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01.01.05 – теорiя ймовiрностей i математична статистика

АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiзико-математичних наук

Київ – 2019



Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей в На-
цiональному технiчному унiверситетi України «Київський полiтехнiчний iнститут
iменi Iгоря Сiкорського» Мiнiстерства освiти i науки України

Науковий керiвник:
доктор фiзико-математичних наук, професор
IВАНОВ Олександр Володимирович,
Нацiональний технiчний унiверситет України
«Київський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського»
професор кафедри математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей.

Офiцiйнi опоненти:
доктор фiзико-математичних наук, професор
Кукуш Олександр Георгiйович,
Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка,
професор кафедри математичного аналiзу;

кандидат фiзико-математичних наук, доцент
Млавець Юрiй Юрiйович,
Ужгородський нацiональний унiверситет
доцент кафедри кiбернетики i прикладної математики

Захист вiдбудеться « 10 » квiтня 2019 року о 1600 на засiданнi спецiалiзованої
вченої ради К 26.002.31 Нацiонального технiчного унiверситету України «Київ-
ський полiтехнiчний iнститут iменi Iгоря Сiкорського» за адресою: 03056, м. Київ,
пр. Перемоги, 37, корпус №7, ауд. 423.

З дисертацiєю можна ознайомитись у Науково-технiчнiй бiблiотецi iм. Г. I. Де-
нисенка Нацiонального технiчного унiверситету України «Київський полiтехнi-
чний iнститут iменi Iгоря Сiкорського» за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемо-
ги, 37.
Автореферат розiсланий « 01 » березня 2019 р.

Учений секретар
спецiалiзованої вченої ради М. К. Iльєнко



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Регресiйний аналiз є величезною частиною математи-
чної та прикладної статистики: див., наприклад, енциклопедичнi монографiї
Н. Дрейпера, Г. Смiта (1986), C. Р. Рао (1968), Г. А. Себера, А. Дж. Лi (2003).

Нелiнiйний регресiйний аналiз є iстотним розширенням та ускладненням кла-
сичного лiнiйного регресiйного аналiзу, завдяки використанню нелiнiйних або час-
тково нелiнiйних за параметрами моделей, якi адекватнiше, нiж лiнiйнi моделi,
описують явища, що потребують статистичного аналiзу. Розвитку нелiнiйного ре-
гресiйного аналiзу дає поштовх велика кiлькiсть прикладних задач у чисельних
галузях природничих та соцiальних наук, серед яких астрономiя, науки про Зем-
лю, статистична радiофiзика, хiмiчна кiнетика, бiологiя, медицина, економетрика,
фiнанси, соцiологiя тощо; у технiчних галузях знань, пов’язаних з вивченням ко-
ливальних процесiв, – акустицi, вiбрацiйнiй технiцi, автоматицi, електротехнiцi
тощо. Пошлемося, наприклад, на видання з математичних проблем нелiнiйно-
го регресiйного аналiзу Д. М. Бейтса, Д. Г. Уотса (1988), О. В. Iванова (1997),
В. Г. Квина, Е. Хеннана (2001), Р. Дж. Керрола, Д. Рупперта, Л. А. Стефанскi,
K. Крейнiчану (2006).

Задача оцiнювання векторного параметра сигналу в моделях спостережень
«сигнал+шум» є добре вiдомою проблемою статистики випадкових процесiв, а у
випадку нелiнiйного сигналу, – задачею нелiнiйного регресiйного аналiзу. Коли
в описанiй моделi виникає проблема оцiнити функцiональнi характеристики ви-
падкового шуму, то можна сказати, що сигнал iз корисного перетворюється на
заважаючий. Для знешкодження його впливу треба спочатку оцiнити параметр
функцiї регресiї, який набуває статус заважаючого, а потiм розглядати оцiнку,
скажiмо, коварiацiйної функцiї стацiонарного випадкового шуму, використовую-
чи залишки.

Для оцiнювання параметра функцiї регресiї доцiльно використовувати, напри-
клад, оцiнку найменших квадратiв (ОНК), означення якої не потребує знання
жодної характеристики випадкового шуму. Численнi асимптотичнi властивостi
ОНК параметра нелiнiйної моделi регресiї отримано в монографiях О. В. Iванова,
М. М. Леоненка (1989) та О. В. Iванова (1997).

У якостi оцiнки коварiацiйної функцiї стацiонарного процесу доцiльно розгля-
дати його корелограму. Важливi факти про корелограми однорiдних, однорiдних
та iзотропних випадкових полiв наведено в книзi О. В. Iванова, М. М. Леоненка
(1989). Глибокi результати стосовно корелограм стацiонарних гауссiвських проце-
сiв мiстяться у монографiї В. В. Булдигiна, Ю. В. Козаченка (1998).

У якостi оцiнки коварiацiйної функцiї стацiонарного шуму в моделi регресiї
природно обрати залишкову корелограму, яка є узагальненням на випадок коре-
льованих спостережень залишкової суми квадратiв класичного регресiйного ана-
лiзу. Але на вiдмiну вiд залишкової суми квадратiв та звичайної корелограми,
результати про залишковi корелограми недостатньо представленi в статистичнiй
лiтературi. Добре вiдомо, що в корелограмах стацiонарних часових рядiв зна-
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чення спостережень центруються вибiрковими середнiми, якi є ОНК невiдомого
середнього часового ряду. Властивостi таких «простих» залишкових корелограм
однорiдних та iзотропних випадкових полiв вивчались М. М. Леоненком (1999).
У роздiлi 10.3 монографiї Т. В. Андерсена (1971) отримано деякi твердження про
вибiрковi коварiацiї (у нас – залишковi корелограми), якi вiдповiдають лiнiйнiй
моделi регресiї з дискретним часом i стацiонарним шумом.

Таке загальне дослiдження асимптотичної поведiнки залишкової корелограми,
як у цiй роботi, ранiше не робилося, незважаючи на великий теоретичний та пра-
ктичний iнтерес до цiєї природної проблеми. Таким чином, напрямок дослiджень
дисертацiйної роботи є актуальним.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
цiйна робота виконана на кафедрi математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей
Нацiонального технiчного унiверситету України «Київський полiтехнiчний iнсти-
тут iменi Iгоря Сiкорського» в рамках держбюджетної науково-дослiдної роботи
№ 2810Ф "Дослiдження асимптотичних властивостей псевдорегулярних функцiй
та узагальнених процесiв вiдновлення"(номер державної реєстрацiї 0115U000371).

Мета та задачi дослiдження.
Метою роботи є розвиток теорiї оцiнювання коварiацiйної функцiї стацiонар-

ного гауссiвського шуму в нелiнiйнiй моделi регресiї з неперервним часом спосте-
реження.

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

Предметом дослiдження є асимптотичнi властивостi залишкової корелограми
як оцiнки коварiацiйної функцiї вказаного випадкового шуму в нелiнiйнiй моделi
регресiї.

У роботi розглянуто такi задачi:
• отримання експоненцiальних оцiнок для ймовiрностей великих вiдхилень су-
премума нормованої залишкової корелограми та посилених властивостей її
консистентностi;

• вивчення граничного розподiлу нормованої залишкової корелограми в про-
сторi неперервних функцiй;

• дослiдження умов, за яких нормована залишкова корелограма припускає сто-
хастичне асимптотичне розвинення;

• отримання асимптотичних розвинень зсуву, середнього квадрату вiдхилення
та дисперсiї залишкової корелограми.
Методи дослiдження. У роботi використано методи отримання експоненцi-

альних оцiнок iмовiрностей великих вiдхилень ОНК параметра нелiнiйної моде-
лi регресiї та корелограми гауссiвського стацiонарного процесу, елементи теорiї
збiжностi ймовiрнiсних мiр у метричних просторах, теорiю асимптотичних розви-
нень, пов’язаних iз статистичними оцiнками, зокрема, з ОНК. Застосовано також
деякi факти нелiнiйного регресiйного аналiзу, поняття спектральної мiри функцiї
регресiї.

Наукова новизна отриманих результатiв. Усi отриманi в дисертацiї ре-
зультати є новими. Зокрема,
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• наведено умови, за яких iмовiрностi великих вiдхилень ОНК параметра фун-
кцiї регресiї мають експоненцiально спадну мажоранту;

• отримано результат про експоненцiальну оцiнку зверху ймовiрностей великих
вiдхилень корелограми гауссiвського стацiонарного процесу з константою в
експонентi, що не залежить вiд тривалостi спостереження його траєкторiї;

• доведено теорему про iснування експонецiально спадної мажоранти для ймо-
вiрностей великих вiдхилень залишкової корелограми, i, в якостi наслiдку,
отримано посилену властивiсть слабкої консистентностi залишкової корело-
грами;

• доведено функцiональну граничну теорему в просторi неперервних функцiй
про асимптотичну нормальнiсть залишкової корелограми;

• отримано стохастичне асимптотичне розвинення залишкової корелограми;
• знайдено асимптотичнi розвинення зсуву, середнього квадрата вiдхилення та
дисперсiї залишкової корелограми.
Практичне значення одержаних результатiв. Результати, отриманi в ди-

сертацiї, мають теоретичний характер. Вони можуть бути застосованi в рiзних
галузях природничих, технiчних, економiчних наук тощо, де виникає проблема
статистичного оцiнювання функцiональних характеристик випадкових шумiв у
моделях нелiнiйного регресiйного аналiзу.

Особистий внесок здобувача. Усi результати дисертацiйної роботи отри-
мано здобувачем самостiйно. За результатами дисертацiї автором опублiковано
п’ять робiт, з них чотири у спiвавторствi з науковим керiвником Iвановим О. В., у
яких Iванову О. В. належить постановка задач та загальне керiвництво роботою.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi результати дисертацiйної ро-
боти доповiдались та обговорювались на

• Мiжнароднiй конференцiї «Ukrainian-German Workshop on Empirical Complete
Convergence and other Limit Theorems of Probability Theory» (м. Коктебель,
2013 р.);

• III, IV, V-iй мiжунiверситетських конференцiях молодих вчених з математики
та фiзики (м. Київ, 2013 р., 2015 р., 2016 р.);

• ХV, XVI, XVII-iй мiжнародних наукових конференцiях iменi академiка М.
Кравчука ( м. Київ, 2014 р., 2015 р., 2016 р.);

• Мiжнароднiй конференцiї «Theoretical and applied aspects of cybernetics, TAAC.
IV» (м. Київ, 2014 р.);

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

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

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

• Мiжнароднiй конференцiї «Modern Stochastics: Theory and Applications. IV.»
(м. Київ, 2018 р.);
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• засiданнi наукового семiнару «Статистичнi проблеми для випадкових проце-
сiв i полiв» при кафедрi математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей КПI
iм. Iгоря Сiкорського (керiвники – д.ф.-м.н., проф. О. I. Клесов, д.ф.-м.н.,
проф. О. В. Iванов) (м. Київ, 2013 р., 2014 р., 2018 р.);

• засiданнi наукового семiнару вiддiлу математичних методiв дослiдження опе-
рацiй Iнституту кiбернетики iм. В. М. Глушкова НАН України (керiвник –
член-корр. НАН України, д.ф.-м.н., проф. П. С. Кнопов) (м. Київ, 2018 р.);

• сумiсному засiданнi наукових семiнарiв «Теорiя ймовiрностей i математична
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 статистицi» кафе-
дри математичного аналiзу КНУ iм. Тараса Шевченка (керiвники д.ф.-м.н.,
проф., О. Г. Кукуш, д.ф.-м.н., проф., Р. Є. Майборода) (м. Київ, 2018 р.).
Публiкацiї. За результатами дисертацiйної роботи опублiковано 18 наукових

праць, серед яких 5 статей у фахових виданнях (з них 5 статей у наукових фахових
виданнях України, якi включенi до мiжнародних наукометричних баз)та 13 тез
доповiдей у збiрниках матерiалiв конференцiй.

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається зi вступу, огляду
лiтератури (1-й роздiл), трьох роздiлiв (2-й, 3-й, 4-й), розбитих на пiдроздiли,
висновкiв та списку використаних джерел, що мiстить 113 найменувань. Обсяг
дисертацiї становить 143 сторiнку друкованого тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми дисертацiї, сформульовано мету та
завдання дослiдження, стисло викладено змiст основної частини роботи та науко-
ву новизну отриманих результатiв.

У першому роздiлi дисертацiйної роботи наведено огляд лiтератури за її те-
мою.

Другий роздiл дисертацiї мiстить експоненцiальнi оцiнки швидкостi збiжно-
стi ймовiрностей великих вiдхилень нормованої залишкової корелограми як оцiн-
ки коварiацiйної функцiї гауссiвського стацiонарного шуму в нелiнiйнiй моделi
регресiї.

Нехай спостерiгається випадковий процес

X(t) = g(t, θ) + ε(t), t ≥ 0, (1)

де g : (−γ,∞) × Θγ → R – неперервна функцiя, що залежить вiд невiдомого
параметра θ = (θ1, ..., θq) ∈ Θ ⊂ Rq, Θ – обмежена вiдкрита опукла множина,
Θγ =

⋃
‖a‖<1

(Θ + γa), γ > 0 – деяке число, а випадковий шум ε задовольняє умовi

N1. (i) ε = {ε (t) , t ∈ R} – дiйсний майже напевно (м.н.) вибiрково непе-
рервний стацiонарний гауссiвський процес, заданий на ймовiрнiсному просторi
(Ω,F,P), E ε(0) = 0;
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(ii) процес ε має обмежену спектральну щiльнiсть f = {f (λ) , λ ∈ R}.
Якщо коварiацiйна функцiя B = {B(t), t ∈ R}шуму ε невiдома, то виникає за-

дача оцiнювання B за спостереженнями (1), причому параметр θ функцiї регресiї
грає роль заважаючого параметра.

Означення 2.1.1. ОНК невiдомого параметра θ ∈ Θ на iнтервалi спостере-
жень [0, T ] називається будь-який випадковий вектор θ̂T = (θ̂1T , . . . θ̂qT ) ∈ Θc,
де Θc – замикання Θ, для якого

QT (θ̂T ) = min
τ∈Θc

QT (τ), QT (τ) =

T∫
0

[X(t)− g(t, τ)]2 dt.

У якостi оцiнки B вiзьмемо залишкову корелограму, побудовану за залишками
X̂(t) = X(t)− g(t, θ̂T ), t ∈ [0, T +H], тобто

BT (z, θ̂T ) = T−1
∫ T

0
X̂(t+ z)X̂(t)dt, z ∈ [0, H],

H > 0 – фiксоване число. Зауважимо, що

BT (z, θ) = BT (z) = T−1

T∫
0

ε(t+ z)ε(t)dt

є корелограмою випадкового шуму ε.
У пiдроздiлi 2.2 отримано теореми про ймовiрностi великих вiдхилень ОНК

θ̂T . Введемо дiагональну матрицю

dT (θ) = diag
(
diT (θ) , i = 1, q

)
, d2

iT (θ) =

T∫
0

g2
i (t, θ)dt,

де позначено gi(t, θ) = (∂/∂θi)g (t, θ).
R1. (i) Функцiя g (t, τ) при кожному t > −γ неперервно диференцiйовна за

τ ∈ Θγ та при кожному τ ∈ Θ частиннi похiднi gi (t, τ) , i = 1, q, iнтегровнi за t з
квадратом на кожному промiжку [0, T ] , T > 0, причому d2

iT (τ) → ∞, T → ∞,
i = 1, q.

(ii) Для будь-яких фiксованих H > 0 та τ ∈ Θ

lim
T→∞

di,T+H(τ)d−1
iT (τ) = 1, i = 1, q.

Позначимо

ΦT (u, v) =

T∫
0

(g(t, θ + d−1
T (θ)u)− g(t, θ + d−1

T (θ)v))2dt,
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u, v ∈ UT (θ) = dT (θ)(Θc − θ),
f0 = sup

λ∈R
f(λ) < ∞. Замiсть слiв «для достатньо великих T , R» будемо писати

«для T > T0, R > R0».
R4. Iснують додатнi числа c0 i c1 такi, що для будь-якого θ ∈ Θ та u, v ∈ UT (θ)

для T > T0, де T0 не залежить вiд θ,

c0‖u− v‖2 ≤ ΦT (u, v) ≤ c1‖u− v‖2. (2)

Теорема 2.2.2. За умов N1, R1(i) та R4 iснують константи B∗, b > 0
такi, що для T > T0, R > R0

P
{
‖dT (θ)

(
θ̂T − θ

)
‖ ≥ R

}
≤ B∗ exp

{
−bR2} ,

причому для будь-якого β > 0 константу B∗ можна обрати так, що

b ≥ c0

16πf0(1 + q)
− β.

У текстi пiдроздiлу 2.2 наведено достатнi умови, за яких виконується подвiйна
нерiвнiсть (2) та розглянуто приклад їх виконання.

У пiдроздiлi 2.3 доведено теорему про ймовiрностi великих вiдхилень випад-
кової величини

sup
z∈[0,H]

|YT (z)|, YT (z) = T 1/2(BT (z)− B(z)) (3)

iз незалежною вiд T константою в експонентi правої частини вiдповiдної нерiвно-
стi. Розглянемо функцiю

q(z) =

 ∞∫
−∞

f 2(λ) sin2 λz

2
dλ

1/2

, z ≥ 0,

де f – спектральна щiльнiсть процесу ε. За умови N1 функцiя q означена i задає
псевдометрики

ρ(z1, z2) = q(|z1 − z2|),
√
ρ(z1, z2) =

√
ρ(z1, z2), z1, z2 ∈ R.

Псевдометрика √ρ, розглянута в монографiї В. В. Булдигiна, Ю. В. Козаченка
(1998), грає важливу роль у вивченнi асимптотичних при T → ∞ властивостей
корелограми BT (z) випадкового шуму ε в моделi спостережень (1). У наступному
абзацi i формулюваннi теореми 2.3.1 лiтера ε позначає числову змiнну.

Нехай N√ρ([0, H], ε), ε > 0, – метрична масивнiсть множини [0, H] вiдносно
псевдометрики √ρ, а H√ρ([0, H], ε), ε > 0, – метрична ентропiя вiдносно псевдо-
метрики √ρ. Позначимо H√ρ(ε) = H√ρ([0, 1], ε), ε > 0. Оскiльки псевдометрика√
ρ залежить тiльки вiд |z1 − z2|, то для будь-якого число H > 0∫

+0

H√ρ(ε)dε <∞ ⇔
∫
+0

H√ρ([0, H], ε)dε <∞.
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Теорема 2.3.1. Нехай виконано умови N1 та

N2.

∫
+0

H√ρ(ε)dε <∞.

Тодi для будь-яких x > 0 та числа r∗ ' 0.8982, яке є розв’язком рiвняння − ln(1−
r)− r = 2 ln 2,

P

{
sup
z∈[0,H]

|YT (z)| ≥ x

}
≤ 2 exp

{
− x

D(r∗)

}
,

D(r) =

(
πc(r)

ln 2

)1/2

98‖f‖2 + 16e2‖f‖1/2
2

ε(
√
ρ)∫

0

ln(1 + N√ρ(ε))dε

 <∞,

де c(r) = −r−2 ln(1− r)− r−1, N√ρ(ε) = N√ρ([0, H], ε), ε > 0,

ε(
√
ρ) = sup

z1,z2∈[0,H]

√
ρ(z1, z2) ≤ ‖f‖1/2

2 , ‖f‖2 =

( ∞∫
−∞

f 2(λ)dλ

)1/2

.

У пiдроздiлi 2.4, синтезуючи теореми 2.2.2 та 2.3.1, отримуємо наступний ре-
зультат.

Теорема 2.4.1. Нехай виконано умови N1, N2, R1 та R4. Тодi для будь-
якого

a < a0 =
1

16πf0(1 + q)
· c0

c1

(
1 ∧ 1

2B(0)

)
∧ 1

D(r∗)

iснує така константа A, що для T > T0, R > R0

P

{
T 1/2 sup

z∈[0,H]
|BT (z, θ̂T )− B(z)| ≥ R

}
≤ A exp{−aR}.

З теореми 2.4.1 можна отримати важливий наслiдок щодо рiвномiрної за
z ∈ [0, H] слабкої консистентностi оцiнки BT (z, θ̂T ) коварiацiйної функцiї B(z).

Наслiдок 2.4.1. Нехай γ ∈ [0, 1/2), h > 0 – довiльне число, R = h T 1/2−γ.

Тодi в умовах теореми 2.4.1 для T > T0 ∨
(
R0

h

) 2
1−2γ

P

{
sup
z∈[0,H]

|BT (z, θ̂T )− B(z)| ≥ hT−γ

}
≤ A exp

{
−ahT 1/2−γ

}
.

У третьому роздiлi дисертацiйної роботи доведено функцiональну граничну
теорему в просторi неперервних функцiй C([0, H]) про асимптотичну при T →∞
нормальнiсть випадкових елементiв XT , що вiдповiдають, процесам

XT (z) = T 1/2
(
BT
(
z, θ̂T

)
− B(z)

)
= YT (z) +RT (z), z ∈ [0, H], (4)
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RT (z) = T−1/2(I1T (z) + I2T (z) + I3T (z)), (5)

I1T (z) =

T∫
0

(g(t+ z, θ̂T )− g(t+ z, θ))(g(t, θ̂T )− g(t, θ))dt,

I2T (z) =

T∫
0

ε(t+ z)(g(t, θ̂T )− g(t, θ))dt,

I3T (z) =

T∫
0

ε(t)(g(t+ z, θ̂T )− g(t+ z, θ))dt,

YT (z) означено в (3). Граничному випадковому елементу Y вiдповiдає центрова-
ний гауссiвський процес {Y (z), z ∈ [0, H]} з коварiацiйною функцiєю

EY (z1)Y (z2) = 4π

∞∫
−∞

f 2(λ) cosλz1 cosλz2 dλ .

Для формулювання точного результату введемо ряд умов.
N1(ii’). Коварiацiйна функцiя B = {B(t), t ∈ R} процесу ε абсолютно iнте-

гровна.
Очевидно, умова N1(ii’) сильнiша за умову N1(ii).
Позначимо gij(t, τ) = (∂2/∂τi∂τj)g(t, τ).
R1’. (i) Функцiя g(t, τ) при кожному t > −γ двiчi неперервно диференцiйовна

за τ ∈ Θγ, причому цi похiднi неперервнi за сукупнiстю змiнних i
lim infT→∞ T

−1/2diT (τ) > 0, τ ∈ Θ, i = 1, q.
(ii) sup

τ∈Θc

|gj(t, τ)| ≤ Gj(t) для деяких неперервних функцiй Gj(t), t ≥ 0, та

для D2
jT =

T∫
0
G2
j(t)dt,

DjTd
−1
jT (τ) ≤ cj(τ) <∞, τ ∈ Θ, j = 1, q.

(iii) sup
τ∈Θc

|gij(t, τ)| ≤ Gij(t) для деяких неперервних функцiй Gij(t), t ≥ 0, та

для D2
ij,T =

T∫
0
G2
ij(t)dt i обмежених констант cij(τ)

Dij,Td
−1
iT (τ)d−1

jT (τ) ≤ cij(τ)T−1/2, τ ∈ Θ, i, j = 1, q.

Позначимо

ΨjT (z1, z2; τ) =

T∫
0

(gj(t+ z1, τ)− gj(t+ z2, τ))2 dt.
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R6. d−2
jT (τ)ΨjT (z1, z2; τ) ≤ cj(τ) |z1 − z2|2 , z1, z2 ∈ [0, H],

cj(τ) <∞, τ ∈ Θ, j = 1, q.
Для моделi спостережень (1) введемо сiм’ю матричних мiр µT (dλ, τ),

τ ∈ Θ, на (R,L(R)), де L(R) − σ-алгебра вимiрних за Лебегом пiдмножин R,
з матричними щiльностями вiдносно мiри Лебега

(
µjlT (λ, τ)

)q
j,l=1

, τ ∈ Θ,

µjlT (λ, τ) = gjT (λ, τ)glT (λ, τ)

 ∞∫
−∞

∣∣∣gjT (λ, τ)
∣∣∣2 dλ ∞∫

−∞

∣∣glT (λ, τ)
∣∣2 dλ

−1/2

,

gjT (λ, τ) =

T∫
0

eiλtgj(t, τ)dt, j, l = 1, q.

R7. Сiм’я мiр µT (dλ, τ), τ ∈ Θ, слабко збiгається при T → ∞ до додатно
визначеної матричної мiри µ(dλ, τ), τ ∈ Θ.

Означення 3.2.1 (У. Гренандер (1954), I. А. Iбрагiмов, Ю. А. Розанов (1970)).
Мiра µ(dλ, τ), τ ∈ Θ, називається спектральною мiрою функцiї g(t, τ), або спе-
ктральною мiрою градiєнта ∇g(t, τ) функцiї g(t, τ).

AN. Випадковий вектор dT (θ)(θ̂T − θ) асимптотично при T →∞ нормальний
з нульовим середнiм та коварiацiйною матрицею

2π

 ∞∫
−∞

µ(dλ, θ)

−1 ∞∫
−∞

f(λ)µ(dλ, θ)

 ∞∫
−∞

µ(dλ, θ)

−1

.

Достатнi умови виконання умови AN досить громiздкi i наведено в моногра-
фiї О. В. Iванова, М. М. Леоненка (1986) та, наприклад, у роботi О. В. Iванова,
Б. М. Жураковського, М. М. Леоненка , М. Д. Руiз-Медiни (2015).

Нехай µjj, j = 1, q, – дiагональнi елементи (мiри) матричної спектральної
мiри µ.

Означення 3.2.2 (I. А. Iбрагiмов, Ю. А. Розанов (1970)). Функцiю b(λ),
λ ∈ R, будемо називати µjj-припустимою, якщо вона iнтегровна за мiрою µjj

та виконується спiввiдношення
∞∫

−∞

b(λ)µjjT (dλ, τ) −→
∞∫

−∞

b(λ)µjj(dλ, τ), T →∞, τ ∈ Θ.

RN1. Для деякого δ ∈ (0, 1] функцiя b(λ) = |λ|1+δf(λ), λ ∈ R, є µjj-при-
пустимою, j = 1, q.

У текстi роботи розглянуто деякi достатнi умови виконання RN1.
Теорема 3.2.1. Якщо виконано умови N1(i), N1(ii’), N2, R1, R1’, R6, R7,

AN та RN1, то XT
D−→ Y, T →∞.
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Доведення полягає у застосуваннi теореми 6.4.1 iз монографiї В. В. Булдигiна,
Ю. В. Козаченка (1998) до випадкових елементiв YT (див. (3)) i встановленнi у
представленнi (4), (5) збiжностi

T−1/2 sup
z∈[0,H]

|IkT (z)| P−→ 0, T →∞, k = 1, 2, 3,

що i зроблено в лемах 3.2.2 − 3.2.4.
Наприкiнцi третього роздiлу наведено приклад функцiї g(t, τ), для якої вико-

нано вимоги теореми 3.2.1 до функцiї регресiї.
У четвертому роздiлi дисертацiї знайдено деякi асимптотичнi розвинення,

пов’язанi з залишковою корелограмою. Так, у пiдроздiлi 4.1 отримано стохасти-
чне асимптотичне розвинення нормованої залишкової корелограми, тобто її пред-
ставлення у виглядi скiнченної суми за степенями T−1/2 iз стохастично малим
залишковим членом i коефiцiєнтами при цих степенях, якi є полiномами вiд стан-
дартних iнтегралiв вiд випадкового шуму, зваженого похiдними функцiї регресiї.

Нехай α = (α1, ..., αq) − мультиiндекс, |α| = α1 + ... + αq, uα = uα1
1 ...u

αq
q ,

u = (u1, ..., uq). Для гладкої функцiї A(τ) приймемо

A(α)(τ) =
(
∂|α|/∂α1τ1...∂

αqτq

)
A(τ),

Ai1...ir(τ) = (∂r/∂τi1...∂τir)A(τ), i1, ..., ir = 1, q.

R1”. У функцiї g (t, τ) iснують i неперервнi всi частиннi похiднi за змiнними
τ = (τ1, ..., τq) ∈ Θγ до порядку k ≥ 2 включно для кожного t ≥ 0, причому
функцiї g(α) (t, τ) , |α| = 1, k, локально iнтегровнi з квадратом за t для довiльного
τ ∈ Θc, i lim infT→∞T

−1d2
iT (ε) > 0, τ ∈ Θ, i = 1, q.

Позначимо

d2
T (α, τ) =

T∫
0

(
g(α)(t, τ)

)2
dt, Φ

[α]
T (τ1, τ2) =

T∫
0

(
g(α)(t, τ1)− g(α)(t, τ2)

)2
dt,

I(θ) =

T−1

T∫
0

gi(t, θ)gj(t, θ)dt

q

i,j=1

, Λ(θ) =
(
Λij(θ)

)q
i,j=1 = I−1(θ),

bi1...ir(z, θ) = T−
1
2

T∫
0

[ε(t+ z)gi1...ir(t, θ) + ε(t)gi1...ir(t+ z, θ)] dt,

bi1...ir(θ) =
1

2
bi1...ir(0, θ), b

(α)(θ) = T−
1
2

T∫
0

ε(t)g(α)(t, θ)dt,
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ai1...ir(z, θ) = E
(
BT,i1...ir(z, τ)

∣∣
τ=θ

)
, Π(i)(j)(z, θ) = T−1

T∫
0

gi(t+ z, θ)gj(t, θ)dt,

Π(i)(jk)(z, θ) = T−1

T∫
0

gi(t+ z, θ)gjk(t, θ)dt,

Π(ij)(k)(z, θ) = T−1

T∫
0

gij(t+ z, θ)gk(t, θ)dt,

aij(z, θ) = Π(i)(j)(z, θ) + Π(j)(i)(z, θ),

aijk(θ) = 2(Π(ij)(k)(0, θ) + Π(ik)(j)(0, θ) + Π(jk)(i)(0, θ)).

Далi ми зберiгаємо нумерацiю констант C з основного тексту роботи

R8. sup
τ∈Θc

T−
1
2dT (α; τ) ≤ C1(α), |α| = 1, k;

sup
τ1,τ2∈Θc

T−1Φ
[α]
T (τ1, τ2) ‖τ1 − τ2‖−2 ≤ C2(α), |α| = k.

Нехай λmin(A) − найменше власне число додатно визначеної матрицi .
R9. Для деякого λ0 > 0 та T > T0 λmin(I(θ)) ≥ λ0.
Наступна теорема є уточненням теореми 3.3.2 iз монографiї О. В. Iванова,

М. М. Леоненка (1986).
Теорема 4.1.1. За умов N1, R1”, R4, R8 та R9 для будь-якого m > 0 є

вiрним стохастичне асимптотичне розвинення нормованої ОНК θ̂T :

T 1/2(θ̂T − θ) =
k−2∑
ν=0

hν(θ)T
−ν/2 + ξk−1(θ)T

−k−1
2 , (6)

де hν(θ) = (hνi(θ))
q
i=1, ν = 0, k − 2, є однорiдними векторними полiномами вiд

випадкових величин b(α)(θ), |α| = 1, ν + 1, з рiвномiрно за T обмеженими коефi-
цiєнтами, причому

P
{
‖ξk−1(θ)‖ ≥ C4(k,m) ln

k
2 T
}

= O
(

(lnT )−
1
2T−

m
2

)
.

Вiдомi явнi вирази для перших трьох полiномiв розвинення (6) (див., напри-
клад, монографiю О. В. Iванова, М. М. Леоненка (1986)). Для запису подальших
асимптотичних розвинень приймемо тензорну угоду, а саме: якщо в добутку двох
або бiльшого числа множникiв деякий iндекс зустрiчається двiчi, це означає пiд-
сумовування за цим iндексом вiд 1 до q. Позначимо

Aν(z, θ) =
∑

r+|α(r)|=ν+1

1

r!
ai1...ir(z, θ)hα1,i1(θ)...hαr,ir(θ),
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Bν(z, θ) =
∑

r+|α(r)|=ν

1

r!
bi1...ir(z, θ)hα1,i1(θ)...hαr,ir(θ),

Pν(z, θ) = Aν(z, θ)−Bν(z, θ), ν ≥ 1,

де пiдсумовування у сумах ведеться за r-вимiрними мультиiндекса-
ми α(r) = (α1, ..., αr).

Теорема 4.1.2. За умов теореми 4.1.1 для довiльного m > 0

T 1/2
(
BT
(
z, θ̂T

)
− B(z)

)
=

k−2∑
ν=0

Pν(z, θ)T
−ν/2 + ζk−1(θ)T

−(k−1)/2,

де P0(z, θ) = P0(z) = YT (z), полiноми Pν(z, θ), ν ≥ 1, означено вище, а випадкова
величина ζk−1(θ) має наступну властивiсть:

P
{
‖ξk−1(θ)‖ ≥ C4(k,m) ln

k
2 T
}

= O
(

(lnT )−
1
2T−

m
2

)
.

У подальших формулах не будемо вказувати залежнiсть вiд θ.
Наслiдок 4.1.1. За умов теореми 4.1.1 при k = 4

T 1/2
(
BT
(
z, θ̂T

)
− B(z)

)
=

2∑
ν=0

Pν(z)T−ν/2 + ζ3T
−3/2,

P
{
|ζ3| ≥ C24(4,m) ln2 T

}
= O

(
T−m/2(lnT )−1/2

)
;

P1(z) = Λi1j1Λi2j2Πi1i2(z)bj1bj2 − Λi1j1bi1(z)bj1,

P2(z) = Λi1j1Λi2j2Λj3j4ai1i2(z)bj1bj2j3bj4−

−1

4
Λi1j1Λi2j2Λj3j4Λj5j6ai1i2(z)aj2j3j5bj1bj4bj6+

+
1

2
Λi1j1Λi2j2Λi3j3ãi1i2i3(z)bj1bj2bj3 − Λi1j1Λj2j3bi1(z)bj1j2bj3+

+
1

4
Λi1j1Λj2j3Λj4j5aj1j2j4bi1(z)bj3bj5 −

1

2
Λi1j1Λi2j2bi1i2(z)bj1bj2.

Далi, у пiдроздiлi 4.2, спираючись на наслiдок 5, ми отримуємо асимптотичнi
розвинення зсуву та дисперсiї залишкової корелограми. Позначимо для i, j = 1, q,
z ∈ [0, H]

Ψij(z) = E bi(z)bj = T−1

T∫
0

T∫
0

(B(t− s+ z)gi(t)gj(s)+

+B(t− s)gi(t+ z)gj(s))dtds, Ψij =
1

2
Ψij(0).

Наступна теорема, фактично, дає асимптотичне представлення (розвинення)
зсуву залишкової корелограми.
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Теорема 4.2.1. Нехай для k = 4 виконано умови R1”, R8. Крiм цього, нехай
також виконано умови N1, R4, R9. Тодi

T 1/2 E
(
BT
(
z, θ̂T

)
− B(z)

)
= LT (z)T−1/2 +O

(
T−3/2 ln2 T

)
,

LT (z) = EP1(z) = Λi1j1Λi2j2Π(i1)(i2)(z)Ψj1j2 − Λi1j1Ψi1j1(z).

Введемо додаткову умову
R10. sup

τ∈Θc
sup
t≥0
|gi(t, τ)| ≤ C1(ei), i = 1, q,

де ei − орт в Rq, у якого одиниця стоїть на i-му мiсцi.
Позначимо

∆j1j2(z) = T−1

T∫
0

T∫
0

T∫
0

B(t− s+ z)B(t− u)gj1(s)gj2(u)dtdsdu,

ϕ
(1)
i1j1

= T−1

T∫
0

T∫
0

T∫
0

B(t− s)B(t− u)gi1(s)gj1(u)dtdsdu,

ϕ
(2)
i1j1

(z) = T−1

T∫
0

T∫
0

T∫
0

B(t− u+ z)B(t− s− z)gi1(s)gj1(u)dtdsdu,

ϕ
(3)
i1j1

(z) = T−1

T∫
0

T∫
0

T∫
0

B(t− s+ z)B(t− u)gi1(s+ z)gj1(u)dtdsdu,

ϕ
(4)
i1j1

(z) = T−1

T∫
0

T∫
0

T∫
0

B(t− u+ z)B(t− s)gi1(s+ z)gj1(u)dtdsdu,

Ψ
(1)
i1i2

(z) = T−1

T∫
0

T∫
0

B(t− s− z)gi1(t+ z)gi2(s)dtds,

Ψ
(2)
i1i2

(z) = T−1

T∫
0

T∫
0

B(t− s)gi1(t+ z)gi2(s+ z)dtds,

K2
T (z) = DYT (z) = T−1

T∫
0

T∫
0

(
B2(t− s) + B(t− s+ z)B(t− s− z)

)
dtds.
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Теорема 4.2.2. Нехай для k = 4 виконано умови R1”, R8. Якщо також
виконано умови N1(i), N1(ii’), R4, R9, R10, то

T E
(
BT
(
z, θ̂T

)
− B(z)

)2
= K2

T (z) + (MT (z) +NT (z))T−1+

+O
(
T−3/2 ln3 T

)
,

MT (z) = 2

(
Λi1j1Λi2j2ai1i2(z)∆j1j2(z)− Λi1j1

(
ϕ

(1)
i1j1

+
4∑

k=2

ϕ
(k)
i1j1

(z)

))
,

NT (z) =
(

Λi1j1Λi2j2Π(i1)(i2)(z)Ψj1j2

)2
+

+Λi1j1Λi2j2Λi3j3Λi4j4Π(i1)(i4)(z)ai2i3(z)Ψj1j2Ψj3j4−

−2Λi1j1Λi2j2Λi3j3
(

Π(i1)(i2)(z)Ψj1j2Ψi3j3(z) + ai1i2(z)Ψj1j3Ψi3j2(z)
)

+

+Λi1j1Λi2j2
(

Ψi1j1(z)Ψi2j2(z) + Ψi1j2(z)Ψi2j1(z)+

+Ψj1j2

(
Ψi1i2 + 2Ψ

(1)
i1i2

(z) + Ψ
(2)
i1i2

(z)
))

.

Iз теореми 4.2.1 та 4.2.2 випливає наступне твердження про асимптотичне роз-
винення дисперсiї залишкової корелограми.

Теорема 4.2.3. За умов теореми 4.2.2

DBT
(
z, θ̂T

)
= K2

T (z)T−1 +
(
MT (z) +NT (z)− L2

T (z)
)
T−2 +O

(
T−5/2 ln3 T

)
.

У текстi дисертацiї наведено також у виглядi наслiдкiв варiанти теорем 4.2.1 –
4.2.3 для k = 3, 2.

ВИСНОВКИ

Дисертацiйну роботу присвячено вивченню асимптотичних властивостей ко-
релограмної оцiнки неперервного в середнє квадратичному та м. н. вибiрково не-
перервного гауссiвського стацiонарного шуму в нелiнiйнiй моделi регресiї з непе-
рервним часом. Корелограмну оцiнку побудовано за залишками, тобто рiзницями
мiж значеннями випадкового процесу, що спостерiгається, та значеннями функцiї
регресiї, в яку замiсть невiдомого параметра пiдставлено його ОНК. Зокрема,
− наведено умови, за яких iмовiрностi великих вiдхилень ОНК параметра

функцiї регресiї мають експоненцiально спадну мажоранту;
− отримано результат про експоненцiальну оцiнку зверху ймовiрностей вели-

ких вiдхилень корелограми гауссiвського стацiонарного процесу з константою в
експонентi, що не залежить вiд тривалостi спостереження його траєкторiї;
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− доведено теорему про iснування експонецiально спадної мажоранти для ймо-
вiрностей великих вiдхилень залишкової корелограми, i, в якостi наслiдку, отри-
мано посилену властивiсть слабкої консистентностi залишкової корелограми як
оцiнки невiдомої коварiацiйної функцiї випадкового шуму;
− доведено функцiональну граничну теорему в просторi неперервних функцiй

про асимптотичну нормальнiсть залишкової корелограми;
− отримано стохастичне асимптотичне розвинення залишкової корелограми;
− з використання цього стохастичного асимптотичного розвинення знайде-

но асимптотичнi розвинення зсуву, середнього квадрата вiдхилення та дисперсiї
залишкової корелограми у випадку, коли функцiя регресiї має неперервнi всi ча-
стиннi похiднi за параметрами до порядкiв 4, 3 та 2 включно.
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АНОТАЦIЯ

Москвичова К.К. Властивостi корелограмної оцiнки коварiацiйної
функцiї випадкового шуму в моделi нелiнiйної регресiї. – Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних
наук за спецiальнiстю 01.01.05 – теорiя ймовiрностей i математична статистика. –
Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут
iменi Iгоря Сiкорського», МОН України, Київ, 2018.

Дисертацiйну роботу присвячено вивченню асимптотичних властивостей зали-
шкової корелограми як оцiнки невiдомої коварiацiйної функцiї випадкового ста-
цiонарного гауссiвського шуму в нелiнiйнiй моделi регресiї з неперервних часом.
Отримано теорему про ймовiрностi великих вiдхилень оцiнки найменших квадра-
тiв векторного параметра нелiнiйної функцiї регресiї та теорему про ймовiрностi
великих вiдхилень у рiвномiрнiй метрицi корелограми стацiонарного гауссiвсько-
го шуму. З використанням цих результатiв доведено теорему про експоненцiальну
збiжнiсть до нуля ймовiрностей великих вiдхилень у рiвномiрний метрицi нормо-
ваної рiзницi залишкової корелограми та коварiацiйної функцiї випадкового шу-
му. Як простi наслiдки вказаного факту отримано посиленi властивостi слабкої
консистентностi залишкової корелограми.

Доведено функцiональну центральну граничну теорему в просторi неперерв-
них функцiй для нормованої залишкової корелограми в нелiнiйнiй моделi регресiї,
яку ми розглядаємо. Знайдено стохастичне асимптотичне розвинення нормованої
залишкової корелограми i записано в явному виглядi першi три члени розвине-
ння. Спираючись на цей стохастичне асимптотичне розвинення у випадку, коли
в функцiї регресiї iснують та неперервнi всi частиннi похiднi за параметрами до
порядкiв 4, 3 та 2 включно , отримано асимптотичнi розвинення зсуву, середнього
квадрата вiдхилення та дисперсiї залишкової корелограми.

Ключовi слова: нелiнiйна модель регресiї з неперервним часом, коварiацiй-
на функцiя стацiонарного гауссiвського шуму, оцiнка найменших квадратiв, зали-
шкова корелограма, iмовiрностi великих вiдхилень, консистентнiсть, асимптоти-
чна нормальнiсть, стохастичне асимптотичне розвинення, асимптотичне розвине-
ння моментiв.
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АННОТАЦИЯ

Москвичёва Е.К. Свойства коррелограмной оценки ковариационной
функции случайного шума в модели нелинейной регрессии. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических
наук по специальности 01.01.05 - теория вероятностей и математическая статисти-
ка. – Национальный технический университет Украины «Киевский политехниче-
ский институт имени Игоря Сикорського», МОН Украины, Киев, 2018.

Диссертационная работа посвящена изучению асимптотических свойств оста-
точной коррелограммы как оценки неизвестной ковариационной функции случай-
ного стационарного гауссовского шума в нелинейной модели регрессии с непре-
рывным временем. Получена теорема о вероятностях больших уклонений оцен-
ки наименьших квадратов векторного параметра нелинейной функции регрессии
и теорема о вероятностях больших уклонений в равномерной метрике коррело-
граммы стационарного гауссовского шума. С использованием этих результатов
доказана теорема об экспоненциальной сходимости к нулю вероятностей больших
уклонений в равномерной метрике нормированной разности остаточной корре-
лограммы и ковариационной функции случайного шума. Как простое следствие
указанного факта получены усиленные свойства слабой состоятельности остато-
чной коррелограммы.

Доказана функциональная центральная предельная теорема в пространстве
непрерывных функций для нормированной остаточной коррелограммы в нели-
нейной модели регрессии, которую мы рассматриваем. Найдено стохастическое
асимптотическое разложение нормированной остаточной коррелограммы и запи-
саны в явном виде первые три члена разложения. Опираясь на это стохастическое
асимптотическое разложение в случае, когда у функции регрессии существуют и
непрерывны все частные производные по параметрам до порядков 4, 3 и 2 вклю-
чительно, получены асимптотические разложения смещения, среднего квадрата
уклонения и дисперсии остаточной коррелограммы.

Ключевые слова: нелинейная модель регрессии с непрерывным временем,
ковариационная функция стационарного гауссовского шума, оценка наименьших
квадратов, остаточная коррелограмма, вероятности больших уклонений, состоя-
тельность, асимптотическая нормальность, стохастическое асимптотическое ра-
зложение, асимптотическое разложение моментов.
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The thesis is devoted to the study of asymptotic properties of residual correlogram
as an estimator of random stationary Gaussian noise covariance function in continuous
time nonlinear regression model.

Regression analysis is a huge part of mathematical and applied statistics.
Nonlinear regression analysis is a significant extension and complication of classical
linear regression analysis, due to the use of nonlinear or partially nonlinear in parameters
models that describe more adequate than linear models phenomena requiring
statistical analysis. A large number of applied problems in numerical scientific fields,
including astronomy, Earth science, statistical radiophysics, chemical kinetics, biology,
medicine, econometrics, finance, sociology, etc., in the technical fields of knowledge
associated with study of oscillation processes such as acoustics, vibration technology,
automation, electrical engineering, etc., give impetus to the development of nonlinear
regression analysis.

The task of estimation the vector signal parameter in the «signal+noise»
observation models is a well-known problem of statistics of random processes, and
in the case of a nonlinear signal parameter is the problem of nonlinear regression
analysis.

When in the described model there is a need to estimate the functional
characteristics of random noise, then you can say that the signal (regression function)
from the useful turns into nuisance one. To neutralize its influence, it is first necessary
to estimate the parameter of the regression function, which gets the status of the
nuisance parameter, and then consider an estimator, say, of the covariance function of
the stationary random noise using the residuals.

The thesis is devoted to the study of asymptotic properties of residual correlogram
as an estimator of random stationary Gaussian noise covariance function in continuous
time nonlinear regression model. For estimation of the regression function parameters
in the thesis the least squares estimator is used, the definition of which does not require
knowledge of any characteristics of random noise. As an estimator of the covariance
function of stationary noise in the regression model, it is advisable to consider the
residual correlogram which in the models with correlated observations generalizes the
residual sum of squares of the classical regression analysis.

However, unlike the residual sum of squares and the usual correlogram, the results
on the residual correlograms are not sufficiently represented in statistical literature,
except for individual results for linear regression models with discrete time and
stationary correlated observations errors. Such a general study of the asymptotic
behavior of the residual correlogram, as in this work, has not been done before in
spite of the great theoretical and practical interest in this natural problem.

The goal of this work is the development of the theory of covariance function
estimation of stationary Gaussian noise in a nonlinear continuous time regression
model.

The object of the study is a continuous time nonlinear regression model with
random noise described above.

The subject of the study is the asymptotic properties of the residual correlogram as
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an estimator of the covariance function of the indicated random noise in the nonlinear
regression model.

We used the techniques of obtaining exponential bounds of large deviation
probabilities of the least squares estimator of nonlinear regression model parameter and
correlogram of the Gaussian stationary process, elements of the probability measures
convergence theory in matric spaces, the theory of asymptotic expansions associated
with statistical estimators, in particular, with the least squares estimator. Some facts
of nonlinear regression analysis, the concept of regression function spectral measure
have been applied also.

The thesis consists of an introduction, a review of literature (section 1), three
sections (2nd, 3rd, 4th), broken down into subsections, conclusions, and list of used
sources containing 113 titles. The volume of the thesis is 142 pages of printed text.

In section 2, for a nonlinear regression model with Gaussian stationary noise, the
result on the exponential convergence to zero of the probabilities of large deviations
of the correlogram estimator of the noise unknown covariance function in uniform
metric is obtained. The use of this fact provides an opportunity to formulate sufficient
conditions for the consistency of indicated estimator.

In section 3 a functional central limit theorem is proved in the space of
continuous functions for the normed residual correlogram in nonlinear regression model
in consideration. The result obtained shows that the limiting almost surely continuous
Gaussian process coincides with the limiting process in the functional central limit
theorem for standard correlogram of random noise in our regression model.

When studying the asymptotic behavior of statistical estimators, the problem of
special applied interest is the finding of asymptotics of the moments of these estimators
especially of the first two moments: expectation, or, in fact, the bias, mean square
deviation and variance in the case of scalar estimator, as the residual correlogram. In
section 4 the solution to this particular problem is obtained, in this connection it is
assumed that the regression function is continuously differentiable by the parameter
not less than twice, and all its partial derivatives satisfy certain condition of boundness
during the observation time.

The results obtained in the thesis are of theoretical nature. They can be applied
in various branches of natural, technical, economic sciences, etc., where the problem
of statistical estimation of random noises functional characteristics in the models of
nonlinear regression analysis occurs.

Key words: continuous time nonlinear regression model, covariance function of
stationary Gaussian noise, the least squares estimator, residual correlogram,
probabilities of large deviations, consistency, asymptotic normality, stochastic
asymptotic expansions, asymptotic expansion of the moments.


