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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Комп’ютерне моделювання є ефективним засобом 

відтворення та передбачення різних явищ та процесів, що відбуваються в 

навколишньому середовищі. Оскільки в основі комп’ютерного моделювання 

лежать математичні моделі, тому задача побудови таких моделей та дослідження 

їх загальних властивостей і надалі залишається актуальною. Загальні методи 

чисельного моделювання випадкових процесів та полів активно почали 

розроблятись в другій половині ХХ століття. Від тоді ж розширюється область їх 

застосування, що також обумовлює актуальність досліджень в цьому напрямку. 

Зокрема, С.М. Ермаковим та Г.О. Михайловим розроблені моделі, що 

використовуються в обчислювальній математиці; Ю.І. Палагіним та А.С. 

Шалигіним побудовані моделі, що використовуються в метеорології та 

машинобудуванні; Г.І. Марчук та Г.О. Михайлов запропонували моделі, що 

використовуються в ядерній фізиці та ін. 

Багато нових методів моделювання випадкових процесів та полів 

запропоновано Г.О. Михайловим та його учнями, серед яких метод подвійної 

рандомізації, метод побудови моделей випадкових полів по точкових потоках, 

метод розбиття та рандомізації спектру. 

В роботах М. Й. Ядренка та його учнів (З. О.Вижви., Г. Рахімова) 

досліджується моделювання ізотропних та однорідних випадкових полів на 

площині та на сфері. Для оцінки точності використовуються оцінки моментів. 

Дослідженням точності та надійності побудованих моделей гауссових 

стаціонарних процесів, а також оцінками збіжності моделей за ймовірністю в 

різних функціональних просторах займається Ю. В. Козаченко та його учні 

Л. Ф. Козаченко, А. О. Пашко, І. В. Розора, А. М. Тегза та інші. 

Більшість фізичних та соціальних явищ залежать від багатьох факторів, тому 

при їх моделюванні потрібно відтворити процеси та поля, що є сумою великого 

числа випадкових факторів, дія кожного з яких незалежна, тому, як випливає з 

центральної граничної теореми, ці процеси можна вважати гауссовими. При 

побудові моделей конкретних процесів та полів за допомогою методу розбиття та 

рандомізації спектру отримуємо моделі, які є субгауссовими. Це є якісною 

відмінністю цього методу від інших, оскільки при цьому коваріаційна функція 

моделі співпадає з коваріаційною функцією процеса (поля), а для більшості інших 

методів ця властивість не виконується. Більше того, побудовані моделі процесів та 

полів збігаються за ймовірністю до гауссових. 

В даній роботі розглядаються гауссові нестаціонарні випадкові процеси та 

поля, а також однорідні та ізотропні випадкові поля. За допомогою методу 

розбиття та рандомізації спектру побудовано моделі таких процесів та полів. В 

роботі також досліджуються точність та надійність побудованих моделей в 

просторі неперервних функцій та просторі 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках державної бюджетної дослідницької 

наукової теми № 11БФ038-02 “Еволюційні системи: дослідження аналітичних 

перетворень, випадкових флуктуацій та статистичних закономірностей”, що 

виконується на кафедрі теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики 

механіко-математичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, і входить до комплексного тематичного плану 

науково-дослідних робіт “Сучасні математичні проблеми природознавства, 

економіки та фінансів” (номер державної реєстрації № 011Ш006561). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка теоретичних 

основ побудови методів моделювання випадкових процесів та полів, побудова 

моделей, що наближають випадкові процеси та поля із заданою надійністю та 

точністю в просторах С(Т) та                  .    В роботі вивчаються наступні задачі: 

— побудова моделей гауссових нестаціонарних випадкових процесів та 

полів за допомогою методу розбиття та рандомізації спектру; 

— дослідження точності та надійності моделі гауссового нестаціонарного 

процесу в просторі С(Т); 

— побудова моделі однорідного та ізотропного випадкового поля, а також 

дослідження її точності та надійності в С(Т); 

— отримання умов збіжності моделей деякких дробових випадкових 

процесів за ймовірністю в просторі С(Т); 

— дослідження точності та надійності побудованих моделей гауссових 

нестаціонарних процесів та полів в 1),( pTLp  ; 

— моделювання однорідного та ізотропного випадкового поля із заданою 

точністю та надійністю в просторі 1),( pTLp . 

Об’єктом дослідження є гауссові нестаціонарні випадкові процеси та 

поля, а також однорідні та ізотропні випадкові поля. 

Предметом дослідження є точність та надійність побудованих 

субгауссових моделей в різних функіональних просторах. 

Методи дослідження. В роботі використано методи теорії моделювання 

випадкових процесів та полів, теорії субгауссових випадкових процесів та полів, 

а також аналітичний апарат математичного аналізу. 

Наукова новизна одержаних результатов. Основними науковими 

результатами, що виносяться на захист, є такі: 

— розроблено модифікований метод розбиття та рандомізації спектру для 

побудови нестаціонарних випадкових процесів та полів; 

— запропоновано нову модель гауссового нестаціонарного випадкового 

процесу, яка наближає його із заданою точністю та надійністю в просторі 

С(Т); 

— вперше побудовано моделі гауссових нестаціонарних процесів та полів, які 
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наближають їх із заданою точністю та надійністю в просторі 1),( pTLp ; 

— запропоновано нову модель однорідного та ізотропного випадкового поля, 

яка наближає його із заданою надійністю та точністю в просторі 

1),( pTLp ; 

— отримано нові умови при яких модель однорідного та ізотропного 

випадкового поля наближає його із заданою надійністю та точністю в 

просторі С(Т); 

— вперше досліджено умови збіжності моделі деяких дробових випадкових 

процесів за ймовірністю в просторі С(Т). 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної 

роботи мають теоретичне значення та практичне застосування в багатьох 

природничих та соціально-економічних науках, зокрема в фінансовій математиці, 

метеорології, геофізиці, геології, радіотехніці, машинобудуванні, при 

випробуванні різних механізмів. 

Особистий внесок здобувача. Доведення всіх результатів, що виносяться 

на захист дисертації отримані автором самостійно. За результатами 

дисертаційної роботи опубліковано 6 робіт, з яких одна у співавторстві з 

науковим керівником, професором Ю. В. Козаченком. Йому належать 

постановка задачі, пропозиції щодо методів її розв’язання та аналіз отриманих 

результатів. Одна робота опублікована у співавторстві з А. М. Тегзою. В цій 

роботі здобувачем отримано оцінки моментів k-порядку субгауссових випадкових 

величин, які використовуються при дослідженні точності та надійності 

побудованої моделі. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювались на таких наукових конференціях: 

— П’ятнадцята всеукраїнська (десята міжнародна) студентська наукова 

конференція з прикладної математики та інформатики (м. Львів, 

Україна, 2012); 

— Shevchenkivska vesna 2013. XI International Interdisciplinary Scientific 

Conference of Students and Young Scientists (Kyiv, Ukraine, 2013); 

— Одинадцята відкрита наукова конференція інституту прикладної 

математики та фундаментальних наук (м. Львів, Україна, 2013); 

— Всеукраїнська наукова конференція “Сучасні проблеми теорії 

ймовірностей та математичного аналізу” (м. Івано-Франківськ, Україна, 

2014); 

— П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла 

Кравчука (м. Київ, Україна, 2014); 

— VII Міжнародна школа-семінар “Теорія прийняття рішень” (м. Ужгород, 

Україна, 2014); 

— III Міжнародна науково-практична конференція “Математика в 
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сучасному технічному університеті ” (м. Київ, Україна, 2014); 

—  International Conference “Probability, Reliability and Stochastic 

Optimization” (Kyiv, Ukraine, 2015); 

та наукових семінарах: 

— засіданні наукового семінару “Теорія ймовірностей та математична 

статистика ” кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної 

математики механіко-математичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом 

проф. Мішури Ю. С. та проф. Козаченка Ю. В. (м. Київ, Україна, 2015); 

— засіданні наукового семінару “Статистичні проблеми для випадкових 

процесів і полів ” кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей 

фізико-математичного факультету НТУУ "КПІ" під керівництвом проф. 

Клесова О. I. та проф. Іванова О. В. (м. Київ, Україна, 2015); 

— засіданні наукового семінару “Теорія стохастичних процесів та їх 

застосування ” кафедри теоретичної та прикладної статистики 

механіко-математичного факультету Львівського національного 

університету імені Івана Франка під керівництвом проф. Єлейка Я. I. (м. 

Львів, Україна, 2015); 

— засіданні наукового семінару кафедри теорії ймовірностей і ма-

тематичного аналізу математичного факультету ДВНЗ “Ужгородський 

національний університет ” під керівництвом проф. Слюсарчука П. В. (м. 

Ужгород, Україна, 2015); 

— засіданні наукового семінару кафедри вищої математики фізико- 

математичного інституту Національного педагогічного університету імені 

М. П. Драгоманова під керівництвом проф. Працьовитого М. В. (м. Київ, 

Україна, 2015); 

Публікації. За результатами дисертації опубліковано 14 робіт: 

— 6 статей, дві з яких [3, 6] надруковано в іноземних журналах, одна 

робота [5] опублікована в українському фаховому виданні, яке 

індексоване в наукометричній базі SCOPUS та три статті [1, 2, 4] 

опубліковано в наукових виданнях з переліку затвердженого МОН 

України; 

— 8 тез доповідей на міжнародних і вітчизняних наукових конференціях 

[7]-[14]. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, семи розділів, 

які містять підрозділи, висновків та списку використаних джерел, який 

нараховує 139 найменувань, містить 3 рисунки. Повний обсяг роботи становить 

152 сторінки, із них список використаних джерел займає 16 сторінок. 

Подяка. Автор дисертації висловлює щиру подяку своєму науковому 

керівнику, доктору фізико-математичних наук, професору Юрію Васильовичу 
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Козаченку за постановку розглянутих у дисертації задач, постійну увагу та 

підтримку в роботі. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, вказано зв’язок роботи з 

науковими планами, програмами темами, визначено мету і завдання 

дослідження, об’єкт, предмет, методи дослідження, коротко викладені основні 

результати роботи та окреслено можливі практичні застосування одержаних 

результатів. Крім того, у вступі подано опис особистого внеску здобувача, 

відомості про апробацію результатів та перелік публікацій автора. 

У першому розділі наведено огляд літератури за темою дисертаційного 

дослідження та спорідненими питаннями. Висвітлено сучасний стан вивчення 

проблем, схожих до тих, що розглядаються у дисертаційній роботі. 

Другий розділ присвячено побудові моделей гауссових нестаціонарних 

випадкових процесів із заданою точністю та надійністю. У першому підрозділі 

другого розділу, для гауссового нестаціонарного випадкового процесу 

побудовано модель, а також отримано оцінки моментів k-порядку субгауссових 

випадкових величин. 

Нехай Т - деяка параметрична множина. Розглянемо гауссів дійсний 

центрований неперервний в середньому квадратичному випадковий процес 

  },{ Ttt   , коваріаційна функція якого допускає зображення 
 

 
 
 
 
де )(F  - неперервна функція розподілу. 

Даний процес матиме наступний вигляд 

 
 
 
де    - гауссів процес з незалежними приростами,  
 
 

Нехай L > 0 деяке задане число. Розглянемо розбиття                                     

множини [0,  ) таке, що  
За модель будемо брати 

 

 

де kk  ,  - незалежні випадкові величини, k  - гауссові випадкові величини, такі 

що               - випадкові величини, що 

приймають значення на відрізках [ 1, kk  ] і якщо 2

kb  > 0, то 
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Покладемо, що    і розглянемо наступну різницю 
 
 
 
 
 
 
 

 

Накладемо на функцію ),( tg  наступну умову 

 

де Z(t), Tt  - деяка неперервна функція, RS ),( - монотонно неспадна 

функція, така що  

Лема 1. Мають місце наступні співвідношення 

 

 

 

Означення 1. Випадкову величину   будемо називати субгаусcовою, якщо 

знайдеться таке 0a , що для всіх R виконується нерівність 

 

Простір усіх субгаусових випадкових величин, заданих на cтандартному 

ймовірнісному просторі  PB,, , будемо позначати )(Sub . 

Простір )(Sub - простір Банаха з нормою  

В роботі також оцінено норму процесу )()( tt  . 

Теорема 1. Випадковий процес )()( tt   є субгауссовим та виконується 

наступна нерівність 

 

               - випадкові величини, що не залежать від k  і 

мають такі ж розподіли, що і k . 

У підрозділі 2.2 на основі попередніх оцінок отримано теорему про 
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наближення моделі до гауссового нестаціонарного випадкового процесу із заданою 

точністю та надійністю в просторі 1),( pTLp . 

Означення 2. Випадковий процес  t  наближає процес  t  з надійністю 

10,1    та точністю 0  в 1]),,0([ pTLp , якщо розбиття   таке, що має 

місце наступна нерівність 

 

 

 

Теорема 2. Нехай в моделі )(t  розбиття   таке, що має місце наступна 

нерівність 

 

 

 

Тоді ця модель наближається до гауссового процесу  t  з надійністю 10,1    

та точністю 0  у просторі 1),( pTLp  

Також наведено приклади реалізацій цих моделей за допомогою програмного 

забезпечення Mathematica. 

У підрозділі 2.3 отримано оцінки моментів k-порядку субгауссових випадкових 

величин та знайдено оцінки супремумів норм субгауссових випадкових процесів, 

які будуть використані при досліджені умов вибору розбиття так, щоб побудована 

модель наближала гауссовий процес із заданими надійністю та точністю в 

просторі С(Т). 

Для довільних st,  Т визначимо наступну різницю 

 

 

 

 
Припустимо, що для ),( tg  мають місце наступні нерівності 

 

 

де TttZtZ ),(),( 1 - деякі неперервні функція, )(S  та RS ),(1 - монотонно 

неспадні функції, такі що  

Лема 2. Якщо для функції ),( tg  виконується умова (3), ТОДІ для ,...1,0m  

мають місце наступні оцінки 
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Теорема 3. Нехай  t  визначено в (1) і нехай збігається наступний інтеграл 
 
 
 
 
Тоді випадковий процес  t  є субгауссовим та справджується наступна 
нерівність 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наслідок 1. Нехай виконуються умови теореми 3 та нехай розбиття  

 множини    
  

 

 

 

 
 
 
Теорема 4. Нехай збігається інтеграл 

  
Тоді справджується наступна нерівність 

 

 

 

 

 

 

Наслідок 2. Нехай виконуються умови теореми 4 та нехай розбиття  

 множини  
 
 
 
 



9 

 

 
 
 
 

Також досліджено умови та оцінки збіжності моделі за ймовірністю в 

просторі С(Т). 

Означення 3. Випадковий процес  t  наближує процес  t  з 

надійністю 10,1    та точністю 0 в просторі С(Т), якщо існує таке 

розбиття  , що справедлива нерівність 

 

Нехай              деяка невід’ємна монотонно неспадна функція 

така, що      - опукла та  

Означення 4. Метричною масивністю N(  ) компактного метричного 

простору (T,  ) називається найменше число замкнених куль радіуса не 

більше  , що покривають множину T. 

Розглянемо інтеграл 

 

 

який називається ентропійним інтегралом. 

Позначимо         Нехай C(h) - це така 

 
функція до якої існує обернена. 

Теорема 5. Нехай у моделі  t  розбиття   таке, що при 0 ,  1,0  

наступні співвідношення справджуються 

 

 

 

 

 

 

 

- це функція обернена до С(•). 
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Тоді модель  t  наближає  t  із заданою надійністю 10,1    та 

точністю 0 в просторі С([0,Т]). 

Третій розділ присвячено побудові модей гауссових випадкових полів із 

заданою надійністю та точністю в просторі 1),( pTLp . Зокрема, в підрозділі 

3.1 побудовано модель гауссового нестаціонарного випадкового поля та 

отримано оцінки моментів k -го порядку субгауссових випадкових величин. А 

саме, розглянуто простір dR  з метрикою  

 
 

 

Нехай Т - множина вигляду  

деяке число.       - центроване гауссове випадкове 

поле, коваріаційна функція якого допускає зображення 

 

де F(


) - неперервна функція розподілу. Нехай     - вимірний  

простір, де       - борелівська  -алгебра,  


 - скінчена міра породжена 

функцією F(


). 
Дане поле матиме наступний вигляд 

 

де )( 1A  - випадкова міра підпорядкована мірі   така, що 

                                                 Побудуємо деяке розбиття  

простору так, щоб  

За модель будемо брати 

 

 

де        - гауссова випадкова величина така, що  
 

  - незалежні і такі, що не залежать від k  і 
розподілені на області k  за законом 

 

 

Твердження 1. Випадкове поле )(tN


  є субгауссовим випадковим полем. 

Теорема 6. Виконується наступне співвідношення 

 

 

 

де )(tZ


 - обмежена на компакті функція, RxxS ),( - неперервна, монотонно 

неспадна функція і такі що справджується 
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    - незалежні, *

k


 - розподілений за тим законом, що і k


. 

В другому підрозділі третього розділу досліджено точність та надійність 

побудованої моделі в просторі 1),( pTLp . 

Теорема 7. Нехай в моделі )(tN


  розбиття   таке, що має місце наступна 

нерівність 

 

 

 

тоді ця модель наближається до гауссового поля )(t


  з надійністю 10,1    та 

точністю 0  у просторі 1),( pTLp . 

У кінці підрозділу, на основі отриманих результатів, наведено приклад 

побудови моделі гауссового випадкового поля в просторі 3R  з використанням 

програмного пакету Mathematica. 

У розділі 4 знайдено оцінки для приростів функцій Бесселя першого роду. Ці 

оцінки надалі використовуються при оцінці норм та супремумів норм субгауссових 

випадкових полів. 

П’ятий розділ присвячено побудові моделі гауссового однорідного та 

ізотропного випадкового поля, яка наближає його із заданою надійністю та 

точністю в просторі 1),( pTLp . У підрозділі 5.1 запропоновано побудову моделі 

гауссового неперервного в середньому квадратичному, однорідного та ізотропного 

випадкового поля за допомогою модифікованого методу розбиття та рандомізації 

спектру. 

Нехай         - неперервне в середньому 

квадратичному, дійсне, гауссове, однорідне та ізотропне випадкове поле на 2R . 

Тоді для даного поля легко отримати наступне зображення 

 

 

де      - незалежні гауссові процеси з незалежними 

приростами,  

F( ) - спектральна функція поля, а  

функції Бесселя першого роду. 

Побудуємо деяке розбиття  NL  ,...,, 10  множини [0,  ) таке, що  
 
 

За модель поля X(t, x) будемо брати 
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де     - незалежні гауссові випадкові величини, lki ,,  

 

 

 

незалежні випадкові величини, що незалежать від lki ,,  та приймають значення 

на відрізках [ 1, ll  ] і якщо 02 lb , то 

 

 

 

Теорема 8. Нехай X(t, х) та X̂ (t,х) визначені в (4) та (5) відповідно і нехай при 

1
2

1
  збігається інтеграл         Тоді виконується 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

У другому підрозділі п’ятого розділу досліджено умови та оцінки збіжності 

моделі за ймовірністю в просторі 1),( pTLp . 

Теорема 9. Нехай при 1
2

1
   збігається інтеграл  

і нехай в моделі X̂ (t,х), ],0[ Tt , ]2,0[ x , що визначена в (5), розбиття L  таке, 

що має місце наступна нерівність 
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ЦС Г (ф+, - V/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Тоді ця модель наближається до гауссового поля X(t, х) з надійністю 10,1    

та точністю 0  у просторі 1),( pTLp . 

Шостий розділ присвячено побудові моделі гауссового однорідного та 

ізотропного випадкового поля, яка наближає його із заданою надійністю та 

точністю в просторі C(T). Модель в цьому розділі будується так само як і в розділі 5, 

тобто за допомогою модифікованого методу розбиття та рандомізації спектру. 

Умови та оцінки збіжності при цьому досліджуються в рівномірній метриці. Також 

отримано оцінки супремумів норм субгауссових випадкових полів. Ці оцінки 

використовуються при дослідженні умов вибору розбиття так, щоб побудована 

модель наближала гауссове однорідне та ізотропне поле із заданими надійністю 

та точністю в просторі С(Т). 

Теорема 10. Нехай в моделі X̂ (t,х), що визначена рівністю (5), розбиття L таке, 

що при 10,
)1(

)(ˆ2 0 


 





I
 виконується співвідношення 
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Тоді ця модель наближається до гауссового поля X(t,х) з надійністю 

10,1    та точністю 0  у просторі С(Т). 

У сьомому розділі показано, що за допомогою модифікованого методу 

розбиття та рандомізації спектру можна будувати моделі деяких дробових 

випадкових процесів, які наближають їх із заданою надійністю та точністю в 

просторі С(Т). Отримано оцінки супремумів норм для )(2 L -процесу. 

ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі розглядається питання моделювання випадкових 

процесів та полів, а саме моделювання гауссових нестаціонарних випадкових 

процесів та полів. Для побудови моделей гауссових нестаціонарних випадкових 

процесів та полів, а також однорідних та ізотропних випадкових полів 

запропоновано модифікований метод розбиття та рандомізації спектру. Крім цього 

досліджено точність та надійність побудованих моделей в просторах неперервних 

функцій та 1),( pTLp . Основні результати роботи можна підсумувати наступним 

чином: 

1. Побудовано модель гауссових нестаціонарних випадкових процесів, а також 

досліджено надійність та точність цієї моделі в просторі 1),( pTLp . 

2. Досліджено надійність та точність побудованої моделі гауссового 

нестаціонарного випадкового процесу в просторі неперервних функцій. 

3. За допомогою модифікованого методу розбиття та рандомізації спектру 

побудовано модель гауссового нестаціонарного випадкового поля та 

досліджено надійність та точність побудованої моделі в просторі 1),( pTLp . 
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4. Отримано умови при яких побудована модель однорідного та ізотропного 

випадкового поля наближає його із заданою надійністю та точністю в 

просторах C(T) та 1),( pTLp . 

5. Показано, що за допомогою модифікованого методу розбиття та рандомізації 

спектру можна будувати моделі, що наближають деякі дробові випадкові 

процеси із заданою точністю та надійністю. 
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АНОТАЩЯ 

Трошкі Н. В. Моделювання випадкових ПОЛІВ. — Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.01.05 — теорія ймовірностей і математична статистика. 

— Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України, Київ, 2015. 

Дисертаційна робота присвячена моделюванню випадкових полів. Основну 

увагу в роботі приділено не самій побудові моделей, а дослідженню точності та 

надійності цих моделей в різних функціональних просторах. Хоча слід відмітити, 

що використано новий підхід до побудови моделей гауссових нестаціонарних 

випадкових процесів та полів. 

За допомогою модифікованого методу розбиття та рандомізації спектру 

побудовано моделі гауссових нестаціонарних випадкових процесів та полів, а 

також досліджено умови при яких побудовані моделі наближають їх із заданими 
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надійністю та точністю в просторах неперервних функцій та 1),( pTLp . 

Побудовано модель гауссового однорідного та ізотропного поля, а також 

досліджено надійність та точність цієї моделі в просторах С(Т) та 1),( pTLp . 

Отримано умови при яких модель гауссового однорідного та ізотропного поля 

наближає його із заданими надійністю та точністю. 

В роботі також показано, що за допомогою модифікованого методу розбиття та 

рандомізації спектру можна будувати моделі деяких дробових випадкових 

процесів із заданими надійністю та точністю в просторі неперервних функцій. 

Слід також відмітити, що побудовані моделі можна реалізувати за допомогою 

різних прикладних комп'ютерних програм, що відповідно і проілюстровано в 

роботі. 

Ключові слова: простір субгауссових випадкових величин, метод розбиття та 

рандомізації спектру, точність та надійність моделі, метрична масивність. 

АННОТАЦИЯ 

Трошки Н. В. Моделирование случайных полей.— Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.01.05 — теория вероятностей и математическая 

статистика. — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины, Киев, 2015 

Интенсивной разработкой новых методов моделирования 

занимались Г. О. Михайлов и С. М. Ермаков. Ими разработано большое 

количество методов моделирования случайных процессов и полей. В 

частности, Г. О. Михайлов для построения моделей гауссовых 

стационарных случайных процессов предложил метод под названием 

«разбиения и рандомизации спектра». Качественным отличием этого 

метода является  то, что ковариационная функция модели совпадает с 

ковариационной функцией самого процесса.  

Диссертация посвящена моделированию гауссовых нестационарных 

случайных процессов и полей. Моделированию случайных процессов и 

полей посвящено много работ. Однако в последние десятилетия более 

актуальным является вопрос не только построения модели, но и 

исследования ее точности и надежности. Поэтому, основное внимание в 

работе уделено не самому построению моделей, а исследованию 

точности и надежности этих моделей в различных функциональных 

пространствах. Хотя следует отметить, что на основе выше 

приведенного метода, в диссертации разработан модифицированный 

метод разбиения и рандомизации спектра, который можно 

использовать для построения моделей случайных полей. При эт ом 

качественное отличие самого метода сохранено и для моделирования 

случайных полей. Более того, построенные модели полей сходятся по 
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вероятности к гауссовой.  

Исследованием точности и надежности построенных моделей 

занимались Ю. В. Козаченко и его ученики.  Подавляющее большинство 

работ по этому направлению посвящено  исследованию точности и 

надежности гауссовых стационарных случайных процессов и полей. В 

отличие от этого, в диссертации рассматриваются гауссовые 

нестационарные случайные процессы, а также однородные и 

изотропные случайные поля.  

С помощью модифицированного метода разбиения и рандомизации 

спектра построена модель гауссового нестационарного случайного 

процесса и исследованы условия, при которых построенная модель 

приближает его с заданными надежностью и точностью в пространствах 

непрерывных функций и 1),( pTLp . 

Получены оценки для приращений функций Бесселя пе рвого рода и 

оценки моментов k-го порядка субгауссовых случайных величин. С 

помощью этих оценок получены условия выбора разбиен ия 

пространства (множества), таким образом, чтобы построенные модели 

приближали случайные поля (процессы) с заданными надежностью и 

точностью в соответствующих пространствах.  

Построена модель гауссовых однородного и изотропного поля, а 

также исследованы надежность и точность этой модели в пространствах 

С(Т) и 1),( pTLp . Получены условия, при которых модель гауссового 

однородного и изотропного поля приближает его с заданными 

надежностью и точностью.  

В работе также показано, что с помощью модифицированного метода 

разбиения и рандомизации спектра можно строить модели некоторых 

дробных случайных процессов с заданными надежностью и точностью в 

пространстве непрерывных функций.  

Для большей наглядности полученных теоретических результатов в 

работе с помощью программного пакета Mathematica построены модели 

гауссовых нестационарных процессов и гауссового случайного поля при 

заданных параметрах. Следует также отметить, что другие 

предложенные модели можно реализовать с помощью любых 

прикладных компьютерных программ.  

Ключевые слова : пространство субгауссовых случайных величин, метод 

разбиения и рандомизации спектра, точность и надежность модели, метрическая 

массивность. 

 

 
ABSTRACT 

Troshki N. V. Simulation of random fields. — Manuscript. 
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The thesis is devoted to the study of simulation of random fields. The main 
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objective of the work is to study the reliability and accuracy of the Gaussian process 

model and Gaussian field model in different functional spaces. Note that we used a 

new approach to the construction models for Gaussian stochastic processes and fields. 

Using the modified method of partition and randomization of the spectrum we 

constructed the models of Gaussian non-stationary stochastic processes and fields. 

Also we investigated conditions and estimations convergence of the models by 

probability in the spaces C(T) and Lp (T). 

We find new bounds for Bessel functions; as well we obtained estimates of 

moments. These estimates we will be used in research of the conditions of selecting 

partition such that the constructed models will be approximated the Gaussian fields 

(processes) with a given accuracy and reliability. We constructed model for a 

homogeneous and isotropic Gaussian random field that approximate it with a given 

reliability and accuracy in the spaces C(T) and 1),( pTLp . The conditions of 

convergence of the model of some shot noise processes by probability in the space C(T) 

are investigated. 

Key words : method of partition and randomization of the spectrum, space of 

sub-Gaussian random variables, reliability and accuracy of the model, metric 

massiveness. 


