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ЗАГАЛЬНАХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИ

Актуальність теми. Автомодельні випадкові поля є інваріантними
відносно певного масштабування часу та простору. Вони є узагальнен-
ням автомодельних процесів на багатопараметричний випадок. Найвідо-
міший приклад автомодельного процесу – дробовий броунівський рух,
що був введений в 1940 році А. М. Колмогоровим. Починаючи з 50-х ро-
ків ХХ століття спостерігається підвищений інтерес до вивчення різних
властивостей випадкових полів.
Гауссівські випадкові поля були ретельно вивчені і застосовані в ши-

рокому діапазоні наук, включаючи фізику, інженерію, гідрологію, біоло-
гію, економіку тафінанси. Багато вибірок даних,що відносяться до вище-
вказаних наук, мають анізотропну природу в тому сенсі, що у них є різні
геометричні та ймовірнісні характеристики уздовж різних напрямків. То-
му для моделювання таких даних потрібні поля відповідної анізотропної
структури. Наприклад, А. Бонамі та А. Естраде 1, Д. Бенсон 2, С. Девіс та
П. Холл 3, запропонували застосувати анізотропні гауссівські випадкові
поля, як більшреалістичнімоделі. Більше того анізотропні гауссівські ви-
падкові поля також природно виникають в теорії стохастичних диферен-
ціальних рівнянь, наприклад у роботі Б. Оксендала та Т. Чжана 4. Тому
дослідження ймовірнісних та статистичних властивостей анізотропних
випадкових полів є важливим як у теорії, так і на практиці.
Анізотропнедробовеброунівськеполе єузагальненнямдробовогобро-

унівського руху на випадок полів. В науковій літературі відсутні роботи,
де було б досліджено асимптотичну поведінку інтегральних функціона-
ліввідтакихполів.Такожоднієюзособливостейдробовогоброунівського
руху є те, що це єдиний гауссівський автомодельний процес зі стаціонар-
ними приростами. Для автомодельних випадкових полів проблема наяв-
ності чи відсутності такої властивості залишалася нерозв’язаною. Це ро-
битьактуальнимвибір задач,поставленихвдисертації, а отриманірезуль-
тати доповнюють вже існуючі.
Дисертаційна робота присвячена дослідженню теорії автомодельних

випадкових полів, анізотропних гауссівських полів, дробових броунів-
ських полів, їх асимптотичній поведінці та потраєкторним властивостям.

1Bonami A. Anisotropic analysis of some Gaussian models / Aline Bonami, Anne Estrade //
Journal of Fourier analysis and applications. — 2003.—Vol. 9, no. 3.— P. 215–236.

2Benson David A. Aquifer operator scaling and the effect on solute mixing and dispersion /
David A. Benson,MarkM.Meerschaert, Boris Baeumer, Hans-Peter Scheffler //Water Resources
Research. — 2006.—Vol. 42, no. 1.

3Davies Steve. Fractal analysis of surface roughness by using spatial data / Steve Davies,
Peter Hall // Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology). — 1999.
—Vol. 61, no. 1.— P. 3–37.

4Øksendal B. Multiparameter fractional Brownian motion and quasi-linear stochastic partial
differential equations / Øksendal, Bernt, and Tusheng Zhang // Stochastics: An International
Journal of Probability and Stochastic Processes. — 2001.—Vol. 71, no.3-4.— P. 141-163.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ди-
сертаційнароботавиконанаврамкахдержавноїбюджетноїдослідницької
наукової теми№11БФ038-02“Еволюційнісистеми:дослідженняаналіти-
чних перетворень, випадкових флуктуацій та статистичних закономірно-
стей” (номер державної реєстрації 0111U006561), що виконується на ка-
федрі теорії ймовірностей, статистики та актуарної математикимеханіко-
математичного факультету Київського національного університету імені
ТарасаШевченка, і входить до комплексного тематичного плану науково-
досліднихробіт “Сучасніматематичніпроблемиприродознавства, еконо-
міки та фінансів”.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є

подальший розвиток теорії автомодельних полів, встановлення асимпто-
тичної поведінки таких полів, дослідження гауссівських автомодельних
полів зі стаціонарними приростами на прямокутниках.
Для досягнення мети дисертації були поставлені наступні задачі:
• Встановити взаємозв’язок різних означень властивості автомо-
дельності для випадкових полів.

• Дослідити існування таких гауссівських автомодельних випадко-
вих полів зі стаціонарними приростами на прямокутниках, розпо-
діли яких не співпадають з розподілами анізотропного дробового
броунівського поля.

• Довести закони нуля та одиниці для автомодельних полів з ер-
годичним масштабним перетворенням, траєкторії яких нормова-
ні верхніми та нижніми обмежувальними функціями. Отримати
сильні граничні теореми для анізотропних автомодельних полів.

• Побудувати верхні максимальні оцінки для гауссівських автомо-
дельних полів зі стаціонарними приростами на прямокутниках.

• Дослідити збіжність інтегральних функціоналів від d-вимірного
N -параметричного анізотропного автомодельного поля.

Об’єктом дослідження є анізотропні автомодельні дробові випадкові
поля та їх коваріаційні функції.
Предметомдослідження є граничнаповедінка траєкторій автомодель-

них дробових випадкових полів. Крім того, предметом дослідження є ха-
рактеризація та властивості коваріаційних функцій гауссівських автомо-
дельних полів.
Методи дослідження. Для розв’язання сформульованих задач ди-

сертаційної роботи використовуються результати і методи теорії ймовір-
ностей та теорії випадкових процесів, елементи теорії міри та інтегралу.
Наукова новизна одержаних результатів. В дисертаційній роботі

вперше комплексно досліджено властивості коваріаційних функцій авто-
модельних випадкових полів зі стаціонарними приростами на прямоку-
тниках.
Основні результати, які визначають наукову новизну і виносяться на

захист:
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1. Доведено лему, що встановлює еквівалентність означення анізотро-
пної та покоординатної властивостей автомодельності випадкових по-
лів.

2. Доведено твердження, що характеризує наявність стаціонарних при-
ростів автомодельного поля в термінах коваріаційної функції відпо-
відного стаціонарного поля, що є перетворенням Ламперті такого ав-
томодельного поля.

3. Сконструйовано клас коваріаційних функцій, та відповідно, клас та-
ких гауссівських автомодельних випадкових полів зі стаціонарними
приростами на прямокутниках, розподіли яких не співпадають з роз-
поділами анізотропного дробового броунівського поля.

4. Наведеноприклад гауссівського автомодельного поля з індексомХюр-
ста (0.5,0.5) та стаціонарними приростами, що не є полем Вінера-
Ченцова. Доведено, що таке поле не має незалежних приростів на пря-
мокутниках.

5. Доведено закон нуля та одиниці для полів з ергодичним масштабним
перетворенням, траєкторії яких нормовані нижніми та верхнімимоно-
тонними обмежувальними функціями.

6. Доведено сильні граничні теореми для анізотропних автомодельних
полів. Отримано такі граничні теореми для гауссівських полів.

7. Побудовано верхні максимальні оцінки для гауссівських автомодель-
нихполів зі стаціонарнимиприростаминапрямокутниках.Такі оцінки
отримано для полів, заданих на одиничному квадраті та нормованих
полів, заданих на площині.

8. Доведено теорему про збіжність інтегрального функціоналу типу се-
редньоговідd-вимірногоN -параметричногоанізотропногодробового
броунівського поля.

9. Доведено збіжність нормованого інтегрального функціоналу від d-
вимір-ногоN -параметричного анізотропного автомодельного поля до
локального часу у припущенні, що його неперервний локальний час
існує.
Практичне значення одержаних результатів. Отримані в роботі

результати мають теоретичне значення при подальшому розвитку теорії
автомодельних полів, моделюванні стохастичнихмоделей,щомають ані-
зотропні властивості. Вони можуть бути використані при аналізі власти-
востей статистичних оцінок максимальної вірогідності невідомого пара-
метра зсуву в стохастичному диференціальному рівнянні, що керується
дробовим броунівським рухом.
Практична цінність результатів дисертації полягає у можливості їх за-

стосування в фінансовій математиці, статистичній гідрології, обробці зо-
бражень та для моделювання кліматичних явищ.
Особистий внесок здобувача. Усі основні результати роботи нале-

жать здобувачу. У двох роботах, підготовлених разом із науковим ке-
рівником проф. Мішурою Ю.С., та одній роботі, підготовленій разом з
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проф.КозаченкомЮ.В., останнімналежатьформулювання задач тамето-
дика досліджень, а всі результати отримані здобувачем самостійно. Одна
робота опублікована у співпраці зМішуроюЮ.С.,ШевченкомГ.М., Золо-
тою А.В., де здобувачу належать такі результати: встановлення асимпто-
тичної поведінки гауссівського автомодельного поля, отримання асим-
птотичної поведінки анізотропного дробового броунівськогополя та його
дробової похідної.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної робо-

ти доповідались та обговорювались на наступних наукових семінарах,
міжнародних і всеукраїнських конференціях:
1. The Satellite Summer School to the 7th International Conference on Lévy

Processes. Bedlewo, Poland. 09.07.2013 - 13.07.2013.
2. The 7th International Conference on Lévy Processes: Theory and Applica-

tions. Wroclaw, Poland. 15.07.2013 - 19.07.2013.
3. ThedoctoralSchool“LévyProcessesandAutosimilarity”.Tunis,28.10.2013

- 03.11.2013.
4. International Conference “Lévy Processes and Autosimilarity.” Tunis,

04.11.2013-09.11.2013.
5. Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії ймо-

вірностей та математичноїго аналізу.” Ворохта, Україна. 24.02.2014-
02.03.2014.

6. ХІІ-та Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспі-
рантів та молодих вчених “Шевченківська весна-2014.” Київ, Україна.
25–28.03.2014.

7. П’ятнадцятаміжнароднанауковаконференція ім. акад.МихайлаКрав-
чука. Київ, Україна. 15.05.2014-17.05.2014.

8. Humboldt Kolleg “The Education and Science and their Role in Social and
Industrial Progress of Society.” Київ, Україна. 12.05.2014-17.05.2014.

9. 11th International Vilnius Conference on Probability Theory and Mathe-
matical Statistics. Vilnius, Lithuania. 30.06.2014 - 04.07.2014.

10. 2nd European Actuarial Journal (EAJ) Conference. TU, Vienna, Austria.
10.09.2014-12.09.2014.

11. EMS School on Stochastic Analysis with applications in biology, finance
and physics. Bedlewo, Poland. 06.10.2014-11.10.2014.

12. International Conference “Probability, Reliability and Stochastic Opti-
mization”. м. Київ, Україна. 07.04.2015-10.04.2015.

13. Засідання наукового семінару “Теорія ймовірностей та математична
статистика” при кафедрі теорії ймовірностей, статистики та актуар-
ноїматематикимеханіко-математичногофакультетуКиївськогонаціо-
нального університету імені ТарасаШевченка під керівництвом проф.
МішуриЮ.С. та проф. КозаченкаЮ.В. (м. Київ, Україна, 2015).

14. Засідання наукового семінару “Статистичні проблеми для випадкових
процесів і полів” кафедри математичного аналізу та теорії ймовірно-
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стейНТУУ ”КПІ” під керівництвом проф. КлесоваО.І. та проф. Івано-
ва О.В. (м. Київ, Україна, 2015).

15. Засідання наукового семінару Інституту кібернетики імені В. М. Глу-
шкова НАН України під керівництвом проф. Кнопова П. С. (м. Київ,
Україна, 2015).

16. Засідання наукового семінару з фрактального аналізу Національного
педагогічного університету іменіМ.П. Драгоманова під керівництвом
проф. ПрацьовитогоМ. В. (м. Київ, Україна, 2015).
Публікації. За результатами дисертації опубліковано 12 наукових

публікацій.Зних5статей,опублікованихуфаховихвиданнях[1],[2],[3],[4],
[5], та 7 тез доповідей [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]. Три статті [3], [4],[5]
опубліковані у закордонних виданнях. Стаття [2] опублікована у виданні
України, що включено до наукометричної бази Scopus.
Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти роз-

ділів, розбитих на підрозділи, висновків, списку використаних джерел, та
одного додатку. Обсяг дисертації становить 138 сторінок.

ОСНОВНИЙЗМІСТРОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, вказується
зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, зазначено ме-
ту та задачі дослідження, включаючи його об’єкт та предмет, методи до-
слідження, наукову новизну одержаних результатів та їх практичне значе-
ння, вказано особистий внесок аспіранта, список його публікацій, а також
структуру дисертації.
Першийрозділ дисертації присвячено огляду літератури за темою ди-

сертації. Розкрито історію питань, пов’язаних з тематикою роботи, та на-
ведено огляд основних праць з теми дисертації. Також наведено стислий
огляд тих результатів теорії ймовірностей та теорії випадкових процесів,
які використовуються в дисертації.
У другому розділі дисертації досліджено можливі означення власти-

вості автомодельності для випадкових полів, та досліджено властивості
коваріаційної функції автомодельних полів зі стаціонарними прироста-
ми на прямокутниках.
У першому підрозділі другого розділу вводиться основний об’єкт до-

слідження – анізотропне автомодельне випадкове поле, що задовольняє
означенню 2.
Означення 1. Дійснозначне випадкове поле {X(t), t = (t1, . . . , tN ) ∈

RN} є автомодельним з індексомH > 0, якщо для кожного a > 0

{X(at), t ∈ RN} d
= {aHX(t), t ∈ RN},

де d
= позначає рівність скінченно вимірних розподілів.
Означення2. Дійснозначне випадкове поле{X(t), t ∈ RN} є анізотро-

пним автомодельним з індексом H = (H1, . . . , HN ) ∈ (0,+∞)N , якщо
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для будь-якого a = (a1, . . . , aN ) ∈ (0,+∞)N{
X(a · t), t ∈ RN

} d
=
{
aH1
1 · · · aHN

N X(t), t ∈ RN
}
,

де a · t = (a1t1, . . . , aN tN ) – покоординатний добуток двох векторів a, t.
Означення3. Дійснозначне випадковеполе{X(t), t ∈ RN} є покоорди-

натно автомодельним з індексомH = (H1, . . . , HN ) ∈ (0,+∞)N , якщо
для будь-якого a > 0та 1 ⩽ k ⩽ N{

X(t1, . . . , tk−1, atk, tk+1, . . . , tN ), t ∈ RN
} d
=
{
aHkX(t), t ∈ RN

}
.

Встановлено взаємозв’язок цих означень.
Лема 1. Випадкове поле є анізотропним автомодельним (за означен-

ням 2) тоді і тільки тоді, коли воно є покоординатно автомодельним (за
означенням 3).
Лема2. Нехай випадкове поле{X(t), t ∈ RN} є анізотропнимавтомо-

дельним (за означенням 2) з індексом H = (H1, . . . , HN ) ∈ (0, 1)N . Тоді
X є автомодельним за означенням 1 з індексомH = H1 + · · ·+HN .
У другому підрозділі другого розділу встановлено відповідність між

типом коваріаційної функції та типом властивості автомодельності для
центрованих гауссівських випадкових полів.
Лема 3. Нехай коваріаційні функції C1, C2 : RN × RN → R центро-

ваних гауссівських полів {X1(t), t ∈ RN}та {X2(t), t ∈ RN} відповідно,
мають такі властивості:

(i) Для довільних t, s ∈ RN , a ∈ (0,+∞)2

C1(a · t, a · s) = a2H1
1 · · · a2HN

N C1(t, s),
де 0 < H1 < 1, . . . , 0 < HN < 1.

(ii) Для довільних t, s ∈ RN , a > 0
C2(at, as) = a2HC2(t, s),

де 0 < H < 1.
Тоді X1 є анізотропним автомодельним полем (за означенням 2) з ін-

дексомH = (H1, . . . , HN ),та полеX2 є автомодельним з індексомH за
означенням 1.
Наведемо означення дробових броунівських полів, що є прикладами

гауссівських автомодельних полів.
Означення 4. Дійснозначним дробовим броунівським полем (дробовим

броунівським полемЛеві) з індексомХюрстаH ∈ (0, 1) називається цен-
троване гауссівське автомодельне полеBH = {BH(t), t ∈ RN

+} з коварі-
аційною функцією

E
(
BH(t)BH(s)

)
=

1

2

(
∥t∥2H + ∥s∥2H − ∥t− s∥2H

)
, t, s ∈ RN

+ ,

деRN
+ = [0,+∞)N .

Дробове броунівське поле Леві є автомодельним полем у сенсі означе-
ння 1.
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Означення 5. Дійснозначним анізотропним дробовим броунівським
полем з індексом Хюрста H = (H1, . . . ,HN ), 0 < Hi < 1, i = 1, N
називається центроване гауссівське автомодельне поле BH = {BH(t),
t ∈ RN

+} з коваріаційною функцією

E
(
BH(t)BH(s)

)
= 2−N

N∏
i=1

(
|ti|2Hi + |si|2Hi − |ti − si|2Hi

)
, t, s ∈ RN

+ .

Це поле є анізотропним автомодельним за означенням 2.
У третьому підрозділі другого розділу наведено означення приростів

на прямокутниках.
Означення 6. Розглянемо випадкове полеX = {X(t), t ∈ R2}. Для до-

вільного u = (u1, u2) ∈ R2 та довільного v = (v1, v2) ∈ R2 таких, що
v1 > u1, v2 > u2 визначимо приріст на прямокутнику

∆uX(v) = X(v1, v2)−X(u1, v2)−X(v1, u2) +X(u1, u2).
Поле X має стаціонарні прирости на прямокутниках, якщо для довіль-
ного u = (u1, u1) ∈ R2 : {∆uX(u+ h), h ∈ R2

+}
d
= {∆0X(h),h ∈ R2

+}.
Анізотропне дробове броунівське поле має стаціонарні прирости на

прямокутниках. Для автомодельних полів зі стаціонарними приростами
на прямокутниках встановлено деякі властивості коваріаційної функції.
Зокрема, у третьому підрозділі другого розділу доведено наступну лему.
Лема4. НехайавтомодельнеполеX маєстаціонарніприростинапря-

мокутниках. Тоді для всіх s, t ∈ R2
+ маємо

E [X(t)X(s)] + E [X(t1, s2)X(s1, t2)]

=
1

2

∏
i=1,2

(
t2Hi
i + s2Hi

i − |ti − si|2Hi

)
EX2(1). (1)

У четвертому підрозділі другогорозділу наведено зв’язок автомодель-
них та стаціонарних випадкових полів через перетворення Ламперті. Для
анізотропних автомодельних полів у сенсі означення 2 введено перетво-
рення Ламперті τH у наступному вигляді:

τHX(t) = Z(t) = e−H1t1e−H2t2X(et1 , et2), t ∈ R2. (2)
ТодіZ є центрованим строго стаціонарним полем.
Означення 7. Випадкове поле {U(t), t ∈ RN} є строго стаціонарним,

якщо ∀s ∈ RN

{U(t+ s), t ∈ RN} d
= {U(t), t ∈ RN}.

Коваріаційну функцію поляZ позначено як
R(v) = E[Z(t)Z(t+ v)], t, v ∈ R2. (3)
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Введемо додаткові позначення:
FH(v) = eHv + e−Hv −

∣∣∣ev/2 − e−v/2
∣∣∣2H , v ∈ R,

R0(v) =
∏
i=1,2

(
cosh(Hivi)− 2(2Hi−1) |sinh(vi/2)|2Hi

)
=

1

4

∏
i=1,2

FHi(vi), v ∈ R2,

деH,H1,H2 ∈ (0, 1).

Зауваження 1. Для анізотропного дробового броунівського поля
BH відповідне строго стаціонарне випадкове поле Z = {Z(t) =
e−t1H1e−t2H2BH (et1 , et2) , t ∈ R2} має коваріаційну функціюR0.

Досліджено наявність стаціонарних приростів автомодельного поля в
термінах коваріаційної функції відповідного стаціонарного поля з пере-
творення Ламперті.
Твердження 1. Нехай X = {X(t), t ∈ R2

+} – дійснозначне автомо-
дельне випадкове поле з індексом H = (H1,H2) ∈ (0, 1)2 та R є кова-
ріаційною функцією (3) стаціонарного поля Z з перетворення Ламперті
поляX . Якщо полеX має стаціонарні прирости на прямокутниках, то

R(v) +R(v1,−v2) =
1

2
FH1(v1)FH2(v2) = 2R0(v), v ∈ R2. (4)

Твердження 2. Нехай Z – деяке центроване строго стаціонарне ви-
падкове поле, а його коваріаційна R задовольняє рівність (4) для деяких
(H1,H2) ∈ (0, 1)2.Нехай випадкове полеX визначене з оберненого пере-
творенняЛамперті (2) поляZ якX(t) = tH1

1 tH2
2 Z(ln t1, ln t2), t ∈ R2

+.То-
діX є анізотропним автомодельним полем з індексом (H1,H2) ∈ (0, 1)2

та
E (∆sX(t))2 = (t1 − s1)

2H1(t2 − s2)
2H2

= E (∆0X(t− s))2 , 0 ⩽ s1 ⩽ t1, 0 ⩽ s2 ⩽ t2.

Уп’ятомупідрозділідругогорозділудоведеноосновнийрезультатроз-
ділу— існування такого анізотропного гауссівського автомодельного по-
ля зі стаціонарнимиприростаминапрямокутниках,щоне є анізотропним
дробовим броунівським полем.
Лема5. Припустимо,що існуєтакаковаріаційнафункціяR : R2 → R,

що
(i)R не тотожнаR0.
(ii) ∀v ∈ R2 : R(v) +R(v1,−v2) = 2R0(v).
Тоді існує центроване гауссівське автомодельне випадкове поле

X = {X(t), t ∈ R2
+} з індексом H = (H1,H2) ∈ (0, 1)2, що

має стаціонарні прирости на прямокутниках, та його коваріаційна
функція EX(t)X(s) = tH1

1 sH1
1 tH2

2 sH2
2 R

(
ln t1

s1
, ln t2

s2

)
не співпадає з

1
4

∏
i=1,2

(
|ti|2Hi + |si|2Hi − |ti − si|2Hi

)
.
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В наступній теоремі наведено клас коваріаційних функцій Rθ. Кожна
Rθ може виступати в роліR в попередній лемі. Тобто побудовано клас та-
ких гауссівських автомодельних полів зі стаціонарними приростами на
прямокутниках, що не є анізотропним дробовим броунівським полем.
Теорема 1. Нехай функціяRθ : R2 → R визначається формулою

Rθ(v) =
1

4
FH1(v1)FH2(v2)

×
(
1 + θe−H1|v1|−H2|v2| sinh (H1v1) sinh (H2v2)

)
, (5)

де 0 < H1 < 1, 0 < H2 < 1, θ ∈ R – деякі числа. Тоді
(i) ∀v ∈ R2 : Rθ(v) = Rθ(−v);
(ii)Rθ не тотожнаR0;
(iii) ∀v ∈ R2 : Rθ(v) +Rθ(v1,−v2) = Rθ(v) +Rθ(−v1, v2) = 2R0(v);
(iv) для довільних 0 < H1 < 1, 0 < H2 < 1 існує таке θ ∈ R, що

Rθ(u− v) є додатно визначеною функцією наR4.

Ушостому підрозділі другого розділу наведено приклад анізотропно-
го гауссівського автомодельного поля зі стаціонарними приростами на
прямокутниках з індексомH = (0.5, 0.5),що не є полем Вінера-Ченцова.
Означення 8. Дійснозначним полем Вінера-Ченцова називається цен-

троване гауссівське полеW = {W (t), t ∈ RN
+} з коваріаційноюфункцією

E
(
W (t)W (s)

)
=

N∏
i=1

(
ti ∧ si

)
, t, s ∈ RN

+ .

Твердження 3. Прирости на прямокутниках гауссівського автомо-
дельного поля X з індексом автомодельності H = (0.5, 0.5) та коварі-
аційною функцією

EX(t)X(s) = (t1 ∧ s1)(t2 ∧ s2)
(
1 +

θ

4

t1 − s1
t1 ∨ s1

t2 − s2
t2 ∨ s2

)
(6)

є стаціонарними, але не незалежними.
Метою третього третього розділу є дослідження граничної поведінки

траєкторій анізотропних автомодельних випадкових полів. Зокрема, до-
сліджено властивості ергодичних автомодельних полів.
У першому підрозділі третього розділу введено поняття ергодичного

автомодельного поля.
Для анізотропного автомодельного випадкового поля X = {X(t), t ∈

R2
+} з індексомH = (H1,H2) ∈ (0,+∞)2, для a = (a1, a2) ∈ (0,+∞)2

масштабне перетворення SHa визначається як:(
SHa X

)
(t) = a−H1

1 a−H2
2 X(a · t), t ∈ R2

+. (7)
Означення 9. Нехай T : Ω → Ω - перетворення на ймовірнісному про-

сторі (Ω,F,P). Відображення T , що зберігає міру, є ергодичним, якщо
для кожної множини E ∈ F такої, що P(T−1(E)∆E) = 0 випливає, що
P(E) = 0 або P(E) = 1.
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Будемо називати полеX автомодельним з ергодичниммасштабним пе-
ретворенням, якщо Sa є ергодичним.
Показано зв’язокергодичностімасштабногоперетворення з ергодичні-

стю перетворення зсуву відповідного стаціонарного поля перетворення
Ламперті. Використовуючи цей зв’язок, доведено, що анізотропне дро-
бове броунівське поле є ергодичним.
Твердження 4. НехайBH = {BH(t), t ∈ R2

+}— анізотропне дробове
броунівське поле з індексом H = (H1,H2) ∈ (0, 1)2 (означення 5). Тоді
BH є автомодельним полем з ергодичним масштабним перетворенням.
У другому підрозділі третього розділу введено поняття верхніх та ни-

жніх обмежувальних функцій для траєкторій автомодельних полів.
Для додатної функції g : R2

+ → (0,+∞) розглянемо випадкові події:
E0

g = {ω ∈ Ω : ∃δ = δ(ω) > 0, ∀t, 0 < t1 ∨ t2 < δ : |X(ω, t)| ⩽ g(t)} ,
E∞

g = {ω ∈ Ω : ∃N = N(ω) > 0, ∀t, t1 ∧ t2 > N : |X(ω, t)| ⩽ g(t)} .
Означення 10. Додатнафункція g : R2

+ → (0,+∞) називається верх-
ньою (нижньою) обмежувальною по відношенню до зростання в 0, якщо
P(E0

g) = 1(= 0); верхньою (нижньою) обмежувальноюпо відношеннюдо
зростання на∞, якщо P(E∞

g ) = 1(= 0).

У цьому підрозділі доведено закон нуля та одиниці для ергодичних ав-
томодельних полів, траєкторії яких нормовані обмежувальними функці-
ями з певних класів.
Теорема 2. Нехай функція φ : R2

+ → (0,+∞) є або неспадною або
незростаючою за кожною координатою. Тоді

P(E0
H,φ) = 0 або 1, P(E∞

H,φ) = 0 або 1,
де E0

H,φ (чи E∞
H,φ) позначає E0

g (чи E∞
g ) з функцією g(t) = tH1

1 tH2
2 φ(t),

t ∈ R2
+ таH = (H1,H2) ∈ (0,+∞)2.

В термінах допоміжних функціоналів

L0
Λ,φ = lim sup

t1∨t2→0

|X(t)|
tλ1
1 tλ2

2 φ(t)
, L∞

Λ,φ = lim sup
t1∧t2→∞

|X(t)|
tλ1
1 tλ2

2 φ(t)
отримано закони нуля та одиниці для ергодичних автомодельних полів,
траєкторії яких нормовані повільно змінними функціями.
Лема 6. НехайΛ = (λ1, λ2) ̸= (H1,H2) = H.Якщофункціяφ : R2

+ →
(0,+∞) є повільно змінною

по відношенню до зростання в 0, тодіL0
Λ,φ = 0 або∞ м.н.,

по відношенню до зростання на∞, тодіL∞
Λ,φ = 0 або∞ м.н.

У третьому підрозділі третього розділу доведено основні результати
даногорозділу—сильні граничні теоремидляасимптотичного зростання
траєкторій автомодельних полів.
Позначимо для автомодельного поляX =

{
X (t) , t ∈ R2

+

}
з індексом

H ∈ (0,+∞)2 X∗ (ω) = supt∈[0,1] |X (t, ω)| .
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Теорема 3. Нехай f : R+ → (0,+∞)— неспадна неперервна функція
така, що E [f (X∗)] є скінченним. Нехай неперервна функція φ : R2

+ →
(0,+∞) задовольняє наступні умови

(i) φ є неспадною за кожною координатою,

(ii) lim
x↓1

sup
n,m=1,2,...

φ (xn, xm)

φ (xn−1, xm−1)
= c < +∞,

(iii)
+∞∫
1

dx

xf(φ(x, x))
< +∞.

Тоді
lim sup

s1∧s2→+∞

|X (s)|
sH1
1 sH2

2 φ (s)
⩽ c м.н. (8)

Теорема 4. Нехай g : R+ → (0,+∞)—неперервна незростаюча фун-
кція, така що E [g (X∗)] скінченне. Нехай функція ψ : R2

+ → (0,+∞) є
неперервною та задовольняє умови:

(i) ψ є незростаючою за кожною координатою,

(ii)
∫ +∞

1

dx

xg(ψ(x, x))
< +∞.

Тоді

lim inf
s1∧s2→∞

supt∈[0,s1]×[0,s2]
|X (t)|

sH1
1 sH2

2 ψ (s)
⩾ 1 м.н.

Учетвертомупідрозділітретьогорозділу, якприклад застосуваннядо-
ведених сильних граничних теорем, отримано закони повторного логари-
фму для центрованих гауссівських автомодельних полів.
Застосуємо теорему 3 до центрованого гауссівського автомодельного

поляX = {X(t), t ∈ R2
+} з індексомH = (H1,H2) ∈ (0, 1)2. Наступні

три функції задовольняють умови цієї теореми:
φ1(x) =

√
(2 + δ) ln ln(x1+x2

2 + e),

φ2(x) =
√
(2 + δ) ln (ln

√
x1 + e+ ln

√
x2 + e),

φ3(x) =
√
2 + δ 4

√
ln ln(x1 + e) 4

√
ln ln(x2 + e),

де x = (x1, x2) ∈ R2
+. Тоді

∀i ∈ {1, 2, 3} : lim sup
s1∧s2→∞

|X (s)|
sH1
1 sH2

2 φi (s)
⩽ 1 м.н.

Позначимо [a,b] = [a1, b1] × · · · × [aN , bN ], де a = (a1, . . . , aN ) ∈
RN , b = (b1, . . . , bN ) ∈ RN .Для анізотропного дробового броунівського
поляBH з теореми 4 випливає наступна нерівність

lim inf
s1∧s2→∞

[
ln ln

(
s1+s2

2 + e
)]H

2

sH1
1 sH2

2

sup
t∈[0,s]

∣∣BH (t)
∣∣ ⩾ c м.н.,

деH = min{H1,H2}, а c – деяка стала, що залежить відH.
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У четвертомурозділі побудовано верхні максимальні оцінки для гаус-
сівських автомодельних полів зі стаціонарними приростами на прямоку-
тниках. Такі оцінки отримано для полів, заданих на одиничному квадраті,
та нормованих полів, заданих на площині.
Для досягнення вказаної мети використані результати з теорії гауссів-

ських процесів. Щоб застосувати ці результати, потрібно вибрати відпо-
відний компактний метричний простір (T, ρ) та оцінити дисперсію при-
ростів. Оскільки досліджується анізотропне поле, то природно очікува-
ти, що обрана метрика має різні геометричні характеристики за різни-
ми напрямками. Тому використано дві метрики ρ1(t, s) = maxi=1,2 |ti −
si|, t, s ∈ T ⊂ R2

+ та ρ2(t, s) =
∑

i=1,2 |ti − si|Hi , t, s ∈ T ⊂ R2
+, де

H = (H1,H2) ∈ (0, 1)2 – це індекс автомодельності відповідного випад-
кового поля. Метрика ρ2 відіграє важливу роль у дослідженні анізотро-
пних гауссівських полів та автомодельних випадкових полів.
У першому підрозділі четвертого розділу наведено необхідний для

подальших досліджень результат з теорії гауссівських процесів та дове-
дено оцінку для дисперсії приростів гауссівського автомодельного поля
зі стаціонарними приростами на прямокутниках.
Лема 7. Нехай дійснозначне випадкове поле {X(t), t ∈ R2

+} є авто-
модельним полем з індексом H = (H1,H2) ∈ (0, 1)2 та має стаціо-
нарні прирости на прямокутниках. Нехай EX2(1) = 1, тоді для всіх
s = (s1, s2) ∈ R2

+, t = (t1, t2) ∈ R2
+ маємо(

E [X(t)−X(s)]2
)1/2

⩽ |t1 − s1|H1tH2
2 + |t2 − s2|H2sH1

1 . (9)

У другому підрозділі четвертого розділу отримано один з основних
результатів даного розділу – знайдено верхні максимальні оцінки для га-
уссівськихавтомодельнихполівнапросторі (T, ρ1).Отриманооцінкидля
випадку, колиT є компактом. Зокрема, однією з таких оцінок є нерівність
(10).
Наслідок 1. Нехай дійснозначне гауссівське квадратично інтегров-

не випадкове поле {X(t), t ∈ R2
+} є автомодельним полем з індексом

H = (H1, H2) ∈ (0, 1)2 та має стаціонарні прирости на прямокутни-
ках. НехайEX2(1) = 1, ε > 2таH = min{H1,H2}. Тоді

P

{
sup

t∈[0,1]2
|X(t)| > ε

}
⩽ 8e

2
H + 1

2 ε
4
H exp

{
− 3ε2

2 (41−H + 3)

}
. (10)

Коли T = R2
+, побудовано верхні максимальні оцінки для полів, трає-

кторії яких нормовані монотонними функціями. Зокрема, однією з таких
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оцінок є

P

{
sup
t∈R2

+

|X(t)|
(t1 ∨ t2)H1+H2

√
ln(| ln(t1 ∨ t2)|+ e)

> ε

}

⩽ 16
√
2e2/H−8ε4/H

( ∞∑
k=0

(ln(k + e))
2/H

(k + e)2

)

× exp
{
− 3ε2

4(41−H + 3)
e−2(H1+H2)

}
,

деH = min{H1,H2}.
У третьому підрозділі четвертого розділу отримано інший основний

результат розділу – знайдено верхні максимальні оцінки для гауссівських
автомодельних полів на просторі (T, ρ2). Зокрема, отримано наступну
оцінку на компакті.
Наслідок 2. Нехай дійснозначне гауссівське квадратично інтегров-

не випадкове поле {X(t), t ∈ R2
+} є автомодельним полем з індексом

H = (H1, H2) ∈ (0, 1)2 та має стаціонарні прирости на прямокутни-
ках. НехайEX2(1) = 1, (T, ρ) = ([0, 1]2, ρ2)таQ = 1

H1
+ 1

H2
. Тоді

P

{
sup

t∈[0,1]2
|X(t)| > ε

}
⩽ N1N2ε

2Q exp
{
Q+

3

2 (3 + 41−H)

}
(11)

× exp
{
− 3ε2

2 (3 + 41−H)

}
, ε > 2,

де сталіN1, N2 залежать відH1,H2.

Для нормованих полів доведено наступну оцінку.
Теорема 5. Нехай T = [1,∞)2, ρ = ρ2, а X = {X(t), t ∈ R2

+}
є гауссівським автомодельним полем зі стаціонарними приростами на
прямокутниках. Нехай функція φ : (0,+∞)2 → (0,+∞) є зростаю-
чою за кожною координатою. Припустимо, що для кожного D > 0∑∞

n=0

∑∞
m=0 exp {−Dφ (2n, 2m)} < +∞. Якщо ε > 2

φ(1) ,тоді

P

{
sup

t∈[1,+∞)2

|X(t)|
tH1
1 tH2

2 φ(t)
> ε

}
⩽ C1ε

2Q
∞∑

n=0

∞∑
m=0

φ2Q (2n, 2m)

exp {C2ε2φ2 (2n, 2m)}
,

де сталіC1, C2 залежать відH1,H2.

Уп’ятомурозділі доведено теоремидля асимптотичної поведінки тра-
єкторій гауссівського анізотропного автомодельногополя та знайденопо-
рядок збіжності інтегральнихфункціоналів типу середнього від анізотро-
пного дробового броунівського поля.
У першому підрозділі п’ятого розділу отримано оцінки для асимпто-

тичної поведінки траєкторій автомодельних гауссівських полів.
Теорема 6. Нехай

{
X(t), t ∈ R2

+

}
- гауссівське анізотропне автомо-

дельне поле з індексом (H1,H2). Тоді для кожного δ1 > 0, δ2 > 0 існує
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випадкова величина ξ = ξ(δ1, δ2)така, що
sup
s∈[0,t]

|X(s)| ⩽ tH1
1 tH2

2 (| log t1|+ 1)
δ1(| log t2|+ 1)

δ2ξ(δ1, δ2). (12)

Як наслідок, дані результати застосовано до асимптотичної поведінки
траєкторій анізотропного дробового броунівського поля та його дробової
похідної.
У другому підрозділі п’ятогорозділу наведено основний результат да-

ного розділу – знайдено нормування для збіжності інтегрального фун-
кціоналу типу середнього для d-вимірногоN -параметричного дробового
броунівського поля.
Означення 11. Випадкове поле {XH,d(t), t ∈ RN

+} зі значеннями в Rd

визначається як
XH,d =

(
XH

1 , . . . , X
H
d

)
,

деXH
1 , . . . , X

H
d є незалежними копіями дійснозначного випадкового поля

{XH
0 (t), t ∈ RN

+}. Якщо {XH
0 (t), t ∈ RN

+} є автомодельним з індексом
H = (H1, . . . , HN ) ∈ (0,+∞)N , то будемо називати {XH,d(t), t ∈ RN

+}
d-вимірним автомодельним полем з індексомH.
Означення 12. d-вимірним анізотропним дробовим броунівським по-

лем з індексом Хюрста H = (H1, . . . ,HN ) ∈ (0, 1)N будемо називати
випадкове полеBH,d = {BH,d(t), t ∈ RN

+},що визначається як
BH,d =

(
BH

1 , . . . , B
H
d

)
,

деBH
1 , . . . , B

H
d – незалежні копії дійснозначного анізотропного дробово-

го броунівського поля {BH
0 (t), t ∈ RN

+} з індексом ХюрстаH.
Теорема 7. Нехай {BH,d(s), s ∈ RN

+} – d-вимірне N -параметричне
анізотропне дробове броунівське поле з індексом Хюрста H
= (H, . . . ,H),H ∈ (0, 1). Нехай V : Rd → R - обмежена борелівська
функція. Позначимо

JH,d(V,T) := E
∫
[0,T]

V (BH,d(s))ds, де T = (T1, . . . , TN ) ∈ RN
+ . (13)

Тоді
(i) якщо d − 1

H > 0 та Ṽ :=
∫
Rd V (x)∥x∥ 1

H −ddx < +∞, то при
min{Ti, i = 1, N} → ∞

JH,d(V,T)
(log(T1 · · ·TN ))

N−1
→ Ṽ

2
1

2H πd/2

1

2H

1

(N − 1)!
Γ

(
d

2
− 1

2H

)
;

(ii) якщо d = 1
H та V :=

∫
Rd V (x)dx < +∞,то

JH,d(V,T)
(log(T1 · · ·TN ))

N
→ V

(2π)d/2N !
, min{Ti, i = 1, N} → ∞;

(iii) якщо d− 1
H < 0та V < +∞,то

JH,d(V,T)
(T1 · · ·TN )1−Hd

→ V

(
1

1−Hd

)N

, min{Ti, i = 1, N} → ∞.
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Удругомупідрозділіп’ятогорозділу отримано збіжність нормованого
інтегральногофункціоналу від d-вимірногоN -параметричного анізотро-
пного автомодельного поля до локального часу у припущенні, що його
неперервний локальний час існує.
Теорема 8. Нехай {XH,d(s), s ∈ RN

+} – d-вимірне автомодельне поле
з індексом H = (H1, . . . , HN ) ∈ (0,+∞)N , для якого існує неперервний
локальний час {L(x, t), x ∈ Rd, t ∈ RN

+}. Тоді для довільної обмеженої
функції f : Rd → R, такої що f :=

∫
Rd f(x)dx < ∞, та для довільного

t ∈ RN
+ виконується:

λ(H1+···+HN )d−N

∫
[0,λt]

f(XH,d(s))ds W→ fL(0, t), λ→ ∞. (14)

ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі отримано важливі результати, які дозволяють
описати асимптотичну поведінку та потраєкторні властивості автомо-
дельних дробових випадкових полів, а саме:

• дослідженоковаріаційну структуруполів зі стаціонарнимиприро-
стами на прямокутниках;

• вивчено асимптотичну поведінку верхніх максимальних ймовір-
ностей, траєкторій та інтегральних функціоналів.

Основні результати дисертаційної роботи:
1. Доведено лему, що встановлює еквівалентність означення анізотро-

пної та покоординатної властивостей автомодельності випадкових по-
лів.

2. Доведено твердження, що характеризує наявність стаціонарних при-
ростів автомодельного поля в термінах коваріаційної функції відпо-
відного стаціонарного поля з перетворення Ламперті.

3. Сконструйовано клас коваріаційних функцій, та відповідно, клас та-
ких гауссівських автомодельних випадкових полів зі стаціонарними
приростами на прямокутниках, розподіли яких не співпадають з роз-
поділами анізотропного дробового броунівського поля.

4. Наведеноприклад гауссівського автомодельного поля з індексомХюр-
ста (0.5,0.5) та стаціонарними приростами на прямокутниках, що не
є полем Вінера-Ченцова. Доведено, що таке поле не має незалежних
приростів на прямокутниках.

5. Доведено закон нуля та одиниці для полів з ергодичним масштабним
перетворенням, траєкторії яких нормовані нижніми та верхнімимоно-
тонними обмежувальними функціями.

6. Доведено сильні граничні теореми для анізотропних автомодельних
полів. Отримано такі граничні теореми для гауссівських полів.

7. Побудовано верхні максимальні оцінки для гауссівських автомодель-
них полів зі стаціонарними приростами. Такі оцінки отримано для по-
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лів, заданих на одиничному квадраті та нормованих полів, заданих на
площині.

8. Доведено теорему про збіжність інтегрального функціоналу типу се-
редньоговідd-вимірногоN -параметричногоанізотропногодробового
броунівського поля.

9. Доведено збіжність нормованого інтегрального функціоналу від d-
вимір-ногоN -параметричного анізотропного автомодельного поля до
локального часу у припущенні, що його неперервний локальний час
існує.
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АНОТАЦІЯ

Макогін В.І.Асимптотична поведінка та потраєкторні властивості
автомодельних дробовихвипадковихполів.— Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-матема-

тичних наук за спеціальністю 01.01.05 — теорія ймовірностей і матема-
тична статистика. — Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2015.
Дисертаційна робота присвячена дослідженню теорії автомодельних

випадкових полів, анізотропних гауссівських полів, дробових броунів-
ських полів, їх асимптотичній поведінці та потраєкторним властивостям.
Встановлено зв’язок між різними означеннями автомодельності ви-

падкових полів.
Доведено існування таких гауссівських автомодельних випадкових

полів зі стаціонарними приростами на прямокутниках, розподіли яких не
співпадають з розподілами анізотропного дробового броунівського поля.
Знайдено достатні умови того, що монотонні функції є нижніми та

верхніми обмежувальними функціями для автомодельних випадкових
полів з ергодичним масштабним перетворенням. Доведено сильні гра-
ничні теореми для анізотропних автомодельних полів. Отримано закони
повторного логарифма для автомодельних гауссівських полів.
Побудовано верхні максимальні оцінки для гауссівських автомодель-

них полів зі стаціонарними приростами на прямокутниках
Доведено теорему про збіжність інтегрального функціоналу типу се-

реднього від d-вимірного N -параметричного анізотропного дробово-
го броунівського поля. Доведено збіжність нормованого інтегрального
функціоналу від d-вимірного N -параметричного анізотропного автомо-
дельного поля до локального часу у припущенні, що його неперервний
локальний час існує.
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Ключові слова: автомодельні випадкові поля, коваріаційна функція,
анізотропне дробове броунівське поле, стаціонарні прирости на прямо-
кутниках, верхні максимальні ймовірності.

АННОТАЦИЯ

Макогин В.И. Асимптотическое поведение и потраекторные свой-
ства автомодельныхдробных случайныхполей.— Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-матема-

тических наук по специальности 01.01.05— теория вероятностей и мате-
матическая статистика. — Киевский национальный университет имени
Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины, Киев,
2015.
Диссертация посвящена исследованию теории автомодельных слу-

чайных полей, анизотропных гауссовских полей, дробных броуновских
полей, их асимптотическому поведению и потраекторным свойствам.
Установлена связь между разными определениями автомодельности

случайных полей.
Доказано существование таких гауссовских автомодельных случай-

ных полей со стационарными приращениями на прямоугольниках, рас-
пределения которых не совпадают с распределениями анизотропного
дробного броуновского поля.
Найдены достаточные условия того, что монотонные функции есть

нижними и верхними ограничительными функциями для автомодель-
ных случайных полей с эргодическим масштабным преобразованием.
Доказаны сильные предельные теоремы для анизотропных автомодель-
ных полей. Получены законы повторного логарифма для гауссовских ав-
томодельных полей.
Построены верхние максимальные оценки для гауссовских автомо-

дельных полей со стационарными приращениями на прямоугольниках.
Доказано теорему про сходимость интегрального функционала типа

среднего от d-измеримого N -параметрического анизотропного дробно-
го броуновского поля. Доказано сходимость нормированного интеграль-
ного функционала от d-измеримогоN -параметрического анизотропного
автомодельного поля к локальному времени в предположении, что его
непрерывное локальное время существует.
Ключевые слова: автомодельные случайные поля, ковариационная

функция, анизотропное дробное броуновское поле, стационарные при-
ращения на прямоугольниках, верхные максимальные оценки.
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ABSTRACT

MakoginV.І.Asymptotic behaviour and sample paths properties of self-
similar fractional random fields.—Manuscript.
Thesis for the degree of candidate in physical and mathematical sciences in

speciality 01.01.05 – probability theory and mathematical statistics. – Taras
Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science
of Ukraine, Kyiv, 2015.
The work is devoted to the investigation of theory of self-similar random

fields, anisotropic Gaussian random fields, fractional Brownian sheets, their
asymptotic behaviour and sample paths properties.
Self-similar randomfields that areanextensionof self-similar stochasticpro-

cessesareconsidered. The interconnectionbetweendifferentdefinitions for the
self-similar field has been established. In this work we deal with anisotropic
self-similar random fields whichmeans that their indexes of self-similarity are
different for different coordinates. FractionalBrownian sheets are one example
of such Gaussian anisotropic self-similar random fields.
It is well known that the fractional Brownian motion is a unique Gaussian

self-similar process with stationary increments. In this work the existence of
Gaussian self-similar random fields with stationary rectangular increments,
that are not fractional Brownian sheets, has been proved. So, it was proved that
the structure of self-similar Gaussian fields can be substantially more involved
than the structure of self-similar Gaussian processes. In order to establish the
main result, some properties of covariance function for self-similar fields with
rectangular increments have been proved and the class of covariance functions
with specific properties were constructed. Also, using Lamperti transforma-
tion, properties of covariance function for the corresponding stationary fields
were obtained.
The example of Gaussian self-similar random field of indexH = (0.5, 0.5)

with stationary rectangular increments, that is not a Brownian sheet, has been
presented. This new field does not have independent rectangular increments in
contrast to the Brownian sheet.
The notions of upper and lower functions for the sample paths of the random

field have been introduced. The zero–one law for self-similar random fields
with normalized sample paths by such functions in the case of growth at 0 and
at∞ has been proved. As it is for the stochastic processes, it is also assumed
the ergodicity of the scaling transformation. The ergodicity property should be
proved independently for every particular case and this can be easily done for
the stationary fields and processes. The interconnection between the scaling
transformation for the self-similar random field and the shift transformation
for the corresponding stationary field from Lamperti transformation has been
investigated. It is also shown that the fractional Brownian sheet has the ergodic
scaling transformation.
The obtained results give the sufficient conditions for the monotonic func-

tion to be upper or lower one for the self-similar random fields with ergodic
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scaling transformation. The strong limit theorems for the asymptotic growth of
the sample paths of the self-similar random fields have been proved. Examples
of iterated log-type limits for theGaussian self-similar random fields have been
obtained.
For theGaussianself-similar randomfieldswithstationary rectangular incre-

ments the uppermaximal probabilitieswere constructed. The upper bounds for
such probabilities for the normalized fields defined onR2

+ have been derived.
For d-dimensional fractional Brownian sheet withN -parameters a theorem

on the convergence of the integral mean-type functional have been proved.
Also, we proved the weak convergence of integral functional of d-dimensional
anisotropic self-similar random fields with N -parameters to the local time
when its continuous local time exists.
Keywords: self-similar randomfields, covariance function, fractionalBrow-

nian sheet, stationary rectangular increments, upper maximal probabilities.


