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F( j t ) = (/*j(x),...,F„(x))*; при этом х является пределом 

последовательности приближений х г : *г+1 = Ф ( х г ) , г = 0,1,..., 

ф(х) = х +A^F(x), 4 -і ~ ч и с л о в а я матрица вида 

A. =-lim(F'*(xr)F'(xr) + aE/)~1F'*(xr). Показано, что предло-а-* 0 

женный метод является итерационным методом второго по-

рядка. В частности, если = Ах, где А = (я,у) ^ , то 

х - lint (А * Л''А + аЕ) ' A* R'1 является парето-нормальной 
а-*0' ' ,л 

оценкой с а = +0. Потому предлагаемая в работе оценка вектора 
параметров по данным нелинейной модели измерений может 
быть названа парето-нормальной для нелинейной модели. 
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Проблема великих відхилень розглядається для дифузійного 
процесу з асимптотично малою дифузією, який задається 
стохастичним диференційним рівнянням: 

duE (ґ) = С(ис (/); x(t / є3 ))dt + 
+є~1С0(ис (0; x(t / є3 ))d(t) + є1,2сг(ие (ґ); x(t / є3 ))dw (1) 

Тут С(и;х),и є Rd - функція регресії [1]. Друга компонента 
X функції регресії визначає вплив зовнішніх факторів, які 
описуються рівномірно ергодичним марковським процесом 
x(t),t> 0, у фазовому вимірному просторі станів (X, X). Гене-
ратор марковського процесу визначається співвідношенням [1] : 
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Q<p{x) = q(x) jP(x,dy)[<p(y) - <p(x)], 
x 

в банаховому просторі B(X) дійснозначних обмежених функцій 
<р(х), х є X, з нормою ||^(*)|| = sup I q>(x) \, де P(x, В), x є X, В є X 

хеХ 
- стохастичне ядро [1], q(x) = g1 (х), g(x) - Е9Х , 9Х - час пере-
бування марковського процесу в стані х, тобто q(x) -
«інтенсивність» часу перебування в стані хеХ [1]. 

Стаціонарний розподіл я(В),В<=Х марковського процесу 
x(t),t> 0 визначається співвідношенням 
n{dx)q(x) = qp(dx), q = fyr(dx)q(x), де р(В),ВєХ - стаціонар-

х 
ний розподіл вкладеного ланцюга Маркова хп = х(тп), л > 0 , де 
гп+і =тп+Єп + 1 ,п>0, і 

Р(0Л+1 <t\xn =х) = Fx(t) = Р{ЄХ <і) = 1 -e-«x\t > 0. 

Для генератора Q марковського процесу x(t),t > 0, визна-

чено потенціал R^ = 77 - (77 + Q)~], де П<р(х) = fyr(dx)(p(x) -
X 

проектор на нуль-простір оператора Q: NQ={(p: Q<p = 0} [1]. 
Сингулярне збурення С0(и;х) функції регресії С(и;х) задо-

вольняє умову балансу: 

ЛС0= jx(dx)C0(u-,x) = 0. (2) 
х 

Випадкова еволюція (1) характеризується генератором [2] 
двокомпонентного марковського процесу 
us(t),xf =x(t/є3),t> 0, 

Le(x)<p(u-,x) = e3Q<p(u) + exQx (x)<p(u;x) + Q*(x)(p(u;x), 
де 

0, (x)ip(u;x) = C0(u; x)<p'(u; x), 
Ql (x)<p(u;x) = C(ti; x)(p'(u; x) + (1 / 2)sa2 (и; x)<p"(u; x). (3) 

Зауважимо що другий доданок в (3) визначає асимптотично 
малу дифузию граничного процесу для (1) [3 ]. 
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Асимптотика ймовірностей малоймовірних подій, або вели-
ких відхилень для випадкових еволюцій визначається аналізом 
експоненційного генератора великих відхилень для марковсько-
го процесу з генератором V в схемі серій, який визначається 
співвідношенням: 

, Н °<piu) = e-*u)"eLee«u)". 

Теорема. При виконанні умови балансу (2) і рівномірній 
ергодичності марковського процесу переключень x(t),t> 0, має 
місце збіжність експоненційних генераторів: 

Н V (к; х) Н р(и), <рс (м; х) <р(и), є -> 0, ср(и) є С4 (Rd ) , - . м̂ > гу ' 

на збурених тест-функціях: 

(ре (и, х) = (р(и) + єІп[ 1 + є<р^(и;х) + є2(р2(и;х)]. 

Граничний експоненційний генератор задається рівністю 

Н <р(и) = С(и)<р'(и) + М2В2 (и)[(р'(и)]2, 

де С(и) = fy(dx)C(u,x), В2 (и) = р2 (и) + су2 (м), 
X 

р2(и) = 2nC0{u-,x)R^C0{u-x), a2(u) = Па2(и;х). 

Висновок. Побудовано граничний експоненційний генератор 
для випадкової еволюції в схемі асимптотично малої дифузії. Це 
дає можливість розглядати граничні властивості експоненцій-
ного генератора процедури стохастичної апроксимації в схемі 
асимптотично малої дифузії [3]. 
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Численні дослідження, проведені в останні десятиліття пока-
зали, що багато інформаційних, біологічних, фізичних, техноло-
гічних процесів мають складну фрактальну (самоподібну) струк-
турою. Одним з найбільш яскравих прикладів фрактальних сто-
хастичних структур є сучасні фінансові ринки, для яких харак-
терний ефект довгострокової пам'яті, коли зміна ціни залежить 
від величини попереднього зміни. 

Самоподібність випадкових процесів полягає в збереженні 
ймовірнісних характеристик при зміні масштабу часу. Стохас-
тичний процес X(t) є самоподібним з параметром Н, якщо про-

цес a~HX(at) описується тими ж скінченновимірними закона-

ми розподілу, що і X ( t ) . 
Параметр Н, 0 < Н < 1, називається показником Херста, яв-

ляє собою ступінь самоподібності процесу характеризує міру 
довгостроковій залежності стохастичного процесу. У випадку 
0,5 < Н < 1 говорять про персистентну поведінку процесу, або 
про те, що процес має довгострокову пам'ять: якщо протягом 
деякого часу в минулому спостерігалися позитивні прирости 
процесу, тобто відбувалося збільшенш^ то й надалі в середньо-
му відбуватиметься збільшення. У випадку 0 < Н < 0,5 говорять 
про антиперсистентний процес. Тут високі значення процесу 
йдуть за низькими, і навпаки. При Н = 0,5 відхилення процесу 
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