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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. В епоху iнформацiйного суспiльства однi-
єю з важливих задач є обробка зiбраних даних та прогнозування май-
бутнiх значень на їх основi. Такi задачi виникають у рiзних галузях на-
уки, зокрема в теорiї автоматичного регулювання, статистичнiй опти-
цi i радiофiзицi, метеорологiї, астрономiї, океанографiї, статистичнiй
гiдромеханiцi тощо. Чимало явищ, що дослiджуються, можна описати
за допомогою моделей стацiонарних процесiв та послiдовностей. Тому
й виникають питання про оцiнювання невiдомих значень стацiонарних
випадкових процесiв.

Постановка задач екстраполяцiї, iнтерполяцiї та фiльтрацiї i мето-
дiв їх розв’язання належить А. М. Колмогорову. Задача екстраполяцiї
стацiонарних процесiв дослiджується у роботах А. М. Яглома, Н. Вi-
нера, М. Г. Крейна, О. Ханнера, К. Карунена. Грунтовний виклад
теорiї стацiонарних процесiв можна знайти в книгах Ю. Розанова,
П. Броквела та Р. Девiса. Серед робiт, в яких дослiджуються задачi
оцiнювання невiдомих значень процесiв, можна видiлити роботи, якi
присвяченi оцiнкам значень стацiонарних процесiв за спостереження-
ми з пропусками. Задачi оцiнювання невiдомих значень стацiонарних
процесiв за спостереженнями з пропусками дослiджувались у роботах
М. Поурахмадi, А.Г. Мiямi, Ю. Касахара, П. Бондона, М. Пелегатi.

Запропонований А. М. Колмогоровим метод розв’язання задач оцi-
нювання невiдомих значень стацiонарних процесiв базується на при-
пущеннi, що вiдомi точнi значення спектральних щiльностей процесiв
чи послiдовностей. В умовах спектральної невизначеностi, коли зада-
но лише множини допустимих значень спектральних щiльностей, до-
цiльно шукати оцiнку, яка б мiнiмiзувала величину середньоквадрати-
чної похибки одразу для всiх можливих щiльностей iз заданого класу.
Такий пiдхiд має назву мiнiмаксного i вперше запропоновано У. Гре-
нандером у 1957 роцi для задачi екстраполяцiї стацiонарного процесу.
У 1985 роцi опублiковано статтю С. А. Кассама та Г. В. Пура, яка мi-
стить огляд робастних методiв обробки сигналiв для деяких моделей
спектральної невизначеностi. Задачi мiнiмаксної екстраполяцiї, iнтер-
поляцiї та фiльтрацiї функцiоналiв вiд невiдомих значень стацiонар-
них процесiв та послiдовностей дослiджуються у роботах М. П. Мо-
клячука. Задачi оптимального оцiнювання для векторних стацiонар-
них послiдовностей та процесiв дослiджуються М. П. Моклячуком та
його учнем О. Ю. Масюткою. Для перiодичного корельованих стацiо-
нарних процесiв вiдповiднi задачi розв’язанi М. П. Моклячуком та йо-
го ученицею I. I. Голiченко. Результати дослiджень задач оцiнювання
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функцiоналiв вiд процесiв та послiдовностей з стацiонарними приро-
стами викладено в працях М. П. Моклячука та його учня М. М. Луза.

У дисертацiйнiй роботi дослiджуються задачi середньоквадрати-
чно оптимального оцiнювання лiнiйних функцiоналiв вiд невiдомих
значень стацiонарних послiдовностей та процесiв за спостереженнями
з пропусками. Задачi дослiджено в умовах спектральної визначеностi,
коли вiдомi спектральнi щiльностi процесiв та послiдовностей, та в
умовах спектральної невизначеностi, коли точнi значення спектраль-
них щiльностей невiдомi, а задано лише класи допустимих значень
спектральних щiльностей.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-
ми. Робота виконана у рамках державної бюджетної науково-дослiд-
ної теми №11БФ038-02 «Еволюцiйнi системи: дослiдження аналiти-
чних перетворень, випадкових флуктуацiй та статистичних законо-
мiрностей» (номер державної реєстрацiї 0111U006561) i №16БФ038-
02 «Дослiдження та статистичний аналiз асимптотичної поведiнки
складних стохастичних неоднорiдних динамiчних систем» (номер дер-
жавної реєстрацiї 0116U002530) кафедри теорiї ймовiрностей, стати-
стики та актуарної математики механiко-математичного факультету
Київського Нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, що
входить до комплексного тематичного плану науково-дослiдних робiт
«Сучаснi математичнi проблеми природознавства, економiки та фi-
нансiв».

Мета i завдання дослiдження. Метою роботи є розв’язання
задач середньоквадратично оптимального оцiнювання лiнiйних фун-
кцiоналiв вiд невiдомих значень стацiонарних послiдовностей та про-
цесiв за спостереженнями з пропусками. Вивчаються задачi екстра-
поляцiї, iнтерполяцiї та фiльтрацiї стацiонарних послiдовностей та
процесiв за спостереженнями з пропусками. Завданням дослiдження
є виведення формул для обчислення середньоквадратичних похибок
та спектральних характеристик оптимальних оцiнок функцiоналiв за
умов спектральної визначеностi, коли вiдома спектральна структура
процесiв i послiдовностей, та встановлення спiввiдношень для знахо-
дження найменш сприятливих спектральних щiльностей та мiнiма-
ксних спектральних характеристик оптимальних оцiнок функцiона-
лiв в умовах спектральної невизначеностi, коли задано лише класи
допустимих значень спектральних щiльностей.

Об’єктом дослiдження є стацiонарнi послiдовностi та процеси з
пропусками.

Предметом дослiдження є задачi оптимального в середньоква-
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дратичному сенсi оцiнювання лiнiйних функцiоналiв вiд невiдомих
значень стацiонарних послiдовностей та процесiв за спостереження-
ми з пропусками спостережень.

Методи дослiдження. У роботi використано основнi положен-
ня спектральної теорiї стацiонарних послiдовностей та процесiв для
знаходження оптимальних оцiнок лiнiйних функцiоналiв. Формули
для обчислення спектральних характеристик та середньоквадрати-
чних похибок оптимальних оцiнок в умовах спектральної визначено-
стi знаходяться за допомогою методу ортогональних проекцiй в гiль-
бертових просторах запропонованого А.М. Колмогоровим. В умовах
спектральної невизначеностi для розв’язання екстремальних задач за-
стосовуються методи опуклої оптимiзацiї.

Наукова новизна одержаних результатiв. Усi результати,
отриманi в дисертацiї, є новими. Основнi з них наступнi:

— розв’язано задачi оптимального в середньоквадратичному сен-
сi оцiнювання лiнiйних функцiоналiв вiд стацiонарних послi-
довностей та процесiв за спостереженнями з пропусками (за-
дачi екстраполяцiї, iнтерполяцiї та фiльтрацiї);

— виведено формули для обчислення спектральних характери-
стик та середньоквадратичних похибок оптимальних оцiнок
лiнiйних функцiоналiв у випадку спектральної визначеностi,
коли задано явний вигляд спектральних щiльностей стацiонар-
них послiдовностей та процесiв;

— встановлено спiввiдношення та формули для визначення най-
менш сприятливих спектральних щiльностей та мiнiмаксних
спектральних характеристик оптимальних оцiнок лiнiйних фун-
кцiоналiв у випадку спектральної невизначеностi для заданих
класiв допустимих спектральних щiльностей, застосовуючи мi-
нiмаксний пiдхiд.

Практичне значення одержаних результатiв. Отриманi в
роботi результати мають теоретичне значення при вивченнi теорiї ви-
падкових процесiв, а саме теорiї стацiонарних послiдовностей та про-
цесiв, та практичне застосування у задачах теорiї часових рядiв, теорiї
передачi iнформацiї, фiнансової математики. Результати дослiдження
можуть бути використанi при розв’язаннi задач оцiнювання невiдомих
значень стацiонарних процесiв i послiдовностей, що спостерiгаються
з пропусками за їх спостереженнями з шумом чи без.

Особистий внесок здобувача. Усi результати дисертацiйної
роботи отриманi здобувачем самостiйно. За результатами дисертацiї
опублiкувано п’ять наукових робiт у фахових виданнях та одна стат-
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тя в електронному виданнi. Всi роботи опублiкованi у спiвавторствi з
науковим керiвником, професором Моклячуком М.П. В роботах спiв-
автору належать постановка задач, загальне керiвництво роботою та
обговорення результатiв.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiйно-
го дослiдження доповiдалися та обговорювалися на наукових конфе-
ренцiях та наукових семiнарах, а саме:

1. International Conference “Stochastic Processes in Abstract Spaces”
(Kyiv, 2015)

2. Всеукраїнська наукова конференцiя “Сучаснi проблеми теорiї
ймовiрностей та математичного аналiзу” (Iвано-Франкiвськ,
2016);

3. XIV мiжнародна науково-практична конференцiя студентiв, ас-
пiрантiв та молодих науковцiв “Шевченкiвська весна” (Київ,
2016)

4. ХVII мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка М. Крав-
чука (Київ, 2016);

5. Всеукраїнська наукова конференцiя “Сучаснi проблеми теорiї
ймовiрностей та математичного аналiзу” (Iвано-Франкiвськ,
2017);

6. Засiдання наукового семiнару кафедри теорiї ймовiрностей, ста-
тистики та актуарної математики механiко-математичного фа-
культету Київського нацiонального унiверситету iменi Тара-
са Шевченка пiд керiвництвом проф. Ю. С. Мiшури та проф.
Ю. В. Козаченка (Київ, 2017);

7. Засiдання наукового семiнару кафедри системного аналiзу та
теорiї прийняття рiшень факультету комп’ютерних наук та кi-
бернетики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса
Шевченка пiд керiвництвом проф. Наконечного О. Г. (м. Київ,
2017);

8. Засiдання наукового семiнару кафедри теоретичної та прикла-
дної статистики механiко-математичного факультету Львiвсько-
го нацiонального унiверситету iменi Iвана Франка пiд керiвни-
цтвом проф. Єлейка Я. I. (м. Львiв, 2017);

Публiкацiї. За результатами дисертацiйної роботи опублiковано
11 наукових публiкацiй. З них

— 6 статей [1]–[6] у фахових виданнях, серед яких 3 статтi [1],
[4], [5] у наукових фахових виданнях України, одна стаття [1]
з яких надрукована у журналi, англомовна версiя якого вклю-
чена до наукометричної бази Scopus, 2 статтi [2], [3] у iнозем-
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ному журналi, що включений до наукометричної бази Scopus
та 1 стаття в електронному журналi [6];

— 5 тез доповiдей на наукових конференцiях [7] - [11].

Структура та обсяг роботи. Дисертацiя складається з анота-
цiї, вступу, 3 роздiлiв, якi мiстять пiдроздiли, висновкiв, списку вико-
ристаних джерел, який мiстить 101 найменувань та додатку. Повний
обсяг роботи – 184 сторiнок, в тому числi 160 сторiнок основного текс-
ту.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми, вказано зв’язок роботи
з науковими програмами, планами, темами, встановлено мету i завда-
ння, об’єкт, предмет та методи дослiдження, наведено наукову нови-
зну та практичне значення отриманих результатiв, особистий внесок
здобувача та короткий змiст роботи.

Перший роздiл мiстить огляд лiтератури, пов’язаної з темою
дисертацiї, та стислий опис праць, де дослiджувались проблеми схожi
з розглянутими в дисертацiйнiй роботi.

У першому пiдроздiлi другого роздiлу наведено означення та
основнi твердження спектральної теорiї стацiонарних послiдовностей.

У другому пiдроздiлi другого роздiлу дослiджено задачу iнтер-
поляцiї, тобто задачу середньоквадратично оптимального лiнiйного
оцiнювання функцiонала

Asξ =
s−1∑
l=0

Ml+Nl+1∑
j=Ml

a(j)ξ(j),

вiд невiдомих значень стацiонарної послiдовностi ξ(j) за даними спо-

стережень послiдовностi в точках j ∈ Z\S, де Ml =
l∑

k=0

(Nk + Kk),

N0 = K0 = 0, S =
s−1⋃
l=0

{Ml,Ml+1, . . . ,Ml + Nl+1}. Оптимальна лiнiй-

на оцiнка Âsξ функцiонала Asξ має вигляд Âsξ =
π∫
−π

h(eiλ)Z(dλ), де

h(eiλ) – спектральна характеристика оцiнки. У випадку спектральної
визначеностi, коли спектральна щiльнiсть стацiонарної послiдовностi
вiдома, знайдено формули для обчислення середньоквадратичної по-
хибки та спектральної характеристики лiнiйної оцiнки функцiонала
Asξ.
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Теорема 1. Нехай ξ(j) – стацiонарна стохастична послiдовнiсть

iз спектральною щiльнiстю f(λ) такою, що
π∫
−π

f−1(λ)dλ <∞. Сере-

дньоквадратичну похибку ∆(h, f) та спектральну характеристику
h(eiλ) оптимальної лiнiйної оцiнки Âsξ функцiонала Asξ за дани-
ми спостережень стацiонарної послiдовностi ξ(j) при j ∈ Z\S, де

S =
s−1⋃
l=0

{Ml, . . . ,Ml +Nl+1} можна обчислити за формулами

h(eiλ) =

s−1∑
l=0

Ml+Nl+1∑
j=Ml

a(j)eijλ −

s−1∑
l=0

Ml+Nl+1∑
j=Ml

(
B−1s ~as

)
j
eijλ

 ∞∑
m=−∞

rme
imλ, (1)

∆(h; f) =< B−1s ~as, ~as >,

де ~as – вектор побудований з коефiцiєнтiв, що визначають функцiо-
нал Asξ, ~as = (~a1,~a2, . . . , ~as), ~ak = (a(Mk−1), . . . , a(Mk−1 + Nk)),
k = 1, . . . , s, Bs – матриця розмiрностi q×q, q = N1+N2+. . .+Ns+s,

Bs =


B11 B12 . . . B1s

B21 B22 . . . B2s

...
...

. . .
...

Bs1 Bs2 . . . Bss

 ,

де Bmn – матрицi розмiрностi (Nm + 1) × (Nn + 1), якi утворенi
коефiцiєнтами Фур’є функцiї f−1(λ)

Bmn(k, j) =
1

2π

π∫
−π

f−1(λ)e−i(k−j)λdλ = rk−j , m, n = 1, . . . , s,

k = Mm−1, . . . , Mm−1 +Nm, j = Mn−1, . . . , Mn−1 +Nn.

Вказаними результатами можна користуватись лише у випадку,
коли вiдомо точний вигляд спектральної щiльностi. У випадку, коли
задано лише клас допустимих спектральних щiльностей застосовує-
ться мiнiмаксний метод оцiнювання функцiоналiв.

Означення 1. Для заданого класу спектральних щiльностей D
спектральна щiльнiсть f0(λ) ∈ D називається найменш сприятливою
в D для оптимальної лiнiйної iнтерполяцiї функцiонала Asξ, якщо

∆ (f0) = ∆ (h (f0) ; f0) = max
f∈D

∆ (h (f) ; f) ,
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h (f0) – це спектральна характеристика оцiнки функцiонала вiд невi-
домих значень стацiонарної послiдовностi з щiльнiстю f0.

Означення 2. Для заданого класу спектральних щiльностей D
спектральна характеристика h0(eiλ) оптимальної оцiнки функцiонала
Asξ називається мiнiмаксною (робастною), якщо

h0(eiλ) ∈ HD =
⋂
f∈D

Ls2(f), min
h∈HD

max
f∈D

∆ (h; f) = sup
f∈D

∆
(
h0; f

)
.

Лема 1. Спектральна щiльнiсть f0(λ) ∈ D найменш сприятлива
в класi D для оптимальної лiнiйної iнтерполяцiї функцiонала Asξ,
якщо коефiцiєнти Фур’є функцiї f−10 (λ) задають матрицю B0

s , що
визначає розв’язок екстремальної задачi

max
f∈D

< B−1s ~as, ~as >=< (B0
s )−1~as, ~as > .

Мiнiмаксна спектральна характеристика h0 = h(f0) обчислюється
за формулою (1) за умови, що h(f0) ∈ HD.

У пiдроздiлах 2.2.3, 2.2.4 та 2.2.5 розглянуто задачi мiнiмаксного
оцiнювання функцiонала Asξ, коли спектральна щiльнiсть f(λ) нале-
жить до одного з класiв допустимих спектральних щiльностей

D−0 =

f(λ)

∣∣∣∣∣∣ 1

2π

π∫
−π

f−1(λ)dλ > P

 ,

DW =

f(λ)

∣∣∣∣∣∣ 1

2π

π∫
−π

f−1(λ) cos(wλ)dλ = rw , w = 0, 1, . . . ,W

 ,

Du
v =

f(λ)

∣∣∣∣∣∣0 6 v(λ) 6 f(λ) 6 u(λ),
1

2π

π∫
−π

f−1(λ)dλ = P

 .

У третьому пiдроздiлi другого роздiлу дослiджено задачу iнтер-
поляцiї, тобто задачу оптимального в середньоквадратичному сенсi
оцiнювання лiнiйного функцiонала

Asξ =
s−1∑
l=0

Ml+Nl+1∑
j=Ml

a(j)ξ(j),

вiд невiдомих значень стацiонарної стохастичної послiдовностi ξ(j) за
даними спостережень послiдовностi ξ(j) + η(j) в точках j ∈ Z\S, де
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η(j) – стацiонарно зв’язана з ξ(j) стацiонарна послiдовнiсть, Ml =
l∑

k=0

(Nk +Kk), N0 = K0 = 0, S =
s−1⋃
l=0

{Ml, . . . , Ml +Nl+1}. Оптимальна

лiнiйна оцiнка функцiонала Asξ має вигляд

Âsξ =

π∫
−π

h(eiλ)Zξ+η(dλ).

Теорема 2. Нехай ξ(j), η(j) – стацiонарнi стохастичнi послi-
довностi з матрицею спектральних щiльностей

F (λ) =

(
f(λ) fξη(λ)
fηξ(λ) g(λ)

)
такою, що виконується умова мiнiмальностi

π∫
−π

1

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
dλ <∞. (2)

Спектральну характеристику h(eiλ) та величину середньоквадрати-
чної похибки ∆(f, g) оптимальної лiнiйної оцiнки функцiонала Asξ
вiд невiдомих значень послiдовностi ξ(j) за даними спостережень
послiдовностi ξ(j) + η(j), j ∈ Z\S можна обчислити за формулами

h(eiλ) =

As(e
iλ) (f(λ) + fξη(λ))−

s−1∑
l=0

Ml+Nl+1∑
k=Ml

(B−1s Rs~as)ke
ikλ

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
, (3)

∆(h;F ) = 〈Rs ~as,B
−1
s Rs ~as〉+ 〈Qs ~as, ~as〉,

де Bs,Rs,Qs – матрицi з елементами, що заданi формулами,
j, k ∈ S,

Bsj,k =
1

2π

π∫
−π

e−i(k−j)λ
1

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
dλ,

Rsj,k =
1

2π

π∫
−π

e−i(k−j)λ
f(λ) + fξη(λ)

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
dλ,

Qsj,k =
1

2π

π∫
−π

e−i(k−j)λ
f(λ)g(λ)− fξη(λ)fηξ(λ)

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
dλ.
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Наслiдок 1. Нехай ξ(j), η(j) – некорельованi стацiонарнi стоха-
стичнi послiдовностi, якi мають спектральнi щiльностi f(λ) i g(λ),
для яких виконується умова мiнiмальностi

π∫
−π

1

f(λ) + g(λ)
dλ <∞. (4)

Спектральну характеристику h(eiλ) та величину середньоквадрати-
чної похибки ∆(f, g) оптимальної лiнiйної оцiнки функцiонала Asξ
вiд невiдомих значень послiдовностi ξ(j) за даними спостережень
послiдовностi ξ(j) + η(j), j ∈ Z\S, можна обчислити за формулами

h(eiλ) = As(e
iλ)

f(λ)

f(λ) + g(λ)
−

s−1∑
l=0

Ml+Nl+1∑
k=Ml

(B−1s Rs~as)ke
ikλ

f(λ) + g(λ)
,

(5)

∆(h; f, g) = 〈Rs~as,B
−1
s Rs~as〉+ 〈Qs~as, ~as〉,

де матрицi Rs, Bs, Qs визначаються наступними елементами вiд-
повiдно k, j ∈ S

Rsj,k =
1

2π

π∫
−π

e−i(j−k)λ
f(λ)

f(λ) + g(λ)
dλ,

Bsj,k =
1

2π

π∫
−π

e−i(j−k)λ
1

f(λ) + g(λ)
dλ,

Qsj,k =
1

2π

π∫
−π

e−i(j−k)λ
f(λ)g(λ)

f(λ) + g(λ)
dλ.

У пунктi 2.3.2 розглянуто мiнiмаксний пiдхiд до задачi iнтерполя-
цiї стацiонарної послiдовностi з шумом, що спостерiгається з пропу-
сками.

Лема 2. Спектральнi щiльностi f0(λ), f0ξη(λ), f0ηξ(λ), g0(λ), що за-
довольняють умову мiнiмальностi (2), формують матрицю спектра-
льних щiльностей F 0(λ) ∈ D, яка є найменш сприятливою в класi



10

D для лiнiйної оптимальної iнтерполяцiї функцiонала Asξ, якщо ко-
ефiцiєнти Фур’є функцiй

1

f0(λ) + f0ξη(λ) + f0ηξ(λ) + g0(λ)
,

f0(λ) + f0ξη(λ)

f0(λ) + f0ξη(λ) + f0ηξ(λ) + g0(λ)
,

f0(λ)g0(λ)− f0ξη(λ)f0ηξ(λ)

f0(λ) + f0ξη(λ) + f0ηξ(λ) + g0(λ)

задають матрицi B0
s,R

0
s,Q

0
s, якi визначають розв’язок екстремаль-

ної задачi

max
F∈D

〈Rs~a,B
−1
s Rs~a〉+ 〈Qs ~as, ~as〉 = 〈R0

s ~as, (B
0
s)
−1R0

s ~as〉+ 〈Q0
s ~as, ~as〉.

Мiнiмаксна спектральна характеристика h0 = h(F 0) може бути
обчислена за формулою (3), якщо h(F 0) ∈ HD.

Лема 3. Нехай стацiонарнi послiдовностi ξ(j) та η(j) некоре-
льованi. Спектральнi щiльностi f0(λ) та g0(λ), що задовольняють
умову мiнiмальностi (4), найменш сприятливi в класi D = Df ×Dg

для оптимальної лiнiйної iнтерполяцiї функцiонала Asξ, якщо кое-
фiцiєнти Фур’є функцiй

(f0(λ)+g0(λ))−1, f0(λ)(f0(λ)+g0(λ))−1, f0(λ)g0(λ)(f0(λ)+g0(λ))−1

задають матрицi B0
s,R

0
s,Q

0
s, якi визначають розв’язок екстремаль-

ної задачi

max
(f,g)∈D

〈Rs~as,B
−1
s Rs~as〉+〈Qs~as, ~as〉 = 〈R0

s~as, (B
0
s)
−1R0

s~as〉+〈Q0
s~as, ~as〉.

Мiнiмаксна спектральна характеристика h0 = h(f0, g0) обчислює-
ться за формулою (5) за умови, що h(f0, g0) ∈ HD.

У пунктах 2.3.3, 2.3.4 та 2.3.5 розв’язано задачi мiнiмаксного оцi-
нювання функцiонала Asξ у випадку, коли спектральнi щiльностi f(λ)
та g(λ) належать класам допустимих спектральних щiльностей D0

f ×
D0
g , Du

v ×Dε та D2
ε1 ×D

1
ε2 , де

D0
f =

f(λ)

∣∣∣∣∣∣ 1

2π

π∫
−π

f(λ)dλ 6 P1

 , D0
g =

g(λ)

∣∣∣∣∣∣ 1

2π

π∫
−π

g(λ)dλ 6 P2

 ,
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Du
v =

f(λ)

∣∣∣∣∣∣v(λ) 6 f(λ) 6 u(λ),
1

2π

π∫
−π

f(λ)dλ 6 P1

 ,

Dε =

g(λ)

∣∣∣∣∣∣g(λ) = (1− ε)g1(λ) + εw(λ),
1

2π

π∫
−π

g(λ)dλ 6 P2

 ,

D2
ε1 =

f(λ)

∣∣∣∣∣∣ 1

2π

π∫
−π

|f(λ)− f1(λ)|2 dλ 6 ε1

 ,

D1
ε2 =

g(λ)

∣∣∣∣∣∣ 1

2π

π∫
−π

|g(λ)− g1(λ)| dλ 6 ε2

 .

У четвертому пунктi другого роздiлу дослiджено задачу екстра-
поляцiї, тобто задачу оптимального в середньоквадратичному сенсi
лiнiйного оцiнювання функцiонала

Aξ =
∞∑
j=0

a(j)ξ(j),

вiд невiдомих значень стацiонарної стохастичної послiдовностi ξ(j) за
даними спостережень послiдовностi ξ(j) + η(j) в точках j ∈ Z−\S =
{. . . ,−2,−1}\S, де η(j) – стацiонарно зв’язана з ξ(j) стацiонарна по-

слiдовнiсть, S =
s⋃
l=1

{−Ml−Nl,−Ml−Nl+1, . . . ,−Ml}, Ml =
l∑

k=0

(Nk+

Kk), N0 = 0, K0 = 0. Позначимо T = S ∪ {0, 1, . . .}.
Теорема 3. Нехай ξ(j) i η(j) – стацiонарнi послiдовностi з ма-

трицею спектральних щiльностей F (λ) такою, що виконана умова
мiнiмальностi (2). Припустимо, що коефiцiєнти {a(j), j > 0}, якi
визначають функцiонал Aξ, задовольняють умови

∞∑
k=0

|a(k)| <∞,
∞∑
k=0

(k + 1) |a(k)|2 <∞.

Спектральну характеристику h(eiλ) та величину середньоквадрати-
чної похибки ∆(h; f, g) оптимальної лiнiйної оцiнки функцiонала Aξ
вiд невiдомих значень послiдовностi ξ(j) за даними спостережень
послiдовностi ξ(j) + η(j), j ∈ Z−\S, можна обчислити за формула-
ми
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h(eiλ) =
A(eiλ)(f(λ) + fξη(λ))

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
−

∑
k∈T

(B−1R~a)ke
ikλ

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
,

∆(h;F ) = 〈R~a,B−1R~a〉+ 〈Q~a, ~a〉,

де вектор ~a = (~as,~as−1, . . . ,~a1,~a) складається з компонент ~ak =
(a(−Mk − Nk), a(−Mk − Nk + 1), . . . , a(−Mk)), k = 1, 2, . . . , s, та ве-
ктора ~a = (a(0), a(1) . . .) побудованого з коефiцiєнтiв, якi визнача-
ють функцiонал Aξ. B, R, Q – лiнiйнi оператори у просторi `2, що
визначаються матрицями з елементами k, j ∈ T

bk−j =
1

2π

π∫
−π

e−i(k−j)λ
1

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
dλ,

rk−j =
1

2π

π∫
−π

e−i(k−j)λ
f(λ) + fξη(λ)

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
dλ,

qk−j =
1

2π

π∫
−π

e−i(k−j)λ
f(λ)g(λ)− fξη(λ)fηξ(λ)

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
dλ.

Зауважимо, що якщо потрiбно знайти лише прогноз стацiонарної
послiдовностi за даними спостережень з пропусками, то вектор ~a має

вигляд ~a = (0, 0, . . . , 0,~a), де першi |S| =
s∑

k=1

(Nk + 1) елементiв рiвнi

нулю, а останнiй елемент ~a = (a(0), a(1) . . .) побудований з коефiцiєн-
тiв, якi визначають функцiонал Aξ.

У пунктах 2.4.3, 2.4.4 та 2.4.5 для множин допустимих спектраль-
них щiльностей DW ×D0, Du

v ×Dε та D1
ε1 ×Dε2 знайдено спiввiдно-

шення, що визначають найменш сприятливi спектральнi щiльностi.
У п’ятому пiдроздiлi другого роздiлу дослiджено задачу фiль-

трацiї, тобто задачу оптимального в середньоквадратичному сенсi лi-
нiйного оцiнювання функцiонала

Aξ =
∑
j∈ZS

a(j)ξ(−j),

вiд невiдомих значень стацiонарної послiдовностi ξ(j) за даними спо-
стережень послiдовностi ξ(j) + η(j) в точках j ∈ Z−\S, де η(j) – ста-

цiонарно зв’язана з ξ(j) стацiонарна послiдовнiсть, S =
s⋃
l=1

{−(Ml +
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Nl), . . . ,−Ml}, ZS = {1, 2, . . .}\S+, S+ =
s⋃
l=1

{Ml, . . . ,Ml+Nl},M0 = 0,

N0 = 0.
Теорема 4. Нехай ξ(j), η(j) – стацiонарно зв’язанi мiж собою

стацiонарнi стохастичнi послiдовностi з матрицею спектральних
щiльностей F (λ) такою, що виконується умова мiнiмальностi (2).
Припускаємо, що коефiцiєнти {a(j), j ∈ ZS}, якi визначають фун-
кцiонал Aξ, задовольняють наступнi умови∑

k∈ZS

|a(k)| <∞,
∑
k∈ZS

(k + 1) |a(k)|2 <∞.

Спектральну характеристику h(eiλ) та величину середньоквадрати-
чної похибки ∆(f, g) оптимальної лiнiйної оцiнки функцiонала Aξ вiд
невiдомих значень послiдовностi ξ(j) за даними спостережень послi-
довностi ξ(j) + η(j), j ∈ Z−\S можна обчислити за формулами

h(eiλ) =
A(eiλ)(f(λ) + fξη(λ))

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
−

∑
k∈T

(B−1R~a)ke
ikλ

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
.

∆(h;F ) = 〈R~a,B−1R~a〉+ 〈Q~a, ~a〉,

де вектор ~a має вигляд ~a = (~00,~a1,~01,~a2,~02, . . .~ai,~0i, . . . ,~as,~0s,~as+1),

де ~00 складається з |S| + 1 нулiв, |S| =
s∑

k=1

(Nk + 1) – кiлькiсть про-

пускiв, вектори ~0i, i = 1, 2, . . . , s, складаються з Ni + 1 нулiв, iншi
вектори побудованi з коефiцiєнтiв, що визначають функцiонал Aξ

~a1 = (a(1), . . . , a(M1 − 1)),

~ai = (a(Mi−1 +Ni−1 + 1), . . . , a(Mi − 1)), i = 2, . . . , s,

~as+1 = (a(Ms +Ns + 1), a(Ms +Ns + 2), . . .).

B, R, Q – лiнiйнi оператори у просторi `2, що визначаються ма-
трицями з елементами, k, j ∈ T ,

bk−j =
1

2π

π∫
−π

e−i(k−j)λ
1

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
dλ,

rk−j =
1

2π

π∫
−π

e−i(k+j)λ
f(λ) + fξη(λ)

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
dλ,

qk−j =
1

2π

π∫
−π

e−i(k−j)λ
f(λ)g(λ)− fξη(λ)fηξ(λ)

f(λ) + fξη(λ) + fηξ(λ) + g(λ)
dλ.
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У пiдроздiлах 2.5.3, 2.5.4 та 2.4.5 розв’язано задачi мiнiмаксного
(робастного) оцiнювання лiнiйного функцiонала Aξ у тому випадку,
коли спектральнi щiльностi f(λ) та g(λ) належать класам допустимих
щiльностей Dε1 ×Dε2 , D1

ε ×Du
v , D2

ε ×Du
v .

У першому пiдроздiлi третього роздiлу наведено означення ста-
цiонарного процесу та основнi твердження спектральної теорiї стацiо-
нарних процесiв.

У другому пiдроздiлi третього роздiлу дослiджено задачу iнтер-
поляцiї, тобто задачу оптимального лiнiйного оцiнювання функцiона-
ла

Asξ =

s∑
l=1

−Ml∫
−Ml−Nl

a(t)ξ(t)dt,

вiд невiдомих значень стацiонарного процесу ξ(t) за даними спостере-
жень процесу ξ(t) + η(t) при t ∈ R\S, де η(t) – некорельований з ξ(t)

стацiонарний процес, S =
s⋃
l=1

[−Ml−Nl, . . . ,−Ml], Ml =
l∑

k=0

(Nk +Kk),

N0 = 0, K0 = 0. Оптимальна лiнiйна оцiнка функцiонала Asξ має
вигляд

Âξ =

∞∫
−∞

h(eiλ)(Zξ(dλ) + Zη(dλ)).

Теорема 5. Нехай ξ(t), η(t) – некорельованi стацiонарнi стоха-
стичнi процеси, якi мають спектральнi щiльностi f(λ) i g(λ), для
яких виконується умова мiнiмальностi

∞∫
−∞

|γ(λ)|2

f(λ) + g(λ)
dλ <∞, γ(λ) =

s∑
l=1

−Ml∫
−Ml−Nl

α(t)eitλdt, (6)

де γ(λ) – деяка ненульова функцiя експоненцiального типу. Спектра-
льну характеристику h(eiλ) та величину середньоквадратичної по-
хибки ∆(h; f, g) оцiнки функцiонала Asξ можна обчислити за фор-
мулами

h(eiλ) = As(e
iλ)

f(λ)

f(λ) + g(λ)
− Cs(e

iλ)

f(λ) + g(λ)
,

Cs(e
iλ) =

s∑
l=1

−Ml∫
−Ml−Nl

(B−1s Rsa)(t)eitλdt, t ∈ S,
(7)

∆(h; f, g) = 〈Rs~a,B
−1
s Rs~a〉+ 〈Qs~a, ~a〉,

де Bs, Rs, Qs – лiнiйнi оператори в просторi L2(S), що задаються
рiвностями
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(Bsx)(t) =
1

2π

s∑
l=1

−Ml∫
−Ml−Nl

x(u)

∞∫
−∞

eiλ(u−t)
1

f(λ) + g(λ)
dλdu,

(Rsx)(t) =
1

2π

s∑
l=1

−Ml∫
−Ml−Nl

x(u)

∞∫
−∞

eiλ(u−t)
f(λ)

f(λ) + g(λ)
dλdu,

(Qsx)(t) =
1

2π

s∑
l=1

−Ml∫
−Ml−Nl

x(u)

∞∫
−∞

eiλ(u−t)
f(λ)g(λ)

f(λ) + g(λ)
dλdu,

x(t) ∈ L2(S), t ∈ S.

У пунктi 3.2.2 розглянуто мiнiмаксний (робастний) метод оцiню-
вання функцiонала у випадку спектральної невизначеностi за умови,
що задано клас допустимих спектральних щiльностей.

Лема 4. Спектральнi щiльностi f0(λ) ∈ Df , g0(λ) ∈ Dg, що за-
довольняють умову мiнiмальностi (6), найменш сприятливi в класi
D = Df × Dg для оптимальної лiнiйної iнтерполяцiї функцiонала
Asξ, якщо коефiцiєнти Фур’є функцiй

(f0(λ)+g0(λ))−1, f0(λ)(f0(λ)+g0(λ))−1, f0(λ)g0(λ)(f0(λ)+g0(λ))−1

задають оператори B0
s,R

0
s,Q

0
s, якi визначають розв’язок екстре-

мальної задачi

max
(f,g)∈Df×Dg

〈Rs~a,B
−1
s Rs~a〉+ 〈Qs~a, ~a〉 = 〈R0

s~a, (B
0
s)
−1R0

s~a〉+ 〈Q0
s~a, ~a〉.

Мiнiмаксна спектральна характеристика h0 = h(f0, g0) обчислює-
ться за формулою (7) за умови, що h(f0, g0) ∈ HD.

У пунктах 3.2.3 та 3.2.4 розв’язано задачi мiнiмаксного оцiнювання
функцiонала Asξ у випадку, коли спектральнi щiльностi f(λ) та g(λ)
належать класам допустимих спектральних щiльностей D0 × Dε та
Dε1 ×D2

ε2 , де

D0 =

f(λ)

∣∣∣∣∣∣ 1

2π

∞∫
−∞

f(λ)dλ 6 P1

 ,

Dε =

g(λ)

∣∣∣∣∣∣g(λ) = (1− ε)g1(λ) + εw(λ),
1

2π

∞∫
−∞

g(λ)dλ 6 P2

 ,
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Dε1 =

f(λ)

∣∣∣∣∣∣f(λ) = (1− ε1)f1(λ) + ε1w(λ),
1

2π

∞∫
−∞

f(λ)dλ 6 P1

 ,

D2
ε2 =

g(λ)

∣∣∣∣∣∣ 1

2π

∞∫
−∞

|g(λ)− g1(λ)|2 dλ 6 ε2

 .

У третьому пiдроздiлi третього роздiлу розв’язано задачу екс-
траполяцiї, тобто задачу оптимального в середньоквадратичному сен-
сi лiнiйного оцiнювання функцiонала

Aξ =

∞∫
0

a(t)ξ(t)dt,

вiд невiдомих значень стацiонарного процесу ξ(t) за даними спостере-

жень процесу ξ(t) + η(t) при t ∈ R−\S, S =
s⋃
l=1

[−Ml − Nl, . . . ,−Ml],

Ml =
l∑

k=0

(Nk + Kk), N0 = 0, K0 = 0. Процес η(t) – некорельований з

ξ(t) стацiонарний процес. Позначимо T = S ∪ [0,+∞).
Теорема 6. Нехай ξ(t), η(t) – некорельованi стацiонарнi стоха-

стичнi процеси, якi мають спектральнi щiльностi f(λ) i g(λ), для

яких виконується умова мiнiмальностi (6), де γ(λ) =
∞∫
0

α(t)eitλdt.

Припустимо, що функцiя a(t), яка визначає функцiонал Aξ, задо-
вольняє умови ∞∫

0

|a(t)| dt <∞,
∞∫
0

t |a(t)|2 dt <∞.

Спектральну характеристику h(eiλ) та величину середньоквадрати-
чної похибки ∆(h; f, g) оцiнки функцiонала Aξ можна обчислити за
формулами

h(eiλ) = A(eiλ)
f(λ)

f(λ) + g(λ)
− C(eiλ)

f(λ) + g(λ)
,

C(eiλ) =

s∑
l=1

−Ml∫
−Ml−Nl

(B−1Ra)(t)eitλdt+

∞∫
0

(B−1Ra)(t)eitλdt,

∆(h; f, g) = 〈R~a,B−1R~a〉+ 〈Q~a, ~a〉,

де функцiя a(t), має вигляд a(t) = 0, t ∈ S, a(t) = a(t), t > 0, а B, R,
Q – лiнiйнi оператори в просторi L2(T ), що задаються рiвностями



17

(Bx)(t) =
1

2π

s∑
l=1

−Ml∫
−Ml−Nl

x(u)

∞∫
−∞

eiλ(u−t)

f(λ) + g(λ)
dλdu

+
1

2π

∞∫
0

x(u)

∞∫
−∞

eiλ(u−t)

f(λ) + g(λ)
dλdu,

(8)

(Rx)(t) =
1

2π

s∑
l=1

−Ml∫
−Ml−Nl

x(u)

∞∫
−∞

eiλ(u−t)f(λ)

f(λ) + g(λ)
dλdu

+
1

2π

∞∫
0

x(u)

∞∫
−∞

eiλ(u−t)f(λ)

f(λ) + g(λ)
dλdu,

(Qx)(t) =
1

2π

s∑
l=1

−Ml∫
−Ml−Nl

x(u)

∞∫
−∞

eiλ(u−t)f(λ)g(λ)

f(λ) + g(λ)
dλdu

+
1

2π

∞∫
0

x(u)

∞∫
−∞

eiλ(u−t)f(λ)g(λ)

f(λ) + g(λ)
dλdu,

(9)

x(t) ∈ L2(T ), t ∈ T.
У пунктах 3.3.3 та 3.3.4 розв’язано задачi мiнiмаксного оцiнювання

функцiонала Aξ у випадку, коли спектральнi щiльностi f(λ) та g(λ)
належать класам допустимих спектральних щiльностей D0 × D1

ε та
Du
v ×D0, де

D1
ε =

g(λ)

∣∣∣∣∣∣ 1

2π

∞∫
−∞

|g(λ)− g1(λ)| dλ 6 ε

 ,

Du
v =

f(λ)

∣∣∣∣∣∣v(λ) 6 f(λ) 6 u(λ),
1

2π

π∫
−π

f(λ)dλ 6 P1

 .

У четвертому пiдроздiлi третього роздiлу розв’язано задачу фiль-
трацiї, а саме задачу оптимального в середньоквадратичному сенсi
лiнiйного оцiнювання функцiонала

Aξ =

∫
Rs

a(t)ξ(−t)dt,
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вiд невiдомих значень стацiонарного процесу ξ(t) за даними спостере-

жень процесу ξ(t) + η(t) при t ∈ R−\S, S =
s⋃
l=1

[−Ml − Nl, . . . ,−Ml],

Rs = [0,∞)\S+, S+ =
s⋃
l=1

[Ml, . . . , Ml+Nl], Ml =
l∑

k=0

(Nk+Kk), N0 = 0,

K0 = 0.

Теорема 7. Нехай ξ(t), η(t) – некорельованi стацiонарнi стоха-
стичнi процеси, якi мають спектральнi щiльностi f(λ) i g(λ) такi,
що виконується умова мiнiмальностi (6), де γ(λ) =

∫
Rs

α(t)eitλdt. Не-

хай функцiя a(t), яка визначає функцiонал Aξ, задовольняє умови∫
Rs

|a(t)| dt <∞,
∫
Rs

t |a(t)|2 dt <∞. (10)

Спектральну характеристику h(eiλ) та величину середньоквадрати-
чної похибки ∆(h; f, g) оцiнки функцiонала Aξ можна обчислити за
формулами

h(eiλ) = A(eiλ)
f(λ)

f(λ) + g(λ)
− C(eiλ)

f(λ) + g(λ)
,

C(eiλ) =

s∑
l=1

−Ml∫
−Ml−Nl

(B−1Ra)(t)eitλdt+

∞∫
0

(B−1Ra)(t)eitλdt,

∆(h; f, g) = 〈R~a,B−1R~a〉+ 〈Q~a, ~a〉,

де a(t) функцiя виду a(t) = 0, t ∈ S, a(t) = a(t), t ∈ Rs, a(t) = 0, t ∈
S+. B, Q, R – лiнiйнi оператори в просторi L2(T ), що визначаються
рiвностями (8), (9) та формулою

(Rx)(t) =
1

2π

s∑
l=1

−Ml∫
−Ml−Nl

x(u)

∞∫
−∞

e−iλ(u+t)f(λ)

f(λ) + g(λ)
dλdu

+
1

2π

∞∫
0

x(u)

∞∫
−∞

eiλ(u+t)f(λ)

f(λ) + g(λ)
dλdu, x(t) ∈ L2(T ), t ∈ T.

У пунктах 2.3.3 та 2.3.4 розв’язано задачi мiнiмаксного оцiнюван-
ня функцiонала Aξ у випадку, коли спектральнi щiльностi належать
класам допустимих щiльностей D1

ε1 ×D
2
ε2 та Dε1 ×D1

ε2 .
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Подяка. Автор дисертацiї висловлює щиру подяку своє-
му науковому керiвнику, доктору фiзико-математичних наук,
професору Моклячуку Михайлу Павловичу за постановку
розглянутих у дисертацiї задач, постiйну увагу та пiдтримку
в роботi.

ВИСНОВКИ

Дисертацiйну роботу присвячено дослiдженню задач оптимально-
го в середньоквадратичному сенсi лiнiйного оцiнюваня функцiоналiв
вiд невiдомих значень стацiонарних послiдовностей та процесiв за спо-
стереженнями з пропусками. Задачi iнтерполяцiї, екстраполяцiї та
фiльтрацiї сформульовано та розв’язано в умовах спектральної ви-
значеностi та спектральної невизначеностi. У випадку спектральної
невизначеностi, коли задано явний вигляд спектральних щiльностей
послiдовностей та процесiв, отримано формули для обчислення спе-
ктральних характеристик та середньоквадратичних похибок оцiнок
лiнiйних функцiоналiв. У випадку спектральної невизначеностi, коли
точний вигляд спектральних щiльностей невiдомий, але задано мно-
жини їх допустимих значень, застосовано мiнiмаксний (робастний)
метод оцiнювання лiнiйних функцiоналiв та встановлено рiвняння для
визначення найменш сприятливих спектральних щiльностей та мiнi-
максних спектральних характеристик.

У дисертацiї отримано наступнi новi науковi результати:
— знайдено формули, що дозволяють обчислити значення сере-

дньоквадратичних похибок та спектральних характеристик оп-
тимальних оцiнок лiнiйних функцiоналiв вiд невiдомих зна-
чень стацiонарних послiдовностей за спостереженнями з про-
пусками в умовах спектральної визначеностi;

— сформульовано та запропоновано розв’язки задач мiнiмаксної
(робастної) iнтерполяцiї, екстраполяцiї та фiльтрацiї функцiо-
налiв вiд невiдомих значень стацiонарних послiдовностей з про-
пусками, отримано спiввiдношення, яким задовольняють най-
менш сприятливi спектральнi щiльностi та формули, якi ви-
значають мiнiмакснi спектральнi характеристики;

— наведено формули для обчислення спектральних характери-
стик та середньоквадратичних похибок оптимальних оцiнок лi-
нiйних функцiоналiв вiд невiдомих значень стацiонарних про-
цесiв за спостереженнями з пропусками;

— сформульовано та наведено розв’язки задач мiнiмаксної (роба-
стної) iнтерполяцiї, екстраполяцiї та фiльтрацiї лiнiйних фун-
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кцiоналiв вiд невiдомих значень стацiонарних процесiв за спо-
стереженнями з пропусками, виведено спiввiдношення, що ви-
значають найменш сприятливi спектральнi щiльностi та мiнi-
макснi спектральнi характеристики.

Сформульованi в роботi результати дослiджень мають теоретичне
значення при вивченнi теорiї випадкових процесiв та можуть бути за-
стосованi при розв’язаннi задач теорiї часових рядiв, теорiї передачi
iнформацiї, фiнансової математики. Приклади використання отрима-
них результатiв оцiнювання наведено для конкретних функцiоналiв з
вказаними спектральними щiльностями.
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Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-мате-
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У дисертацiйнiй роботi дослiджуються задачi iнтерполяцiї, екстра-
поляцiї та фiльтрацiї лiнiйних функцiоналiв вiд невiдомих значень
стацiонарних послiдовностей та процесiв за спостереженнями з про-
пусками у випадках спектральної визначеностi та спектральної неви-
значеностi.

Знайдено спектральнi характеристики та значення середньоква-
дратичних похибок оцiнок невiдомих значень функцiоналiв вiд ста-
цiонарних послiдовностей та процесiв з пропусками у тому випадку,
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коли спектральна структура таких процесiв та послiдовностей вiдо-
ма. У тому випадку, коли задано лише допустимi множини спектраль-
них щiльностей, знайдено формули та спiввiдношення, що визначають
найменш сприятливi спектральнi щiльностi та мiнiмакснi (робастнi)
спектральнi характеристики оптимальних оцiнок.

Ключовi слова: стацiонарна стохастична послiдовнiсть, стацiонар-
ний стохастичний процес, оптимальна оцiнка, спектральна характе-
ристика, середньоквадратична похибка, мiнiмаксна (робастна) оцiнка,
найменш сприятлива спектральна щiльнiсть, мiнiмаксна спектральна
характеристика.
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В диссертационной работе исследуются задачи интерполяции, эк-
страполяции и фильтрации линейных функционалов от неизвестных
значений стационарных последовательностей и процессов по наблю-
дениям с пропусками в случаях спектральной определенности и спе-
ктральной неопределенности.

Найдено спектральные характеристики и значения среднеквадра-
тических ошибок оценок неизвестных значений функционалов от ста-
ционарных последовательностей и процессов с пропусками в том слу-
чае, когда спектральная структура таких процессов и последователь-
ностей известна. В том случае, когда задано лишь допустимые множе-
ства спектральных плотностей, найдены формулы и соотношения, ко-
торые определяют наименее благоприятные спектральные плотности
и минимаксне (робастные) спектральные характеристики оптималь-
ных оценок.

Ключевые слова: стационарная последовательность, стационарный
процесс, оптимальная оценка, спектральная характеристика, средне-
квадратическая ошибка, минимаксная (робастная) оценка, наименее
благоприятная спектральная плотность, минимаксная спектральная
характеристика.
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ABSTRACT

Sidei M.I. Estimates of functionals from stationary processes
with missing observations.– Manuscript.

The thesis for obtaining the Candidate of Physical and Mathematical
Sciences degree on the speciality – 01.01.05 Probability theory and math-
ematical statistics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES
of Ukraine, Kyiv, 2017.

The work is devoted to investigation of problems of the mean-square
optimal linear estimation of functionals of unknown values of stationary
sequences and processes with missing values. Problems of interpolation,
extrapolation and filtering are considered in two cases, in the case of spec-
tral certainty, when spectral densities of the observed sequences and pro-
cesses are exactly known, and in the case of spectral uncertainty, when full
information on densities is unavailable but the sets of admissible spectral
densities are given. In the case of spectral certainty, formulas that deter-
mine spectral characteristics and values of mean-square errors of estimates
of functionals are obtained. These results can be used in the theory of ran-
dom processes and optimization theory, but in practice the information
on spectral densities is not complete and this method is not effective. If
it is possible to describe sets of admissible values of densities, one can
use the minimax robust method of estimating. This method is to find the
estimate that minimizes the maximum values of the mean-square error
for all densities from the certain class of admissible densities. For given
classes of admissible spectral densities formulas and relations that deter-
mine the least favorable spectral densities and the minimax characteristics
of optimal estimates are found.

The main results obtained in the work are the following:
— formulas for calculating spectral characteristics and values of mean-

square errors of the optimal estimates of the linear functionals
which depend on unknown values of stationary sequences with
missing values are obtained under condition of spectral certainty;

— problems of minimax interpolation, extrapolation and filtering of
functionals of unknown values of stationary sequences with missing
values are solved under condition of spectral uncertainty, formulas
and relations that determine the least favorable spectral densities
and the minimax characteristics of optimal estimates of functionals
are proposed;

— formulas which allow to calculate spectral characteristics and val-
ues of mean-square errors of the optimal estimates of the linear
functionals which depend on unknown values of stationary pro-
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cesses with missing values are obtained under the condition of
spectral certainty;

— problems of minimax interpolation, extrapolation and filtering of
functionals of the stationary processes with missing values are
stated and solved in the case of spectral uncertainty, formulas and
relations for finding the least favorable spectral densities and the
minimax characteristics of optimal estimates of functionals are de-
rived.

Results described in PhD Thesis have a theoretical significance for the
random processes theory and practical application to the problems of time
series, signal processing, econometrics.

Key words: stationary sequence with missing observations, stationary
process with missing observations, optimal estimate, spectral characteris-
tic, mean-square error, minimax (robust) estimate, least favorable spectral
density, minimax spectral characteristic.


