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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Упродовж останнiх десятилiть активно дослi-
джуються моделi регресiї з похибками у змiнних. Вони застосовуються
в економетрицi, задачах розпiзнавання образiв, при обробцi бiометричної
iнформацiї тощо.

Активно розвиватися теорiя моделей з похибками вимiрювань почала
з 80-х рокiв XX столiття. Лiнiйна модель регресiї з похибками вимiрюва-
ння детально вивчалась у монографiї W. A. Fuller (1987). Для нелiнiйних
моделей з похибками вимiрювань детальний огляд теорiї та можливих за-
стосувань в епiдемiологiї було викладено у книзi R. J. Carroll et al. (2006).

Лiнiйна скалярна модель регресiї з похибками вимiрювання у гауссiв-
ському випадку є докладно вивченою. Для вiдомого вiдношення дисперсiй
похибок асимптотичну коварiацiйну матрицю (AKM) оцiнок параметрiв
регресiї виписав L. J. Gleser (1987), який встановив також асимптотичну
ефективнiсть оцiнок. У випадку вiдомої похибки регресора AKM трiйки
оцiнок параметрiв моделi знайшли C.-L. Cheng та J. W. Van Ness (1999).

C.-L. Cheng та H. Schneeweiss (1998) побудували адаптовану оцiнку
найменших квадратiв (adjusted least squares estimator; ALS-оцiнку) пара-
метрiв регресiї; також C.-L. Cheng et al. (2000) вiдзначили, що ALS-оцiнка
є нестiйкою для малих та середнiх вибiрок, i побудували модифiковану
ALS-оцiнку (MALS-оцiнку), яка краще себе поводить для малих i середнiх
вибiрок та є асимптотично еквiвалентною до ALS-оцiнки.

C.-L. Cheng та A. Kukush (2004) на основi ALS-оцiнки побудували кри-
терiй згоди для функцiональної полiномiальної моделi з похибками вимi-
рювання; оскiльки ALS-оцiнка гарно працює i в структурному випадку,
то цей критерiй можна застосувати також i в структурнiй моделi. P. Hall
та Y. Ma (2007) для структурної полiномiальної моделi побудували бiльш
потужний критерiй згоди.

Багатовимiрнi моделi регресiї з похибками вимiрювання дослiджува-
лись в монографiї S. Van Huffel та J. Vandewalle (1991), де застосовувався
метод повних найменших квадратiв (TLS-метод) для побудови оцiнок па-
раметрiв регресi. Також вивчалася поелементно зважена TLS-оцiнка, кон-
систентнiсть якої довели A. Kukush та S. Van Huffel (2004). I. Markovsky
та iн. (2006) побудували чисельний метод для обрахування поелементно
зваженої TLS-оцiнки та встановили швидкiсть збiжностi вiдповiдної об-
числювальної процедури.

В дисертацiї вивчаються асимптотичнi властивостi оцiнок для рiзних
моделей регресiї з похибками у змiнних, зокрема розглядаються лiнiйна
скалярна модель з випадковим регресором, полiномiальна модель з не-
випадковим регресором та багатомiрна лiнiйна модель з невипадковим
регресором.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана у рамках державної бюджетної науково-дослiдної те-
ми №11БФ038-02 “Еволюцiйнi системи: дослiдження аналiтичних перетво-
рень, випадкових флуктуацiй та статистичних закономiрностей” (номер
державної реєстрацiї 0111U006561) та №16БФ038-02 «Дослiдження та ста-
тистичний аналiз асимптотичної поведiнки складних стохастичних нео-
днорiдних динамiчних систем» (номер державної реєстрацiї 0116U002530)
кафедри теорiї ймовiрностей, статистики та актуарної математики меха-
нiко-математичного факультету Київського Нацiонального унiверситету
iменi Тараса Шевченка, що входить до комплексного тематичного пла-
ну науково-дослiдних робiт “Сучаснi математичнi проблеми природознав-
ства, економiки та фiнансiв”.

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є ви-
вчення асимптотичних властивостей оцiнок параметрiв лiнiйних моделей
(скалярних i векторних) та полiномiальних моделей рергесiї з похибками
вимiрювань.

Основнi завдання дослiдження:
— доведення асимптотичної незалежностi оцiнок параметрiв лiнiйної

скалярної моделi у випадках, коли вiдоме вiдношення дисперсiй
похибок, та у випадку, коли вiдома лише дисперсiя вiдгуку;

— встановлення умов строгої консистентностi та асимптотичної нор-
мальностi ALS-оцiнки у полiномiальнiй функцiональнiй моделi з
похибками вимiрювання;

— встановлення умов асимптотичної нормальностi TLS та EW-TLS-
оцiнок для багатовимiрної функцiональної моделi з похибками ви-
мiрювання;

— побудова критерiю згоди та дослiдження потужнiсть критерiю в
гомоскедастичнiй багатовимiрнiй моделi.

Об’єктом дослiдження є оцiнки параметрiв лiнiйної та полiномiаль-
ної регресiї.

Предметом дослiдження є асимптотичнi властивостi оцiнок для
лiнiйних моделей та полiномiальних моделей рергесiї з похибками вимi-
рювань.

Методи дослiдження. У роботi використано методи регресiйного
i матричного аналiзу, а також методи теорiї ймовiрностей.

Наукова новизна одержаних результатiв. Усi результати, отри-
манi в дисертацiї, є новими. Основнi з них наступнi:

— доведено асимптотичну незалежнiсть оцiнок параметрiв лiнiйної
скалярної моделi у випадках, коли вiдоме вiдношення дисперсiй
похибок, та у випадку, коли вiдома лише дисперсiя вiдгуку;
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— встановлено новi умови строгої консистентностi та асимптотичної
нормальностi ALS-оцiнки у полiномiальнiй функцiональнiй моделi
з похибками вимiрювання;

— встановлено новi умови асимптотичної нормальностi TLS та EW-
TLS-оцiнок для багатовимiрної функцiональної моделi з похибка-
ми вимiрювання (при цьому похибки необов’язково гауссiвськi);

— на основi TLS-оцiнки в гомоскедастичнiй багатовимiрнiй моделi
побудований критерiй згоди та дослiджена потужнiсть критерiю.

Практичне значення одержаних результатiв. Отриманi в ро-
ботi результати роблять значний внесок у теорiю моделей з похибками.
Зокрема, результати щодо полiномiальної моделi можна використовува-
ти при аналiзi економетричних моделей; побудований у роботi критерiй
згоди дозволяє перевiряти адекватнiсть моделi спостережень у задачах
iдентифiкацiї динамiчних систем, в яких вхiдний i вихiдний сигнал спо-
стерiгаються з похибками вимiрювання.

Особистий внесок здобувача. Усi результати дисертацiйної робо-
ти отриманi здобувачем самостiйно. За результатами дисертацiї опублi-
кувано п’ять наукових робiт у фахових виданнях. Iз них чотири роботи
пiдготовленi у спiвавторствi з науковим керiвником, професором Куку-
шем О. Г., якому належать постановка задач, загальне керiвництво ро-
ботою та обговорення результатiв; одну роботу опублiковано здобувачем
самостiйно.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiйного до-
слiдження доповiдалися та обговорювалися на наукових конференцiях та
наукових семiнарах, а саме:

1. International conference “Probability, reliability and stochastic opti-
mization” (Kyiv, 2015);

2. International conference “Stochastic Processes in Abstract Spaces”
(Kyiv, 2015);

3. Seventeenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference
(Kyiv, 2016);

4. International workshop in honour of prof. V. V. Buldygin “Limit theo-
rems in probability theory, number theory and mathematical statisti-
cs” (Kyiv, 2016);

5. XV International Scientific – Practical Conference of Students, Post-
graduates and Yong Scientists “Shevchenkivska Vesna 2017” (Kyiv,
2017);

6. Eighteenth International Scientific Mykhailo Kravchuk Conference
(Kyiv, 2017).
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Також матерiали дисертацiйного дослiдження доповiдалися та обговорю-
валися на наукових семiнарах:

— кафедри математичного аналiзу Київського нацiонального унiвер-
ситету iменi Тараса Шевченка;

— кафедри теорiї ймовiрностей, статистики та актуарної математики
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка;

— кафедри математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей НТУУ “КПI”;
— кафедри дослiдження операцiй Київського нацiонального унiвер-

ситету iменi Тараса Шевченка;
— кафедри теоретичної на прикладної статистики Львiвського нацiо-

нального унiверситету iменi Iвана Франка.

Публiкацiї. За результатами дисертацiйної роботи опублiковано 11
наукових публiкацiй. З них

— 5 статей [1]–[5] у фахових виданнях; двi з них [2], [4] надруковано
в iноземному журналi, який внесено до наукометричної бази Web
of Science, двi [1], [3] – у виданнях України, англомовнi версiї яких
включенi до наукометричної бази Scopus, одну [5] – у фаховому
виданнi України, яке включене до наукометричної бази Scopus;

— 6 тез доповiдей на наукових конференцiях [6]–[11].

Структура та обсяг роботи. Дисертацiя складається з анотацiї,
списку позначень, вступу, 4 роздiлiв, якi мiстять пiдроздiли, висновкiв,
списку використаних джерел, який мiстить 58 найменувань, та додатку.
Повний обсяг роботи – 132 сторiнки, у тому числi 111 сторiнок основного
тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми дисертацiї, визначено мету
та завдання дослiдження, а також його об’єкт i предмет, описано методику
дослiдження, зазначено можливi галузi застосування отриманих резуль-
татiв, особистий внесок здобувача, апробацiю отриманих результатiв.

У першому роздiлi наводиться огляд лiтератури за темою дисертацiї
та стислий опис праць, де дослiджувались проблеми, схожi з розглянути-
ми в дисертацiйнiй роботi.

У другому роздiлi вивчається структурна лiнiйна модель регресiї з
похибками вимiрювання:

y = β0 + β1ξ + ε, x = ξ + δ. (1)

Розглядаються незалежнi копiї моделi (1):

yi = β0 + β1ξi + εi, xi = ξi + δi, 1 6 i 6 n.
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За спостереженнями (yi, xi), 1 6 i 6 n, оцiнюється вектор

θ := (µx, β0, β1, σ
2
δ , σ

2
ξ )>,

де µx – математичне сподiвання регресора, σ2
δ та σ2

ξ – дисперсiї похибки
δ та регресора ξ.

У дисертацiйнiй роботi було запропоновано нову параметризацiю мо-
делi, в якiй замiсть вiльного члена β0 вводиться новий параметр µy –
математичне сподiвання вiдгуку, що дозволило видiлити три групи асим-
птотично незалежних оцiнок параметрiв регресiї у випадку заданого вiд-
ношення дисперсiї похибок вимiрювання та двi групи, якщо задано дис-
персiю похибки в регресорi. За нової параметризацiї оцiнюється вектор

τ := (µx, µy, β1, σ
2
δ , σ

2
ξ )>.

У першому пiдроздiлi другого роздiлу наводяться умови консистен-
тностi та асимптотичної нормальностi оцiнок параметрiв лiнiйної скаляр-
ної регресiї з похибками вимiрювання у випадку, коли вiдоме вiдношення
дисперсiй похибок. Дослiджуються оцiнки параметрiв регресiї:

µ̂x = x̄; (2)

β̂1 =


syy − λsxx +

√
(syy − λsxx)2 + 4s2

xy

2sxy
, якщо sxy 6= 0,

0, якщо sxy = 0,

β̂0 = ȳ − β̂1x̄; (3)

σ̂2
δ =

syy − 2β̂1sxy + β̂2
1sxx

λ+ β̂2
1

;

σ̂2
ξ = sxx − σ̂2

δ .

Тут i надалi sxx, syy – зсуненi вибiрковi дисперсiї спостережень xi
та yi, sxy – зсунена вибiркова коварiацiя xi та yi; верхня риска означає
усереднення за елементами вибiрки.

За нової параметризацiї оцiнка вiльного члена (3) замiняється оцiнкою

µ̂y = ȳ.

Далi вивчаються асимптотичнi властивостi побудованих оцiнок

τ̂ := (µ̂x, µ̂y, β̂1, σ̂
2
δ , σ̂

2
ξ )>

та θ̂ := (µ̂x, β̂0, β̂1, σ̂
2
δ , σ̂

2
ξ )> без припущення про нормальнiсть базових ви-

падкових величин моделi. На модель спостереження накладаються насту-
пнi умови.
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(i) Випадковi величини ξ, ε, δ є незалежними з додатними дисперсi-
ями σ2

ξ , σ
2
ε , σ

2
δ вiдповiдно, причому

E ε = E δ = 0.

(ii) Вiдомим є число λ = σ2
ε/σ

2
δ .

(iii) Випадковi величини ξ, ε, δ мають скiнченнi четвертi моменти.
(iv) Розподiл похибки ε не зосереджений на двох точках.
У дисертацiї вивчаються наступнi асимптотичнi властивостi оцiнок.
Оцiнка α̂ параметра α називається консистентною, якщо

α̂
P−→ α, n→∞.

Оцiнка α̂ параметра α називається строго консистентною, якщо
α̂

P1−→ α, n→∞.
Оцiнка α̂ параметра α називається асимптотично нормальною, якщо

для деякої матрицi Σ(α) = Σ(α)(α) виконується:
√
n(α̂− α)

d−→ N
(

0,Σ(α)
)
.

При цьому матриця Σ(α) називається асимптотичною коварiацiйною ма-
трицею (АКМ) оцiнки α̂.

Тут i надалi P−→ означає збiжнiсть за ймовiрнiстю, P1−→ означає збi-
жнiсть майже напевно (м.н.), d−→ означає збiжнiсть за розподiлом.

Теорема 2.1. 1. За умов (i), (ii) оцiнка τ̂ строго консистентна.
2. За умов (i) – (iii) оцiнка τ̂ асимптотично нормальна.
3. За умов (i) – (iv) АКМ Σ(τ) є невиродженою.
Розглядається довiльна консистентна та асимптотично нормальна оцiн-

ка α̂ = (α̂1, α̂2)> параметра α = (α1, α2)> ∈ R2 з невиродженою АКМ
Σ(α) = (sij)

2
i,j=1.

Оцiнки α̂1 та α̂2 називаються асимптотично незалежними, якщо
s

(α)
12 = 0, яким би не було iстинне значення параметра α.

Нехай α̂, β̂ – консистентнi оцiнки параметрiв α ∈ Rp та β ∈ Rq, побу-
дованi за однiєю вибiркою, до того ж

√
n

(
α̂− α
β̂ − β

)
d−→ N

(
0,Σ(αβ)

)
,

де Σ(αβ) – невироджена матриця.
Оцiнки α̂ та β̂ називається асимптотично незалежними, якщо будь-

який компонент α̂i оцiнки α̂ асимптотично незалежний з будь-яким ком-
понентам β̂j оцiнки β̂.

Для дослiдження асимптотичної незалежностi оцiнок накладаються
подальшi обмеження на модель спостережень:
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(v) E ε3 = E δ3 = 0;
(vi) E ε4 = 3σ4

ε , E δ4 = 3σ4
δ ;

(vii) E(ξ − µx)3 = 0.
Теорема 2.2. Нехай виконанi умови (i) – (iv).
1. За умови (v), пара оцiнок (µ̂x, µ̂y) асимптотично незалежна вiд

пари (β̂1, σ̂
2
δ ).

2. За умов (v), (vii), пара оцiнок (µ̂x, µ̂y) асимптотично незалежна
вiд σ̂2

ξ .

3. За умови (vi), оцiнки β̂1 та σ̂2
δ асимптотично незалежнi.

На основi теореми 2.1 будується асимптотична довiрча область для
(µ̂x, µ̂y, β̂1)>.

У другому пiдроздiлi другого роздiлу дослiджується випадок коли
вiдома дисперсiя похибок у регресорi, тобто замiсть умови (ii) вимагається
наступне:
(viii) вiдомою є дисперсiя σ2

δ .
За спостереженнями (yi, xi), 1 6 i 6 n, оцiнюється вектор

α := (µx, β0, β1, σ
2
ε , σ

2
ξ )>

або, за iншої параметризацiї, вектор
υ := (µx, µy, β1, σ

2
ε , σ

2
ξ )>.

Для параметрiв µx та µy розглядаються оцiнки (2) та µ̂y = y. Виправ-
лена оцiнка найменших квадратiв β̂1 задається формулою:

β̂1 =

{ sxy
sxx − σ2

δ

, якщо sxx 6= σ2
δ ;

+∞, якщо sxx = σ2
δ .

Оцiнка β̂0 задається рiвнiстю (3). Далi,

σ̂2
ε = syy − β̂1sxy,

σ̂2
ξ = sxx − σ2

δ .

Теорема 2.3. 1. За умов (i), (viii) оцiнка υ̂ параметра υ є строго
консистентною.

2. За умов (i), (iii), (viii) оцiнка υ̂ асимптотично нормальна.
3. За умов (i), (iii), (iv), (viii) асимптотична коварiацiйна матриця

Συ є невиродженою.
Теорема 2.4. Нехай виконанi умовi (i), (iii), (iv), (viii).
1. За умови (v), пара оцiнок (µ̂x, µ̂y) асимптотично незалежна вiд

пари (β̂1, σ̂
2
ε).

2. За умов (v), (vii), пара оцiнок (µ̂x, µ̂y) асимптотично незалежна
вiд σ̂2

ξ .
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3. Якщо ξ, ε, δ є гауссiвськими, то навiть i тодi оцiнки β̂1 та σ̂2
ε не

є асимптотично незалежними.
При нової параметризацiї за умов (i), (iii) – (v), (vii), (viii) вектор-

на оцiнка υ̂ розбивається на двi групи асимптотично незалежних оцiнок:
(µ̂x, µ̂y) та (β̂1, σ̂

2
ε , σ̂

2
ξ ). При звичайнiй параметризацiї (1) оцiнку α̂ немо-

жливо розбити на двi групи асимптотично незалежних оцiнок. У цьому є
перевага запропонованої нової параметризацiї у випадку вiдомого σ2

δ .
Третiй роздiл присвячено функцiональнiй полiномiальнiй моделi ре-

гресiї з похибками вимiрювання. Отримано достатнi умови консистентно-
стi адаптованих оцiнок найменших квадратiв (ALS-оцiнки) параметрiв
регресiї, а також достатнi умови асимптотичної нормальностi цих оцiнок.

Полiномiальний функцiональний зв’язок задається наступним рiвня-
нням

yi = β0 + β1ξi + β2ξ
2
i + · · ·+ βkξ

k
i + εi, (4)

xi = ξi + δi, i = 1, n,

де похибки (δi, εi), i > 1, утворюють незалежнi та однаково розподiленi
(н.о.р.) пари випадкових величин з нульовими середнiми i коварiцiйною
матрицею

Ω :=

(
σ2
δ σδε

σδε σ2
ε

)
,

дисперсiї σδε та σ2
ε додатнi; ξi, i > 1, є неспостережуваними невипадкови-

ми величинами, якi називають прихованими змiнними. Це вiдповiдає так
званому функцiональному випадку моделi з похибками вимiрювання.

Параметри σ2
δ та σδε вважаються вiдомими. За спостереженнями (xi, yi),

i = 1, n, оцiнюються параметри регресiї β0, . . . , βk та дисперсiя σ2
ε .

У першому пiдроздiлi третього роздiлу будується виправлена оцiнка
найменших квадратiв. При фiксованому k > 1 запишемо модель спосте-
режень (4) бiльш компактно:

yi = ρ>i β + εi, xi = ξi + δi, i = 1, n, (5)

де ρi := (1, ξi, ξ
2
i , . . . , ξ

k
i )> та β := (β0, β1, . . . , βk)>.

Вважаються вiдомими всi моменти E δj1, j = 2, 2k, та E δj1ε1, j = 1, k.
Якби спостерiгались (ξi, yi), i = 1, n (тобто якби регресор спостерiгався

без похибок), то звичайна оцiнка найменших квадратiв будувалась би за
допомогою оцiночної функцiї

S
(β)
LS (ξ, y;β) := ρy − ρρ>β, ρ = ρ(ξ) := (1, ξ, . . . , ξk)>.

Це незсунена оцiночна функцiя, тобто при всiх β ∈ Rk+1 виконується

Eβ S
(β)
LS (ξ, y;β) = 0.
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Тут i нижче Eβ означає математичне сподiвання за умови, що β – це
iстинне значення параметра регресiї, тобто що y = ρ>(ξ)β + ε, ε

d
= ε1; ξ –

детермiнована величина.
Замiсть ξ в моделi (5) спостерiгається x = ξ + δ, де (δ, ε)

d
= (δ1, ε1).

Далi будується виправлена оцiночна функцiя S(β)
C (x, y;β), така що

Eβ S
(β)
C (x, y;β) = Eβ S

(β)
LS (ξ, y;β), β ∈ Rk+1, ξ ∈ R.

Тут x = ξ + δ з невипадковим ξ, y = ρ>β + ε, ρ := (1, ξ, ξ2, . . . , ξk)>,

(δ, ε)
d
= (δ1, ε1).

Щоб побудувати S(β)
C , треба сконструювати матрицю H(x) та вектор

h(x, y) такi, що

EH(x) = ρρ>, (6)
Eβ h(x, y) = Eβ ρy; β ∈ Rk+1, ξ ∈ R, (7)

i тодi виправлена оцiночна функцiя дорiвнюватиме

S
(β)
C = h(x, y)−H(x)β.

Означення 3.1. Оцiнка β̂A задається виразом

β̂A = H
−1
h,

якщо матриця H є невиродженою; якщо ж вона вироджується, то покла-
даємо β̂A = 0.

Далi будується незсунена оцiнка дисперсiї σ2
ε . Виправлена оцiночна

функцiя для визначення σ2
ε задається рiвнiстю

S
(σ2

ε)
C (x, y;β, σ2

ε) = y2 − h>(x, y)β − σ2
ε .

Означення 3.2. Оцiнка σ̂2
ε,A задається виразом

σ̂2
ε,A = y2 − h>β̂A.

У другому пiдроздiлi третього роздiлу доводиться консистентнiсть
виправленої оцiнки найменших квадратiв.

Для забезпечення строгої консистентностi оцiнки β̂A накладаються на-
ступнi обмеження.

(i) ξ2k =
1

n

n∑
i=1

ξ2k
i 6 const.
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(i′) При деякому r > 1 виконується E |δk−1ε|r <∞.
(ii) lim

n→∞
det(ρρ>) > 0.

Теорема 3.1. Нехай виконуються умови (i), (i′), (ii). Тодi оцiнка β̂A
є строго консистентною.

Введемо ще одне моментне обмеження.
(iii) При деякому c > 0 виконується E |ε|2+c <∞.
Теорема 3.2. Нехай виконанi умови (i), (i′), (ii), (iii). Тодi β̂A, σ̂2

ε,A є
строго консистентними оцiнками параметрiв β та σ2

ξ вiдповiдно.
У третьому пiдроздiлi наводяться умови, що забезпечують асимптоти-

чну нормальнiсть оцiнки.
(iv) При кожному r = 0, 4k − 2 iснує скiнченна границя

µr := lim
n→∞

ξr,

причому матриця H∞ := (µi+j)
k
i,j=0 є невиродженою.

(v) Нехай E δ2kε2 <∞ та при деякому c > 0 виконується:

|ξ|4k−2+c 6 const, E |δ|4k−2+c <∞, E |ε|2+c <∞, E |δkε|2+c <∞.

Теорема 3.4. Нехай виконанi умови (iv), (v). Тодi

√
n(β̂A − β)

d−→ N(0,Σ), (8)

Σ = H−1
∞ UH−1

∞ , U = lim
n→∞

cov(h−Hβ) = lim
n→∞

1

n

n∑
i=1

cov(h(i) −H(i)β),

де h(i) = h(xi, yi), H(i) = H(xi).
Для забезпечення консистентностi оцiнки матрицi Σ вводяться насту-

пнi умови.
(vi) E δ4k <∞, E δ2kε2 <∞ та при деякому c > 0 виконується:

E |ε|2+c <∞, E |δ2k−1ε2|1+c <∞, E |δ3k−1ε|1+c <∞.
(vii) |ξ|4k 6 const.
Теорема 3.5. Нехай виконуються умови (iv), (vi)-(vii). Тодi насту-

пна матриця Σ̂ є строго консистентною оцiнкою матрицi Σ з (8):

Σ̂ = H̄−1ÛH̄−1, Û =
1

n

n∑
i=1

(h(i) −H(i)β̂A)(h(i) −H(i)β̂A)>.

Для iлюстрацiй поведiнки ALS-оцiнки у пiдроздiлi 4 роздiлу 3 прово-
диться чисельне моделювання.
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У четвертому роздiлi розглядаються векторнi лiнiйнi моделi з по-
хибками у змiнних. У гомоскедастичному випадку розглядається оцiнка
повних найменших квадратiв (TLS-оцiнка) перехiдної матрицi, а в гете-
роскедастичному випадку - оцiнка поелементно зважених повних наймен-
ших квадратiв (EW-TLS-оцiнка). Отримано умови асимптотичної нор-
мальностi цих оцiнок. У гомоскедастичному випадку побудовано критерiй
згоди, який працює за вiдсутностi вiльного члена в моделi.

Розглядається модель AX ≈ B, де A ∈ Rm×n та B ∈ Rm×d – матри-
цi, що спостерiгаються, а матриця X ∈ Rn×d оцiнюється. Бiльш точно,
виконується наступне:

A = A0 + Ã, B = B0 + B̃, (9)

iснує X0 ∈ Rn×d така, що
A0X0 = B0. (10)

Матрицi A0, B0 – невiдомi невипадковi, Ã та B̃ – матрицi, складенi з
випадкових похибок. Матриця X0 є iстинним значення параметра X.

Модель (9), (10) переписується як багатовимiрна лiнiйна функцiональ-
на модель з похибками у вимiрюваннi (errors-in-variables (EIV) model), в
якiй регресор та вiдгук є векторами. Модель (9) та (10) еквiвалентна на-
ступнiй EIV моделi:

ai = a0
i + ãi, bi = b0i + b̃i, b0i = X>0 a

0
i , i = 1,m. (11)

За спостереженнями ai, bi, 1,m, оцiнюється X0. Вектори a0
i невипадковi

та невiдомi, а вектори ãi, b̃i – випадковi похибки.
Модель (9), (10) можна звести до неявної моделi. Введемо три матрицi

розмiру m× (n+ d) та матрицю розмiру (n+ d)× d :

C := [A B], C0 := [A0 B0], C̃ := [Ã B̃], Z0 =

[
X0

−Id

]
. (12)

Тут i надалi Id – це одинична (d× d)-матриця.
У подальшому виконується наступне припущення про похибки

c̃i = [ãi
>b̃>i ]>.

(i) Вектори c̃i, i > 1, є незалежними однаково розподiленими з нульо-
вим середнiм, причому

cov(c̃1) = σ2 In+d,

з невiдомим σ > 0.
Таким чином, сукупна коварiацiйна структура похибок вважається вiдо-
мою з точнiстю до скалярного множника σ2; усi похибки є некорельова-
ними та мають однаковi дисперсiї.
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Для моделi (9), (10) задача узагальнених найменших квадратiв (TLS
problem) полягає у знаходженнi збурень ∆Â, ∆B̂, якi б мiнiмiзували суму
квадратiв корекцiй

min
(X∈Rn×d, ∆A, ∆B)

(||∆A||2 + ||∆B||2) (13)

за умови, що
∃X ∈ Rn×d : (A−∆A)X = B −∆B. (14)

Тут ||D|| є нормою Фробенiуса матрицi D, тобто це є корiнь iз суми ква-
дратiв матричних елементiв D.

У першому пiдроздiлi четвертого роздiлу дослiджується консистен-
тнiсть виправленої оцiнки найменших квадратiв.

Означення 4.1. TLS-оцiнкою X̂tls матрицiX0 в моделi (9), (10) назве-
мо борельове вiдображення матриць A ∈ Rm×n, B ∈ Rm×d в
Rn×d ∪ {∞}, яке задає розв’язок задачi (13), (14), якщо такий розв’язок
iснує, i X̂tls =∞, якщо розв’язку немає.

Для забезпечення консистентностi оцiнки X̂tls вимагаються наступнi
умови.

(ii) E ||c̃1||4 <∞.
(iii)

1

m
A>0 A0 → VA, m→∞, де VA є невиродженою матрицею.

Далi дослiджується асимптотична нормальнiсть оцiнки. Для цього
вводиться незсунена оцiночна функцiя, пов’язана з функцiю втрат

q(a, b;X) = (a>X − b>)(Id +X>X)−1(X>a− b),

а саме:

s(a, b;X) := a(a>X − b>)−X(Id +X>X)−1(X>a− b)(a>X − b>). (15)

Наслiдок 4.1.
1. При виконаннi умов (i)–(iii) з iмовiрнiстю, що прямує до одиницi,

X̂tls є розв’язком рiвняння
m∑
i=1

s(ai, bi;X) = 0, X ∈ Rn×d.

2. При виконаннi умови (i) функцiя s(a, b;X) – це незсунена оцiночна
функцiя, тобто для кожного i > 1, EX0

s(ai, bi;X0) = 0.
Вираз (15) як функцiя вiд X – це вiдображення в Rn×d. Її похiдна s′X –

це лiнiйний оператор у цьому просторi.
Вводяться подальшi припущення для забезпечення асимптотичної нор-

мальностi оцiнки X̂tls. Для цього потрiбнi моменти бiльш високих поряд-
кiв, нiж тi, що використовуються в умовах (ii) та (iii).
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(iv). Для деякого δ > 0, E ||c̃1||4+2δ <∞.
(v). Для δ iз умови (iv),

1

m1+δ/2

m∑
i=1

||a0
i ||2+δ → 0, m→∞.

(vi).
1

m

m∑
i=1

a0
i → µa, m→∞, де µa ∈ Rn×1.

(vii). c̃1 має симетричний розподiл.
(vii′). Для всiх p, q, r = 1, n+ d виконується E c̃

(p)
1 c̃

(q)
1 c̃

(r)
1 = 0.

Вводиться випадковий елемент у просторi наборiв iз 5 матриць:

Wi = (a0
i ã
>
i , a

0
i b̃
>
i , ãiã

>
i − σ2 In, ãib̃

>
i , b̃ib̃

>
i − σ2 Id). (16)

Лема 4.3. Нехай виконуються умови (i), (iii) – (vi). Тодi

1√
m

m∑
i=1

Wi
d−→ Γ = (Γ1, . . . ,Γ5), m→∞, (17)

де Γ – гауссiвський центрований випадковий елемент iз матричними
компонентами.

Далi формулюється теорема про асимптотичну нормальнiсть оцiнки
X̂tls.

Теорема 4.2. 1. Нехай виконуються умови (i), (iii) – (vi). Тодi
√
m(X̂tls −X0)

d−→ V −1
A Γ(X0), m→∞, (18)

Γ(X) := Γ1X − Γ2 + Γ3X − Γ4−
−X(Id +X>X)−1(X>Γ3X −X>Γ4 − Γ>4 X + Γ5),

(19)

де VA мiститься в умовi (iii), Γi входять у спiввiдношення (17).
2. Якщо у припущеннях першої частини теореми замiнити умову

(vi) на умову (vii), то збiжнiсть (18) залишається правильною, i, бiльш
того, граничний випадковий елемент X∞ := V −1

A Γ(X0) має невиродже-
ну коварiацiйну структуру, тобто для кожного ненульового вектора
u ∈ Rd×1, cov(X∞u) – це невироджена матриця.

Нехай f ∈ Rn×1. За умов теореми 4.2 iз збiжностi (18) маємо:
√
m(X̂ −X0)>f

d−→ N(0, S(X0, f)),

S(X0, f) = EΓ>(X0)V −1
A ff>V −1

A Γ(X0). (20)

Лема 4.5. Нехай виконуються умови (i)–(iii). Позначимо

σ̂2 =
1

d
tr
[
(bb> − 2X̂>tlsab

> + X̂>tlsaa
>X̂tls)(Id +X̂>tlsX̂tls)

−1
]
, (21)



14

V̂A = aa> − σ̂2 In . (22)

Тодi
σ̂2 P−→ σ2, V̂A

P−→ VA.

Теорема 4.3. Нехай f ∈ Rn×1, f̂ – консистентна оцiнка цього векто-
ра. За умов теореми 4.2, оцiнка Ŝ(f̂) є консистентною оцiнкою матрицi
S(X0, f).

Означимо сендвiч-оцiнку Ŝ(f̂) матрицi (20):

Ŝ(f̂) =
1

m

m∑
i=1

s>(ai, bi; X̂) V̂ −1
A f̂ f̂>V̂ −1

A s(ai, bi; X̂), (23)

де оцiнка V̂A задана в (22). Далi будується критерiй згоди в гомоскеда-
стичнiй векторнiй моделi.

У моделi (11) розглядаються наступнi гiпотези щодо вiдгуку b та при-
хованої змiнної a0.

H0 : iснує така матриця X ∈ Rn×d, що для неї виконується

E(b−X>a0) = 0,

та H1 : для кожної матрицi X ∈ Rn×d,

E(b−X>a0) не є тотожним нулем.

Нульова гiпотеза H0 – це фактично гiпотеза про те, що модель спостере-
жень описується рiвняннями (11) з деякою матрицею X0 ∈ Rn×d.

На основi спостережень ai, bi, i = 1,m, будуємо тестову статистику
для перевiрки нульової гiпотези. Нехай

T 0
m :=

1

m

m∑
i=1

(bi − X̂>ai) = b− X̂>a.

Лема 4.8. За умов теореми 4.2,

√
mT 0

m =
1√
m

m∑
i=1

(b̃i −X>0 ãi)−
√
m(X̂ −X0)>a0 + op(1).

Далi знадобиться наступна умова про стабiлiзацiю середнього значен-
ня прихованої змiнної.

(viii).
1

m

m∑
i=1

a0
i → µa, m→∞, де µa ∈ Rn×1.
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Лема 4.10. Нехай виконанi умови (i), (iii) – (viii). Тодi
√
mT 0

m
d−→ N(0,ΣT ),

ΣT = σ2(1− 2µ>a V
−1
A µa)(Id +X>0 X0) + S(X0, µa). (24)

Лема 4.11. Нехай виконанi умови леми 4.10. Тодi:
а) строго консистентною оцiнкою вектора µa з умови (viii) є ста-

тистика

µ̂a := ā =
1

m

m∑
i=1

ai;

б) консистентною оцiнкою матрицi (24) є матрична статистика

Σ̂T := σ̂2(1− 2µ̂>a V̂
−1
A µ̂a)(Id + X̂>X̂) + Ŝ(µ̂a), (25)

де σ̂2, V̂A заданi в (21), (22), а Ŝ(µ̂a) – це матриця (23) при f̂ = µ̂a.
Щоб забезпечити невиродженiсть матрицi ΣT , накладемо наступне

обмеження на модель спостережень.
(ix). Iснує скiнченна границя

Sa := lim
m→∞

1

m

m∑
i=1

(a0
i − µa)(a0

i − µa)>,

причому матриця Sa є невиродженою.
Для таких m > 1 та ω з iмовiрнiсного простору Ω, що Σ̂T додатно

визначена, означимо тестову статистику

T 2
m = m · ||Σ̂−1/2

T T 0
m||2.

З лем 4.10 та 4.11(б) випливає наступна збiжнiсть тестової статистики.
Теорема 4.4. Нехай виконанi умови (i), (iv) – (ix). Тодi за гiпотези

H0, T
2
m

d−→ χ2
d при m→∞.

Нехай задано рiвень значущостi α, 0 < α < 1/2, χ2
dα – верхня α-межа

розподiлу χ2
d , тобто P{χ2

d > χ2
dα} = α. На основi теореми 4.4 ми констру-

юємо наступний критерiй згоди з асимптотичною довiрчою ймовiрнiстю
1 − α : якщо T 2

m 6 χ2
dα, то не вiдхиляємо H0; якщо ж T 2

m > χ2
dα, то

вiдхиляємо нульову гiпотезу.
У четвертому пiдроздiлi четвертого роздiлу дослiджується потужнiсть

побудованого критерiю.
Розглянемо послiдовнiсть моделей

H1,m : bi = X>a0
i +

g(a0
i )√
m

+ b̃i , ai = a0
i + ãi , i = 1,m.
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Тут g : Rn → Rd – це задана нелiнiйна вектор-функцiя, що збурює лiнiйну
функцiю регресiї.

Для функцiї R, заданої на Rn×1, позначимо

M(R(a0)) = lim
m→∞

1

m

m∑
i=1

R(a0
i ),

якщо границя iснує та скiнченна.
Щоб вивчити поведiнку тестової статистики за локальних альтернатив

H1,m, накладаються двi умови на функцiю g.
(x). Iснують M(g(a0)) та M(g(a0)a0>).
(xi). ||g(a0)||2 = o(m), m→∞.
За локальних альтернативH1,m можна гарантувати слабку консистен-

тнiсть i асимптотичну нормальнiсть TLS-оцiнки X̂.
Лема 4.13. Нехай виконанi умови (i), (iv) – (xi). Тодi за локальних

альтернатив H1,m виконується наступне:
а) X̂ P−→ X0, σ̂

2 P−→ σ2;

б)
√
m(X̂ −X0)

d−→ V −1
A Γ(X0) + V −1

A M(a0g>(a0)), m→∞,
де Γ(X) визначається формулами (16), (17), (19).

Лема 4.14. Нехай виконанi умови леми 4.13. Тодi за локальних аль-
тернатив H1,m виконується наступне:

а)
√
mT 0

m
d−→ N(CT ,ΣT ), де ΣT задається формулою (24),

CT := M(g(a0))−M(g(a0)a0>)V −1
A µa ; (26)

б) оцiнка Σ̂T , задана в (25), прямує за ймовiрнiстю до асимптоти-
чної коварiацiйної матрицi ΣT .

Теорема 4.5. Нехай виконанi умови (i), (iv) – (xi). Тодi за локальних
альтернатив H1,m виконується:

T 2
m

d−→ χ2
d(τ), τ := ||Σ−1/2

T CT ||,

де χ2
d(τ) – нецентральний xi-квадрат розподiл χ2

d(τ) iз d ступенями вiль-
ностi та параметром нецентральностi τ, CT задається формулою (26).
Ця теорема дозволяє знаходити асимптотичну потужнiсть тесту при ло-
кальних альтернативах H1,m. Асимптотична потужнiсть є зростаючою
функцiєю вiд τ = ||Σ−1/2

T CT ||.
У пiдроздiлi 4.5 розглядається гетероскедастична модель (9), (10) з

наступними додатковими умовами.
(i′). Нехай C̃ = (c̃ij , i = 1,m, j = 1, n+ d). Вектори

c̃i := (c̃i1, . . . , c̃i,n+d)
>, i = 1, 2, . . . ,
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є незалежними з нульовим середнiм та скiнченними другими мо-
ментами.

Нехай σ2
ij = E c̃2ij , i = 1, 2, . . . , j = 1, n+ d. Допускається, що деякi σ2

ij

можуть обертатися у нуль.
(i′′). Для фiксованого J ⊂ {1, 2, . . . , n + d}, кожного j /∈ J i кожного

i = 1, 2, . . . виконується σ2
ij = 0. Крiм того,

cov(c̃ij , j ∈ J) = σ2Σi, i = 1, 2, . . . ,

з невiдомим додатним коефiцiєнтом пропорцiйностi σ2 та вiдомими
матрицями Σi.

(xii). Iснує κ > 0 таке, що для кожного i = 1, 2, . . . , λmin(Σi) > κ2.
Для матрицi Z0 = (z0,jk) з рiвностi (12) i множини J з умови (i′′)

позначимо
Z0J = (z0,jk, j ∈ J, k = 1, d).

(xiii). rank(Z0J) = d.
Задача поелементно зважених повних найменших квадратiв (EW-TLS

problem) полягає у знаходженнi значення X̂ невiдомої матрицi X та збу-
рень ∆Â, ∆B̂, що мiнiмiзують зважену суму квадратiв корекцiй:

min
(X∈Rn×d,∆A,∆B)

m∑
i=1

||Σ−1/2
i ∆cJi ||2 (27)

з урахуванням обмежень

∃X ∈ Rn×d : (A−∆A)X = B −∆B, ∆cJi = 0, i = 1,m, j /∈ J.

Тут C = [A B] = (cij), ∆C = [∆A ∆B] = (∆cij) i вектори-стовпчики

∆cJi := (∆cij , j ∈ J) ∈ R|J|.

Далi наводяться умови консистентностi EW-TLS-оцiнки.
Як i у випадку TLS-оцiнки, для випадкової реалiзацiї може трапи-

тись, що задача (27) не має розв’язку. У цьому разi аналогiчно покладемо
X̂ =∞. Нехай виконанi умови (i′), (i′′), (xii), (xiii).

Означення 4.3. EW-TLS-оцiнкою X̂ = X̂EW−TLS матрицi X0 у моде-
лi (9), (10) назвемо борельове вiдображення матриць A ∈ Rm×n,
B ∈ Rm×d в Rn×d ∪ {∞}, яке задає розв’язок задачi (27) при додатко-
вiй умовi

rank(ZJ) = d
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(
тут Z =

[
X
−Id

]
= (zjk), ZJ := (zjk, j ∈ J, k = 1, d)

)
, якщо такий розв’язок

iснує, та X̂ =∞ в iншому випадку.
Для встановлення консистентностi X̂ потрiбнi додатковi умови.

(xiv). Iснує r > 2, r > d

(
|J | − d+ 1

2

)
таке, що

sup
(i>1,j∈J)

E |c̃ij |2r <∞.

(xv).
λmin(A>0 A0)√

m
→∞, m→∞.

(xvi).
λ2

min(A>0 A0)

λmax(A>0 A0)
→∞, m→∞.

При виконаннi всiх цих додаткових умов за допомогою оцiночної фун-
кцiї

s(a, b, S;X) = s̃ · (Z>SZ)−1,

доводиться консистентнiсть EW-TLS оцiнки
Для встановлення асимптотичної нормальностi EW-TLS-оцiнки зна-

добляться подальшi припущення.
(iv′). Для деякого δ > 0, sup

(i>1,j∈J)

E |c̃ij |4+2δ <∞.

(v′). Для δ iз умови (iv′),

1

m1+δ/2

m∑
i=1

||a0
i ||2+δ → 0, m→∞.

(xvii). Для матрицi iз умови (i′′) виконується: Σi → Σ∞, i→∞, де Σ∞ –
це деяка матриця.

(vii′′). Якщо p, q, r ∈ J (не обов’язково рiзнi) та i > 1, тодi

E c̃ipc̃iq c̃ir = 0.

(xviii). Якщо p, q, r, u ∈ J (не обов’язково рiзнi), тодi
1

m

m∑
i=1

E c̃ipc̃iq c̃ir c̃in

має скiнченну границю µ4(p, q, r, u), коли m прямує до нескiнчен-
ностi.

За цих умов аналогiчно до гетероскедастичної моделi доводиться асим-
птотична нормальнiсть оцiнки.

Отриманi в роботi результати становлять певний внесок в регресiйний
аналiз та можуть застосовуватись у задачах економетрики, розпiзнавання
образiв, iдентифiкацiї динамiчних систем.
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АНОТАЦIЯ
Царегородцев Я. В. Асимптотичнi властивостi оцiнок у лiнiйнiй
та полiномiальнiй моделях iз похибками в змiнних. – Квалiфiка-
цiйна наукова праця на правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-матема-
тичних наук за спецiальнiстю 01.01.05 «Теорiя ймовiрностей i матема-
тична статистика». – Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса
Шевченка, Мiнiстерство освiти i науки України Київ, 2017.

У дисертацiйнiй роботi вивчаються асимптотичнi властивостi оцiнок
у лiнiйнiй та полiномiальнiй моделях з похибками вимiрювання. Розгля-
нуто структурну лiнiйну скалярну модель, функцiональну полiномiальну
модель та багатовимiрну функцiональну модель регресiї.

У структурнiй лiнiйнiй моделi регресiї з похибками вимiрювання було
запропоновано нову параметризацiю, в якiй замiсть вiльного члена фiгу-
рує математичне сподiвання вiдгуку. Це дозволило видiлити три групи
асимптотично незалежних оцiнок для п’яти параметрiв моделi у випадку
вiдомого вiдношення дисперсiї похибок вимiрювання та двi групи таких
оцiнок, якщо задано лише дисперсiю похибки в регресорi.

Для функцiональної полiномiальної моделi регресiї з похибками ви-
мiрювання отриманi достатнi умови строгої консистентностi адаптованої
оцiнки найменших квадратiв параметрiв регресiї, а також достатнi умови
асимптотичної нормальностi цiєї оцiнки.
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Дослiджено функцiональнi лiнiйнi моделi з похибками у змiнних. У
гомоскедастичному випадку розглядалась оцiнка повних найменших ква-
дратiв перехiдної матрицi, а в гетероскедастичному випадку – оцiнка по-
елементно зважених повних найменших квадратiв. У гомоскедастичному
випадку побудовано критерiй згоди, який працює за вiдсутностi вiльного
члена в моделi, та дослiджено потужнiсть критерiю.

Ключовi слова: адаптована оцiнка найменших квадратiв, асимптоти-
чна нормальнiсть оцiнки, векторна лiнiйна модель з похибками у змiнних,
гетероскедастична модель регресiї, критерiй згоди, метод повних наймен-
ших квадратiв, модель з похибками вимiрювання, оцiнка поелементно зва-
жених повних найменших квадратiв, полiномiальна регресiя, потужнiсть
критерiю.
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В диссертационной работе изучаются асимптотические свойства оце-
нок в линейной и полиномиальной моделях с ошибками измерений. Рас-
смотрены структурная линейна скалярная, функциональная полиноми-
альная и многомерная функциональная модели регрессии.

В структурной линейной модели регрессии с ошибками измерений
была предложена новая параметризации модели, в которой вместо сво-
бодного члена фигурирует математическое ожидание отклика. Это по-
зволило выделить три группы асимптотически независимых оценок для
пяти параметров модели в случае заданного отношения дисперсии оши-
бок измерений и две группы таких оценок, если задано лишь дисперсия
ошибки в регрессоре.

Для функциональной полиномиальной модели регрессии с ошибками
измерений были получены достаточные условия строгой состоятельности
адаптированной оценки наименьших квадратов параметров регрессии, а
также достаточные условия асимптотической нормальности этой оценки.

Исследована функциональная линейная модель с ошибками в пере-
менных. В гомоскедастическом случае рассматривается оценка полных
наименьших квадратов переходной матрицы, а в гетероскедастическом
случае – оценка поэлементно взвешенных полных наименьших квадратов.
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В гомоскедастическом случае построен критерий согласия, и исследована
мощность критерия для локальных альтернатив.

Ключевые слова: адаптированная оценка наименьших квадратов, асим-
птотическая нормальность, векторная линейная модель, гетероскедасти-
ческая модель регрессии, критерий согласия, метод полных наименьших
квадратов, модель с ошибками измерений, мощность критерия, оценка по-
элементно взвешенных полных наименьших квадратов, полиномиальная
регрессия.

ABSTRACT
Tsaregorodtsev Ya. V. Asymptotic properties of estimators in

linear and polynomial errors-in-variables model. – Manuscript.
Thesis for the scientific degree of Candidate of Physical and Mathematical

Sciences, speciality 01.01.05 – Probability Theory and Mathematical Statisti-
cs. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education
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In the thesis, the asymptotic properties of estimators in linear and polynomi-
al measurement error models are considered. Structural linear scalar model,
functional polynomial model and multidimensional functional regression model
are studied.

In a structural linear errors-in-variables model, a new parametrization
is proposed in which expectation of the response appears in place of the
intercept, which allows to allocate three groups of asymptotically indepen-
dent estimators for the five regression parameters in the case of a given ratio
of the error variances and two such groups if the error variance of the regressor
is given.

For a functional polynomial errors-in-variables model, sufficient conditions
for the consistency of the adjusted least squares estimator of the regression
parameters is obtained, as well as sufficient conditions for the asymptotic
normality of the estimators.

Vector linear errors-in-variables models are investigated. In the homoske-
dastic case, the total least squares estimators of the transition matrix is
considered, and in the heteroskedastic case, the elementwise-weighted total
least squares estimator is studied. Conditions for asymptotic normality of the
estimators are obtained. In the homoskedastic case, a goodness-of-fit test is
constructed, which works in the absence of intercept in the model, and the
power of the test is investigated.

Key words: adjusted least squares, asymptotic normality of estimators,
elementwise-weighted total least squares, goodness-of-fit test, heteroskedastic
model, measurement error model, polynomial errors-in-variables model, power
of the test, total least squares, vector linear errors-in-variables model.


