝑔(𝑋)𝑋

)︁
∈ R𝑑+1 (2)

вiдповiдно. Зоноiд 𝑍(𝜇) (вiдповiдно, лiфт зоноiд 𝑍(𝜇)) є випуклою ком-
пактною множиною в R𝑑 (вiдповiдно, R𝑑+1), симетричною вiдносно то-
чки (1/2)𝐸𝑋 (вiдповiдно, точки ((1/2), (1/2)𝐸𝑋)).

Означення 2.1.3. Для 𝛼 ∈ (0, 1] зоноїдна 𝛼-нарiзка множин 𝐷𝛼(𝜇) – це
множина всiх точок в R𝑑 вигляду

1

𝛼
𝐸[𝜂𝑋],

де випадкова величина 𝜂 : Ω → [0, 1], пробiгає всi випадковi величини
такi, що 𝐸𝜂 = 𝛼.

Твердження, яке дає нам можливiсть говорити про те, що лiфт зоноiд
це характеристика мiри.

Твердження 2.1.1. Лiфт зоноiди двох мiр збiгаються тодi i тiльки
тодi, коли спiвпадають самi мiри. Тобто

𝑍(𝜇) = 𝑍(𝜆) ⇔ 𝜇 = 𝜆.

У пiдроздiлi 2.2. наводяться функцiональнi нерiвностi Пуанкаре та ло-
гарифмiчна нерiвнiсть Соболєва.

Наведемо необхiднi попереднi вiдомостi. Нехай 𝜇 – ймовiрнiсна мiра на
R𝑛, абсолютно неперервна вiдносно мiри Лебега. Далi ми використовуємо
позначення

E𝜇 𝑓 =

∫︁
𝑓𝑑𝜇

Var𝜇𝑓 =

∫︁
𝑓 2𝑑𝜇− (

∫︁
𝑓𝑑𝜇)2.

для математичного сподiвання та дисперсiї функцiї 𝑓 вiдносно мiри 𝜇
вiдповiдно. Для невiд’ємної функцiї 𝑓 також позначатимемо ентропiю
функцiї 𝑓 вiдносно мiри 𝜇:

Ent𝜇 𝑓 =

∫︁
𝑓 ln 𝑓𝑑𝜇−

∫︁
𝑓𝑑𝜇

∫︁
ln 𝑓𝑑𝜇
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За означенням, для мiри 𝜇 виконується логарифмiчна нерiвнiсть Собо-
лєва зi сталою 𝑐 > 0, якщо для будь-якої абсолютно неперервної функцiї
𝑓 такої, що 𝑓 i ∇𝑓 квадратично-iнтегровнi вiдносно мiри 𝜇, виконується:

Ent𝜇 𝑓
2 ≤ 2𝑐𝐸𝜇‖∇𝑓‖2.

Для мiри 𝜇 виконується нерiвнiсть Пуанкаре, зi сталою 𝑐 > 0, якщо для
будь-якої абсолютно неперервної функцiї 𝑓 такої, що 𝑓 i ∇𝑓 квадратично
iнтегровнi вiдносно мiри 𝜇, виконується

Var𝜇𝑓 ≤ 𝑐𝐸𝜇‖∇𝑓‖2

У третьому роздiлi всi характеристики мiри як зоноiди, лiфт зоноi-
ди, нарiзка множин узагальнюються на максимально можливий випадок
нескiнченновимiрного простору з цилiндричною мiрою i доводяться всi
вiдповiднi властивостi. Також доводиться теорема про зображення, яка
є новим результатом не тiльки в нескiнченновимiрному просторi, але i у
скiнченновимiрному випадку. Для узагальнення на нескiнченновимiрний
простiр, треба ввести наступнi означення:

Означення 2.1.4. Нехай X – рефлексивний сепарабельний банахiв про-
стiр. Позначимо через C його цилiндричну алгебру – це сiм’я пiдмно-
жин в X вигляду

{𝑥 ∈ X : (⟨𝑥, 𝑥*1⟩, . . . ⟨𝑥, 𝑥*𝑚⟩) ∈ 𝐵},
𝑚 ≥ 1, 𝑥*1, . . . , 𝑥

*
𝑚 ∈ X*, 𝐵 ∈ B(R𝑚),

тут i надалi X* позначає спряжений простiр до X, i ⟨·, ·⟩ позначає спря-
ження мiж X i X*.

Означення 2.1.5. Цилiндрична ймовiрнiсна мiра 𝜇, задана на C пер-
шого типу – це адитивна функцiя 𝜇 : C → [0, 1] така, що

(a) для будь-якого 𝑚 ≥ 1, 𝑥*1, . . . , 𝑥
*
𝑚 ∈ X* звуження 𝜇 до 𝜎-алгебри

C𝑥*
1,...,𝑥

*
𝑚
:=
{︁
{𝑥 : (⟨𝑥, 𝑥*1⟩, . . . ⟨𝑥, 𝑥*𝑚⟩) ∈ 𝐵}, 𝐵 ∈ B(R𝑚)

}︁
=

𝜎
(︁
⟨·, 𝑥*1⟩, . . . , ⟨·, 𝑥*𝑚⟩

)︁
– це ймовiрнiсна мiра;

(b) iснує 𝐶𝜇 > 0 таке, що∫︁
X
|⟨𝑥, 𝑥*⟩|𝜇(𝑑𝑥) ≤ 𝐶𝜇‖𝑥*‖X*, 𝑥* ∈ X*. (3)

Зауваження 2.1.3. Цилiндрична ймовiрнiсна мiра не обов’язково 𝜎-
аддитивна. В цьому роздiлi, щоб уникнути непорозумiння, ми будемо
писати “𝜎-адитивна ймовiрнiсна мiра” замiсть звичайного “ймовiрнi-
сна мiра”.
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Зауваження 2.1.4. Цилiндричну мiру 𝜇 можна природним чином iн-
терпретувати, як “розподiл” узагальненого випадкового елемента 𝑋 в
X з скiнченним 1-им порядком, який є за означенням лiнiйним обмеже-
ним оператором

𝑋 : X* → 𝐿1(Ω,F, 𝑃 ),

де (Ω,F, 𝑃 ) – ймовiрнiсний простiр. Середнє значення
∫︀
X 𝑥𝜇(𝑑𝑥), iнакше

кажучи, математичне сподiвання 𝐸[𝑋] добре визначене в наступному
сенсi. Легко бачити, що оператор

𝑇 : X* ∋ 𝑥* ↦→
∫︁
X
⟨𝑥, 𝑥*⟩𝜇(𝑑𝑥) = 𝐸⟨𝑋, 𝑥*⟩ ∈ R

лiнiйний та неперервний. Оскiльки X за припущенням рефлексивний,
iснує 𝑥𝜇 ∈ X такий, що 𝑇 (𝑥*) = ⟨𝑥𝜇, 𝑥*⟩. За означенням,∫︁

X
𝑥𝜇(𝑑𝑥) = 𝐸[𝑋] = 𝑥𝜇.

Помiтимо, що за аналогiчними мiркуваннями, для будь-якої обмеже-
ної випадкової величини 𝜂 математичне сподiвання 𝐸[𝜂𝑋] ∈ X добре
визначене.

Означення 3.1.1. Зоноiд 𝑍(𝜇) цилiндричної мiри 𝜇 – це множина всiх
точок в X виду 𝐸[𝜂𝑋], де 𝑋 – узагальнений випадковий елемент в X з
розподiлом 𝜇, i 𝜂 : Ω → [0, 1] пробiгає всi 𝜎(𝑋)-вимiрнi випадковi вели-
чини.

Лiфт зоноiд 𝑍(𝜇) – це множина всiх точок в R×X виду (𝐸𝜂,𝐸[𝜂𝑋]),
де 𝜂 : Ω → [0, 1] пробiгає всi 𝜎(𝑋)-вимiрнi випадковi величини.

Для 𝛼 ∈ (0, 1] зоноiдна 𝛼-нарiзка множин 𝐷𝛼(𝜇) – це множина всiх
точок в X виду 1

𝛼𝐸[𝜂𝑋], де випадкова величина 𝜂 : Ω → [0, 1] пробiгає
множину 𝐹𝛼 всiх 𝜎(𝑋)-вимiрних випадкових величин таких, що 𝐸𝜂 =
𝛼.

Означення 3.1.2. Позначимо через SX* одиничну сферу в X*, i ℎ(𝐶, ·) –
опорна функцiя опуклої множини 𝐶 ⊂ X:

ℎ(𝐶, 𝑥*) = sup{⟨𝑥, 𝑥*⟩, 𝑥 ∈ 𝐶}, 𝑥* ∈ SX*.

Розглянемо “випадковий вiдрiзок” [0, 𝑋], який узагальнений в тому сен-
сi, що 𝑋 – узагальнений випадковий елемент в X. Вiдмiтимо, що для
будь-якого 𝑥* ∈ SX* вiдповiдне значення опорної функцiї

ℎ([0, 𝑋], 𝑥*) = ⟨𝑋, 𝑥*⟩+ :=
(︁
⟨𝑋, 𝑥*⟩ ∨ 0

)︁
вимiрне вiдносно C𝑥*, обмежене випадковою величиною |⟨𝑋, 𝑥*⟩|, а, от-
же, iнтегроване.
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Означення 3.1.3. Визначимо математичне сподiвання 𝐸[0, 𝑋] випадко-
вого вiдрiзку [0, 𝑋] як опуклу замкнену множину в X таку, що

ℎ(𝐸[0, 𝑋], 𝑥*) = 𝐸ℎ([0, 𝑋], 𝑥*), 𝑥* ∈ SX*. (4)

Твердження 3.1.1. 1. Множина 𝐸([0, 𝑋]) добре визначена (4), i
𝑍(𝜇) = 𝐸([0, 𝑋]).

2. 𝑍(𝜇) = 𝐸[0, (1, 𝑋)].

Зауваження 3.1.1. (a) Якщо 𝑋 – випадковий вектор в R𝑑, тодi будь-
яка 𝜎(𝑋)-вимiрна випадкова величина 𝜂 має вигляд 𝜂 = 𝑔(𝑋) з боре-
лiвською вимiрною функцiєю 𝑔 : R𝑑 → R. Таким чином, наведене вище
означення є прямим узагальненням скiнченновимiрних означень зоноiда
i лiфт зоноiда.

(b) Будь-який 𝜂 ∈ 𝐹1 дорiвнює 1 майже напевне, отже, 𝐷1(𝜇) –
одноточкова множина {𝑥𝜇}.

Наступна теорема є узагальненням вiдомих властивостей вказаних ра-
нiше геометричних характеристик на нескiнченновимiрний випадок. По-
значимо

𝐷0(𝜇) =
⋃︁

𝛼∈(0,1]

𝐷𝛼(𝜇).

Теорема 3.1.1. Нехай 𝜇 – цилiндрична ймовiрнiсна мiра порядку 1, i 𝑋
буде вiдповiдним узагальненим випадковим елементом.

Тодi виконуються наступнi властивостi.

(a) 𝑍(𝜇) i 𝑍(𝜇) – замкнутi i опуклi множини в X i R× X вiдповiдно.

(b) 𝑍(𝜇) i 𝑍(𝜇) симетричнi вiдносно точок (1/2)𝐸[𝑋] i
((1/2), (1/2)𝐸[𝑋]) вiдповiдно.

(c) 𝑍(𝜇) визначає 𝜇 однозначно.
(d) Кожна 𝐷𝛼(𝜇), 𝛼 ∈ (0, 1] – це обмежена замкнена множина в X.
(e) 𝐷𝛼(𝜇) ⊃ 𝐷𝛽(𝜇) для будь-якого 𝛼 < 𝛽.
(f) Якщо 𝜇 центрована (тобто 𝐸[𝑋] = 0), тодi

𝛼𝐷𝛼(𝜇) = −(1− 𝛼)𝐷1−𝛼(𝜇), 𝛼 ∈ (0, 1].

(g) Для будь-якої послiдовностi 𝛼𝑛 → 𝛼 ∈ (0, 1)

𝐷𝛼𝑛
(𝜇) → 𝐷𝛼(𝜇)

в термiнах вiдстанi Хаусдорфа. В точцi 𝛼 = 1 сiм’я множин
𝐷𝛼(𝜇), 𝛼 ∈ (0, 1] неперервна в наступному сенсi:

𝐷1(𝜇) =
⋂︁

𝛼∈(0,1)

𝐷𝛼(𝜇).
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(h) Замикання 𝐷0(𝜇) спiвпадає з S(𝜇).

Умова компактностi зберiгається при додаткових припущеннях:

Твердження 3.1.2. Нехай 𝜇 – ймовiрнiсна мiра така, що вiдповiдне
сiмейство випадкових величин

{⟨𝑋, 𝑥*⟩, ‖𝑥*‖X* ≤ 1} (5)

є рiвномiрно iнтегрованим.
Тодi 𝑍(𝜇), 𝑍(𝜇), i 𝐷𝛼(𝜇), 𝛼 ∈ (0, 1] є компактними множинами в X.

Зауваження 3.1.2. Для рiвномiрної iнтегрованостi сiм’ї (5) доста-
тньо того, щоб мiра 𝜇 мала сильний момент порядку 1:

𝐸‖𝑋‖ < ∞, (6)

або слабкий момент порядку 𝑝 > 1:

𝐸|⟨𝑋, 𝑥*⟩|𝑝 < ∞, 𝑥* ∈ X*. (7)

В пiдроздiлi 3.2. вводиться барицентричне зображення в X вiдносно
даної цилiндричної мiри 𝜇. Ми припускаємо, що 𝜇 неперервна в тому
сенсi, що

𝜇({𝑥 : ⟨𝑥, 𝑥*⟩ = 𝑎}) = 0, 𝑥* ∈ X ∖ {0}, 𝑎 ∈ R. (8)

Для цилiндричної множини 𝐴 з 𝜇(𝐴) > 0 її барицентр вiдносно 𝜇 визна-
чається рiвнiстю:

𝐵𝐴(𝜇) =

∫︀
𝐴 𝑥𝜇(𝑑𝑥)

𝜇(𝐴)

Теорема 3.2.1. Нехай 𝜇 – цилiндрична ймовiрнiсна мiра порядку 1.
Припустимо, що:

(i) 𝜇 задовольняє (8);
(ii) внутрiшнiсть множини 𝐷0(𝜇) непорожня.

Тодi виконуються наступнi твердження:

1. Множина B(𝜇) = {𝐵𝐴(𝜇), 𝜇(𝐴) > 0} всiх барицентрiв вiдносно 𝜇
збiгається з внутрiшнiстю множини S(𝜇).

2. Будь-яка точка 𝑥 ∈ B(𝜇) має зображення у формi

𝑥 = 𝐵𝐻(𝜇), 𝐻 ∈ HX, 𝜇(𝐻) > 0. (9)

Це зображення однозначне в наступному розумiннi: якщо 𝐵𝐻(𝜇) =
𝐵𝐺(𝜇) для деяких 𝐻,𝐺 ∈ HX, тодi

𝜇(𝐻Δ𝐺) = 0.
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Зауваження 3.2.1. Умова (ii) може бути переформульована в насту-
пнiй, бiльш геометричнiй формi. Не втрачаючи загальностi, ми може-
мо припустити, що мiра 𝜇 центрована. Позначимо L(𝜇) лiнiйну обо-
лонку 𝐷0(𝜇). Iз тверджень (e), (f) теореми , маємо

L(𝜇) =
⋃︁

𝑟∈(0,∞)

𝑟𝐷1/2(𝜇) ⊂
⋃︁

𝑟∈(0,∞)

𝑟𝑍(𝜇);

тут ми скористались тим, що 𝐷1/2(𝜇) ⊂ 2𝑍(𝜇). З iншого боку, будь-
яка точка 𝑥 ∈ 𝑍(𝜇) має зображення 𝑥 = 𝐸[𝜂𝑋] з деяким 𝜂 зi значення-
ми в [0, 1], тому 𝑥 ∈ 𝛼𝐷𝛼(𝜇) ⊂ 𝐷0(𝜇) з 𝛼 = 𝐸𝜂. Остаточно це дає нам
наступну рiвнiсть

L(𝜇) =
⋃︁

𝑟∈(0,∞)

𝑟𝐷1/2(𝜇) =
⋃︁

𝑟∈(0,∞)

𝑟𝑍(𝜇). (10)

Тодi (ii) еквiвалентне наступному твердженню:

(𝑖𝑖′) L(𝜇) = X.
З рiвностi (10) лiнiйний простiр L(𝜇) природним чином надiляється
нормою ‖ · ‖L рiвною функцiоналу Мiнковського для множини зоноiда
𝑍(𝜇); вiдмiтимо, що 𝑍(𝜇) – симетрична i опукла множина, тому що
𝜇 – центрована мiра. Ми називаємо L(𝜇) надiлену нормою ‖ ·‖L оболон-
кою зоноiда цилiндричної мiри 𝜇, i вiдмiтимо, що умова (ii) насправдi
означає, що початковий простiр X збiгається з оболонкою зоноiда мiри
𝜇.

Зауваження 3.2.2. У випадку X = R𝑑 умова (ii′) (i таким чином (ii))
очевидно виконується: якщо (ii′) не виконується, тодi мiра сконцен-
трована на гiперплощинi L(𝜇), що суперечить (i).

В нескiнченновимiрному випадку умова (ii) набагато вимогливiша.
Наприклад, ця умова не виконується для будь-якої 𝜎-адитивної ймо-
вiрнiсної мiри 𝜇, на нескiнченновимiрному гiльбертовому просторi та-
кому, що вiдповiдна сiм’я (5) рiвномiрно iнтегрована. У цьому випадку
геометрiя оболонки зоноiда L(𝜇) обов’язково вiдрiзняється вiд геометрiї
X.

Це показує, що в нескiнченновимiрному випадку, (ii), (ii′) зазвичай
вимагають, щоб зоноiд 𝑍(𝜇) був не компактним. Це мотивує iнтерес
до цилiндричних ймовiрнiсних мiр, тому що їх зоноiди не обов’язково
компактнi.

В пiдроздiлi 3.3. надається версiя барицентричного зображення в про-
сторi з 𝜎-адитивною мiрою. Позначимо через HX

1,𝜇 сiм’ю множин вигляду

{𝑥 : ℎ(𝑥) ≥ 𝑎}, ℎ ∈ H1,𝜇(X), 𝑎 ∈ R.
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Теорема 3.3.1. Припустимо, що:

(a) для всiх ℎ ∈ H1,𝜇(X) ∖ {0}, 𝑎 ∈ R
𝜇({𝑥 : ℎ(𝑥) = 𝑎}) = 0;

(b) для всiх 𝑟 > 1, H1,𝜇(X) = H𝑟,𝜇(X).

Тодi виконуються наступнi твердження:

1. Множина B(𝜇) = {𝐵𝐴(𝜇), 𝜇(𝐴) > 0} всiх барицентрiв вiдносно мi-
ри 𝜇 збiгається з внутрiшнiстю S(𝜇) ∩ L(𝜇) вiдносно топологiї
iндукованої нормою ‖ · ‖L.

2. Будь-яка точка 𝑥 ∈ B(𝜇) має зображення в формi

𝑥 = 𝐵𝐻(𝜇), 𝐻 ∈ HX
1,𝜇, 𝜇(𝐻) > 0. (11)

Це зображення однозначне в наступному сенсi: якщо 𝐵𝐻(𝜇) =
𝐵𝐺(𝜇) для деякого 𝐻,𝐺 ∈ HX

1,𝜇, тодi

𝜇(𝐻Δ𝐺) = 0.

Зауваження 3.3.1. Ключовим моментом в описанiй вище конструкцiї
є розгляд замiсть вихiдної мiри 𝜇 її “узагальненого звуження” �̃� зоноi-
дну оболонку L(𝜇). Тодi нова цилiндрична ймовiрнiсна мiра �̃� одразу буде
задовiльняти умовам (ii), (ii′) теореми 3.2.1.

Умова (b) в наведеному вище доведеннi використовується, щоб га-
рантувати L(𝜇) рефлексивнiсть банаховому просторi. Ця умова вико-
нується в особливо цiкавому випадку, тобто для гауссiвської мiри 𝜇
або, в бiльш загальному випадку, для опуклої мiри 𝜇.

В пiдроздiлi 3.4. пояснюється, як можна ввести барицентричнi коор-
динати за допомогою масси i лiнiйного функцiоналу, а в пiдроздiлi 3.5.
наводяться явнi приклади, для гауссiвської мiри 𝜇, де обрахунки макси-
мально простi. Для прикладу нам знадобляться наступнi позначення.

Нехай X – сепарабельний гiльбертовий простiр, 𝜇 – центрована цилiн-
дрична гауссiвська мiра на X з тотожним оператором коварiацiї. Також
позначимо стандартний гауссiвський одномiрний розподiл i щiльнiсть:

Φ(𝑢) :=

∫︁ 𝑢

−∞
𝜙(𝑣) 𝑑𝑣, 𝜙(𝑢) :=

1√
2𝜋

𝑒−𝑢2/2,

𝐼 := 𝜙 ∘Φ−1 - так звана гауссiвська iзопериметрична функцiя i функцiя
𝐺(𝑢) := 𝜙(𝑢)

Φ(𝑢) ; яка є монотонною на R.

Твердження 3.5.1. Нехай 𝜇 – центрована цилiндрична гауссiвська мi-
ра в X з тотожнiм коварiацiйним оператором.

Тодi виконуються наступне.
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1. Кожна зоноiдна 𝛼-нарiзка 𝐷𝛼(𝜇), 𝛼 ∈ (0, 1) рiвна кулi з радiусом
𝑟(𝛼) = 𝛼−1𝐼(𝛼).

2. Кожна точка 𝑥 ̸= 0 має однозначне зображення як барицентр
вiдносно мiри 𝜇 пiвпростору 𝐻𝑥 =

{︀
𝑥′ :

(︀
𝑥′, ‖𝑥‖−1

X 𝑥
)︀
X ≥ 𝑎(𝑥)

}︀
, де

скаляр 𝑎 = 𝑎(𝑥) визначений вiдношенням 𝜇(𝐻𝑥) = 𝛼 з 𝑎(𝑥) =
−𝐺−1(‖𝑥‖X).

Випадок, коли 𝜇 – центрована 𝜎-скiнченна гауссiвська мiра в сепара-
бельному банаховому просторi X, може бути зведений до випадку, роз-
глянутого вище. Оскiльки iз збiжностi за ймовiрнiстю гауссiвської послi-
довностi випливає 𝐿𝑝-збiжнiсть для всiх 𝑝 ≥ 1, ми маємо, що всi про-
стори H𝑝,𝜇(X), 𝑝 ≥ 1 зараз збiгаються. Вiдповiдний простiр називається
вiдворюючим ядром простору для гауссiвскої мiри 𝜇; ми позначаємо H𝜇.
Оскiлькi, H𝜇 = H2,𝜇(X) може розглядатись як гiльбертiв простiр, L(𝜇)
збiгається з образом H𝜇 при природному вкладенi 𝐽𝜇 : H𝜇 → X (цей
образ зазвичай називають простором Камерона-Мартiна мiри 𝜇). В цьо-
му просторi 𝜇 породжує центровану гауссiвську цилiндричну мiру �̃� з
тотожним оператором коварiацiї. Застосовуючи твердження до �̃�, ми
одержуємо наступне.

Твердження 3.5.2. Нехай 𝜇 – це центрована 𝜎-скiнченна гауссiвська
мiра в сепарабельному банаховому просторi X.

Тодi виконується наступне.

1. Кожний зоноiдна 𝛼-нарiзка 𝐷𝛼(𝜇), 𝛼 ∈ (0, 1) спiвпадає з образом
кулi в H𝜇 з радiусом 𝑟(𝛼) = 𝛼−1𝐼(𝛼) пiд дiєю природного вкладення
H𝜇 в X.

2. Кожна точка 𝑥 ̸= 0 в просторi Камерона-Мартiна має однозначне
зображення як барицентр вiдносно мiри 𝜇 вимiрного пiвпростору

𝐻𝑥 =

{︂
𝑥′ :

(︁
𝑥′, ‖𝐽−1

𝜇 𝑥‖−1
H𝜇
𝐽−1
𝜇 𝑥
)︁
H𝜇

≥ 𝑎(𝑥)

}︂
,

𝑎(𝑥) = −𝐺−1(‖𝐽−1
𝜇 𝑥‖H𝜇

),

де (·, ℎ)H𝜇
позначає лiнiйний вимiрний функцiонал вiдповiдний до

ℎ ∈ H𝜇.

У четвертому роздiлi розглядається узагальнений зважений лiфт зо-
ноiд, нелiйнi нерiвностi зсуву, зважена обернена логарифмiчна нерiвнiсть
Соболєва.

Також доводиться пряма зважена логарифмiчна нерiвнiсть Соболєва,
з якої ми одержуємо як наслiдок звичайну логарифмiчну нерiвнiсть Со-
болєва, i для таких функцiй, що мають необмежену знизу похiдну вiд
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логарифмiчної похiдної мiри (такi функцiї не задовiльнять класичним
критерiя для логарифмiчної нерiвностi Соболєва). Як приклад, доводя-
ться нерiвностi Пуанкаре для цензурованих гауссових мiр, отримуються
полiномiальнi оцiнки на константу в нерiвностi.

Для формулювання теорем, нам треба ввести поняття зваженого зоно-
iда та лiфт зоноiда. Нехай 𝜇 – ймовiрнiсна мiра на борелiвськiй 𝜎-алгебрi
в R𝑑, i 𝑣 : R𝑑 → R𝑑 – вимiрна функцiя така, що∫︁

R𝑑

‖𝑣(𝑥)‖𝜇(𝑑𝑥) < ∞;

тут ‖ · ‖ – це Евклiдова норма в R𝑑. Визначаємо зважений зоноiд 𝑍𝑣(𝜇)
з вагою 𝑣 як множину всiх точок в R𝑑 виду∫︁

R𝑑

𝑔(𝑥)𝑣(𝑥)𝜇(𝑑𝑥) (12)

з довiльною борелiвською вимiрною функцiєю 𝑔 : R𝑑 → [0, 1]. Зважений

лiфт зоноiд 𝑍𝑣(𝜇) визначено як зважений зоноiд мiри 𝛿1 × 𝜇 в R𝑑+1.
Вiдповiдно, зважений зоноiд 𝑍𝑣(𝜇) i зважений лiфт зоноiд 𝑍𝑣(𝜇) – це
множини точок виду

𝐸𝑔(𝑋)𝑣(𝑋) ∈ R𝑑 та
(︁
𝐸𝑔(𝑋)𝐸𝑔(𝑋)𝑣(𝑋)

)︁
∈ R𝑑+1 (13)

вiдповiдно, де 𝑋 – це довiльний вектор з розподiлом 𝜇. Це означення
пряме узагальнення означення зоноiду i лiфт зоноiду, де функцiя 𝑣 має
вигляд 𝑣(𝑥) = 𝑥. Далi ми припускаємо, що мiра 𝜇 має логарифмiчний
градiєнт 𝑣𝜇; де функцiя 𝑣𝜇 : R𝑑 → R – iнтегрована вiдносно мiри 𝜇 i
така, що для кожної гладкої 𝑓 : R𝑑 → R з компактним носiєм

E𝜇∇𝑓 = −E𝜇(𝑣𝜇𝑓). (14)

Ця теорема демонструє зв’язок геометричних характеристик, таких як
зважений лiфт зоноiд, з функцiональними нерiвностями.

Теорема 4.1.1. I. Наступнi три твердження еквiвалентнi.

A. ̂︀𝑍𝑣𝜇(𝜇) ⊂ ̂︀𝑍(𝛾𝑐).
B. Для гладкої функцiї 𝑓 : R𝑑 → [0, 1] з компактним носiєм виконує-

ться нерiвнiсть
‖E𝜇∇𝑓‖ ≤ 𝑐𝐼(E𝜇 𝑓). (15)

C. Для будь-якого ℎ ∈ R𝑑, 𝐴 ∈ B(R𝑑)

Φ
(︁
Φ−1(𝜇(𝐴))− 𝑐‖ℎ‖

)︁
≤ 𝜇(𝐴+ ℎ) ≤ Φ

(︁
Φ−1(𝜇(𝐴)) + 𝑐‖ℎ‖

)︁
. (16)

II. Iз умов A - C, випливає обернена логарифмiчна нерiвнiсть Со-
болєва: для будь-якої гладкої функцiї 𝑓 : R𝑑 → [0,∞) з компактним
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носiєм
‖E𝜇∇𝑓‖2 ≤ 2𝑐Ent𝜇 𝑓 E𝜇 𝑓. (17)

Зауваження 4.1.1. За означенням, двi мiри 𝜇1, 𝜇2 пов’язанi лiфт зоно-
iдним порядком (позначення: 𝜇1 4𝐿𝑍 𝜇2), якщо

𝑍(𝜇1) ⊂ 𝑍(𝜇2).

Нагадаємо, що ̂︀𝑍𝑣𝜇(𝜇) збiгається з лiфт зоноiдом мiри 𝜈𝜇 := 𝜇 ∘ 𝑣−1
𝜇 ;

тобто, лiфт зоноiдом вiд розподiлу логарифмiчного градiєнта мiри 𝜇.
Отже, твердження A може бути еквiвалентно сформульоване насту-
пним чином: розподiл 𝜈𝜇 логарифмiчного градiєнту мiри 𝜇 мажорує-
ться у сенсi лiфт зоноiдного порядку канонiчною гауссiвською мiрою в
R𝑑.

Основний результат пiдроздiлу 4.1. – теорема 4.1.2., що наведена ниж-
че, – це узагальнення теореми 4.1.1. Для формулювання теореми позна-
чимо 𝜇-дивергенцiєю функцiї 𝑔 : R𝑑 → R𝑑, якщо вона iснує, яка позначає-
ться як функцiя 𝛿𝜇(𝑔) ∈ 𝐿1(R𝑑, 𝜇) така, що для будь-якої гладкої функцiї
𝑓 : R𝑑 → R з компактним носiєм:

E𝜇(∇𝑓, 𝑔)R𝑑 = E𝜇 𝑓𝛿𝜇(𝑔).

𝜇-дивергенцiя добре визначена, наприклад, для будь-якої функцiї 𝑔 ∈ 𝐶1

обмеженої разом з своїми частковими похiдними; у цьому випадку:

𝛿𝜇(𝑔) = −
𝑑∑︁

𝑖=1

[𝑣𝜇]𝑖𝑔𝑖 −
𝑑∑︁

𝑖=1

𝜕𝑥𝑖
𝑔𝑖.

Нехай функцiя 𝑣 : R𝑑 → R така, що для функцiї 𝐾, яка приймає
значення 𝑑× 𝑑-матрицi:

𝑣𝑖 = 𝛿𝜇(𝐾𝑖), 𝑖 = 1, . . . , 𝑑, (18)

де 𝐾𝑖 позначає 𝑖-ий рядок матрицi 𝐾. Тодi для будь-якої гладкої 𝑓 з
компактним носiєм

E𝜇

(︁
𝐾∇𝑓

)︁
= E𝜇 𝑓𝑣; (19)

тут i нижче ми розглядаємо елементи R𝑑 як вектор-стовпчики. Формула
(19) – це просто розширення формули iнтегрування по частинам (14), де
градiєнт ∇ змiнюється на “зваженний градiєнт” 𝐾∇ з матричнозначною
вагою𝐾, i логарифмiчний градiєнт 𝑣𝜇 змiнений на 𝜇-дивергенцiю функцiї
𝐾. Крiм того, якщо 𝐾 задовiльняє деякi додатковi умови регулярностi,
наприклад,

𝐾 : R𝑑 → R𝑑×𝑑 – лiпшицева функцiя, (20)

тодi для кожного ℎ ∈ R𝑑 iснує потiк розв’язкiв {Ψ𝐾,ℎ
𝑡 (𝑥), 𝑡 ∈ R, 𝑥 ∈ R𝑑}
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задачi Кошi
𝑑Ψ𝑡(𝑥) = (𝐾*ℎ)

(︁
Ψ𝑡(𝑥)

)︁
𝑑𝑡, Ψ0(𝑥) = 𝑥. (21)

Теорема 4.1.2. I. Нехай 𝑣 = (𝑣𝑖)
𝑑
𝑖=1 задовiльняє (18). Тодi наступнi два

твердження еквiвалентнi:

A1. ̂︀𝑍𝑣(𝜇) ⊂ ̂︀𝑍(𝛾𝑐).
B1. Для будь-якої гладкої функцiї 𝑓 : R𝑑 → [0, 1] з компактним носiєм

виконується нерiвнiсть:

‖E𝜇𝐾∇𝑓‖ ≤ 𝑐𝐼(E𝜇 𝑓). (22)

Якщо додатково матрично-значна функцiя 𝐾 задовiльняє (20), тодi
A1 i B1 еквiвалентнi наступному твердженню.

C1. Для будь-якого ℎ ∈ R𝑑, 𝐴 ∈ B(R𝑑)

Φ
(︁
Φ−1(𝜇(𝐴))− 𝑐‖ℎ‖

)︁
≤ 𝜇

(︁ [︁
Ψ𝐾,ℎ

1

]︁−1

(𝐴)
)︁
≤ Φ

(︁
Φ−1(𝜇(𝐴)) + 𝑐‖ℎ‖

)︁
.

(23)

II. За умови A1, або еквiвалетнiй їй B1, виконується наступна зва-
жена обернена логарифмiчна нерiвнiсть Соболєва: для будь-якої гладкої
функцiї 𝑓 : R𝑑 → [0,∞) з компактним носiєм:

‖E𝜇𝐾∇𝑓‖2 ≤ 2𝑐2Ent𝜇 𝑓 E𝜇 𝑓. (24)

Основний результат пiдроздiлу 4.2. – теорема 4.2.1., наведена нижче:

Теорема 4.2.1. Нехай 𝑑 = 1 i функцiї 𝑣,𝐾 пов’язанi вiдношенням 𝑣 =
𝛿𝜇(𝐾). Припустимо, що для деякого 𝛼 > 0

𝐾𝑣
′ ≥ 𝛼. (25)

Припустимо додатково, що функцiя 𝐾 i

𝑎 := 2𝐾𝐾 ′ +𝐾2𝑣𝜇 (26)

належать до 𝐶∞ та мають не бiльше нiж лiнiйне зростання на ∞, i
їх похiднi мають не бiльше нiж полiномiальне зростання на ∞.

Тодi для кожної гладкої функцiї 𝑓 з компактним носiєм

Ent𝜇 𝑓
2 ≤ 2

𝛼
E𝜇

(︁
𝐾𝑓

′
)︁2
. (27)

Як наслiдок, якщо 𝐾 обмежене, тодi 𝜇 задовольняє (класичнiй) лога-
рифмiчнiй нерiвностi Соболєва: для кожної абсолютно неперервної фун-
кцiї 𝑓 такої, що обидвi функцiї 𝑓 i 𝑓 ′ квадратично iнтегрованi вiдносно
мiри 𝜇:

Ent𝜇 𝑓
2 ≤ 2

𝛼

(︁
sup
𝑥

𝐾2(𝑥)
)︁
E𝜇

(︁
𝑓

′
)︁2
. (28)
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Твердження 4.2.1. Нехай мiра 𝜇 на R має перший абсолютний мо-
мент i має додатну неперервну щiльнiсть 𝑝𝜇. Позначимо

�̄�𝜇(𝑥) =
1

𝑝𝜇(𝑥)

∫︁ ∞

𝑥

(︁
𝑦 − ⟨𝜇⟩

)︁
𝑝𝜇(𝑦) 𝑑𝑦, 𝑥 ∈ R.

Виконуються наступнi твердження:

I. Якщо inf𝑥 �̄�𝜇(𝑥) = 𝛼 > 0, тодi для будь-якої гладкої функцiї 𝑓 з
компактним носiєм

Ent𝜇 𝑓
2 ≤ 2

𝛼
E𝜇

(︁
�̄�𝜇𝑓

′
)︁2
.

II. Якщо, до того ж, sup𝑥 �̄�𝜇(𝑥) = 𝛽 < ∞, тодi для кожної абсолютно
неперервної функцiї 𝑓 такої, що обидвi функцiї 𝑓 i 𝑓 ′ квадратично
iнтегрованi вiдносно мiри 𝜇,

Ent𝜇 𝑓
2 ≤ 2𝑐𝜇E𝜇(𝑓

′
)2

з 𝑐𝜇 = 𝛽2/𝛼.

Твердження 4.2.2. Нехай мiра 𝜇 в R має додатну неперервну щiль-
нiсть розподiлу 𝑝𝜇. Позначимо

�̂�𝜇(𝑥) =
𝐼(𝐹𝜇(𝑥))

𝑝𝜇(𝑥)
.

Тодi виконуються наступнi твердження.

I. Для будь-якої гладкої функцiї 𝑓 з компактним носiєм:

Ent𝜇 𝑓
2 ≤ 2E𝜇

(︁
�̂�𝜇𝑓

′
)︁2
. (29)

II. Якщо, додатково, �̂�𝜇 обмежене, тодi для будь-якої абсолютно не-
перервної функцiї 𝑓 такої, що обидвi функцiї 𝑓 i 𝑓 ′ квадратично
iнтегрованi вiдносно мiри 𝜇:

Ent𝜇 𝑓
2 ≤ 2𝑐𝜇E𝜇(𝑓

′
)2

де 𝑐𝜇 = sup𝑥

(︁
�̂�𝜇(𝑥)

)︁2
.

Зауваження 4.2.3. Визначимо iзопериметричну функцiю мiри 𝜇 як

𝐼𝜇(𝑝) = 𝑝𝜇(𝐹
−1
𝜇 (𝑝)), 𝑝 ∈ (0, 1), 𝐼𝜇(0) = 𝐼𝜇(1) = 1.

Тодi, очевидно, функцiя 𝐼 визначена як 𝐼(𝑝) := 𝜌𝛾(𝐹
−1
𝛾 (𝑝)) еквiвалентна

𝐼𝛾, 𝛾 ∼ N(0, 1). Вище зазначена функцiя �̂�𝜇(𝑥) може бути виражена як
вiдношення

𝐼𝛾(𝑝)

𝐼𝜇(𝑝)

⃒⃒⃒
𝑝=𝐹𝜇(𝑥)

,
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i за припущеннями твердження 4.2.2. функцiя 𝐹𝜇 дає взаємно-
однозначну вiдповiднiсть мiж (−∞,∞) i (0, 1). Отже, вище зазначена
константа 𝑐𝜇 може бути альтернативно визначена як

𝑐𝜇 =

(︃
sup

𝑝∈(0,1)

𝐼𝛾(𝑝)

𝐼𝜇(𝑝)

)︃2

.

В пiдроздiлi 4.3. наводиться цiлий клас мiр, що є прикладом застосува-
ння введеного у попередньому роздiлi критерiю для зваженої нерiвностi
Соболєва. Нерiвнiсть Пуанкаре для сферично цензурованної багатовимiр-
ної гауссiвської мiри та логарифмiчної нерiвностi Соболєва для проекцiї
цiєї мiри на пряму.

гауссiвська мiра ротацiйно iнварiантна вiдносно центру координат, то-
му далi ми можемо, не порушуючи загальностi, дослiджувати нерiвнiсть
Пуанкаре для сферично цензурованої гауссiвська мiри у випадку, коли
центр вiдповiдної кулi має вигляд (𝑎, 0, 0, ..., 0), 𝑎 ≥ 0. Позначимо 𝜇𝑎,𝑅

𝑛 та-
ку сферично цензуровану мiру, та 𝜇𝑛,𝑎,𝑅 її проекцiю на вiсь (1, 0, 0, ..., 0).

Позначимо 𝐵𝑛(𝑎,𝑅) = 𝛾𝑛(𝐵((𝑎, 0, , ..., 0⏟  ⏞  
𝑛

);𝑅), 𝐻𝑛(𝑥) = 𝑒
𝑥2

2

∫︀ +∞
𝑥 𝑦𝑛𝑒−

𝑦2

2 𝑑𝑦,

𝑐𝑛 = 1

(2𝜋)
𝑛
2

∫︀
[0,𝜋]𝑛−2 sin(𝜗1)...(sin(𝜗𝑛−2))

𝑛−2𝑑𝜗1...𝜗𝜗−2.

Теорема 4.3.1. Для будь-якої абсолютно неперервної функцiї 𝑓 такої,
що 𝑓 i 𝑓 ′ квадратично iнтегрованi вiдносно мiри 𝜇𝑛,𝑎,𝑅,

Ent𝜇𝑛,𝑎,𝑅
𝑓 2 ≤ 2𝑐𝑛,𝑅E𝜇𝑛,𝑎,𝑅

(𝑓
′
)2.

де 𝑐𝜇𝑛,𝑅
= 2 ln 2

2 ln 2−1(
√
2𝑅𝐻𝑛−2(𝑅) + 4𝑐𝑛𝐻𝑛−1(𝑅)

𝑐𝑛−1(𝑛−3)!! +

√
2
𝜋

𝑐𝑛−1(𝑛−3)!!)

Зауваження 4.3.1. Зазначимо, що 𝐻𝑛 обмежується полiномом. От-
же, як вже згадувалось, стала в нерiвностi Соболєва для мiри 𝜇𝑛,𝑎,𝑅

допускає оцiнку, полiномiальну за 𝑅.

Наслiдок 4.3.1. Має мiсце нерiвнiсть Пуанкаре для 𝜇𝑛,𝑎,𝑅:

𝑉 𝑎𝑟𝜇𝑛,𝑎,𝑅
𝑓 ≤ 𝑐𝑛,𝑅

∫︁
|∇𝑓 |2𝑑𝜇𝑛,𝑎,𝑅

Теорема 4.3.2. Має мiсце нерiвнiсть Пуанкаре для гауссiвської мiри з
вирiзаною кулею 𝜇𝑎,𝑅

𝑛 :

𝑉 𝑎𝑟𝜇𝑎,𝑅
𝑛
𝑓 ≤ (𝑐𝑛,𝑅 + 1 +

𝑅2

𝑛− 1
)

∫︁
‖∇𝑓‖2𝑑𝜇𝑎,𝑅

𝑛

У п’ятому роздiлi розглядаються загальнi мартингальнi оцiнки ентро-
пiї та варiацiї функцiй, причому фiльтрацiя мартингалiв породжується
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сiм’єю множин побудованих по типу нарiзки множин мiри. Наводяться
наслiдки з цих оцiнок у виглядi нерiвностi Пуанкаре та логарифмiчної
нерiвностi Соболєва в одномiрному випадку.

Тут представимо тiльки загальнi оцiнки на ентропiю i варiацiю i по
одному наслiдку з кожної загальної нерiвностi. Для цього нам знадобля-
ться деякi позначення. Нехай 𝜇 – це ймовiрнiсна мiра на R𝑑 з борелiв-
ською 𝜎-алгеброю B(R𝑑). Сконструюємо фiльтрацiю {F𝑡, 𝑡 ∈ [0, 1]}.

Будемо позначати через N𝜇 = {𝐴 ∈ F : 𝜇(𝐴) = 0} клас 𝜇-нульових
борелiвських множин.

Зафiксуємо сiм’ю {𝐷𝑡, 𝑡 ∈ [0, 1]} замкнених пiдмножин R𝑑 таких, що:

(i) 𝐷𝑠 ⊂ 𝐷𝑡, 𝑠 ≤ 𝑡;
(ii) 𝐷0 ∈ N𝜇, 𝜇(𝐷𝑡) < 1 для 𝑡 < 1, i 𝐷1 = R𝑑;
(iii) для кожного 𝑡 > 0

𝐷𝑡 ∖

(︃⋃︁
𝑠<𝑡

𝐷𝑠

)︃
∈ N𝜇,

i для кожного 𝑡 < 1

𝐷𝑡 =
⋂︁
𝑠>𝑡

𝐷𝑠.

Назвемо множини 𝐷𝑡, 𝑡 ∈ [0, 1] нарiзкою множин, слiдуючи термiноло-
гiї яка часто використовується в багатовимiрному аналiзi. Дану сiм’ю
множин {𝐷𝑡} визначаємо вiдповiдно як нарiзану фiльтрацiю {F𝑡} за на-
ступною умовою. Позначимо 𝑄𝑡 = R𝑑 ∖𝐷𝑡. Тодi, за означенням, множи-
на 𝐴 ∈ F належить до F𝑡 якщо будь-яка множина 𝐴 ∩ 𝑄𝑡 ∈ N𝜇, або
𝑄𝑡 ∖ 𝐴 ∈ N𝜇.

За конструкцiєю 𝜎-алгебра F = {F𝑡} – повна. Також очевидно, що за
властивiстю (ii) сiм’ї {𝐷𝑡}, 𝜎-алгебра F0 вироджена, i за властивiстю (iii)
фiльтрацiя F є неперевною. Отже, можемо застосувати теорему .

Зафiксуємо борелiвську вимiрну функцiю 𝑔 : R𝑑 → R+, яка є квадра-
тично iнтегрованою вiдносно 𝜇. Розглянемо її як випадкову величину на
(Ω,F, 𝑃 ) = (R𝑑,B(R𝑑), 𝜇) i визначимо

𝑔𝑡 = E𝜇[𝑔|F𝑡], 𝑡 ∈ [0, 1].

Оскiльки 𝜎-алгебра має явний опис, можемо прямо порахувати кожне 𝑔𝑡,
а саме, маємо для 𝑡 > 0 i 𝜇-м.с. 𝑥:

𝑔𝑡(𝑥) =

{︂
𝑔(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐷𝑡,
𝐺𝑡, 𝑥 ∈ 𝑄𝑡,

(30)

де

𝐺𝑡 =
1

𝜇(𝑄𝑡)

∫︁
𝑄𝑡

𝑔(𝑦)𝜇(𝑑𝑦). (31)
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Позначимо
𝜏(𝑥) = inf{𝑡 : 𝑥 ∈ 𝐷𝑡}. (32)

Теорема 5.3.1. Нехай 𝑔 – борелiвська вимiрна функцiя 𝑔 : R𝑑 → R+,
квадратично iнтегрована вiдносно 𝜇. Нехай {𝐷𝑡} – це нарiзка множин,
яка задовольняє (i) – (iii).

Тодi

Ent𝜇 𝑔 ≤
∫︁
R𝑑

(𝑔(𝑥)−𝐺𝜏(𝑥))
2

𝐺𝜏(𝑥)
𝜇(𝑑𝑥),

де функцiї 𝐺 i 𝜏 визначенi як (31) i (32) вiдповiдно.

Теорема 5.5.1. Нехай 𝑔 – борелiвська вимiрна функцiя 𝑔 : R𝑑 → R+,
квадратично iнтегрована вiдносно 𝜇. Нехай {𝐷𝑡} – це нарiзка множин,
яка задовольняє (i) – (iii).

Var𝜇(𝑔) =

∫︁
R
(𝑔(𝑥)−𝐺𝜏(𝑥))

2𝜇(𝑑𝑥)

де функцiї 𝐺 i 𝜏 визначенi як (31) i (32) вiдповiдно.

ВИСНОВКИ

Дисертацiйна робота присвячена геометричнiй характеристицi мiри як
лiфт зоноiд та її застосуванню у доведеннях функцiональних нерiвностей.
У дисертацiї одержано такi основнi результати:

∙ дослiдженi властивостi лiфт зоноiдiв для максимально узагальнено-
го випадку цилiндричної мiри в банаховому нескiнченновимiрному
просторi;

∙ доведена теорема про однозначне представлення точок внутрiшностi
випуклої замкненої оболонки носiя мiри як барицентра пiвпростору;

∙ введене поняття узагальненого лiфт зоноiда;
∙ введена умова на обернену логарифмiчну нерiвнiсть Соболєва у тер-
мiнах лiфт зоноiдiв;

∙ введена умова на узагальнену обернену логарифмiчну нерiвнiсть Со-
болєва у термiнах узагальнених лiфт зоноiдiв;

∙ введено новий критерiй для прямої логарифмiчної нерiвностi Собо-
лєва, не потребуючий другої похiдної вiд щiльностi мiри;

∙ Доведено нерiвнiсть Пуанкаре для класу цензурованих гауссiвських
мiр в R𝑑;

∙ Доведенi мартингальнi оцiнки для ентропiї та варiацiї;
∙ Доведенi оцiнки для логарифмiчної нерiвностi Соболєва та Пуанка-
ре, як наслiдки iз мартингальних оцiнок для ентропiї та варiацiї.



20

СПИСОК ОПУБЛIКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ
ДИСЕРТАЦIЇ

1. Tymoshkevych T.D. Barycentres of sets in Banah space with a measure /
T.D. Tymoshkevych // Abstracts of International conference Stochastic
Analysis and Random Dynamical Systems, Lviv, Ukraine. — June 14-20,
2009.

2. Tymoshkevych T.D. Barycentric code and functional inequalities /
T.D. Tymoshkevych // Abstracts of International Conference “Modern
Stochastics: Theory and Applications III”, Kyiv, Ukraine. — September
10-14, 2012, — P. 99.

3. Tymoshkevych T.D. Barycenter of sets in a Banach space with a
measure / T.D. Tymoshkevych // Abstracts of International conference
of students and young scientists “Lomonosov-2009”, Moscow. — April
13–18, 2009.

4. Tymoshkevych T.D. A martingale bound for the variation and an
analogue of the Muckenhoupt criterion for a weighted Poincare inequali-
ty on R. / Tymoshkevych T. // Visn., Ser. Fiz.-Mat. Nauky, Kyiv. Univ.
Im. Tarasa Shevchenka. — 2015. — Vol. 1 — P. 15-20.

5. Kulik A. Lift zonoid and barycentric representation on a Banach space
with a cylinder measure / Kulik M., Tymoshkevych T. // Lithuanian
Mathematical Journal — 2013. — Vol. 53 — № 2 — P. 181-195.

6. Kulik A. Lift zonoid order and functional inequalities / Kulik M.,
Tymoshkevych T. // Theor. Probability and Math. Statist. — 2013.
— Vol. 89 — P. 75-90.

7. Kulik A. A martingale bound for the entropy associated with a trimmed
filtration on R𝑑 / Kulik A., Tymoshkevych T. // Modern Stochastics:
Theory and Applications. — 2014. — Vol. 1 — P. 151-165.

8. Тимошкевич Т.Д. Барицентричне представлення i барицентричний
код для мiри в Евклiдовому просторi / Тимошкевич Т.Д.// Тези до-
повiдей XIV мiжнародної наукової конференцiї iменi академiка Ми-
хайла Кравчука, Київ, Україна. — Квiтень 19-21, — 2012.— P. 130.

9. Тимошкевич Т.Д. Нерiвнiсть Пуанкаре та логарифмiчна нерiвнiсть
Соболева для сферично цензурованої гауссової мiри / Тимошкевич
Т.Д. // Теорiя ймовiрностей та математична статистика. — 2014. —
№. 91 — С. 164-173.



21

АНОТАЦIЯ

Тимошкевич Т. Д. Геометричнi властивостi ймовiрнiсних мiр
в лiнiйних просторах та функцiональнi нерiвностi. — Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-мате-
матичних наук за спецiальнiстю 01.01.05 — теорiя ймовiрностей i мате-
матична статистика. — Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка Мiнiстерство освiти i науки України, Київ, 2016.

Дисертацiйну роботу присвячено геометричним характеристикам мi-
ри таким як зоноiд i лiфт зоноiд, доведенню функцiональних нерiвно-
стей, та зв’язку мiж ними. Введено узагальнення зоноiда, лiфт зоноiда
та нарiзки множин у максимальнiй загальностi, тобто для нескiнченно-
вимiрного простору з цилiндричною мiрою. Для (цилiндричних) мiр у
нескiнченновимiрних просторах були отриманi повнi аналоги всiх основ-
них властивостей лiфт зоноiдiв та вiдповiдних нарiзок множин, включно
iз властивiстю повної iдентифiкацiї мiри.

Отримано результат про барицентричне зображення точок, аналог те-
ореми Крейна-Мiльмана, але iз властивiстю однозначностi зображення.

Показано, що обернена зважена логарифмiчна нерiвнiсть Соболєва
еквiвалентна до того, що вiдповiдний зважений лiфт зоноiд (дуальнiсть
мiж вагами вказана явно) вкладається у лiфт зоноiд для стандартної
гауссової мiри. Цей результат природно iнтерпретується так, що (зваже-
ний) лiфт зоноїд є не тiльки повним iдентифiкатором мiри, але й прямо
стосується її властивостей концентрацiї.

Отримано низку нових достатнiх умов для виконання зважених версiй
нерiвностi Пуанкаре та логарифмiчної нерiвностi Соболєва. Одна з доста-
тнiх умов роботи дозволила розв’язати задачу, про полiномiальну асим-
птотику сталої Пуанкаре для гауссової мiри, обмеженої на зовнiшнiсть
кулi радiусу 𝑅 → ∞.
Ключовi слова: зоноiд, обернена логарифмiчна нерiвнiсть Соболєва,

логарифмiчна нерiвнiсть Соболєва, нерiвнiсть Пуанкаре, нерiвнiсть зсуву,
цензурована гауссова мiра, критерiй Макенхаупта.

АННОТАЦИЯ

Тимошкевич Т. Д. Геометрические свойства вероятносных
мер в линейных пространствах и функциональные неравенства.
— Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-матема-
тических наук по специальности 01.01.05 — теория вероятностей и ма-
тематическая статистика. — Киевский национальный университет имени
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Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев,
2016.

Диссертационная работа посвящена геометрическим характеристикам
меры таким как зоноид и лифт зоноид, доказательству функциональ-
ных неравенств, и связи между ними. Введено обобщение зоноида, лифт
зоноида и нарезки множеств в максимальной общности, то есть для бе-
сконечномерного пространства с цилиндрической мерой. Для (цилиндри-
ческих) мер в бесконечномерных пространствах были получены полные
аналоги всех основных свойств лифт зоноидив и соответствующих наре-
зок множеств, включая свойство полной идентификации степени.

Получен результат о барицентричного представления точек, аналог
теоремы Крейна-Мильмана, но со свойством однозначности представле-
ния.

Показано, что обратное взвешенное логарифмическое неравенство Со-
болева эквивалентно тому, что соответствующий взвешенный лифт зо-
ноид (дуальность между весами указана явно) укладывается в лифт зо-
ноид для стандартной гауссовой меры. Этот результат естественно ин-
терпретируется так, что (взвешенный) лифт зоноид является не только
полным идентификатором меры, но и прямо касается ее свойств концен-
трации.

Получен ряд новых достаточных условий для выполнения взвешенных
версий неравенства Пуанкаре и логарифмической неравенства Соболева.
Одно из достаточных условий работы позволило решить задачу, о по-
линомиальной асимптотике постоянной Пуанкаре для гауссовой меры,
ограниченной на внешность шара радиуса 𝑅 → ∞.

Ключевые слова: зоноид, обратное логарифмическое неравенство
Соболева, логарифмическое неравенство Соболева, неравенство Пуанка-
ре, неравенство сдвига, цензурированая гауссовская мера, критерий Ма-
кенхаупта.

ABSTRACT

Tymoshkevych. T. D. Geometric properties of probability
measures in linear spaces and functional inequalities. — Manuscri-
pt.

PhD Thesis in the speciality 01.01.05 — probability theory and mathemati-
cal statistics. — Taras Shevchenko National University of Kyiv of the MES of
Ukraine, Kyiv, 2016.

The thesis is devoted to geometric characteristics such as zonoid and lift
zonoid, proof of functional inequalities, and the connection between them.
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Introduced generalizations of zonoid, lift zonoid and trimmed regions with
maximum generality, for infinite-dimensional space with cylindrical measure.
For (cylindrical) measures in infinite-dimensional spaces were obtained full
analogues of all basic properties of lift zonoids and trimmed regions, including
complete identification of measures.

Obtained barycentric representation theorem, analogue of Krein-Milman
theorem, but with the uniqueness of the image property.

It is shown that the weighted inverse logarithmic Sobolev inequality is
equivalent to that corresponding weighted lift zonoid (duality between the
weights indicated clearly) embedded in a lift zonoid for standard Gaussian
measure. This result is naturally interpreted so that the (weighted) lift zonoid
is not only fully identify measure, but is directly related to its concentration
properties.

Obtained some new sufficient conditions for the implementation of wei-
ghted versions of the Poincaré inequality and logarithmic Sobolev inequali-
ties. One of the sufficient conditions of thesis helped to solve the problem
of polynomial asymptotic behavior of the Poincaré constant for Gaussian
measures, limited to the exterior of a sphere of radius 𝑅 → ∞.
Keywords: zonoid, inverse logarithmic Sobolev inequality, logarithmic

Sobolev inequality, Poincaré inequality, shift inequality, censored Gaussian
measure, Muckenhoupt criterion.


