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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Процеси Пуассона з замiною часу є обла-
стю iнтенсивних дослiджень, що вiдображено у сучаснiй лiтературi.
Найбiльша увага в лiтературi придiляється випадку дробових уза-
гальнених процесiв Пуассона: дробовому процесу Пуассона по просто-
ровiй змiннiй (space–fractional), тобто процесу Пуассона iз стiйким су-
бординатором; дробовому процесу Пуассона по часовiй змiннiй (time–
fractional), тобто процесу Пуассона з оберненим стiйким субординато-
ром. Найбiльш близькими до задач, що розглядаються в дисертацiї,
є роботи таких науковцiв: Е. Орсiнгер, М. Леоненко, М. Мершарт,
Е. Нане, Г.П. Шеффлер, Л. Бегiн, Б. Тоальдо, Р. Гарра, Ф. Полiто та
iн.

Процеси Скеллама, що визначаються як рiзниця двох незалежних
процесiв Пуассона, та процеси Скеллама iз замiною часу були вка-
занi як важливi для фiнансових застосувань у роботах O.E. Барн-
дорфф–Нiльсена, Д. Полларда, Д.Шефарда, M. Леоненка та iн. Зокре-
ма, були дослiдженi так званi дробовi процеси Скеллама, де роль часу
вiдiграє обернений стiйкий субординатор.

Моделi процесiв iз випадковою замiною часу застосовуються у ба-
гатьох прикладних областях: у бiологiчних, медичних, екологiчних
дослiдженнях, у теорiї надiйностi i масового обслуговування, при ана-
лiзi фiнансових даних, коли виявляється, що певнi данi спостережень
i змiни у системах краще аналiзувати не вiдносно календарного часу, а
вiдносно деякого iншого неспадного випадкового процесу — випадко-
вого часу. Вiдзначимо також, що при розв’язаннi деяких статистичних
задач можуть використовуватись спостереження процесу у випадковi
моменти часу або на траекторiї iншого випадкового процесу.

У сучаснiй лiтературi iнтенсивно розвивається напрямок, пов’яза-
ний iз дослiдженням зв’язку мiж розподiлами випадкових процесiв
та розв’язками диференцiальних рiвнянь, в тому числi рiвнянь, що
мiстять дробовi похiднi. У нещодавнiх роботах А.Н. Кочубея та Б.
Тоальдо було введено новi типи диференцiальних операторiв, якi уза-
гальнюють класичнi дробовi похiднi, та надають можливiсть дослi-
джувати новi класи диференцiальних рiвнянь та їх зв’язок iз рiзними
моделями випадкових процесiв.

У дисертацiйнiй роботi представлено та дослiджено новi моделi
процесiв Пуассона та Скеллама з випадковою замiною часу. Отрима-
но формули для розподiлiв цих процесiв, встановлено рiвняння, яким
задовольняють розподiли. Зокрема, представлено керуючi рiвняння
для одновимiрних розподiлiв процесiв Пуассона та Скеллама з замi-
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ною часу оберненим субординатором. Керуючi рiвняння представлено
в термiнах узагальненої похiдної типу згортки.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-
ми. Робота виконана у рамках державної бюджетної науково – до-
слiдної теми №16БФ038-02 «Дослiдження та статистичний аналiз асим-
птотичної поведiнки складних стохастичних неоднорiдних динамiчних
систем» (номер державної реєстрацiї 0116U002530) кафедри теорiї ймо-
вiрностей, статистики та актуарної математики механiко–математич-
ного факультету Київського Нацiонального унiверситету iменi Тараса
Шевченка, що входить до комплексного тематичного плану науково-
дослiдних робiт “Сучаснi математичнi проблеми природознавства, еко-
номiки та фiнансiв”.

Мета i завдання дослiдження. Метою роботи є дослiдження
нових моделей процесiв Пуассона та Скеллама з випадковою замiною
часу та розв’язання таких задач: встановити формули для одновимiр-
них функцiй розподiлу та рiвняння, яким задовольняють розподiли,
обчислити моменти, коварiацiйнi функцiї; дослiдити моменти досяг-
нення фiксованого рiвня та моменти виходу за рiвень; вивести керуючi
рiвняння для розподiлiв неоднорiдних процесiв Пуассона та процесiв
Скеллама з замiною часу, де в ролi часу виступає обернений суборди-
натор.

Об’єктом дослiдження є процеси Пуассона та Скеллама з ви-
падковою замiною часу.

Предметом дослiдження є одновимiрнi розподiли процесiв Пу-
ассона та Скеллама з замiною часу, а також властивостi цих розподi-
лiв.

Методи дослiдження. У роботi використано методи теорiї ймо-
вiрностей, теорiї випадкових процесiв, теорiї диференцiальних рiвнянь
та диференцiальних операторiв, комплексного аналiзу, функцiональ-
ного аналiзу.

Наукова новизна одержаних результатiв. Всi результати,
отриманi в дисертацiйнiй роботi, є новими, достовiрними, строго ма-
тематично обґрунтованими. Основнi з них наступнi:

— дослiджено рiзнi моделi процесiв Пуассона з випадковою за-
мiною часу та їх розподiли. В ролi часу використовуються
складний Пуассон–гамма субординатор та обернений до ньо-
го процес. Встановлено формули для одновимiрних функцiй
розподiлу, моментiв, коварiацiйних функцiй, диференцiальнi
рiвняння, яким задовольняють розподiли. Отримано новi кла-
си розподiлiв, що задаються спецiальними функцiями, такими,
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як узагальнена функцiя Райта та узагальнена трипараметри-
чна функцiя Мiттаг–Леффлера;

— дослiджено моменти досягнення фiксованого рiвня та моменти
виходу за рiвень для процесiв Пуассона з замiною часу;

— дослiджено розподiли процесiв Пуасона з iтерованою замiною
часу. Встановлено формули для одновимiрних функцiй розпо-
дiлу та диференцiальнi рiвняння, яким задовольняють розпо-
дiли;

— дослiджено властивостi процесiв Скеллама з замiною часу, де
в ролi часу виступає складний Пуассон–гамма субординатор та
обернений до нього процес. Встановлено формули для однови-
мiрних функцiй розподiлу, моментiв, коварiацiйних функцiй;

— отримано керуючi рiвняння в термiнах диференцiально – згор-
ткових операторiв для розподiлiв неоднорiдних процесiв Пуас-
сона з замiною часу, де в ролi часу виступає обернений субор-
динатор, та обчислено моменти, коварiацiйну функцiю i фун-
кцiю розподiлу моментiв досягнення рiвня;

— отримано керуючi рiвняння в термiнах диференцiально – згор-
ткових операторiв для розподiлiв процесiв Скеллама з замiною
часу, де в ролi часу виступають оберненi субординатори.

Практичне значення одержаних результатiв. Отриманi в
роботi результати мають теоретичне значення при вивченнi теорiї ви-
падкових процесiв, а також можуть бути застосованi для вирiшення
нових задач теорiї процесiв з випадковою замiною часу. Результати,
отриманi для моделей процесiв Пуассона та Скеллама з випадковим
часом, можуть бути застосованi у фiнансовiй математицi, економiцi,
фiзицi, бiологiї тощо.

Особистий внесок здобувача. Усi результати дисертацiйної
роботи отриманi здобувачем самостiйно. За результатами дисертацiї
опублiкувано 5 наукових робiт, 4 з яких опублiкованi у спiвавтор-
ствi з науковим керiвником, доктором фiзико–математичних наук
Л.М. Сахно. В роботах керiвнику належать: постановка задачi, про-
позицiї щодо методiв її розв’язання та загальне керiвництво роботою.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дослiдження
доповiдалися та обговорювалися на наукових конференцiях та засiда-
ннях наукових семiнарiв, а саме:

1. XIV мiжнародна науково-практична конференцiя студентiв, аспi-
рантiв та молодих науковцiв “Шевченкiвська весна” (Київ, 2016);

2. Всеукраїнська наукова конференцiя “Сучаснi проблеми теорiї
ймовiрностей та математичного аналiзу” (Iвано–Франкiвськ,
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2017);
3. XV мiжнародна науково-практична конференцiя студентiв, аспi-

рантiв та молодих науковцiв “Шевченкiвська весна” (Київ, 2017);
4. ХVIII мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка М. Крав-

чука (Київ, 2017);
5. International Conference on Differential Equations, Mathematical

Physics and Applications (Cherkasy, 2017);
6. Всеукраїнська наукова конференцiя “Сучаснi проблеми теорiї

ймовiрностей та математичного аналiзу” (Iвано–Франкiвськ,
2018);

7. Modern Stochastics: Theory and Applications, IV, May 24-26,
Dedicated to the 100-th anniversary of I.I. Gikhman (Kyiv, 2018);

8. Засiдання наукового семiнару “Київський семiнар з функцiо-
нального аналiзу” вiддiлу нелiнiйного аналiзу Iнституту мате-
матики НАН України пiд керiвництвом акад. НАН України
Ю.М. Березанського, член-кор. НАН України А.Н. Кочубея,
акад. НАН України Ю.С. Самойленка (м. Київ, 2018);

9. Засiдання наукового семiнару “Системний аналiз i теорiя опти-
мальних рiшень” кафедри системного аналiзу та теорiї прийня-
ття рiшень факультету комп’ютерних наук та кiбернетики Ки-
ївського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
пiд керiвництвом проф. О.Г. Наконечного (м. Київ, 2018);

10. Засiдання наукового семiнару “Статистичнi проблеми для ви-
падкових процесiв i полiв” кафедри математичного аналiзу та
теорiї ймовiрностей фiзико–математичного факультету Нацiо-
нального технiчного унiверситету України “Київський полiте-
хнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського” пiд керiвництвом
проф. О.I. Клесова та проф. О.В. Iванова (м. Київ, 2018);

11. Засiдання наукового семiнару “Теорiя ймовiрностей та мате-
матична статистика” кафедри теорiї ймовiрностей, статистики
та актуарної математики механiко–математичного факультету
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
пiд керiвництвом проф. Ю.С. Мiшури та проф. Ю.В. Козачен-
ка (м. Київ, 2018).

Публiкацiї. За результатами дисертацiйної роботи опублiкова-
но 5 статей [1]–[5] i 7 тез доповiдей на наукових конференцiях [6]–[12].
Статтi опублiковано у виданнях, що внесенi до перелiку наукових фа-
хових видань України, двi з яких [1], [5] надруковано у фаховому
виданнi України, який iндексується у наукометричнiй базi Web of Sci-
ence та англомовна версiя якого iндексована в наукометричнiй базi
SCOPUS, i двi статтi [3], [4] опублiковано у мiжнародному журналi,
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який iндексується у наукометричнiй базi Web of Science.

Структура та обсяг роботи. Дисертацiя складається з анота-
цiї, вступу, п’яти роздiлiв, якi розбитi на пiдроздiли, висновкiв, списку
використаних джерел, який мiстить 132 найменувань та додатку. Пов-
ний обсяг роботи – 153 сторiнок, в тому числi 125 сторiнок основного
тексту.

Подяка. Автор дисертацiї висловлює щиру подяку своєму нау-
ковому керiвнику, доктору фiзико-математичних наук Сахно Людми-
лi Михайлiвнiй за постановку розглянутих у дисертацiї задач, постiй-
ну увагу та пiдтримку в роботi.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми, вказано зв’язок роботи
з науковими програмами, планами, темами, встановлено мету i завда-
ння, об’єкт, предмет та методи дослiдження, наведено наукову нови-
зну та практичне значення отриманих результатiв, охарактеризовано
особистий внесок здобувача, наведено також список семiнарiв та кон-
ференцiй, на яких дисертацiйна робота пройшла апробацiю.

У першому роздiлi дисертацiйної роботи наведено огляд лiте-
ратури за тематикою дисертацiйної роботи та результатiв, отриманих
iншими авторами.

У другому роздiлi дослiджено властивостi процесiв Пуассона з
випадковим часом, що задається складним Пуассон-гамма суборди-
натором та оберненим до нього процесом. У пiдроздiлi 2.1 дисер-
тацiйної роботи наведено основнi означення та попереднi вiдомостi з
теорiї випадкових процесiв, якi використовуються у дослiдженнях. У
пiдроздiлi 2.2 для складного Пуассон–гамма процесу та наведено
важливi характеристики, якi використовуються для подальших обчи-
слень.

Нехай N(t) — процес Пуассона з параметром iнтенсивностi λ > 0,
i G(t) — гамма–процес з параметрами α, β > 0, який не залежить вiд
процесу N(t).

Складний Пуассон–гамма процес може бути представлений у ви-
глядi

GN (t) = G (N(t)) , t > 0. (1)

Розподiли процесу GN (t) можна записати у явному виглядi:

P {GN (t) ∈ ds} = e−λtδ{0}(ds) + e−λt−βs
1

s
Φ (α, 0, λt(βs)α) ds, (2)
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де Φ(ρ, 0, z) — функцiя Райта:

Φ(ρ, 0, z) =
∞∑
k=1

zk

k!Γ(ρk)
, z ∈ C, ρ ∈ (−1, 0) ∪ (0,∞).

Якщо α = n, n ∈ N, маємо процес Пуассон–Ерланга G
(n)
N (t), i

якщо α = 1, маємо процес Пуассона з експоненцiально розподiленими
стрибками EN (t).

У пiдроздiлi 2.3 дослiджуються процеси iз cкладним Пуассон–
гамма субординатором у ролi випадкового часу, а саме процеси
вигляду N1(GN (t)), де N1(t) — процес Пуассона з iнтенсивнiстю λ1,
GN (t) = G(N(t)) — складний Пуассон–гамма процес iз параметрами
λ, α, β, який не залежить вiд N1(t).

Теорема 2.2. Нехай X(t) = N1(GN (t)), t > 0, тодi

p0(t) = P (X(t) = 0) = e
−λt

(
1−
(

β
λ1+β

)α)
,

pk(t) = P (X(t) = k) =
e−λt

k!

λk1
(λ1 + β)k

∞∑
n=1

(λtβα)
n

Γ(αn+ k)

(λ1 + β)ann!Γ(αn)
, k > 1.

Розподiли pk(t), k > 0, задовольняють наступну систему диференцi-
альних рiвнянь:

d

dt
pk(t) =

(
λβα

(λ1 + β)α
− λ
)
pk(t)

+
λβα

(λ1 + β)α

k∑
m=1

λm1
(λ1 + β)

m
Γ(m+ α)

m!Γ(α)
pk−m(t).

У випадку α = 1, тобто коли процесу GN (t) вiдповiдає процес
EN (t) — складний процес Пуассона з експоненцiально розподiленими
стрибками, ймовiрностi pk(t), k > 0, можуть бути представленi за
допомогою узагальненої функцiї Мiттаг–Леффлера Eγρ,δ(z):

Eγρ,δ(z) =
∞∑
k=0

Γ(γ + k)

Γ(γ)

zk

k!Γ(ρk + δ)
, z ∈ C, ρ, δ, γ ∈ C,

з Re(ρ) > 0,Re(δ) > 0,Re(γ) > 0.

Теорема 2.3. Нехай X(t) = N1(EN (t)). Тодi розподiли

pEk (t) = P (X(t) = k) = e−λt
λk1λβt

(λ1 + β)k+1
Ek+1
1,2

(
λβt

λ1 + β

)
(3)



7

i задовольняють наступну систему диференцiальних рiвнянь:

d

dt
pEk (t) = −λ λ1

λ1 + β
pEk (t) +

λβ

λ1 + β

k∑
m=1

(
λ1

λ1 + β

)m
pEk−m(t), (4)

де Eγρ,δ(z) — трипараметрична узагальнена функцiя Мiттаг–Леффлера.

Нехай Ẽa(t) = EaN (t) — складний Пуассон–експоненцiальний про-
цес з параметрами λ = β = 1

a та експонентою експонентою Лапласа
f̃a(u) = u

1+au . Позначимо

Ña(t) = N(Ẽa(t)).

Теорема 2.5. Нехай узагальнений процес Пуассона Ña1(t) та су-
бординатори Ẽai(t), i = 2, ...n незалежнi мiж собою. Тодi

Ña1(Ẽa2(t)) = N(Ẽa1(Ẽa2(t)))
d
= Ña1+a2(t),

а при кратнiй замiнi часу маємо:

Ña1(Ẽa2(...Ẽan(t)...))
d
= Ñ

∑n
i=1 ai(t).

У пiдроздiлi 2.4 дослiджено два випадки процесу Пуассонa з за-
мiною часу оберненим складним Пуассон–гамма процесом, залежно
вiд значення параметра α. А саме, випадок коли α = 1, тобто оберне-
ний складний Пуассон–експоненцiальний процес дослiджено у пiд-
роздiлi 2.4.1, i коли α = n, тобто обернений складний Пуассон–
Ерланга процес дослiджено у пiдроздiлi 2.4.2.

Визначимо обернений процес для EN (u) наступним чином:

Y (t) = inf{u > 0; EN (u) > t}, t > 0. (5)

Нехай N1(t) — процес Пуассона з iнтенсивнiстю λ1. Розглянемо
процес з замiною часу

Z(t) = N1(Y (t)), t > 0,

де Y (t) — обернений процес, заданий формулою (5), що не залежить
вiд N1(t).

Теорема 2.6. Процес Z(t) = N1(Y (t)) має одновимiрну функцiю
розподiлу вигляду

pIk(t) = P (Z(t) = k) = e−βt
λλk1(k + 1)

(λ1 + λ)k+1
Ek+1
1,1

(
λtβ

λ1 + λ

)
, (6)



8

i наступнi характеристики:
математичне сподiвання:

EZ(t) =
λ1
λ

(βt+ 1) ; (7)

дисперсiю:

V arZ(t) =
λ21
λ2

(2βt+ 1) +
λ1
λ

(βt+ 1) ; (8)

коварiацiйну функцiю:

Cov(Z(t), Z(s)) =
λ21
λ2

(2βmin(t, s) + 1) +
λ1
λ

(βmin(t, s) + 1) ; (9)

перетворення Лапласа:

Ee−θZ(t) =
λ

λ+ λ1(1− e−θ)
e−βtλ1(1−e−θ)(λ+λ1(1−e−θ))

−1

. (10)

Встановлено взаємозв’язок у виглядi диференцiального рiвняння
мiж розподiлами процесiв N1(EN (t)) та N1(Y (t)), де Y (t) є оберненим
процесом для EN (t).

Зокрема, якщо λ = β, то pEk (t) та pIk(t) задовольняють наступному
рiвнянню:

d

dt
pEk (t) = −λpEk (t) +

λ

k + 1
pIk(t). (11)

Визначимо обернений процес для G(n)
N (u) наступним чином:

Y (n)(t) = inf{u > 0; G
(n)
N (u) > t}, t > 0. (12)

Розглянемо процес з замiною часу

Z(n)(t) = N1(Y (n)(t)), t > 0,

де Y (n)(t) — обернений процес заданий формулою (12), який не зале-
жить вiд N1(t).

Теорема 2.8. Одновимiрний розподiл процесу Z(n)(t) задається
формулою

pk(t) = P (Z(n)(t) = k) = e−βt
λλk1(k + 1)

(λ1 + λ)k+1

n∑
m=1

(βt)
m−1 Ek+1

n,m

(
λ (βt)

n

λ1 + λ

)
.

Перетворення Лапласа має наступний вигляд:

E
[
e−θZ

(n)(t)
]

=
e−βtλ

λ+ λ1(1− e−θ)

n∑
k=1

(βt)
k−1 En,k

(
λ (βt)

n

λ+ λ1(1− e−θ)

)
.
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Знайдено формули для моментiв у термiнах функцiї Мiттаг – Леф-
флера. Зокрема

EZ(n)(t) = e−βt
λ1
λ

n∑
k=1

(βt)
k−1 E2n,k ((βt)

n
) .

Показано, що EY (n)(t) i EZ(n)(t) мають лiнiйну поведiнку при t→∞.
У пiдроздiлах 2.5–2.6 дослiджено моменти досягнення рiвня i

моменти виходу за рiвень процесу N1(GN (s)).
Розглянемо моменти досягнення для процесу N1(GN (s)):

Tk = inf{s : N1 (GN (s)) = k}, k > 1.

Одержано вирази для розподiлiв P {Tk ∈ ds} та встановлено на-
ступний результат.

Теорема 2.9. Для випадкових моментiв часу Tk маємо

P {Tk <∞} =
λk1

k! (λ1 + β)
k

(
1−

(
β

λ1 + β

)α)
×
∞∑
n=1

(
β

λ1 + β

)αn
Γ(αn+ k)

Γ(αn)
. (13)

Розглянемо моменти досягнення у випадку, коли α = 1, тобто для
процесу N1(EN (s)):

TEk = inf{s : N1 (EN (s)) = k}, k > 1.

Теорема 2.10. Для випадкових моментiв часу TEk маємо

P
{
TEk <∞

}
=

β

λ1 + β
.

У третьому роздiлi дисертацiйної роботи дослiджено процеси
Пуассона з замiною часу, де в ролi часу виступає процес вигляду
G(N(t) + at), a > 0, де G(t) — гамма–процес, N(t) + at —процес Пуас-
сона зi зсувом. Для таких процесiв з замiною часу отримано в явно-
му виглядi мiру Левi, функцiю Бернштейна та представлено систему
диференцiальних рiвнянь, яку задовольняють одновимiрнi розподiли.
Дослiджено процеси Пуассона з iтерованою замiною часу, а саме, про-
цеси Пуассона з випадковим часом, що задається iтерованим перетво-
ренням Бесселя. У пiдроздiлi 3.1. встановлено, що процес:

GN+a(t) = G(at+N(t)), t > 0 (14)
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має щiльнiсть розподiлу:

P {GN+a(t) ∈ dy} = e−yβ−λt
(yβ)αat

y
Φ(α, αat, λt(βy)α)dy, a 6= 0.

НехайN1(t) — процес Пуассона з параметром iнтенсивнiстi λ1. Для
процесу з замiною часу

N1(GN+a(t)) = N1(G(N(t) + at)) (15)

обчислено розподiли pk(t) = P {N1(GN+a(t)) = k} та знайдено рiвня-
ння, яким вони задовольняють.

Зокрема при α = 1 маємо.
Теорема 3.2. Одновимiрний розподiл pEk (t) = P {N1(EN+a(t)) = k}

задається формулою

pEk (t) = e−λt
Γ(k + at)

k!

(
λ1

λ1 + β

)k (
β

λ1 + β

)at
Ek+at1,at

(
λβt

λ1 + β

)
(16)

i задовольняє наступну систему диференцiальних рiвнянь:

d

dt
pEk (t) = −

(
a log

(
1 +

λ1
β

)
+

λλ1
λ1 + β

)
pEk (t)

+
k∑

m=1

(
λ1

λ1 + β

)m(
a

m
+

λβ

λ1 + β

)
pEk−m(t).

Знайдено також вирази для моментiв та коварiацiйної функцiї про-
цесiв N1(G(at+N(t))).

У пiдроздiлi 3.2 дослiджено iтерованi перетворення Бесселя i
окремим пiдроздiлом 3.2.1 видiлено дослiдження процесiв Пуассона
з iтерованою замiною часу.

Визначимо процес Xn(t) як iтерацiю процесiв E(at+N(t)) насту-
пними формулами:

X0(t) = t,

X1(t) = E1(a1t+N1(X0(t))),

... (17)
Xn(t) = En(ant+Nn(Xn−1(t))),

де Ei(t), i = 1, ..., n — незалежнi експоненцiальнi процеси з параме-
трами βi, i = 1, ..., n, Ni(t), i = 1, ..., n — незалежнi процеси Пуассона
з параметрами iнтенсивностi λi, i = 1, ..., n.
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Для процеса Xn(t) обчислено в явному виглядi мiру Левi νn(du)
та вiдповiдну функцiю Бернештейна fn(u).

Зокрема, коли a1 = a2 = ... = an = a, тобто коли зсув однаковий
на кожному кроцi, отримуємо наступний результат.

Теорема 3.4. Нехай Xn(t) — процес, визначений iтерованою фор-
мулою (17) i a1 = a2 = ... = an = a. Тодi має мiсце:

(i) якщо βi = λi = 1, i = 1, .., n, то

νn(du) = u−1e−u
1
n

(
a+

1

n2
u

)
du (18)

fn(u) = a log (1 + nu) +
u

1 + nu
; (19)

(ii) якщо βi = β 6= 1, λi = λ 6= 1, i = 1, .., n, то

νn(du) = u−1e−u
βn

γ(λ,β,n)

(
a+

(λβ)n

(γ(λ, β, n))2
u

)
du (20)

fn(u) = a log

(
1 + u

γ(λ, β, n)

βn

)
+ λn

u

βn + uγ(λ, β, n)
, (21)

де γ(λ, β, n) =
∑n
j=1 λ

n−jβj−1 = (λn − βn)(λ− β)−1.
Лема 3.3. Нехай процес Xn(t) визначається iтерованою форму-

лою (17), де βi = λi = 1
ci

. Тодi його мiра Левi та експонента Лапласа
мають вигляд:

νn(dx) = e−x
1
c

(
ax−1 +

(
1
c2

))
dx, (22)

fn(x) = a log (1 + cx) + x
1+cx , (23)

а отже, Xn(t)
d
= E1/c(N1/c(t) + at), де c =

∑n
i=1 ci, експоненцiальний

процес E(1/c) та процес Пуассона N(1/c)(t) мають параметр 1/c.
Розглядаємо процес з замiною часу Nµ(Xn(t)), де Xn(t) — iтерова-

ний процес визначений формулою (17), та Nµ((t)) — процес Пуассона
з параметром µ, що не залежить вiд Xn(t).

Для ймовiрностей pk(t) = P {Nµ (Xn(t)) = k} отримано диферен-
цiальнi рiвняння:

d

dt
pk(t) = −fn(µ)pk(t) +

k∑
m=1

µm

m!
pk−m(t)

∞∫
0

e−sµsmνn(ds), k > 0, t > 0,

де fn(u) та νn(du) обчисленi у явному виглядi в теоремi 3.4.
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Введемо перетворення Бессселя процесу X(t):

B(X(t)) = Bβ,λ(X(t)) := E (at+N(X(t))) .

Процес Xn(t), заданий формулою (17), можна представити, як

Xn(t) = Bn−1(Bn−2(...B1︸ ︷︷ ︸
n−1

(E (at+N(t))))),

де Bi — перетворення Бесселя з параметрами βi, λi,
i при βi = λi = 1/ci, отримано:

Nµ(B1/cn
n (B

1/cn−1

n−1 (...B
1/c1
1 ((t))))

d
= Nµ(B1/c(t)) = Nµ(E1/c(N1/c(t)+at)),

де c =
∑n

1 ci.
У четвертому роздiлi дисертацiйної роботи вивчаються розпо-

дiли процесiв Скеллама з випадковою замiною часу. Замiна часу вво-
диться двома рiзними способами. Дослiджено процеси Скеллама з за-
мiною часу, де в ролi часу виступає складний Пуассон–гамма процес,
а також обернений складний Пуассон–експоненцiальний та обернений
складний Пуассон–Ерланга процеси.

У пiдроздiлi 4.1 наведено означення процесiв Скеллама та основ-
нi вiдомостi, що їх стосуються.

Процеси Скеллама — це процеси Левi, якi визначаються як рiзниця
2-ох незалежних процесiв Пуассона:

S(t) = N1(t)−N2(t), t > 0, (24)

де N1(t), t > 0 i N2(t), t > 0 — незалежнi процеси Пуассона з iнтен-
сивностями λ1 > 0 i λ2 > 0, вiдповiдно. У пiдроздiлi 4.2 розглянуто
процеси Скеллама з замiною часу, де в ролi часу виступає гамма су-
бординатор. У пiдроздiлi 4.3 дослiджено складний Пуассон–гамма
процес у ролi випадкового часу.

Нехай процес S(t) має параметри λ1 та λ2. Розглянемо процес
Скеллама з замiною часу типу I, тобто процес вигляду

S
I
(t) = S(GN (t)) = N1(GN (t))−N2(GN (t)), (25)

де процеси N1(t), N2(t) i GN (t) — незалежнi.
Теорема 4.4. Нехай S

I
(t) = S(GN (t)), тодi розподiли rk(t) =

P (S
I
(t) = k) мають вигляд

rk(t) = e−λt
(
λ1
λ2

) k
2
∞∫
0

e−u(λ1+λ2+β)I|k|

(
2u
√
λ1λ2

) 1

u
Φ (α, 0, µt (βu)

α
) du.
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де Ik — модифiкована функцiя Бесселя першого роду та Φ(ρ, 0, z) —
функцiя Райта.

Твiрна функцiя моментiв має наступний вигляд:

EeθSI(t) = e
−λt

(
1−βα(β+λ1+λ2−λ1e

θ−λ2e
−θ)

−α
)
,

де θ така, що β + λ1 + λ2 − λ1eθ − λ2e−θ 6= 0.

Розглянемо процеси Скеллама з замiною часу типу II наступного
вигляду:

SII(t) = N1(X1(t))−N2(X2(t)), (26)

деX1(t) таX2(t) - незалежнi копiї GN (t) i не залежать вiдN1(t), N2(t).

Теорема 4.5. Нехай SII(t) – це процес Скеллама з замiною часу
типу II представлений у виглядi (26). Його функцiя розподiлу визна-
чається наступним чином

P (SII(t) = k) = e−2λt
(λtβ)

2
λk1

(λ1 + β)k+1(λ2 + β)

∞∑
n=0

(λ1λ2)
n

(λ1 + β)n(λ2 + β)n

×En+k+1
1,2

(
λβt

λ1 + β

)
En+1
1,2

(
λβt

λ2 + β

)
(27)

для k ∈ Z, k > 0, i для k < 0 отримуємо аналогiчнi вирази, де Eγρ,δ(z)
— узагальнена функцiя Мiттаг-Леффлера.

Твiрна функцiя моментiв має наступний вигляд:

EeθSII(t) = e−tλλ1(1−eθ) / (β+λ1(1−eθ))e−tλλ2(1−e−θ) / (β+λ2(1−e−θ)),

де θ така, що β + λ1(1− eθ) 6= 0.
Коварiацiйна функцiя має вигляд:

Cov (SII(t), SII(s)) = λβ−2
[
β(λ1 + λ2) + 2(λ21 + λ22)

]
min(t, s). (28)

У пiдроздiлi 4.4 розглянуто два випадки процесiв Скеллама з
замiною часу оберненим складним Пуассон–гамма субординатором,
залежно вiд значення параметра α. А саме випадок коли α = 1, тобто
обернений складний Пуассон–експоненцiальний процес дослiджено у
пiдроздiлi 4.4.1, i коли α = n, тобто обернений складний Пуассон–
Ерланга процес дослiджено у пiдроздiлi 4.4.2.

У п’ятому роздiлi встановлено керуючi рiвняння для розподiлiв
процесiв Пуассона та Скеллама з оберненим субординатором.

У пiдроздiлi 5.1 наведено означення узагальненої похiдної типу
згортки (яку ще називають диференцiально–згортковим оператором).
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Нехай f(x) — це функцiя Бернштейна:

f(x) = a+ bx+

∞∫
0

(
1− e−xs

)
ν(ds), x > 0, a, b > 0, (29)

ν(ds) — мiра Левi для f(x).
Узагальнена похiдна типу згортки у сенсi Капуто–Джрбашяна вiд-

носно функцiї Бернштейна f визначається наступним чином:

fDtu(t) = b
d

dt
u(t) +

t∫
0

∂

∂t
u(t− s)ν(s)ds, (30)

де ν(s) = a+ ν(s,∞).
Зауважимо, що у випадку, коли f(x) = xα, x > 0, α ∈ (0, 1), похiдна

(30) є класичною дробовою похiдною Капуто–Джрбашяна.
Нехай Hf (t) — субординатор з функцiєю Бернштейна f , Y f (t) —

обернений процес:

Y f (t) = inf
{
s > 0 : Hf (s) > t

}
.

Позначимо lf (t, s) — щiльнiсть процесу Y f (t), яка iснує, якщо вико-
нується умова:
Умова I. ν(0,∞) =∞ i ν(s) = a+ ν(s,∞) є абсолютно неперервною.

У пiдроздiлi 5.2 отримано керуючi рiвняння для розподiлiв про-
цесiв N(Y f (t)), якi узагальнюють вiдомi результати, коли замiна ча-
су виконується за допомогою оберненого стiйкого субординатора. Це
узагальнення здiйснюється за допомогою використання похiдних типу
згортки.

Нехай N(t), t > 0 — неоднорiдний процес Пуассона з функцiєю
iнтенсивностi λ(t).

Теорема 5.2. Нехай N
(
Y f (t)

)
, t > 0 — неоднорiдний процес Пу-

ассона з замiною часу, де роль часу вiдiграє обернений процес Y f (t), i
виконується умова I. Тодi розподiли pfx(t) = P

{
N
(
Y f (t)

)
= x

}
, x =

0, 1, . . . , задовольняють наступнi диференцiально–iнтегральнi рiвня-
ння:

fDtpfx(t) =

∞∫
0

λ(u)
[
−pfx(u) + pfx−1(u)

]
lf (t, u)du, (31)

з початковими умовами

px(0) =

{
1, x = 0,

0, x > 1,
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pf−1(0) = 0, де fDt — узагальнена похiдна типу згортки (30), lf (t, u)
— щiльнiсть оберненого субординатора Y f (t).

У випадку, коли N(t) — однорiдний процес Пуассона, рiвняння
(31) набуває вигляду fDtpfx(t) = −λ(pfx(t) − pfx−1(t)), i як наслiдок,
одержано наступну лему.

Лема 5.1. Перетворення Лапласа щiльностi lf (t, u) оберненого
субординатора

l̃f (t, λ) :=

∞∫
0

e−λulf (t, u)du = Ee−λY
f (t)

є власною функцiєю узагальненої похiдної типу згортки fDt, тобто

fDt l̃f (t, λ) = −λl̃f (t, λ). (32)

Функцiї розподiлу FfTn(t) моментiв досягнення

Tn = min
{
t ∈ [0;∞) : N(Y f (t)) = n

}
мають вигляд:
(i) якщо N(t) — неоднорiдний процес Пуассона, то

FfTn(t) =

∞∫
0

lf (t, u)FNHPTn (u)du; (33)

(ii) якщо N(t) — однорiдний процес Пуассона, то

FfTn(t) =

∞∫
0

lf (t, u)FHPTn (u)du = 1−
n−1∑
k=0

λk

k!
(−1)k

∂k

∂λk
Ee−λY

f (t). (34)

В формулах (33), (34) використовуються функцiї розподiлу для
моментiв досягнення Tn однорiдних та неоднорiдних процесiв Пуассо-
на FHPTn

(t) i FNHPTn
(t), вiдповiдно.

Tакож отримано рiвняння в термiнах похiдної fDt для твiрної
функцiї моментiв однорiдного процесу Пуассона з замiною часу
N
(
Y f (t)

)
.

У пiдроздiлi 5.3 дослiджено процеси Скеллама з замiною часу,
де в ролi часу виступає обернений субординатор, тобто S(Y f (t)): вста-
новлено керуючi рiвняння для їх розподiлiв в термiнах узагальненої
похiдної fDt, та рiвняння для твiрної функцiї моментiв.
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ВИСНОВКИ

Дисертацiйна робота присвячена дослiдженню властивостей про-
цесiв Пуассона та Скеллама з випадковим часом, де в ролi часу ви-
користовуються складний Пуассон–гамма субординатор та обернений
до нього процес. У результатi дослiдження встановлено явний вигляд
одновимiрних функцiй розподiлу та системи диферцiальних рiвнянь,
яким задовольняють розподiли. Для неоднорiдного процесу Пуассона
та процесу Скеллама з замiною часу оберненим субординатором вста-
новлено керуючi рiвняння для їх розподiлiв у термiнах узагальненої
похiдної типу згортки у сенсi Капуто–Джрбашяна.

У дисертацiйнiй роботi отримано наступнi новi науковi результати.
Дослiджено моделi процесiв Пуассона з випадковою замiною часу

та їх розподiли. В ролi часу використовуються складний Пуассон–
гамма субординатор та обернений до нього процес. Встановлено одно-
вимiрнi функцiї розподiлу, моменти, коварiацiйнi функцiї, диференцi-
альнi рiвняння, яким задовольняють розподiли. Отримано новi класи
розподiлiв, що задаються спецiальними функцiями, такими, як уза-
гальнена функцiя Райта, та узагальнена трипараметрична функцiя
Мiттаг-Леффлера.

Дослiджено моменти досягнення фiксованого рiвня та моменти ви-
ходу за рiвень для процесiв Пуассона з замiною часу. Дослiджено роз-
подiли процесiв Пуасона з iтерованою замiною часу.

Встановлено властивостi процесiв Скеллама з замiною часу, де в
ролi часу виступає складний Пуассон–гамма субординатор та оберне-
ний до нього процес.

Отримано керуючi рiвняння в термiнах диференцiально – згортко-
вих операторiв для розподiлiв неоднорiдних процесiв Пуассона з за-
мiною часу, де в ролi часу виступає обернений субординатор та обчи-
слено моменти, коварiацiйну функцiю i функцiю розподiлу моментiв
досягнення рiвня.

Встановлено керуючi рiвняння в термiнах диференцiально – згор-
ткових операторiв для розподiлiв процесiв Скеллама з замiною часу,
де в ролi часу виступають оберненi субординатори.
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АНОТАЦIЯ

Бучак Х. В. Аналiтичнi властивостi процесiв Пуассона та
Скеллама з випадковою замiною часу. – На правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-мате-
матичних наук за спецiальнiстю 01.01.05 – теорiя ймовiрностей i ма-
тематична статистика. – Київський нацiональний унiверситет iменi
Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2018.

У дисертацiйнiй роботi дослiджуються рiзнi моделi процесiв Пуас-
сона та Скеллала з випадковим часом.

Дослiджено процеси Пуассона з замiною часу, де в ролi часу ви-
ступає складний Пуассон–гамма субординатор i обернений до нього
процес. Для цих процесiв встановлено формули для одновимiрних
функцiй розподiлу, моментiв, коварiацiйних функцiй. Отримано но-
вi класи розподiлiв, що задаються спецiальними функцiями, такими,
як узагальнена функцiя Райта та узагальнена трипараметрична фун-
кцiя Мiттаг–Леффлера. Дослiджено моменти досягнення фiксованого
рiвня та моменти виходу за рiвень для процесiв Пуассона з замiною
часу. Вивчено процеси Пуассона з iтерованою замiною часу, а саме
процеси Пуассона з iтерованим перетворенням Бесселя. Встановлено
властивостi процесiв Скеллама з замiною часу. Отримано керуючi рiв-
няння для розподiлiв неоднорiдних процесiв Пуассона з замiною часу,
де в ролi часу виступає обернений субординатор та обчислено момен-
ти, коварiацiйну функцiю i функцiю розподiлу моментiв досягнення.
Встановлено керуючi рiвняння для розподiлiв процесiв Скеллама з
замiною часу, де в ролi часу виступають оберненi субординатори. Ке-
руючi рiвняння представлено в термiнах узагальненої похiдної типу
згортки у сенсi Капуто–Джрбашяна.

Ключовi слова: замiна часу, процес Пуассона, процес Скеллама,
складний Пуассон–гамма субординатор, обернений субординатор, про-
цес Левi, функцiя Бернштейна, мiра Левi, моменти досягнення рiвня,
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моменти виходу за рiвень, перетворення Бесселя, керуючi рiвняння,
похiдна типу згортки.

АННОТАЦИЯ

Бучак Х. В. Аналитические свойства процессов Пуассона
и Скеллама со случайной заменой времени. – На правах руко-
писи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-мате-
матических наук по специальности 01.01.05 – теория вероятностей и
математическая статистика. – Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2018.

В диссертационной работе изучаются различные модели процессов
Пуассона и Скеллама со случайным временем.

Иследованы свойства процессов Пуассона со случайной заменой
времени, где в роли времени используются сложный процесс Пуассон–
гамма и обратный к нему процесс. Для указанных процессов найдены
формулы для одномерных функций распределения, моментов, кова-
риационных функций. Получены новые классы распределений, ко-
торые задаются специальными функциями, такими, как обобщенная
функция Райта, обобщенная функция Миттаг – Леффлера. Исследо-
ваны моменты достижения фиксированного уровня и моменты выхода
за уровень для процессов Пуассона с заменой времени. Установлены
свойства процессов Скеллама с заменой времени. Получены управля-
ющие уравнения для распределений неоднородных процессов Пуассо-
на с обратными субординаторами и найдены моменты, ковариацион-
ная функция и функция распределения моментов достижения. Уста-
новлены управляющие уравнения для распределений процессов Скел-
лама с обратными субординаторами. Управляющие уравнения пред-
ставлены в терминах обобщенной производной типа свертки в смысли
Капуто–Джрбашяна.

Ключевые слова: замена времени, процесс Пуассона, процесс Скел-
лама, сложный Пуассон – гамма субординатор, обратный субордина-
тор, процесс Леви, функция Бернштейна, мера Леви, моменты дости-
жения уровня, моменты выхода за уровень, преобразование Бесселя,
управляющие уравнения, производная типа свертки.
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Sciences degree on the speciality 01.01.05 – Probability theory and math-
ematical statistics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES
of Ukraine, Kyiv, 2018.

The work is devoted to the investigation of the properties of different
models of Poisson and Skellam processes with random time-change.

Models of stochastic processes with random time-change are used in
various applied areas: biological, ecological and medical research, reliabil-
ity and queuing theory, analysis of financial data, when it appears that
observed data and systems can be better described not with respect to the
calendar time but rather with respect to some non-decreasing stochastic
process taken as random time.

In the dissertation time-changed Poisson processes are investigated,
where the role of time is played by compound Poisson-Gamma subordi-
nators and their inverse processes. For these processes the formulas for
marginal distributions, moments and covariance functions are presented.
During the research, new classes of distributions given by special functions
such as the generalized Wright function and the three-parameter general-
ized Mittag-Leffler function are obtained. Hitting times and first passage
times are investigated. Differential equations for marginal distributions
are presented. Poisson processes with iterated time-change, namely with
time given by the iterated Bessel transforms are studied. For the pro-
cesses with such a time-change, the formulas for marginal distributions
are derived and the system of difference-differential equations for marginal
distributions are presented.

The time-changed Skellam processes were studied, where the role of
time is played by compound Poisson-Gamma subordinators and their in-
verse processes. We obtain explicitly the probability distributions of con-
sidered time-changed Skellam processes and their first and second order
moments. In particular, for the case, where time-change is taken by means
of compound Poisson-exponential subordinator and its inverse process,
corresponding probability distributions of time-changed Skellam processes
are presented in terms of generalized Mittag-Leffler functions.

The governing equations are obtained for marginal distributions of
Poisson and Skellam processes time-changed by inverse subordinators.
The equations are given in terms of convolution-type derivatives which are
generalizations of classical fractional derivatives in the sense of Caputo-
Djrbashian.

Key words: time-change, Poisson process, Skellam process, compound
Poisson-Gamma subordinator, inverse subordinator, Lévy processes, Lévy
measure, Berns̆tein function, hitting–times, first passage time, Bessel trans-
forms, governing equation, convolution-type derivatives.


