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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Регресiйний аналiз — це важливий роздiл математи-
чної та прикладної статистики: див. наприклад, енциклопедичнi посiбники
С.Р. Рао (2001), Н. Дрейпера та Г. Смiта (1986), С.А. Айвазяна та В.С.Мхита-
ряна (1998).

Нелiнiйний регресiйний аналiз, який використовує адекватнiшi нелiнiй-
нi вiдносно параметрiв моделi, — це принципове вдосконалення класичного
лiнiйного регресiйного аналiзу, розвиток якого стимулюється великою кiль-
кiстю прикладних задач у рiзних галузях природничих та соцiальних на-
ук, таких як теорiя турбулентностi, метеорологiя, гiдрологiя, геофiзика, ста-
тистична радiофiзика, хiмiчна кiнетика, економетрика, фiнанси, соцiологiя
тощо. Зробимо посилання тiльки на монографiї з математичних проблем
нелiнiйного регресiйного аналiзу I. Барда (1974), Д.А. Ратковського (1983),
А.Р. Галланта (1987), Д.М. Бейтса та Д.Г. Уотса (1988), О.В. Iванова (1997).

Задача оцiнювання невiдомих параметрiв сигналу у моделях спостере-
жень «сигнал плюс шум» є важливою проблемою статистики випадкових
процесiв. Математичнi моделi такого типу в статистицi i називають регресiй-
ними моделями.

У диcертацiйнiй роботi розглядається значно складнiша нелiнiйна модель
регресiї, в тому сенсi, що випадковий шум є локальним перетворенням сильно
залежного стацiонарного гауссiвського процесу.

Вивчення випадкових процесiв з кореляцiєю, яка спадає з гiперболiчною
швидкiстю, тобто процесiв з неiнтегровними коварiацiйними функцiями, при-
зводить до складних ймовiрнiстних та статистичних задач. Протягом остан-
нiх двох десятирiч спостерiгається серйозний прогрес у теоретичному осми-
сленнi явища сильної залежностi. З iншого боку, нещодавнi прикладнi дослi-
дження пiдтвердили, що данi наукових областей, згаданих вище, демонстру-
ють сильну залежнiсть: див. книги Дж.Берана (2013), М.М.Леоненка (1999),
П.Доухана та iнш. (2003), якi мiстять огляди та бiблiографiю з тематики
сильної залежностi, розпочату ще М.Розенблаттом (1956).

В сучаснiй теорiї статистичного оцiнювання чiльне мiсце займає оцiнка
квантильної регресiї, або оцiнка Коенкера-Бассетта (Г. Бассетт, Р.Коенкер
(1978)), що визначається за допомогою несиметричної функцiї втрат, та є
оцiнкою невiдомого параметра — квантиля спостережень. Теорiя цих оцiнок
розвивалась в роботах Р.Коенкера (2005), Lingxin Hao, Д.O.Неймана (2007),
К.Давiно, М.Фурно, Д.Вiстокко (2013).

В якостi об’єкта дослiджень в дисертацiї обрано модель квантильної ре-
гресiї рiвня β ∈ (0, 1), причому «похибки» спостережень мають нульове ма-
тематичне сподiвання. Це звужує iдею квантильної регресiї, але надає мо-
жливiсть розглядати звичайнi моделi регресiї з несиметричними похибками
спостережень i отримувати робастнi оцiнки Коенкера-Бассетта параметрiв
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регресiї, використовуючи функцiю втрат ρβ(x) (означення див. нижче). Вар-
то зауважити, що оцiнка Коенкера-Бассетта узагальнює оцiнку найменших
модулiв у тому розумiннi, що оцiнка найменших модулiв є оцiнкою невiдомо-
го параметра медiани рiзнорозподiлених спостережень. Для введеної моделi
в роботi дослiджено асимптотичну поведiнку оцiнки Коенкера-Бассетта та
оцiнки найменших модулiв, зокрема, доведено консистентнiсть та асимпто-
тичну нормальнiсть. Таким чином, напрямок дослiджень дисертацiйної ро-
боти є актуальним як з теоретичної точки зору, так i з точки зору можливих
застосувань.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацiйна робота виконана на кафедрi математичного аналiзу та тео-

рiї ймовiрностей Нацiонального технiчного унiверситету України «Київський
полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського» в рамках держбюджетної
науково-дослiдної роботи № 2810Ф «Дослiдження асимптотичних властиво-
стей псевдорегулярних функцiй та узагальнення процесiв вiдновлення» (но-
мер державної реєстрацiї 0115U000371).

Мета та задачi дослiдження.
Метою роботи є подальший розвиток теорiї оцiнювання параметрiв фун-

кцiї регресiї в моделях iз випадковим шумом, що є локальним перетворенням
гаусciвського стацiонарного процесу.

Об’єктом дослiдження є модель регресiї з неперервним часом та опи-
саним вище випадковим шумом.

Предметом дослiдження є асимптотичнi властивостi оцiнки Коенкера-
Бассетта та оцiнки найменших модулiв параметрiв нелiнiйних моделей регре-
сiї.

У роботi розглянуто такi задачi:
• дослiдження умов консистентностi та асимптотичної нормальностi оцiн-
ки Коенкера-Бассетта для регресiйної моделi з випадковим шумом, який
є локальним функцiоналом вiд гауссiвського стацiонарного процесу;

• вивчення граничного розподiлу iнтегралiв вiд локальних нелiнiйних пе-
ретворень гауссiвського стацiонарного процесу з сингулярним спектром,
зважених градiєнтом функцiї регресiї;

• дослiдження умов консистентностi та асимптотичної нормальностi оцiн-
ки найменших модулiв для регресiйної моделi з випадковим шумом, який
є локальним функцiоналом вiд гауссiвського стацiонарного процесу.
Методика дослiдження.
У роботi використано розклади у ряди за полiномами Чебишова-Ермiта

функцiоналiв вiд гауссiвського випадкового процесу, метод фрагментацiї па-
раметричної множини, що належить Хьюберу, багатовимiрну центральну
граничну теорему для кратних стохастичних iнтегралiв Вiнера-Iто, дiаграм-
ну формулу. Застосовано також методи нелiнiйного регресiйного аналiзу, по-
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няття спектральної мiри функцiї регресiї, iзонормального процесу, хаотичних
розкладiв.

Наукова новизна одержаних результатiв.
Усi отриманi у дисертацiї результати є новими. Зокрема,

• знайдено достатнi умови консистентностi оцiнки Коенкера-Бассетта па-
раметрiв нелiнiйної моделi регресiї;

• одержано достатнi умови µ−припустимостi спектральної щiльностi (с.щ.)
сильно залежного стацiонарного процесу, де µ — спектральна мiра функ-
цiї регресiї;

• доведено асимптотичну нормальнiсть iнтеграла вiд нелiнiйного локаль-
ного перетворення гауссiвського стацiонарного процесу з сингулярним
спектром, зваженого градiєнтом функцiї регресiї;

• отримано достатнi умови асимптотичної нормальностi оцiнки Коенкера-
Бассетта параметрiв нелiнiйної моделi регресiї;

• отримано властивостi консистентностi та асимптотичної нормальностi
оцiнки найменших модулiв параметрiв нелiнiйної моделi регресiї з ви-
падковим шумом, що є нелiнiйним локальним перетворенням сильно за-
лежного гауссiвського стацiонарного процесу;

• знайдено достатнi умови консистентностi та асимптотичної нормальностi
оцiнки найменших модулiв параметрiв нелiнiйної моделi регресiї з сильно
залежним гауссiвським стацiонарним процесом.

Практичне значення одержаних результатiв.
Результати, отриманi в дисертацiї, мають теоретичний характер. Вони

можуть бути застосованi в рiзних галузях природничих, економiчних, тех-
нiчних наук, де виникає проблема оцiнювання парамерiв нелiнiйних моделей
регресiї.

Особистий внесок здобувача.
Усi результати дисертацiйної роботи отримано здобувачем самостiйно. За

результатами дисертацiї автором опублiкувано п’ять робiт, з них три у спiв-
авторствi з науковим керiвником Iвановим О.В., у яких Iванову О.В. нале-
жить постановка задач та загальне керiвництво роботою. Також одну робо-
ту опублiковано у спiвавторствi з Iвановим О.В., Леоненком М.М. та Руїз-
Медiною М.Д. У дисертацiї з цiєї роботи наводяться лише результати автора
дисертацiї.

Апробацiя результатiв.
Результати дисертацiйної роботи доповiдались та обговорювались на

• I, II, IV, V-iй мiжунiверситетських конференцiях з математики та фiзи-
ки для студентiв та молодих вчених (м. Київ, 2009 р., 2011 р., 2015 р.,
2016 р.);
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• XIII, XVI, XVII-iй мiжнародних наукових конференцiях iменi академiка
М. Кравчука (м. Київ, 2010 р., 2015 р., 2016 р.);

• Український математичний конгрес — 2009 (до 100 - рiччя вiд дня наро-
дження Миколи М. Боголюбова) (м. Київ, 2009 р.);

• Мiжнароднiй конференцiї «Modern Stochastic: Theory and Applications
II» (м. Київ, 2010 р.);

• Мiжнароднiй конференцiї «Probability, Reliability and Stochastic Optimi-
zation» (м. Київ, 2015 р.);

• Мiжнароднiй конференцiї «Stochastic Processes in Abstract Spaces» (м.
Київ, 2015 р.);

• Мiжнароднiй конференцiї «International workshop on limit theorems in
probability theory, number theory, and mathematical statistics in honour of
Prof. V.V.Buldygin» (м. Київ, 2016 р.);

• засiданнi наукового семiнару «Теорiя випадкових процесiв» при кафедрi
математичного аналiзу i теорiї ймовiрностей НТУУ «КПI» (керiвник –
д.ф.-м.н., проф. В.В. Булдигiн) (м.Київ, 2011 р.);

• засiданнi наукового семiнару з «Статистичнi проблеми для випадкових
процесiв i полiв» при кафедрi математичного аналiзу i теорiї ймовiрно-
стей НТУУ «КПI iм. Iгоря Сiкорського» (керiвники – д.ф.-м.н. проф.
О.I. Клесов, д.ф.-м.н. проф. О.В. Iванов) (м.Київ, 2017 р.);

• засiданнi наукового семiнару вiддiлу математичних методiв дослiдження
операцiй Iнституту кiбернетики iм. В.М. Глушкова НАН України (керiв-
ник – член-корр. НАН України, д.ф.-м.н. проф. П.С. Кнопов) (м. Київ,
2017 р.);

• сумiсному засiданнi наукових семiнарiв «Теорiя ймовiрностей i матема-
тична статистика» кафедри теорiї ймовiрностей, статистики i актуарної
математики КНУ iм. ТарасаШевченка (керiвники – д.ф.-м.н. проф.Ю.С.
Мiшура, д.ф.-м.н. проф. Ю.В. Козаченко) та «Асимптотичнi методи в
статистицi» кафедри математичного аналiзу КНУ iм. Тараса Шевченка
(керiвники – д.ф.-м.н. проф. О.Г. Кукуш, д.ф.-м.н. проф. Р.Є. Майборо-
да) (м. Київ, 2017 р.).

Публiкацiї.
За результатами дисертацiйної роботи опублiковано 17 наукових публi-

кацiй. З них 5 статей, опублiкованих у фахових виданнях, [1–5], та 12 тез
доповiдей [6–17]. Двi статтi [3, 5] опублiкованi у закордонних виданнях, що
включенi до наукометричної бази Scopus. Статтi [2, 4] опублiкованi у видан-
нях України, англомовнi переклади яких включено до наукометричної бази
Scopus.

Структура та обсяг дисертацiї.
Дисертацiя складається зi вступу, огляду лiтератури, 5 роздiлiв, розбитих

на пiдроздiли, висновкiв та списку використаних джерел, що мiстить 178



5

найменувань. Обсяг дисертацiї становить 151 сторiнку друкованого тексту, в
тому числi — 121 сторiнка основного тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обгрунтовано актуальнiсть теми дисертацiї, сформульовано ме-
ту та завдання дослiдження, коротко викладено змiст основної частини ро-
боти та наукову новизну одержаних результатiв.

У першому роздiлi дисертацiйної роботи наведено огляд лiтератури за її
темою.

Другий роздiл дисертацiї присвячено дослiдженню властивостi конси-
стентностi оцiнки Коенкера-Бассетта та µ−припустимостi с.щ. сильно зале-
жного випадкового процесу.

У пiдроздiлi 2.1 отримано достатнi умови консистентностi оцiнки Коенкера-
Бассетта.

Припустимо, що спостереження мають вигляд

X(t) = g(t, θ) + ε(t), t ≥ 0, (1)

де g : [0,+∞) × Θγ → R – неперервна функцiя, Θγ =
⋃
‖a‖<1

(Θ + γa), γ > 0

– деяке число, Θ ⊂ Rq – вiдкрита опукла обмежена множина параметрiв,
яка мiстить θ, Θc– замикання в Rq множини Θ. Вiдносно ε(t) припустимо
наступне.

A1. ε(t), t ∈ R, — локальний функцiонал вiд гауссiвського стацiонарного
процесу ξ(t), тобто ε(t) = G(ξ(t)), де G(x), x ∈ R, — борельова функцiя,
причому

E ε(0) = 0, E ε2(0) <∞. (2)

A2. ξ(t), t ∈ R, — дiйсний неперервний в середньому квадратичному ви-
мiрний стацiонарний гауссiвський процес, який визначено на ймовiрнiсному
просторi (Ω,F,P), E ξ(0) = 0.

A3. Коварiацiйна функцiя (к. ф.) гаусciвського процесу ξ у припущеннi
A2 має вигляд

E ξ(t)ξ(0) = B(t) =
r∑
j=0

AjBαj ,χj(t), t ∈ R, r ≥ 0, (3)

де Aj ≥ 0, j = 0, r,
∑r

j=0Aj = 1,

Bαj ,χj(t) =
cos(χjt)

(1 + t2)αj/2
, αj ∈ (0, 1) j = 0, r,

0 ≤ χ0 < χ1 < ... < χr < +∞, E ξ2(t) = B(0) = 1,
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а с. щ. f має форму

f(λ) =
r∑
j=0

Ajfαj ,χj(λ), λ ∈ R, (4)

де для j = 0, r

fαj ,χj(λ) =
c1(αj)

2

[
Kαj−1

2

(|λ+ χj|)|λ+ χj|
αj−1

2 +Kαj−1

2

(|λ− χj|)|λ− χj|
αj−1

2

]
,

λ ∈ R,

c1(α) =
2(1−α)/2

√
πΓ
(
α
2

) , Kν(z) =
1

2

∞∫
0

sν−1exp

{
−1

2

(
s+

1

s

)
z

}
ds, z ≥ 0, ν ∈ R,−

модифiкована функцiя Бесселя 2-го роду поряку ν.
Позначимо через F (x) функцiю розподiлу (ф. р.) ε(0).
A4. F (0) = β, β ∈ (0, 1).
Введемо функцiю

ρβ(x) =

{
βx, x ≥ 0,

(β − 1)x, x < 0.
, β ∈ (0, 1).

Означення 1. Оцiнкою Коенкера-Бассетта невiдомого параметра θ ∈
Θ, одержаною за спостереженнями X(t), t ∈ [0, T ], виду (1) та функцi-
єю втрат ρβ(x), x ∈ R, називається будь-який випадковий вектор θ̂T =

θ̂T (X(t), t ∈ [0, T ]) ∈ Θc, для якого

QT (θ̂T ) = min
τ∈Θc

QT (τ), QT (τ) =

T∫
0

ρβ (X(t)− g(t, τ)) dt, (5)

де Θc замикання Θ в Rq.
За введених умов до моделi (1) оцiнка θ̂T iснує (див. Л.Шметтерер (1976)).
Нехай g(t, τ) двiчi неперервно диференцiйовна за τ ∈ Θγ та похiднi

gi(t, τ) =
∂

∂τi
g(t, τ)

при кожному фiксованому τ ∈ Θc неперервнi за t на [0,∞], а похiднi

gil(t, τ) =
∂2

∂τi∂τl
g(t, τ),
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локально iнтегровнi з квадратом за t,

d2
T (θ) = diag

(
d2
iT (θ)

)q
i=1

, d2
iT (θ) =

T∫
0

g2
i (t, θ)dt, (6)

lim
T→∞

T−1/2diT (θ) > 0, d2
il,T (τ) =

∫ T

0

g2
il(t, τ)dt, τ ∈ Θc, i, l = 1, q.

Здiйснимо замiну змiнних у функцiї регресiї u = T−1/2dT (θ)(τ − θ) i по-
кладемо

h(t, u) = g(t, θ + T 1/2d−1
T (θ)u),

вважаючи, що θ є iстинним значенням параметра. При цьому параметрична
множина Θ переходить у ŪT (θ) = T−1/2dT (θ)(Θ−θ). Сенс такої замiни поля-
гає в тому, що оцiнка Коенкера-Бассетта θ̂T переходить у нормований вектор
ūT = T−1/2dT (θ)(θ̂T − θ).

Позначимо Q∗T (u) = QT

(
θ + T 1/2d−1

T (θ)u
)
, u ∈ Ū c

T (θ),

V c(r) = {u ∈ Rq : ‖u‖ ≤ r},

ΦkT (u1, u2) =

T∫
0

|h(t, u1)− h(t, u2)|k dt, u1, u2 ∈ Ū c
T (θ), k ≥ 1,

ε(t) = ε+(t) + ε−(t), де ε+(t) = ε(t)χ{ε(t) ≥ 0}, ε−(t) = ε(t)χ{ε(t) < 0}.
Введемо подальшi умови.
B1. (i) Для довiльних ε > 0 та r > 0 iснує δ = δ(r, ε) > 0 таке, що для

достатньо великих T (T > T0)

sup
u1,u2∈V c(r)

⋂
Ūc
T

(θ),

‖u1−u2‖≤δ

T−1Φ1T (u1, u2) ≤ ε. (7)

(ii) Для довiльного r > 0 iснує стала σ(r) <∞ така, що для T > T0

sup
u∈V c(r)

⋂
Ū cT (θ)

T−1Φ2T (u, 0) ≤ σ(r). (8)

C1. Для довiльного r > 0 iснує ∆(r) > 0 таке, що для T > T0

inf
u∈Ū cT (θ)\V c(r)

T−1 EQ∗T (u) ≥ E ε+(0) + ∆(r), (9)

причому для деякого r0 > 0 ∆(r0) = a0 E ε
+(0) + ∆0,

де a0 > 2 та ∆0 > 0 – деякi числа.
Нехай α = min

0≤j≤r
αj, де αj– константи з умови A3.
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Теорема 1. Нехай ε(t) задовольняє умови A1 – A4 та виконано при-
пущення B1 та C1. Тодi для довiльного r > 0

P(‖ūT‖ ≥ r) = O (B (T )) при T →∞. (10)

Нехай

0 < lim
T→∞

T−1/2diT (θ) ≤ lim
T→∞

T−1/2diT (θ) <∞, i = 1, q. (11)

Тодi умову C1 iдентифiкованостi параметрiв можна сформулювати на-
ступним чином:

C1′.Для довiльного r > 0 iснує ∆(r) > 0 таке, що для T > T0 виконується
нерiвнiсть

inf
u∈Ū cT (θ)\V c(r)

T−1 EQ∗T (u) ≥ E ε+(0) + ∆(r). (12)

Це випливає з того факту, що у разi виконання спiввiдношень (11) нема
потреби у доведеннi Теореми 1 оцiнювати ймовiрнiсть P(‖ūT‖ ≥ r0), тому що
множина Θ є обмеженою.

Наслiдок 1. Нехай ε(t) задовольняє умови A1 – A4 та виконано
припущення B1, C1′ та (11). Тодi для довiльного r > 0

P(‖ūT‖ ≥ r) = O (B (T )) при T →∞. (13)

У пiдроздiлi 2.2 доведено теорему про µ− припустимiсть с.щ. стацiонар-
ного випадкового шуму з сингулярним спектром.

Нехай θ ∈ Θ – фiксоване значення параметра, L(R) – σ-алгебра вимiр-
них за Лебегом пiдмножин R. Розглянемо на (R,L(R)) сiм’ю комплексних
матричних мiр µT (dλ, θ) = µT (λ, θ)dλ з матричними щiльностями вiдносно
мiри Лебега

µT (λ, θ) =
(
µklT (λ, θ)

)q
k,l=1

,

µklT (λ, θ) = gkT (λ, θ)glT (λ, θ)

 +∞∫
−∞

∣∣gkT (λ, θ)
∣∣2 dλ · +∞∫

−∞

∣∣glT (λ, θ)
∣∣2 dλ

− 1
2

,

gkT (λ, θ) =

T∫
0

eiλtgk(t, θ)dt, ∇g(t, θ) = (gk((t, θ))
q
k=1.

B2. Сiм’я мiр µT (dλ, θ) слабко збiгається при T →∞ до додатно означе-
ної матричної мiри µ(dλ, θ).

Означення 2 (У. Гренандер (1954), I.А. Iбрагiмов, Ю.А. Розанов (1970)).
Мiра µ(dλ, θ) називається спектральною мiрою функцiї регресiї g(t, θ).
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Нехай к. ф. B(t) = E ξ(t)ξ(0) iнтегрована на R (випадок слабкої зале-
жностi ξ(t)). Тодi процес ξ(t), t ∈ R, має обмежену та неперервну с. щ.
f(λ), λ ∈ R, та

K(T ) = d−1
T (θ)

 T∫
0

T∫
0

B(t− s)∇g(t, θ)∇∗g(s, θ)dtds

 d−1
T (θ) =

= 2π

+∞∫
−∞

f(λ)µT (λ, θ)dλ −→
T→∞

2π

+∞∫
−∞

f(λ)µ(λ, θ)dλ = K, (14)

якщо вiрне B2.
У випадку, коли к. ф. B(t) не iнтегровна абсолютно, а с. щ. iснує, то

вона може втратити властивiсть обмеженостi, тому граничний перехiд у (14)
треба обгрунтовувати.

Означення 3 (I.А. Iбрагiмов, Ю.А. Розанов (1970)). С. щ. f називає-
ться µ-припустимою, якщо вона iнтегрована за мiрою µ, тобто всi елемен-

ти матрицi
+∞∫
−∞

f(λ)µ(λ, θ)dλ набувають скiнченних значень, та виконується

спiввiдношення

+∞∫
−∞

f(λ)µT (λ, θ)dλ −→
T→∞

+∞∫
−∞

f(λ)µ(λ, θ)dλ. (15)

Наступнi двi умови стосуються функцiї f , µ-припустимiсть якої розгля-
дається у цьому роздiлi. Множина iндексiв J в наступних умовах I,II,B3,
взагалi кажучи, може бути однiєю з трьох множин {−m,m}, {−m,m} \ {0},
{0}. Дамо формулювання для J = {−m,m}.

I. С. щ. f ∈ C (R \ {λj, j ∈ J}) , λ−j = −λj, j = 1,m,
0 = λ0 < λ1 < ... < λm <∞ задовольняє вимозi

lim
λ→λj

f(λ) |λ− λj|1−αj = aj > 0, (16)

αj ∈ (0, 1), j ∈ J, αj = α−j, aj = a−j, j = 1,m.
Iз (16) випливає, що для будь-яких ε > 0 та j ∈ J iснує δj = δj(ε) > 0

таке, що f(λ) <
aj+ε

|λ−λj |1−αj
при |λ− λj| < δj. Тодi якщо |λ− λj| < δj, то

{λ : f(λ) > c} ⊂

{
λ : |λ− λj| <

(
aj + ε

c

) 1
1−αj

}
= Vj(c), (17)
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причому c повинно задовольняти нерiвнiсть
(aj+ε

c

) 1
1−αj ≤ δj, або

c ≥ aj + ε

δ
1−αj
j (ε)

= cj(ε).

II. Нехай ε0 > 0 фiксовано. Iснує таке c0 ≥ max
j∈J

cj(ε0) що для c ≥ c0

{λ : f(λ) > c} ⊂
⋃
j∈J

Vj(c). (18)

Iз (17) бачимо, що для достатньо великих c (нехай вже для c ≥ c0) околи
Vj(c), j ∈ J, у (18) не перетинаються та |Vj(c)| ↓ 0 при c→∞, j ∈ J.

B3. Для T > T0

d−1
kT (θ) max

λ∈Vj(c0)

∣∣gkT (λ, θ)
∣∣ ≤ hjk <∞, j ∈ J, k = 1, q. (19)

Зауважимо,що виконання (19) можна вимагати для j = 1,m, тому що
V−j = −Vj(c0), j = 1,m, завдяки парностi с. щ. f.

Теорема 2. Якщо виконано умови B2, B3, I, II та f iнтегровна за
мiрою µ, то f є µ-припустимою функцiєю.

К. ф. (3) задовольняє умови теореми 2.
У третьому роздiлi дисертацiйної роботи доведено, що деякi iнтегральнi

функцiонали вiд нелiнiйних перетворень Ψ(ξ(t)) гауссiвського стацiонарного
процесу ξ(t) мають нормальний граничний розподiл.

У пiдроздiлi 3.1 розглянуто допомiжну модель регресiї

Y (t) = g(t, θ) + Ψ(ξ(t)), t ≥ 0, (20)

де функцiя регресiї g така ж сама як в моделi (1), Ψ : R → R— борельова
функцiя. Вiдносно ξ(t), t ∈ R, вимагатимемо виконання умов A2, A3.

Означення 5. Функцiя Ψ ∈ L2(R, ϕ(x)dx) має ермiтiв ранг
Hrank(Ψ) = m, якщо C1(Ψ) 6= 0 i m = 1, або для m ≥ 2
C1(Ψ) = ... = Cm−1(Ψ) = 0, Cm(Ψ) 6= 0, де Ck(Ψ) =

∫
R

Ψ(x)Hk(x)ϕ(x)dx.

A5. Функцiя Ψ ∈ L2(R, ϕ(x)dx), тобто EΨ2(ξ(0)) <∞,
i C0(Ψ) = EΨ(ξ(0)) = 0.

A6. (i) Hrank(Ψ) = 1, α > 1
2 ,

або (ii) Hrank(Ψ) = m, αm > 1,
де α = minαj, j = 0, r, а αj, j = 0, r,– числа з умови A3.
За умовA5, А6 процес Ψ(ξ(t)) допускає в гiльбертовому просторi L2(Ω,F,P)

розклад в ряд

Ψ(ξ(t)) =
∞∑
k=m

Ck(Ψ)

k!
Hk(ξ(t)), (21)
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якщо Hrank(Ψ) = m ≥ 1.
У пiдроздiлi 3.3 доведено центральну граничну теорему для зважених

нелiнiйних перетворень гауссiвських стацiонарних процесiв iз сингулярним
спектром, тобто асимптотичну при T →∞ нормальнiсть вектора

ζT = d−1
T (θ)

T∫
0

∇g(t, θ)Ψ(ξ(t))dt. (22)

Наступна умова поширює умову B2.
B4. (i) Iснує µ(dλ, θ) — спектральна мiра функцiї регресiї g(t, θ).

(ii) С.щ. f(λ), λ ∈ R, випадкового процесу ξ(t) є µ-припустимою.
Нехай для j ≥ 2

f ∗j(λ) =

∫
Rj−1

f(λ− λ2 − ...− λj)
j∏
i=2

f(λi)dλ2...dλj

j−та згортка с.щ. f(λ) випадкового процеса ξ(t), f ∗1(λ) ≡ f(λ).

C2. Матрицi Mj =
+∞∫
−∞

f ∗j(λ)µ(dλ, θ), j ≥ 1, додатно визначенi.

Введемо додаткову умову
B5. Для T > T0

d−1
iT (θ) max

0≤t≤T
|gi(t, θ)| ≤ ki(θ)T

−1/2, i = 1, q. (23)

Основним результатом роздiлу 3 є наступна центральна гранична теоре-
ма.

Теорема 3. Нехай виконуються умови A2, A3, A5, A6, B4, B5, C2.
Тодi випадковий вектор (22) збiгається за розподiлом при T → ∞ до га-
уссiвського випадкового вектора ζ з нульовим середнiм i коварiацiйною ма-
трицею

Ξ = 2π
∞∑
j=m

C2
j (Ψ)

j!

+∞∫
−∞

f ∗j(λ)µ(dλ, θ).

При отриманнi цього факту використовувались поняття iзонормального
процесу, центральна гранична теорема ( the 4th moment CLT) Нуаларта-
Пеккатi-Тудора, дiаграмна формула.

Четвертий роздiл присвячено доведенню асимптотичної нормальностi
оцiнки Коенкера-Бассетта. У цьому роздiлi ми продовжуємо розглядати мо-
дель (1). Нехай
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A7. Випадкова величина ε(0) має обмежену щiльнiсть p(x) = F ′(x), яка
задовольняє умовам

|p(x)− p(0)| ≤ H|x|, p(0) > 0,

де H <∞ - деяка константа.
Позначимо

gi(t, τ) = gi(t, θ + T 1/2d−1
T (θ)u) = hi(t, u),

gil(t, τ) = gil(t, θ + T 1/2d−1
T (θ)u) = hil(t, u), i, l = 1, q,

Φ
(i)
T (u1, u2) =

T∫
0

(hi(t, u1)− hi(t, u2))
2dt, i = 1, q, u1, u2 ∈ Ū c

T (θ).

У наступному припущеннi використано позначення (6).
B6. Для T > T0

(i) sup
τ∈Θc

sup
0≤t≤T

|gi(t, τ)|
diT (θ)

≤ kiT−1/2, (24)

(ii) sup
τ∈Θc

dil,T (τ)

diT (θ)dlT (θ)
≤ kilT−1/2. (25)

Позначимо

IT (θ) =

d−1
iT (θ)d−1

lT (θ)

T∫
0

gi(t, θ)gl(t, θ)dt

q

i,l=1

, θ ∈ Θ.

Матриця IT (θ) є симетричною та невiд’ємно визначеною. Якщо IT (θ) до-
датно визначена, то нехай I−1

T (θ) = ΛT (θ), λmin(IT (θ)) > 0 — найменше вла-
сне число IT (θ).

Iз умови B4(i) випливає, що IT (θ) −→
T→∞

∞∫
−∞

µ(dλ, θ), а остання матриця

додатно визначена за означенням спектральної мiри µ. Таким чином, iснує
таке λ0 > 0, що для T > T0 λmin(IT (θ)) ≥ λ0.

Нехай l1, ..., lq — додатнi напрями координатних вiсей. Розглянемо векто-
ри Q±T (τ) з координатами

Q±iT (τ) = d−1
iT (θ)

(
∂

∂(±li)

)
QT (τ), i = 1, q,

або

Q±iT (τ) = ±d−1
iT (θ)

T∫
0

gi(t, τ)(χ{X(t) ∗ g(t, τ)} − β)dt, i = 1, q.
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де
”
∗“позначає

”
≤“, якщо 〈∇g(t, τ), l〉 ≥ 0, i

”
<“, якщо 〈∇g(t, τ), l〉 < 0.

Зауважимо, що

Q+
T (τ) = −Q−T (τ) = d−1

T (θ)

T∫
0

∇g(t, τ)(χ{X(t) < g(t, τ)} − β)dt

майже напевно для детермiнованого τ, алеQ+
T (θ̂T ) може не збiгатися з−Q−T (θ̂T ).

Введемо також вектори EQ±T (τ) з координатами

EQ±iT (τ) = ±d−1
iT (θ)

T∫
0

gi(t, τ)[F (g(t, τ)− g(t, θ))− β]dt, i = 1, q.

Завдяки умовi A4, очевидно, EQ±T (θ) = 0.

Теорема 4. Нехай виконано умови A1-A4, A6(i), A7, B4, B6 та ОКБ
θ̂T є консистентною в сенсi Tеореми 1. Тодi асимптотичний при T → ∞
розподiл вектора dT (θ)(θ̂T − θ) збiгається з асимптотичним розподiлом,
якщо вiн iснує, вектора −p−1(0)ΛT (θ)Q+

T (θ).

Доведення даної теореми базується на наступних трьох лемах.
Введемо позначення

Q∗±T (u) = Q±T (θ + T 1/2d−1
T (θ)u), (26)

z±T (θ, u) =

∥∥Q∗±T (u)−Q∗±T (0)− EQ∗±T (u)
∥∥

1 +
∥∥EQ∗±T (u)

∥∥ .

Лема 3. При виконаннi умов A1-A4, A6(i), A7, B6 для довiльного ε >
0 та достатньо малих r > 0

P

(
sup

u∈V c(r)∩Ū cT (θ)

z±T (θ, u) > ε

)
−→
T→∞

0. (27)

При доведеннi Леми 3 використовується метод фрагментацiї параметри-
чної множини, який належить Хьюберу (1964, 1967).

Покладемо
EQ±T (θ̂T ) = EQ±T (τ)

∣∣
τ=θ̂T

. (28)

Лема 4. При виконаннi умов Теореми 4 для довiльного ε > 0

P
(
‖Q±T (θ) + EQ±T (θ̂T )‖ > ε

)
−→
T→∞

0. (29)

Лема 5. За умов Теореми 4 для довiльного ε > 0

P
(
‖EQ+

T (θ̂T )− p(0)IT (θ)dT (θ)(θ̂T − θ)‖ > ε
)
−→
T→∞

0. (30)
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Iз теорем 3 та 4 випливає наступний результат.
Теорема 5. Нехай виконано умови A1-A4, A6(i), A7, B4, B6, C2 та

оцiнка Коенкера-Бассетта θ̂T є конcистентною в сенсi Теореми 1. Тодi нор-
мована оцiнка Коенкера-Бассетта dT (θ)(θ̂T − θ) асимптотично нормальна
N (0,∆) з коварiацiйною матрицею

∆ =
2π

p2(0)

 +∞∫
−∞

µ(dλ, θ)

−1 ∞∑
j=1

C2
j (Ψ)

j!

+∞∫
−∞

f ∗j(λ)µ(dλ, θ)

 +∞∫
−∞

µ(dλ, θ)

−1

,

(31)
де

Ψ(x) = β − χ {G(x) < 0} , x ∈ R. (32)

У п’ятому роздiлi дисертацiї розглянуто частинний випадок оцiнки Коенкера-
Бассетта при β = 1

2 , а саме, оцiнку найменших модулiв. У пiдроздiлi 5.1
встановлено властивостi оцiнки найменших модулiв для моделi (1).

Означення 9. Оцiнкою найменших модулiв невiдомого параметра θ ∈ Θ,
одержаною за спостереженнями X(t), t ∈ [0, T ], виду (1) називається будь-
який випадковий вектор θ̂T = θ̂T (X(t), t ∈ [0, T ]) ∈ Θc, для якого

QT (θ̂T ) = min
τ∈Θc

QT (τ),

QT (τ) =

T∫
0

ρ 1
2

(X(t)− g(t, τ)) dt =
1

2

T∫
0

|X(t)− g(t, τ)| dt. (33)

У пiдроздiлi 5.2 дослiджено асимптотичнi властивостi оцiнки найменших
модулiв у моделi регресiї з гауссiвським стацiонарним шумом. Розглянемо
нелiнiйну регресiйну модель

X(t) = g(t, θ) + ξ(t), t ≥ 0, (34)

в якiй функцiя g така ж, як в моделi (1), а процес ξ(t) задовольняє умовам
A2, A3.

Теорема 9. Нехай ξ(t) задовольняє умови A2, A3. Якщо виконуються
припущення B1 та C1, то для довiльного r > 0

P(‖ūT‖ ≥ r) = O (B (T )) при T →∞,

тобто нормована оцiнка найменших модулiв ūT = T−
1
2dT (θ)(θ̂T−θ) є слабко

консистентною.
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Теорема 10. Нехай виконано умови A2, А3, A6(i), B4, B6, та оцiнка
найменших модулiв θ̂T є консистентною в сенсi Теореми 9. Тодi асимпто-
тичний при T →∞ розподiл вектора dT (θ)(θ̂T − θ) збiгається з асимпто-
тичним розподiлом, якщо вiн iснує, вектора

−
√

2πΛT (θ)Q+
T (θ) = −

√
2πΛT (θ)d−1

T (θ)

T∫
0

∇g(t, θ)(χ{ξ(t) < 0} − 1

2
)dt.

Сформулюємо теорему про асимптотичну нормальнiсть оцiнки наймен-
ших модулiв.

Теорема 11. Нехай виконано умови A2, A3, A6(i), B4, B6, C2, та
оцiнка найменших модулiв θ̂T є консистентною в сенсi Теореми 9. Тодi
нормована оцiнка найменших модулiв dT (θ)(θ̂T − θ) асимптотично при
T →∞ нормальна N (0,Γ)

Γ = 2πΛ ·

 +∞∫
−∞

(
f(λ) +

∞∑
n=1

(2n− 1)!!

(2n+ 1)(2n)!!
f ∗(2n+1)(λ)

)
µ(dλ, θ)

 · Λ, (35)

де Λ =

(
+∞∫
−∞

µ(dλ, θ)

)−1

.

У пiдроздiлi 5.3 наведено деякi приклади функцiй G(x), якi можуть бу-
ти використанi в означеннi випадкового шуму ε(t) = G(ξ(t)) регресiї (1) та
задовольняють умову A7.

Результатом даного пiдроздiлу є те, що в якостi функцiй G(x), x ∈ R,
не можна брати функцiї, похiдна яких дорiвнює нулю хоча б в однiй точцi,
тому що в цьому випадку p(x) буде мати сингулярнiсть(ностi) i не буде задо-
вольняти умовi A7, яка використовується при доведеннi асимптотичної нор-
мальностi оцiнки Коенкера-Бассетта. А це, в свою чергу, призводить до того,
що функцiя Ψ(x) = β − χ{G(x) < 0} має ермiтiв ранг m = Hrank(Ψ) = 1.

ВИСНОВКИ

Дисертацiйну роботу присвячено вивченню асимптотичних властивостей
оцiнки Коенкера-Бассетта та її важливого частинного випадку оцiнки най-
менших модулiв моделей регресiї з неперервним часом та шумом, що є не-
лiнiйним локальним перетворенням гауссiвського стацiонарного, можливо,
сильно залежного випадкового процесу. Зокрема,

— знайдено достатнi умови консистентностi оцiнки Коенкера-Бассетта;
— отримано достатнi умови µ−припустимостi с.щ. сильно залежного ви-

падкового процесу;
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— задачу про знаходження асимптотичного розподiлу нормованої оцiнки
Коенкера-Бассетта зведено до простiшої задачi знаходження асимптотичного
розподiлу одного iнтегралу вiд породженого випадковим шумом iндикатор-
ного процесу, зваженого градiєнтом функцiї регресiї;

— доведено багатовимiрну центральну граничну теорему для зважених
iнтегралiв вiд нелiнiйних перетворень гаусiвського стацiонарного випадково-
го процесу з сингулярним спектром.

— отримано асимптотичний розподiл нормованої оцiнки Коенкера-Бассетта
з використанням попередньо доведеної центральної граничної теореми;

— дослiджено асимптотичнi властивостi оцiнки найменших модулiв як
частинного, при β = 1

2 , випадку оцiнки Коенкера-Бассетта.
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АНОТАЦIЯ

Савич I.М. Асимптотичнi властивостi оцiнок Коенкера-Бассетта
параметра нелiнiйної регресiї з сильно залежним випадковим шу-
мом. - Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математич-
них наук за спецiальнiстю 01.01.05 – теорiя ймовiрностей i математична ста-
тистика. - Київський нацiональний унiверситет iменi ТарасаШевченка, МОН
України, Київ, 2017.

Дисертацiйну роботу присвячено вивченню асимптотичних властивостей
оцiнки Коенкера-Бассетта параметрiв нелiнiйних моделей регресiї з непе-
рервним часом та випадковим шумом, що є локальним функцiоналом вiд
гауссiвського стацiонарного процесу з сингулярним спектром. Доведено тео-
рему про слабку консистентнiсть оцiнки Коенкера-Бассетта.

Для доведення асимптотичної нормальностi оцiнки Коенкера-Бассетта,
крiм консистентностi, отримано та використано наступнi важливi резуль-
тати. По-перше, з урахуванням явища сильної залежностi шуму знайдено
достатнi умови µ−припустимостi спектральної щiльностi вказаного процесу.
По-друге, доведено теорему редукцiї, яка зводить задачу отримання асим-
птотичного розподiлу оцiнки Коенкера-Бассетта до задачi отримання асим-
птотичного розподiлу iнтеграла вiд породженого випадковим шумом iндика-
торного процесу, зваженого градiєнтом функцiї регресiї. По-третє, отримано
центральну граничну теорему для зважених iнтегралiв вiд нелiнiйних пере-
творень гауссiвського стацiонарного випадкового процесу з сингулярним спе-
ктром. У доведеннi останнього результату було використано багатовимiрну
центральну граничну теорему Нуаларта-Пеккатi-Тудора для сiм’ї векторiв
кратних стохастичних iнтегралiв Вiнера-Iто та дiаграмну технiку.

В дисертацiї також дослiджено асимптотичнi властивостi оцiнки наймен-
ших модулiв як частинного випадку оцiнки Коенкера-Бассетта.

Ключовi слова: нелiнiйна модель регресiї, локальне перетворення га-
уссiвського стацiонарного процесу, коварiацiйна функцiя, спектральна щiль-
нiсть, оцiнка Коенкера-Бассетта, оцiнка найменших модулiв, консистентнiсть,
спектральна мiра функцiї регресiї, µ−припустимiсть, iзонормальний процес,
ермiтiв ранг, асимптотична нормальнiсть, дiаграмна формула.
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параметра нелинейной регрессии с сильно зависимым случайным
шумом. - Рукопись.
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Диссертационная работа посвящена изучению асимптотических свойств
оценки Коенкера-Бассетта параметров нелинейных моделей регрессии с не-
прерывным временем и случайным шумом, который является локальным
функционалом от гауссовского стационарного процесса с сингулярным спе-
ктром. Доказана теорема о слабой состоятельности оценки Коенкера-Бассетта.

Для доказательства асимптотической нормальности оценки Коенкера-
Бассетта, кроме состоятельности, получены и использованы следующие ва-
жные результаты. Во-первых, найдены достаточные условия µ− допустимо-
сти спектральной плотности указанного процесса. Во-вторых, доказана тео-
рема редукции, которая сводит задачу получения асимптотического распре-
деления оценки Коенкера-Бассетта к задаче получения асимптотического ра-
спределения интеграла от порожденного случайным шумом индикаторного
процесса, взвешенного градиентом функции регрессии. В-третьих, получена
центральная предельная теорема для взвешенных интегралов от нелиней-
ных преобразований гауссовского стационарного случайного процесса с син-
гулярным спектром. В доказательстве последнего результата были исполь-
зованы многомерная центральная предельная теорема Нуаларта-Пеккати-
Тудора для семейства векторов кратных стохастических интегралов Винера-
Ито и диаграммная техника.

В диссертации также исследованы асимптотические свойства оценки наи-
меньших модулей как частного случая оценки Коенкера-Бассетта.

Ключевые слова: нелинейная модель регрессии, локальное преобразо-
вание гауссовского стационарного процесса, ковариационная функция, спе-
ктральная плотность, оценка Коенкера-Бассетта, оценка наименьших мо-
дулей, состоятельность, спектральная мера функции регрессии, µ− допу-
стимость, изонормальний процесс, эрмитов ранг, асимптотическая нормаль-
ность, диаграммная формула.

ABSTRACT

Savych I.N. Asymptotic properties of Koenker-Bassett estimator
of parameter of nonlinear regression with strongly dependent random
noise. – Manuscript.

Thesis for candidate degree in physical and mathematical sciences by
speciality 01.01.05 – probability theory and mathematical statistics. - Kyiv
National Taras Shevchenko University, MES of Ukraine, Kyiv, 2017.

The thesis is devoted to the study of time continuous nonlinear
regression models parameters Koenker-Bassett estimator asymptotic
properties when the random noise is a local functional of Gaussian stationary
process with singular spectrum. In the modern theory of statistical inference the
estimator of quantile regression, or the Koencker-Bassett estimator, occupies an
important place and is an estimator of observations unknown quantiles being



20

defined using asymmetric loss function. In the thesis a simplifying assumption
on the equality to zero of observations errors is made. This narrows the idea of
quantile regression but provides an opportunity to consider ordinary
regression models with asymmetric errors of observations, and receive robust
Koenker-Bassett etimators of regression parameters.

Some sufficient conditions on sharpened weak consistency of the Koenker-
Bassett estimator are obtained. Two different cases of unbounded and bounded
parametric sets are considered as well as different types of estimator
normalization.

To prove Koenker-Bassett estimator asymptotic normality besides consistency
the following important results are obtained and utilized. Firstly, taking into
account the phenomenon of the noise strong dependence sufficient conditions on
indicated process spectral density µ−admissibility are formulated, where µ is
a spectral measure of nonlinear regression function. These sufficient conditions
are fulfilled for spectral density of our regression model if the sets of measure µ
atoms and spectrum singularity points do not intersect. The last fact gives an
opportunity to write down in explicit form the covariance matrix of Koenker-
Bassett estimator limiting normal distribution. Secondly, the reduction theorem
is proved that reduces the problem of Koenker-Bassett estimator asymptotic
distribution obtaining to the problem of asymptotic distribution obtaining for
integral of an indicator process generated by random noise and weighted by
regression function gradient. In the proof of reduction theorem the Huber method
of parametric set partition and expansions in Fourier series by Hermite
polynomials have been used. Thirdly, a central limit theorem for weighted integrals
of nonlinear transformations of Gaussian stationary random process with singular
spectrum is obtained. In the proof of the last result the Nualart-Peccati-Tudor
multivariate central limit theorem for a family of vectors of Wiener-Ito multiple
stochastic integrals over isonormal process generated by the random noise and
diagram machinery were used.

In the thesis the least moduli estimator asymptotic properties are investigated
as a partial case of Koenker-Bassett estimator. In particular a new formula for the
least moduli estimator limiting normal distribution covariance matrix is derived
for Gaussian stationary random process with singular spectrum taken in the
capacity of the model noise. Besides it is proved that under conditions imposed
on the model the Hermite rank of local nonlinear transformation of Gaussian
process must be equal to one. Correspondent examples of functions that specify
the local transformation of a stationary Gaussian process are given in the text.

Key words: nonlinear regression model, local transformation of Gaussian
stationary process, covariance function, spectral density, Koenker-Bassett
estimator, least moduli estimator, consistency, spectral measure of regression
function, µ−admissibility, isonormal process, Hermite rank, asymptotic
normality, diagram formula.


