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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. В статистицi випадкових процесiв поважне мiсце за-
ймає математична модель "сигнал + шум". Велика кiлькiсть статистичних за-
дач стосовно таких моделей розв’язується в рамках нелiнiйного регресiйного
аналiзу, в якому розглядаються нелiнiйнi або частково нелiнiйнi вiдносно не-
вiдомих параметрiв функцiї регресiї.

Лiнiйнi та нелiнiйнi моделi регресiї в статистицi випадкових процесiв роз-
глядались в монографiях У. Гренандера (1961), У. Гренандера, М. Розенбла-
та (1956, 1984), I.А. Iбрагiмова, Ю.А. Розанова (1970), Р.Ш. Лiпцера, А.М.
Ширяєва (1974), Е.Дж. Хеннана (1976), Т. Андерсона (1976), I.А. Iбрагiмова,
Р.З. Хасьмiнського (1979), I.Ш. Iбрамхалiлова, А.В. Скорохода (1980), М.Й.
Ядренка (1980), Ю.А. Кутоянца (1980, 2004), П.С. Кнопова (1981), А.Я. До-
роговцева (1982), О.В. Iванова, М.М. Леоненка (1986), Б.Л.С. Пракаса Рао
(1987), Б.Г. Квiна, Е.Дж. Хеннана (2001) тощо.

Серед рiзномаїття проблем нелiнiйного регресiйного аналiзу слiд окремо
вiдзначити задачу оцiнювання амплiтуд та кутових частот, взагалi кажучи, су-
ми гармонiчних коливань, що маскується адитивним випадковим шумом. Така
модель регресiї називається тригонометричною, а описана задача – задачею
про виявлення прихованих перiодичностей.

У детермiнiстськiй постановцi, коли треба iдентифiкувати параметри су-
ми гармонiк за спостереженнями цiєї суми (випадковий шум вiдсутнiй), цю
задачу почав розв’язувати ще Ж.Л. Лагранж у 18-му сторiччi. На середину
20-го сторiччя стан справ у розв’язаннi детермiнованої задачi про виявлення
прихованих перiодичностей зафiксовано у книжцi М.Г. Серебреннiкова, А.А.
Первозванського (1965).

Статистична постановка та розв’язання задачi про виявлення прихова-
них перiодичностей (перiодограмний пiдхiд) мiстяться у роботах А. Шустера
(1898, 1906), Г.У. Юла (1927), Р.Фiшера (1929), Є.Є. Слуцького (1927, 1937),
П.А.П. Морана (1953), М. Бартлета (1954, 1957) та розвивались у численних
роботах наступних поколiнь математикiв (див., наприклад, книжку Б.Г. Квiна,
Е.Дж. Хеннана (2001)).

Асимптотична поведiнка оцiнок найменших квадратiв (о.н.к) параметрiв
тригонометричної регресiї вперше вивчалась П. Уiтлом (1952), а починаючи з
70-х рокiв минулого столiття, А.М. Уолкером, Е.Дж.Хеннаном, А.Я. Дорогов-
цевим, О.В. Iвановим та iн. в моделях з дискретним та неперервним часом за
рiзними припущеннями щодо випадкового шуму. В той же час рiзнi узагаль-
нення тригонометричної моделi регресiї розглядали А.Я. Дороговцев та П.С.
Кнопов.

Бiльш нiж 200-рiчний стiйкий iнтерес до задачi про виявлення прихованих
перiодичностей пояснюється її надзвичайно широким спектром застосувань в
природничих науках, таких як астрономiя, бiологiя, метеорологiя, сейсмоло-
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гiя, геофiзика, а також в економiцi, в технiчних галузях знань, пов’язаних iз
вивченням коливальних процесiв, – акустицi, вiбрацiйнiй технiцi, автоматицi,
електротехнiцi, радiотехнiцi тощо.

Для сучасного етапу розвитку цiєї теорiї властиве ускладнення матема-
тичних моделей випадкового шуму. В нашiй роботi розглянуто задачу про
виявлення прихованих перiодичностей у тригонометричних моделях з випад-
ковим шумом, який є нелiнiйним локальним перетворенням, можливо, сильно
залежного гаусiвського стацiонарного процесу (див. монографiю П. Духана, Г.
Оппенгейма, М.С. Такку (2003) та статтю В.В. Ана, В.П. Кнопової, М.М. Ле-
оненка (2004)). Така постановка задачi є новою i ранiше не розглядалась. До-
ведено, що о.н.к. та перiодограмнi оцiнки невiдомих параметрiв є консистен-
тними та асимптотично нормальними. Таким чином, напрямок дослiджень
дисертацiйної роботи є актуальним та перспективним як з теоретичної точки
зору, так i з точки зору можливих застосувань.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисер-
тацiйна робота виконана на кафедрi математичного аналiзу та теорiї ймо-
вiрностей Нацiонального технiчного унiверситету України "Київський полi-
технiчний iнститут" в рамках держбюджетної науково-дослiдної роботи №
2200Ф "Дослiдження актуальних проблем теорiї випадкових процесiв, мате-
матичного аналiзу та крайових задач математичної фiзики" (держреєстрацiя
№ 0109U001227).

Мета та задачi дослiдження. Метою роботи є подальший розвиток теорiї
оцiнювання параметрiв тригонометричної функцiї регресiї в моделях iз ви-
падковим шумом, що є локальним перетворенням гаусiвського стацiонарного
процесу.

Об’єктом дослiдження є тригонометрична модель регресiї з неперервним
часом та описаним вище випадковим шумом.

Предметом дослiдження є асимптотичнi властивостi о.н.к. та перiодо-
грамних оцiнок параметрiв тригонометричних моделей регресiї.

У роботi розглянуто такi задачi:

• дослiдження умов консистентностi, асимптотичної єдиностi та асимпто-
тичної нормальностi о.н.к. невiдомих амплiтуд та кутових частот суми
гармонiчних коливань, що спостерiгається на фонi випадкового шуму,
який є локальним функцiоналом вiд гаусiвського стацiонарного процесу;

• дослiдження умов консистентностi та асимптотичної нормальностi перi-
одограмних оцiнок параметрiв гармонiчного коливання, що спостерiгає-
ться на фонi випадкового шуму, який є локальним функцiоналом вiд гау-
сiвського стацiонарного процесу;

• дослiдження умов консистентностi та асимптотичної нормальностi перi-
одограмних оцiнок амплiтуди та параметра масштабу майже перiодичної



3

функцiї регресiї (сигналу), що спостерiгається на фонi випадкового шуму,
який є локальним функцiоналом вiд гаусiвського стацiонарного процесу.

Методика дослiдження. У роботi використано розклади у ряди за полi-
номами Чебишова-Ермiта функцiоналiв вiд гаусiвського випадкового процесу,
метод моментiв доведення центральної граничної теореми (ц.г.т.) для вектор-
них iнтегралiв вiд зважених нелiнiйних локальних перетворень гаусiвського
стацiонарного процесу, дiаграмна формула, теорема Брауера про нерухому
точку. Застосовано також методи нелiнiйного регресiйного аналiзу, поняття
спектральної мiри функцiї регресiї.

Наукова новизна одержаних результатiв. Усi отриманi у дисертацiї ре-
зультати є новими. Зокрема,

• встановлено достатнi умови консистентностi о.н.к. параметрiв суми гар-
монiчних коливань;

• одержано достатнi умови асимптотичної єдиностi за ймовiрнiстю о.н.к.
параметрiв нелiнiйної моделi регресiї, що охоплює випадок тригономе-
тричної регресiї;

• доведено центральну граничну теорему для векторного iнтегралу вiд зва-
женого нелiнiйного локального перетворення гаусiвського стацiонарного
процесу;

• отримано достатнi умови асимптотичної нормальностi о.н.к. параметрiв
нелiнiйної моделi регресiї iз застосуванням до тригонометричної регресiї;

• отримано властивостi консистентностi та асимптотичної нормальностi пе-
рiодограмних оцiнок параметрiв гармонiчного коливання;

• встановлено достатнi умови консистентностi та асимптотичної нормаль-
ностi перiодограмних оцiнок амплiтуди та параметра масштабу майже-
перiодичної функцiї регресiї.

Практичне значення одержаних результатiв. Результати, отриманi в ди-
сертацiї, мають теоретичний характер. Вони можуть бути застосованi в рiзних
галузях природничих, економiчних, технiчних наук, де виникає проблема ви-
явлення прихованих перiодичностей.

Особистий внесок здобувача. Усi результати дисертацiйної роботи отри-
мано здобувачем самостiйно. За результатами дисертацiї автором опублiку-
вано п’ять робiт, з них три у спiвавторствi з науковим керiвником Iвановим
О.В., у яких Iванову О.В. належить постановка задач та загальне керiвництво
роботою. Також одну роботу 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.
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Апробацiя результатiв. Результати дисертацiйної роботи доповiдались та
обговорювались на

• I-IV-iй мiжунiверситетських конференцiях з математики та фiзики для
студентiв та молодих вчених (м. Київ, 2009 р., 2011 р., 2013 р., 2015 р.);

• XIII-XVI-iй мiжнародних наукових конференцiях iменi академiка М. Крав-
чука (м. Київ, 2010 р., 2012 р., 2014 р., 2015 р.);

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

• Мiжнароднiй конференцiї "Modern Stochastic: Theory and Applications III"(м.
Київ, 2012 р.);

• IV-iй мiжнароднiй конференцiї студентiв, аспiрантiв та молодих вчених
"Theoretical and applied aspects of cybernetics"(м. Київ, 2014 р.)

• Мiжнароднiй конференцiї "Probability, Reliability and Stochastic Optimizati-
on"(м. Київ, 2015 р.);

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

• засiданнях наукового семiнару "Статистичнi проблеми для випадкових
процесiв i полiв" кафедри математичного аналiзу i теорiї ймовiрностей
НТУУ "КПI"(керiвники – д.ф.-м.н. проф. О.I. Клесов, д.ф.-м.н. проф. О.В.
Iванов), (м.Київ, 2013 р., 2015 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,
2015 р.);

• сумiсному засiданнi наукових семiнарiв «Теорiя ймовiрностей i матема-
тична статистика» кафедри теорiї ймовiрностей, статистики i актуарної
математики КНУ iм. Тараса Шевченка (керiвники – д.ф.-м.н. проф. Ю.С.
Мiшура, д.ф.-м.н. проф. Ю.В. Козаченко) та «Асимптотичнi методи в ста-
тистицi» кафедри математичного аналiзу КНУ iм. Тараса Шевченка (ке-
рiвники – д.ф.-м.н. проф. О.Г. Кукуш, д.ф.-м.н. проф. Р.Є. Майборода) (м.
Київ, 2015 р.)

Публiкацiї. За результатами дисертацiйної роботи опублiковано п’ять ста-
тей у фахових виданнях [1–5] та 13 тез доповiдей на конференцiях [6–18]. До
наукометричних баз даних входять 2 статтi.
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Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається зi вступу, чоти-
рьох роздiлiв, розбитих на пiдроздiли, висновкiв та списку використаних дже-
рел, що мiстить 140 найменувань. Обсяг дисертацiї становить 146 сторiнок
друкованого тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

В 1-му роздiлi зроблено стислий iсторичний огляд публiкацiй за тема-
тикою дисертацiї та описано сучасний стан вивчення проблеми виявлення
прихованих перiодичностей.

2-й роздiл присвячено дослiдженню консистентностi та асимптотичної
нормальностi о.н.к. параметрiв суми гармонiчних коливань, що спостерiга-
ється на фонi випадкового шуму, який є локальним функцiоналом вiд гаусiв-
ського стацiонарного процесу.

У пiдроздiлi 2.2 отримано достатнi умови консистентностi о.н.к.
Припустимо, що спостереження мають вигляд

X(t) = g(t,θ 0)+ ε(t), t ∈ [0,T ], (1)

де

g(t,θ 0) =
N

∑
k=1

(A0
k cosϕ0

k t +B0
k sinϕ0

k t), (2)

θ 0 = (θ 0
1 ,θ

0
2 ,θ

0
3 , ...θ

0
3N−2,θ

0
3N−1,θ

0
3N) = (A0

1,B
0
1,ϕ

0
1 , ...,A

0
N,B

0
N,ϕ

0
N),

(A0
k)

2 +(B0
k)

2 > 0, k = 1,N, а вiдносно шуму ε(t) припустимо, що виконано
умови

A1. ε(t), t ∈ R, є локальним функцiоналом вiд гаусiвського стацiонарного
процесу ξ (t), тобто ε(t) = G(ξ (t)), G(x), x ∈ R, - борелева функцiя, причому
Eε(0) = 0, Eε4(0)< ∞.

A2. ξ (t), t ∈R, є дiйсним неперервним в середньому квадратичному вимiр-
ним стацiонарним гаусiвським процесом, який визначено на ймовiрнiстному
просторi (Ω,F,P), Eξ (0) = 0.

Нехай також виконано одну з наступних умов.
A3. Коварiацiйна функцiя (к.ф.) процесу ξ (t) має вигляд

B(t) = Eξ (0)ξ (t) =
k

∑
j=0

D jBα j,ψ j (t) , t ∈ R, k ≥ 0,

k

∑
j=0

D j = 1, D j > 0, j = 0,k,

де

Bα j,ψ j (t) =
cosψ jt

(1+ t2)
α j/2 , 0 ≤ ψ0 < ψ1 < ... < ψk, α j > 0, j = 0,k.
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A3∗. К.ф. процесу ξ (t) має вигляд

B(t) = L(|t|)|t|−α , B(0) = 1, α ∈ (0,1), L(t), t ≥ 0,−

монотонно неспадна повiльно змiнна на нескiнченностi функцiя, а спектраль-
на щiльнiсть (с.щ.) f (λ )> 0, λ ∈ R.

Якщо в умовi A3 ψ0 = 0 i α0 ∈ (0,1), то процес ξ є сильно залежним. В
iнших випадках ξ є слабко залежним процесом.

С.щ. процесу ξ з умови A3 має представлення

f (λ ) =
κ

∑
j=0

D j fα j,ψ j (λ ) , λ ∈ R,

fα j,ψ j (λ ) =

c1
�
α j

�

2

�
Kα j−1

2

���λ +ψ j
��� ��λ +ψ j

��
α j−1

2 +Kα j−1
2

���λ −ψ j
��� ��λ −ψ j

��
α j−1

2

�
, λ ∈ R,

c1
�
α j

�
=

2(1−α j)/2
√

π Γ
�α j

2

� , j = 0,k,

де Kν(z), ν ∈ R, є модифiкованою функцiєю Бесселя 3-го роду порядку ν .
Можна показати, що якщо деяке α j ∈ (0,1), то в точках ±ψ j с.щ. f має син-
гулярностi.

Повертаючись до функцiї регресiї (2), розмiстимо частоти ϕ0 = (ϕ0
1 , ...,ϕ

0
N)

у зростаючому порядку. Розглянемо монотонно неспадну сiм’ю вiдкритих
множин ΦT ⊂ Φ(ϕ ,ϕ), T > T0 > 0,

Φ(ϕ,ϕ) =
�

ϕ = (ϕ1, ...,ϕN) ∈ RN : 0 ≤ ϕ < ϕ1 < ... < ϕN < ϕ <+∞
�
,

вiдносно яких припускаємо, що вони мiстять iстинне значення параметра ϕ0

та задовольняють умовам

lim
T→∞

inf
1≤ j<k≤N

ϕ∈ΦT

T (ϕk −ϕ j) = +∞, lim
T→∞

inf
ϕ∈ΦT

T ϕ1 =+∞. (3)

Умови (3) є умовами розрiзнення параметрiв тригонометричної моделi регре-
сiї (1) та (2).

Позначимо

QT (τ) = T−1
� T

0
[X(t)−g(t,τ)]2dt.

Означення 1. Будемо називати о.н.к. параметра θ 0 у сенсi Уолкера та-
кий випадковий вектор

θ̂T = (A1T ,B1T ,ϕ1T , ...,ANT ,BNT ,ϕNT ),
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що мiнiмiзує функцiонал QT (τ) на параметричнiй множинi ΘT ⊂ R3N , в якiй
амплiтуди Ak, Bk, k = 1,N, можуть набувати будь-якi значення, а кутовi
частоти ϕ ∈ Φc

T , де Φc
T - замикання множини ΦT .

Теорема 1. Якщо виконано умови А1, А2, А3 або А3∗, то о.н.к. θ̂T є слабко
консистентною оцiнкою параметра θ , а саме:

AkT
P→A0

k, BkT
P→B0

k, T (ϕkT −ϕ0
k )

P→0, T → ∞, k = 1,N.

Важливу роль у доведеннi Теореми 1 i подальших теорем грає наступне
твердження, в доведеннi якого використовується дiаграмна формула.

Лема 1. В умовах Теореми 1

E
�

sup
λ∈R

T−1
����
� T

0
e−iλ tε(t)dt

����
�2

→ 0, T → ∞.

У пiдроздiлi 2.3 доведено теорему редукцiї для нелiнiйної моделi регре-
сiї. Змiст теореми редукцiї полягає в тому, що вона дозволяє звести вивчення
властивостей о.н.к. нелiнiйної моделi до вивчення вiдповiдних асимптоти-
чних властивостей в допомiжнiй лiнiйнiй моделi регресiї. Таким чином, це,
фактично, теорема лiнеаризацiї.

Розглянемо модель регресiї

X (t) = g(t,θ)+ ε (t) , t ∈ [0,T ] , (4)

де g : [0;+∞)×Θγ → R неперервна функцiя, Θγ =
�

�a�<1
(Θ+ γa), γ > 0 - деяке

число, Θ ⊂ Rq - вiдкрита множина, що мiстить в собi монотонно неспадну
сiм’ю вiдкритих опуклих множин ΘT ⊂ Θ, T > T0 > 0, iстинне значення па-
раметра θ ∈ ΘT , T > T0. Припускаємо також, що випадковий шум ε(t) задо-
вольняє умовам A1, A2, A3 або A3∗.

Означення 4. О.н.к. невiдомого параметра θ = (θ1, ...,θq) ∈ ΘT , T > T0,
називається будь-який вектор θ̂T = (θ̂1, ..., θ̂q) ∈ Θc

T , для якого

QT (θ̂T ) = inf
τ∈Θc

T

QT (τ), QT (τ) = T−1
� T

0
[X(t)−g(t,τ)]2dt.

Означення 4 узагальнює Означення 1 о.н.к. в сенсi Уолкера.
Нехай g(t,τ) двiчi неперервно диференцiйовна за τ ∈ Θγ для кожного t ∈

R+, та

gi (t,τ) =
∂

∂τi
g(t,τ) , gil (t,τ) =

∂ 2

∂τi∂τl
g(t,τ) , i, l = 1,q,

d2
T (τ) = diag(d2

iT (τ))
q
i=1,
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d2
iT (τ) =

� T

0
g2

i (t,τ)dt, limT→∞T−1d2
iT (τ)> 0, i = 1,q,

d2
il,T (τ) =

� T

0
g2

il (t,τ)dt, τ ∈ Θc
T , i, l = 1,q.

Розглянемо нормовану о.н.к.

ûT = ûT (θ) = dT (θ)
�
�θT −θ

�
(5)

i зробимо замiну змiнних u = dT (θ)(τ −θ), яка вiдповiдає цьому норму-
ванню, у функцiї регресiї та її похiдних, тобто

g(t,τ) = g
�

t,θ +d−1
T (θ)u

�
= h(t,u) , gi (t,τ) = gi

�
t,θ +d−1

T (θ)u
�
= hi (t,u) ,

gil (t,τ) = gil

�
t,θ +d−1

T (θ)u
�
= hil (t,u) , i, l = 1,q.

Позначимо V (R) = {u ∈ Rq : �u�< R}. Припускатимемо, що для R≥ 0, всiх
достатньо великих T (T > T0(R)) виконано умову

B1.

(i) sup
t∈[0,T ], u∈V c(R)

|hi(t,u)|
diT (θ)

≤ ki(R) ·T−1/2, i = 1,q;

(ii) sup
t∈[0,T ], u∈V c(R)

|hil(t,u)|
dil,T (θ)

≤ kil(R) ·T−1/2, i, l = 1,q;

(iii)
dil,T (θ)

diT (θ)dlT (θ)
≤ k̃il ·T−1/2, i, l = 1,q.

Введемо вектори
ΨT (u) =

�
Ψi

T (u)
�q

i=1,

Ψi
T (u) =

� T

0
ε(t)

hi(t,u)
diT (θ)

dt +
� T

0
(h(t,0)−h(t,u))

hi(t,u)
diT (θ)

dt, i = 1,q,

та
LT (u) =

�
Li

T (u)
�q

i=1,

Li
T (u) =

� T

0
(ε(t)−

q

∑
l=1

gl(t,θ)
dlT (θ)

ul)
gi(t,θ)
diT (θ)

dt, i = 1,q.

Вектор ΨT (u) визначено для u ∈Uc
T (θ), UT (θ) = dT (θ)(ΘT −θ).

Зауважимо, що за нашим припущенням множина UT (θ) розширюється до
Rq при T →∞. Тодi для будь-якого R> 0 V c (R)⊂UT (θ) для T > T0(R). Вектор
LT (u) визначено для u ∈ Rq.

Нормована о.н.к. ûT задовольняє системi нормальних рiвнянь

ΨT (u) = 0. (6)
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Вектор LT (u) вiдповiдає вiртуальнiй лiнiйнiй моделi

Z (t) =
q

∑
l=1

gi (t,θ)βi + ε (t) , t ∈ [0,T ] , (7)

i система нормальних рiвнянь LT (u) = 0 задає нормовану о.н.к. ũT параметра
β ∈ Rq, якщо ми покладемо

ũT = ũT (θ) = dT (θ)
�
�βT −β

�
,

�βT – звичайна о.н.к. параметра β моделi (7).
Теорема 2. Якщо виконуються умови А1, А2, А3 або А3∗, а також умова

В1, то для довiльних R > 0, r > 0

P

�
sup

u∈V c(R)
�ΨT (u)−LT (u)� > r

�
→ 0, T → ∞. (8)

Оскiльки для функцiї регресiї (2) умови В1 виконано, то для тригономе-
тричної моделi регресiї (1), (2) є вiрним спiввiдношення (8).

У пiдроздiлi 2.4 доведено, що з ймовiрнiстю, що прямує до 1 при T → ∞,
нормована о.н.к ûT з (5), є єдиним розв’язком системи рiвнянь (6). Цей факт
буде використано в пiдроздiлi 2.6 в тiй частинi доведення асимптотичної нор-
мальностi о.н.к. θ̂T , де застосовується теорема Брауера про нерухому точку.

Запишемо

JT (θ) = (Jil,T (θ))
q
i,l=1, Jil,T (θ) = d−1

iT (θ)d−1
lT (θ)

� T
0 gi (t,θ)gl (t,θ)dt,

λmin (A) - найменше власне число додатно визначеної матрицi A.
В2. Для деякого λ∗ > 0 при T > T0

λmin (JT (θ))≥ λ∗.

Розглянемо нормовану о.н.к.

ŵT = ŵT (θ) = T−1/2dT (θ)
�
�θT −θ

�
,

якiй вiдповiдає замiна змiнних w = T−1/2dT (θ)(τ −θ) у функцiї регресiї та її
похiдних. Позначимо

gi (t,τ) = gi

�
t,θ +T 1/2d−1

T (θ)w
�
= fi (t,w) ,

gil (t,τ) = gil

�
t,θ +T 1/2d−1

T (θ)w
�
= fil (t,w) ,
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Φil,T (w,0) =
� T

0
( fil(t,w)− fil(t,0))2dt, i, l = 1,q.

В3. Для деякого r0 > 0

(i) sup
t∈[0,T ], w∈V c(r0)

| fi (t,w)|
diT (θ)

≤ k̂i (r0) ·T−1/2, i = 1,q;

(ii) sup
t∈[0,T ], w∈V c(r0)

| fil(t,w)|
dil,T (θ)

≤ k̂il(r0) ·T−1/2, i, l = 1,q;

(iii) sup
w∈V c(r0)

T d−2
iT (θ)d−2

lT (θ)Φil,T (w,0)�w�−2 ≤ k̂il(r0), i, l = 1,q.

Розглянемо функцiонал

(2T )−1
� T

0
[X (t)− f (t,w)]2dt =

1
2

QT

�
θ +T 1/2d−1

T (θ)w
�

i введемо вектор

MT (w) =
�
M i

T (w)
�q

i=1 =

�
∂

∂wi

�
1
2

QT (θ +T 1/2d−1
T (θ)w

��q

i=1
=

=

�
T−1/2

� T

0
[X (t)− f (t,w)] ·− fi(t,w)

diT (θ)
dt
�q

i=1
.

Тодi нормована о.н.к. ŵT задовольняє систему рiвнянь

MT (w) = 0. (9)

Зауважимо, що якщо нормована о.н.к. ŵT є єдиним розв’язком системи
рiвнянь (9), тодi ûT є єдиним розв’язком системи рiвнянь (6).

Нам знадобиться також умова
С. Для будь-якого r > 0 P{�ŵT�> r}→ 0, T → ∞.
Теорема 3. Нехай виконуються умови A1, A2, А3 або A3∗ та В1(iii), В2,

В3, C. Тодi нормована о.н.к. ŵT з ймовiрнiстю, що прямує до 1 при T → ∞, є
єдиним розв’язком системи рiвнянь (9).

Оскiльки для функцiї регресiї (2) умови В2, В3 виконано, а виконання
умови С для тригонометричної моделi доведено в Теоремi 1, то висновок
Теореми 3 є вiрним для моделi (1), (2).

У пiдроздiлi 2.5 дослiджується асимптотична нормальнiсть одного век-
торного iнтегралу. Розглянемо нелiнiйну модель регресiї (4) та введемо сiм’ю
матричних мiр T (dλ ,θ) на (R,B), де B - σ−алгебра борелевих пiдмножин
R, з матричними щiльностями

(µ jl
T (λ ,θ))

q
j,l=1,
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µ jl
T (λ ,θ) = g j

T (λ ,θ)gl
T (λ ,θ)

�� ∞

−∞

���g j
T (λ ,θ)

���
2
dλ

� ∞

−∞

���gl
T (λ ,θ)

���
2
dλ

�−1/2

,

g j
T (λ ,θ) =

� T

0
eiλ tg j (t,θ)dt, j, l = 1,q.

В4. Сiм’я мiр µT (dλ ,θ) слабко збiгається при T → ∞ до додатно визначе-
ної матричної мiри µ(dλ ,θ).

Додатна визначенiсть матричної мiри µ(dλ ,θ) означає,що елементи µkl(dλ ,θ)
матрицi µ(dλ ,θ) є комплекснi заряди обмеженої варiацiї та матриця µ(B,θ)
невiд’ємно визначена для будь-якої множини B ∈B, причому µ(R,θ) - дода-
тно визначена матриця.

Означення 6. Мiра µ(dλ ,θ) називається спектральною мiрою функцiї
регресiї g(t,θ), або, що те ж саме, спектральною мiрою вектор-функцiї
∇g(t,θ).

Якщо g(t,θ 0) має вигляд (2), то вона має блочно-дiагональну спектральну
мiру µ(dλ ,θ 0) з блоками 


δk iρk β̄k
iρk δk γ̄k
βk γk δk


 , (10)

де βk =

√
3(B0

kδk + iA0
kρk)

2
�
(A0

k)
2 +(B0

k)
2

, γk =

√
3(−A0

kδk + iB0
kρk)

2
�
(A0

k)
2 +(B0

k)
2

, мiра δk = δk(dλ ) та заряд

ρk = ρk(dλ ) зосередженi у точках ±ϕ0
k , причому δk({±ϕ0

k }) = 1
2 , ρk({±ϕ0

k }) =
±1

2 , k = 1,N.
Означення 7. Припустимо, що для функцiї G ∈ L2(R,ϕ(x)dx), ϕ(x) =

(2π)−
1
2 e−

x2
2 , або C1 �= 0, або C1 = · · · = Cm−1 = 0, Cm �= 0, де Ck, k ≥ 1, - ко-

ефiцiєнти Фурьє розкладу функцiї G в ряд за полiномами Чебишова-Ермiта
в L2(R,ϕ(x,dx)). Тодi число m ≥ 1 називають ермiтовим рангом G i познача-
ють Hrank(G) = m.

A4. Або (i) Hrank(G) = 1, α > 1, або (ii) Hrank(G) = m ≥ 2,
mα > 1, де α = min

j=0,k
α j, α j - параметри к.ф. процесу ξ (t) з умови A3. У разi

виконання А3∗ має мiсце тiльки (ii), де α - параметр к.ф. процесу ξ (t).
Теорема 4. Нехай виконанi умови A1, A2, A3 або A3∗, A4 та B1(i), B4.

Тодi випадковий вектор

ζT = d−1
T (θ)

� T

0
G(ξ (t))∇g(t,θ)dt

асимптотично при T → ∞ нормальний N (0,σ ) з коварiацiйною матрицею

σ = 2π
∞

∑
k=m

C2
k

k!

� ∞

−∞
f ∗k (λ )µ (dλ ,θ)> 0,
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де f ∗1(λ ) = f (λ ), а для k ≥ 2

f ∗kλ ) =
�

Rk−1
f (λ −λ2 − · · ·−λk)

k

∏
i=2

f (λi)dλ2 . . .dλk−

згортка k-го порядку с.щ. f випадкового процесу ξ .

У пiдроздiлi 2.6 доведено теорему про асимптотичну нормальнiсть о.н.к.
θ̂T в сенсi Уолкера параметра нелiнiйної моделi регресiї (4) i застосовано
її для отримання асимптотичної нормальностi о.н.к. θ̂T амплiтуд та кутових
частот суми гармонiчних коливань (2).

Теорема 5. Нехай виконуються умови A1, A2, A3 або A3∗, A4, В1-В4, C.
Тодi розподiл випадкового вектора ûT = dT (θ)(�θT −θ) при T → ∞ збiгається
до гаусiвського розподiлу N(0,γ (θ)), де

γ(θ) = 2π
∞

∑
k=m

C2
k

k!

�� +∞

−∞
µ (dλ ,θ)

�−1� ∞

−∞
f ∗k (λ )µ (dλ ,θ)

�� +∞

−∞
µ(dλ ,θ)

�−1

.

З використанням формул (10) отримуємо вiдповiдний результат для моделi
(1), (2).

Теорема 6. Якщо для тригонометричної моделi регресiї (1), (2) виконано
умови А1, А2, А3 або А3∗ та А4, то нормована о.н.к.

�
T 1/2(A1T −A0

1),T
1/2(B1T −B0

1),T
3/2(ϕ1T −ϕ0

1 ), . . . ,

T 1/2(ANT −A0
N),T

1/2(BNT −B0
N),T

3/2(ϕNT −ϕ0
N)
�

асимптотично нормальна N(0,Ψ(θ 0)), де Ψ(θ 0) – блочно-дiагональна матри-
ця з блоками Ψk(θ 0), k = 1,N,

Ψk(θ 0) =
4π ∑∞

j=m
C2

j f ∗ j(ϕ0
k )

j!

A0
k

2
+B0

k
2




A0
k

2
+4B0

k
2 −3A0

kB0
k −6B0

k
−3A0

kB0
k B0

k
2
+4A0

k
2 6A0

k
−6B0

k 6A0
k 12


 . (11)

У доведеннi Теорем 5 i 6 використано результати Теорем 1-4 та Теорему
Брауера про нерухому точку.

У 3-му роздiлi отримано консистентнiсть та асимптотичну нормальнiсть
перiодограмних оцiнок гармонiчного коливання, що спостерiгається на фонi
такого ж шуму, як i в попередньому роздiлi.

Нехай спостерiгається випадковий процес

X (t) = A0 cosϕ0t + ε (t) , t ∈ [0,T ], (12)

де A0 > 0, ϕ0 ∈ (ϕ , ϕ), 0 < ϕ < ϕ < ∞.



13

Означення 9. Перiодограмною оцiнкою частоти ϕ0 назвемо таку випад-
кову величину ϕT ∈ [ϕ , ϕ], для якої

QT (ϕT ) = max
ϕ∈[ϕ, ϕ]

QT (ϕ) , QT (ϕ) =
����2T−1

� T

0
X(t)eiϕtdt

����
2

.

Оцiнку амплiтуди A0 шукатимемо як значення AT = Q
1
2
T (ϕT ).

Консистентнiсть оцiнок AT i ϕT доведено у пiдроздiлi 3.2 у наступних
твердженнях.

Лема 4. Якщо для моделi (12) виконано умови A1, A2, A3, або А3∗, то

AT
P→ A0, T → ∞.

Теорема 8. За умов Леми 4 T (ϕT −ϕ0)
P→ 0, T → ∞.

У пiдроздiлi 3.3 дослiджено асимптотичну нормальнiсть перiодограмних
оцiнок AT , ϕT параметрiв моделi (12).

Теорема 11. Якщо виконано умови А1, А2, А3 або А3∗, А4, то вектор

�
T 1/2 (AT −A0) , T 3/2 (ϕT −ϕ0)

��

має асимптотично при T → ∞ нормальний розподiл з нульовим вектором
середнiх та матрицею коварiацiй

2π
∞

∑
j=m

C2
j

j!
f ∗ j (ϕ0)

�
2 0
0 24A−2

0

�
. (13)

Результати 3-го роздiлу є перенесенням результатiв роботи А.Я. Дорогов-
цева, Г.П. Гречки (1975) на модель шуму нашої дисертацiї.

У 4-му роздiлi отримано консистентнiсть (пiдроздiл 4.2) та асимптотичну
нормальнiсть (пiдроздiл 4.3) перiодограмних оцiнок амплiтуди та параметра
масштабу майже-перiодичного сигналу, що спостерiгається на фонi випадко-
вого шуму, який задовольняє умовам, введеним у роздiлi 2.

Нехай спостерiгається випадковий процес

X (t) = A0ϕ (ω0t)+ ε (t) , t ∈ [0,T ] , (14)

де ϕ (t) = ∑+∞
k=−∞ akeiλkt , t ∈ R, причому λ0 = 0, λk > 0 при k > 0, a−k = ak ,

λ−k = −λ k, |λl −λk| ≥ � > 0 при l �= k з деяким фiксованим � > 0. Якщо
ak = βk + iγk, k ≥ 1, ∑+∞

k=−∞ |ak| < ∞, то функцiя ϕ є сумою константи a0 i
збiжного ряду гармонiчних коливань:

ϕ (t) = a0 +
∞

∑
k=1

(2βkcosλkt −2γksinλkt), t ∈ R.
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Припустимо, що A0 > 0, ω0 ∈ (ω ,ω), 0 < ω < ω < ∞, а майже-перiодична
функцiя ϕ задовольняє умовi

М. Iснує i0 > 0 таке, що |ai0|>|ai| , i �=±i0.
Означення 10. Перiодограмною оцiнкою параметра ω0λi0 назвемо таку

випадкову величину ωT ∈ [λi0ω, λi0ω], для якої

QT (ωT ) = max
ω∈[λi0ω, λi0ω]

QT (ω) , QT (ω) =

����2T−1
� T

0
X(t)eiωtdt

����
2

,

а перiодограмною оцiнкою амплiтуди A0 випадкову величину

AT = (2 |ai0|)−1Q1/2
T (ωT ) .

Як випливає iз Означення 10, перiодограмної оцiнкою параметра ω0 при-
родно назвати випадкову величину ωT/λi0.

Теорема 13. Якщо виконано умови А1, А2, А3 або А3∗, та M

QT (ωT )
P→ 4A2

0|ai0|2, T → ∞,

тобто AT
P→ A0, T → ∞.

Теорема 14. За умов Теореми 13

T (ωT −ω0λi0)
P−→0, T → ∞.

Теорема 17. За умов А1, А2, А3 або А3∗, та A4, M вектор

�
T 1/2 (AT −A0) , T 3/2 (ωT −λi0ω0)

��

є асимптотично при T → ∞ нормальним з нульовим вектором середнiх та
матрицею коварiацiй

2π|ai0|−2
∞

∑
j=m

C2
j (G)

j!
f ∗ j (λi0ω0)

� 1
2 0
0 6A−2

0

�
. (15)

Наведенi результати є перенесенням на нашу модель випадкового шуму
результатiв роботи П.С. Кнопова (1984).

У пiдроздiлi 4.4 розглянуто оцiнки коварiацiйних матриць граничних нор-
мальних розподiлiв.

Розглянемо блочно-дiагональну матрицю Ψ(θ) з блоками Ψk, k = 1,N,
що задано (11). Для кожного блока Ψk розглянемо його статистичну оцiн-
ку Ψ̂k, пiдставляючи в Ψk замiсть невiдомих параметрiв

�
A0

k,B
0
k,ϕ

0
k

�
їх о.н.к.

(AkT ,BkT ,ϕkT ).
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Теорема 18. Якщо виконано умови A1, A2, A3, або А3∗ та A4, то Ψ̂k
P−→

Ψk, T → ∞, k = 1,N.

З Теореми 18 випливають простi наслiдки для перiодограмних оцiнок роз-
дiлiв 3 та 4.

Наслiдок 5. За умов A1, A2, A3, або А3∗, A4 матриця

2π
∞

∑
j=m

C2
j

j!
f ∗ j(ϕT )

�
2 0
0 24A−2

T

�

є слабко консистентною оцiнкою матрицi (13).
Наслiдок 6. За умов A1, A2, A3, або А3∗, A4 та M матриця

2π|ai0|−2
∞

∑
j=m

C2
j

j!
f ∗ j(λi0ωT )

�
1/2 0
0 6A−2

T

�

є слабко консистентною оцiнкою матрицi (15).
У пiдроздiлi 4.5 наведено приклади функцiй G, що використовуються у

задачах статистичного оцiнювання регресiйних параметрiв.
Зауважимо, що в доведеннi Теорем 11 i 17 роздiлiв 3 i 4 iстотно викори-

стовуються частиннi випадки загальної ц.г.т. пiдроздiлу 2.5.

ВИСНОВКИ

Дисертацiйну роботу присвячено вивченню асимптотичних властивостей
оцiнок параметрiв тригонометричних моделей регресiї з неперервним часом
та шумом, що є нелiнiйним локальним перетворенням гаусiвського стацiонар-
ного, можливо, сильно залежного випадкового процесу. Зокрема,

– встановлено достатнi умови консистентностi о.н.к. параметрiв суми гар-
монiчних коливань з використанням дiаграмної формули;

– одержано достатнi умови асимптотичної єдиностi за ймовiрнiстю о.н.к.
параметрiв нелiнiйної моделi регресiї, що охоплює випадок тригонометричної
регресiї;

– доведено центральну граничнутеорему для векторного iнтегралу вiд зва-
женого нелiнiйного локального перетворення гаусiвського стацiонарного про-
цесу з використанням методу моментiв А.А. Маркова та дiаграмної технiки;

– встановлено достатнi умови асимптотичної нормальностi о.н.к. параме-
трiв нелiнiйної моделi регресiї та їх застосування до тригонометричної моделi
регресiї з використанням теореми Брауера про нерухому точку;

– доведено консистентнiсть та асимптотичну нормальнiсть перiодограм-
них оцiнок параметрiв гармонiчного коливання;

– встановлено достатнi умови консистентностi та з використанням ц.г.т.
для векторного iнтегралу достатнi умови асимптотичної нормальностi перiо-
дограмних оцiнок амплiтуди та параметра масштабу майже-перiодичної фун-
кцiї регресiї.
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Робота носить теоретичний характер, але, на наш погляд, має потенцiал
застосування у розв’язаннi реальних задач виявлення прихованих перiодично-
стей.
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АНОТАЦIЯ

Жураковський Б.М. Виявлення прихованих перiодичностей в моде-
лях регресiї з локально перетвореним гаусiвським стацiонарним шумом.
- Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних
наук за спецiальнiстю 01.01.05 – теорiя ймовiрностей i математична стати-
стика. - Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, МОН
України, Київ, 2016.

Дисертацiйну роботу присвячено розв’язанню задачi про виявлення при-
хованих перiодичностей для моделi спостережень iз неперервним часом та
нелiнiйно локально перетвореним, можливо, сильно залежним гаусiвським
стацiонарним шумом.

Зокрема, доведено консистентнiсть та асимптотичну нормальнiсть сумi-
сної оцiнки найменших квадратiв у сенсi Уолкера амплiтуд та кутових частот
суми гармонiк, сумiсних перiодограмних оцiнок параметрiв гармонiчного ко-
ливання, сумiсних перiодограмних оцiнок амплiтуди та параметра масштабу
майже-перiодичної функцiї регресiї.

Лема про збiжнiсть у середньому квадратичному до нуля супремуму усе-
редненого за часом локального перетворення Фурьє випадкового шуму є клю-
човим твердженням у доведеннi консистентностi вказаних оцiнок. Вiдповiд-
но, центральна гранична теорема для векторного iнтегралу вiд зваженого
вектор-функцiєю випадкового шуму є ключовим твердженням у доведеннi
асимптотичної нормальностi. Лему та центральну граничну теорему отрима-
но з використанням дiаграмної технiки. У доведеннi асимптотичної нормаль-
ностi оцiнок найменших квадратiв використано також теорему Брауера про
нерухому точку.

Ключовi слова: нелiнiйна модель регресiї, виявлення прихованих перi-
одичностей, тригонометрична модель регресiї, випадковий шум, гаусiвський
стацiонарний процес, нелiнiйне локальне перетворення, коварiацiйна функцiя,
спектральна щiльнiсть, оцiнка найменших квадратiв, перiодограмна оцiнка,
консистентнiсть, асимптотична нормальнiсть, асимптотична єдинiсть, спектраль-
на мiра функцiї регресiї, дiаграмна формула.
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АННОТАЦИЯ

Жураковский Б.М. Выявление скрытых периодичностей в моделях
регрессии с локально преобразованным гауссовским стационарным шу-
мом. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.01.05 – теория вероятностей и математическая ста-
тистика. - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,МОН
Украины, Киев, 2016.

Диссертационная работа посвящена решению задачи о выявлении скрытых
периодичностей для модели наблюдений с непрерывным временем и нели-
нейно локально преобразованным, возможно, сильно зависимым гауссовским
стационарным шумом.

В частности, доказаны состоятельность и асимптотическая нормальность
совместной оценки наименьших квадратов в смысле Уолкера амплитуд и
угловых частот суммы гармоник, совместных периодограммных оценок па-
раметров гармонического колебания, совместных периодограммных оценок
амплитуды и параметра масштаба почти-периодической функции регрессии.

Лемма про сходимость в среднем квадратическом к нулю супремума усре-
дненного по времени локального преобразования Фурье случайного шума яв-
ляется ключевым утверждением в доказательстве состоятельности указанных
оценок. Соответственно, центральная предельная теорема для векторного ин-
теграла для взвешенного вектор-функцией случайного шума является ключе-
вым утверждением в доказательстве асимптотической нормальности. Лемма
и центральная предельная теорема получены с использованием диаграммной
техники. В доказательстве асимптотической нормальности оценок наимень-
ших квадратов использована также теорема Брауера о неподвижной точке.

Ключевые слова: нелинейная модель регрессии, выявление скрытых пе-
риодичностей, тригонометрическая модель регрессии, случайный шум, гаус-
совский стационарный процесс, нелинейное локальное преобразование, кова-
риационная функция, спектральная плотность, оценка наименьших квадратов,
периодограммная оценка, состоятельность, асимптотическая нормальность,
асимптотическая единственность, спектральная мера функции регрессии, ди-
аграммная формула.

ABSTRACT

Zhurakovskyi B.M. The detection of hidden periodicities in regression
models with locally transformed Gaussian stationary noise. – Manuscript.

Thesis for candidate degree in physical and mathematical sciences by speciali-
ty 01.01.05 – probability theory and mathematical statistics. - Taras Shevchenko
National University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2016.
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The thesis is devoted to the solution to the problem of detection of hidden peri-
odicities in time continuous observation model with nonlinearly locally transformed,
possibly, strongly dependent Gaussian stationary noise.

In particular consistency and asymptotic normality of amplitudes and angular
frequencies joint least squares estimators in Walker sense of a sum of harmonics,
joint periodogram estimators of harmonic oscillation parameters, joint periodogram
estimators of amplitude and scale parameter of almost-periodic regression function
are proved.

The proof of the least squares estimator in Walker sense of nonlinear regression
model vector parameter asymptotic normality consists of four steps. In the first step
the reduction (linearization) theorem is proved. This theorem allows to replace the
study of nonlinear regression parameter least squares estimator by the study of the
correspondent estimator of some auxiliary linear regression model

In the second step the theorem on asymptotic uniqueness in probability of
weakly consistent least squares estimator. This fact is needed for correct application
of Brouwer fixed point theorem on the last stage of the least squares estimator
asymptotic normality proof.

The third step is to obtain asymptotic normality of vector integral of nonlinearly
locally transformed Gaussian stationary process weighted by regression function
gradient. This central limit theorem in fact is the proof of the least squares estimator
asymptotic normality of auxiliary linear regression model parameter that appears
in the first step. In the proof of the central limit theorem the classic notion of
regression function spectral measure is used.

In the last step all the previous theorems are used to prove least squares esti-
mator asymptotic normality. The fundamental moments in obtaining of this result
are the the use of Brouwer fixed point theorem and von Bahr, Bhattacharya and
Ranga Rao theorem on the measures of the layers of convex Borel sets in Rq for
some class of measures that includes Gaussian measures.

Then the general results of these four steps are applied to trigonometric regressi-
on model.

Lemma on mean square convergence to zero of supremum of random noise
time averaged local Fourier transformation is the key statement in the proof of
indicated estimators consistency. Respectively the central limit theorem for vector
integral of the random noise weighted by vector-function is the key statement in the
proof of their asymptotic normality. Lemma and central limit theorem are obtained
with the use of diagram machinery.

Key words: nonlinear regression model, trigonometric regression model, detecti-
on of hidden periodicities, random noise, Gaussian stationary process, nonlinear
local transformation, covariance function, spectral density, least squares estimator,
periodogram estimator, consistency, asymptotic normality, asymptotic uniqueness,
spectral measure of regression function, diagram formula.


