


• було знайдено вираз для математичного сподiвання резольвенти.
Далi, так як перетворення Стiлтьєса нормованих рахуючих мiр ν̂N
матрицi Wf,NW

∗
p,NWp,NW

∗
f,N є обмеженими голоморфними функцiями

на компактах, дисертантка використовує класичну теорему Монтеля та
доводить, що кожна послiдовнiсть перетворень Стiлтьєса цих мiр мiстить
пiдпослiдовнiсть, що збiгається. Ранiше дисертанткою була доведена
низка теорем про властивостi перетворення Стiлтьєса, з якої випливає,
що вiдповiдна пiдпослiдовнiсть мiр збiгається до деякої мiри. Доводиться
рiвняння для перетворення Стiлтьєса цiєї мiри та те, що у деякiй
малий областi це рiвняння має єдине рiшення, яке не залежить вiд
послiдовностi мiр. Таким чином, усi одержанi перетворення Стiлтьєса
для усiх граничних мiр тотожно спiвпадають, звiдки випливає, що слабко
майже напевно ν̂N − νN → 0 коли N → +∞, iнакше кажучи, знайдена так
звана асимптотично еквiвалента мiра для ν̂N ,

• доведено, що з додатковим припущенням, а саме, якщо нормована
рахуюча мiра матрицi RN збiгається до деякої кiнцевої мiри, мiра ν̂N має
границю, яка очевидно спiвпадає з границею мiри νN ,

• детально дослiджена поведiнка перетворення Стiлтьєса мiри νN бiля осi
дiйсних чисел та доведенi властивостi вiдповiдних границь,

• отримано асимптотичну поведiнку щiльностi мiри νN ,

• описано носiй SN мiри νN та показано залежнiсть мiж формою носiя та
власними значеннями матрицi коварiацiй RN ,

• показано, що носiй SN належить деякому компактному вiдрiзку, що не
залежить вiд N , та наведена достатня умова для того, щоб вiн був
представлений єдиним iнтервалом.

• встановлено, що майже напевно усi власнi значення матрицiWf,NW
∗
p,NWp,NW

∗
f,N

належать околу носiя SN для достатньо великих N ,

• визначена функцiя, що є границею перетворення Стiлтьєса мiри νN на
дiйснiй вiсi.

Отриманi результати можливо використати для оцiнки найбiльшого
сингулярного значення та вiдповiдного лiвого сингулярного вектора у випадку
присутнього корисного сигналу та оцiнки наближення для параметрiв часового
ряду.

Другий ансамбль виникає у проблемах теорiї квантової iнформацiї та є
модифiкацiєю моделi великих випадкових матриць. Дисертантка дослiджує
нормовану рахуючу мiру емпiричних матриць коварiацiй
MN = N−2

∑M
µ=1BN(Y

µ⊗Y µ)(Y µ⊗Y µ)∗B∗
N , де BN є невипадковими матрицями,
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а випадковi вектори Y µ є незалежними з однаково розподiленими елементами,
якi можуть не бути гауссiвськими, але мають рiвномiрно обмежений другий
момент. Дослiдження, яке тут проводить дисертантка, використовує iнший
класичний метод теорiї випадкових матриць, а саме метод обурення рангу один.

Головними результатами цiєї частини дисертацiї є наступнi:

• доведено, що нормована рахуюча мiра власних значень визначеного
ансамблю матриць коварiацiй слабко збiгається майже напевно до деякої
невипадкової мiри,

• наведено рiвняння, якому задовольняє перетворення Стiлтьєса граничної
мiри.

Зауваження

1. Вступ: слiд пояснити, чому перетворення Стiлтьєса застосовується
замiсть стандартного перетворення Фур’є.

2. c.25, 8 ↑: потрiбно замiнити z на Iz,

3. c.47, в (2.27) и в (2.28) не вказано, якої може бути стала с,

4. c.66, 11 ↓ визначення термiна "послiдовнiсть мiр щiльна" повинно бути
видiлено, а не заховано всерединi доказа однiєї з теорем,

5. c.66, 10 ↑ не можна в однiй формулi вживати i tn, i tn(z),

6. c.70, потрiбен бiльш докладний доказ Зауваження 2.1,

7. c.74, 4 ↑ треба при опису властивостей перетворення Стiлтьєса пояснити,
коли збiжнiсть перетворень тягне за собою слабку збiжнiсть мiр, так як це
властивiсть використовується в дисертацiї на цiєй сторiнцi без будь-яких
згадок,

8. c.76, 1 ↑ треба дати визначення для µ1 � µ2,

9. c.85, 5 ↓ в (3.1) i в наступнiй формулi треба замiнити z на zn,

10. c.99, звичайно, можна прибрати iндекс N у ω, R, c. Але тодi це треба
зробити у всiх формулах цього параграфа,

11. c.100, 12 ↑ незрозумiло, що означає (S0)c, це або R \ S0, або R+ \ S0, або
C \ S0?

12. c.100, "Для x > 0 рiвняння φ(w) = x полiномiальне". Це означає, що φ(w)
полiном?
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