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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Теорiя оцiнок функцiоналiв стохастичних
процесiв має довгу iсторiю та результати як теоретичного так i пра-
ктичного характеру. Задачi побудови оцiнок функцiоналiв вiд ста-
цiонарних процесiв та послiдовностей були поставленi та розробленi
у працях A.М.Колмогорова, Н. Вiнера. Про застосування стацiонар-
них процесiв в iнженерiї, метеорологiї, економiцi та iн. можна знайти
в роботах А. Яглома. Останнiм часом вникає необхiднiсть побудови
моделей, що використовують нестацiонарнi процеси. Задачi оцiнюва-
ння невiдомих значень гармонiзованих стохастичних послiдовностей
та процесiв дослiджувались у роботах С. Камбанiса, С. Камбанiса та
Е. Масрi, Й. Хосойа, А. Верона, М. Пурахмадi та iн. Iнтерес до цих
процесiв викликаний можливим застосуванням до теорiї обробки си-
гналiв та системного аналiзу.

Проте у вище згаданих роботах розв’язки суттєво використову-
ють припущення, що вигляд спектральних щiльностей стохастичних
послiдовностей та процесiв точно вiдомий. Однак, у реальних зада-
чах на практицi такою iнформацiєю дослiдник зазвичай не володiє.
Одним iз способiв подолання згаданого ускладнення може стати замi-
на припущення про вiдому спектральну щiльнiсть на припущення про
вiдомий клас допустимих спектральних щiльностей D. У такому разi
доцiльнiше шукати оцiнки, що є оптимальними одразу для всiх щiль-
ностей iз класу D. Такi оцiнки називаються мiнiмаксними, оскiльки
вони мiнiмiзують максимальне значення похибки. Огляд результатiв
з мiнiмаксних (робастних) методiв аналiзу даних можна простежити
у роботi К. Кассама та Х. Пура. У. Гренадер першим запропонував
мiнiмаксний пiдхiд до розв’язання задачi екстраполяцiї стацiонарних
стохастичних процесiв.

Серед сучасних робiт численнi результати мiнiмакстного (роба-
стного) оцiнювання функцiоналiв вiд стацiонарних стохастичних по-
слiдовностей та процесiв описанi в монографiї М. Моклячука. У кни-
зi М. Моклячука та О. Масютки розглядаються мiнiмакснi оцiнки
функцiоналiв вiд стацiонарних векторнозначних стохастичних проце-
сiв iз дискретним та неперервним часом. Стосовно нестацiонарних
процесiв можна видiлити книгу М. Моклячука та I. Голiченко про
мiнiмакстнi(робастнi) оцiнки функцiоналiв вiд перiодично корельова-
них стохастичних послiдовностей та процесiв та роботах М. Луза та
М. Моклячука про мiнiмакснi(робастнi) оцiнки для задач iнтерполя-
цiї, екстраполяцiї, фiльтрацiї для стохастичних процесiв iз стацiонар-



2

ними приростами. Оцiнки екстраполяцiї функцiоналiв вiд невiдомих
значень гармонiзованих α-стiйких процесiв були дослiдженi у роботах
М. Моклячука, В.Остапенка.

У дисертацiйнiй роботi дослiджуються задачi оптимального лiнiй-
ного оцiнювання функцiоналiв вiд невiдомих значень випадкових гар-
монiзованих послiдовностей та процесiв. Задачi розв’язано у випадках
спектральної визначеностi та спектральної невизначеностi, коли спе-
ктральнi щiльностi послiдовностей та процесiв невiдомi, а заданi лише
класи допустимих щiльностей.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-
ми. Дисертацiйна робота виконана в рамках державної бюджетної
науково-дослiдної теми № 11БФ038-02 “Еволюцiйнi системи: дослiдже-
ння аналiтичних перетворень, випадкових флуктуацiй та статисти-
чних закономiрностей” (номер державної реєстрацiї 0111U006561) i
№ 16БФ038-02 «Дослiдження та статистичний аналiз асимптотичної
поведiнки складних стохастичних неоднорiдних динамiчних систем»
(номер державної реєстрацiї 0116U002530) кафедри теорiї ймовiрно-
стей, статистики та актуарної математики механiко-математичного
факультету Київського нацiонального унiверситету iменi ТарасаШев-
ченка, що входить до комплексного тематичного плану науково-дослiд-
них робiт “Сучаснi математичнi проблеми природознавства, економiки
та фiнансiв”.

Мета i задачi дослiдження. Метою роботи є розв’язання за-
дач оптимального лiнiйного оцiнювання функцiоналiв вiд невiдомих
значень гармонiзованих послiдовностей та процесiв. Дослiджуються
задачi екстраполяцiї, iнтерполяцiї та фiльтрацiї гармонiзованих по-
слiдовностей та процесiв. Задачею дослiдження є виведення формул
для обчислення похибок та спектральних характеристик оптималь-
них оцiнок функцiоналiв за умови, що спектральна структура проце-
сiв вiдома, та встановлено спiввiдношень для знаходження найменш
сприятливих спектральних щiльностей та мiнiмаксних спектральних
характеристик оптимальних оцiнок функцiоналiв в умовах спектраль-
ної невизначеностi, коли задано лише класи допустимих щiльностей.

Об’єктом дослiдження є стохастичнi гармонiзованi послiдовно-
стi та процеси.

Предметом дослiдження є задачi оптимального лiнiйного оцi-
нювання функцiоналiв вiд невiдомих значень гармонiзованих стоха-
стичних послiдовностей та процесiв.
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Методи дослiдження. У роботi використовуються положення
спектральної теорiї гармонiзованих послiдовностей та процесiв для
знаходження оптимальних оцiнок та значень похибок оцiнок. Спе-
ктральнi характеристики оптимальних оцiнок в умовах спектральної
визначеностi знаходяться, використовуючи метод ортогональної про-
екцiї в гiльбертовому просторi. В умовах спектральної невизначеностi
використовуються методи оптимiзацiї для розв’язання екстремальних
задач.

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

— знайдено оцiнки для задачi iнтерполяцiї α-стiйких гармонiзо-
ваних випадкових процесiв у дискретному та неперервному ча-
сi у випадку вiдомої i невiдомої спектральної щiльностi

— знайдено оцiнки для задачi екстраполяцiї α-стiйких гармонi-
зованих випадкових процесiв у дискретному та неперервному
часi у випадку вiдомої i невiдомої спектральної щiльностi;

— знайдено оцiнки для задачi фiльтрацiї α-стiйких гармонiзова-
них випадкових процесiв у дискретному та неперервному часi
у випадку вiдомої i невiдомої спектральної щiльностi.

Практичне значення отриманих результатiв. Роздiл теорiї
стохастичних процесiв розширений новими пiдходами та методами
розв’язання задач оцiнювання функцiоналiв вiд α-стiйких гармонi-
зованих випадкових процесiв. Отриманi формули для знаходження
похибок та спектральних характеристик оцiнок у задачах iнтерполя-
цiї, екстраполяцiї, фiльтрацiї функцiоналiв вiд α-стiйких гармонiзова-
них випадкових процесiв у випадку вiдомої та невiдомої спектральної
щiльностi. Були отриманi розв’язки задач iнтерполяцiї, екстраполяцiї
фiльтрацiї для деяких класiв спектральних щiльностей при застосу-
ваннi мiнiмаксного пiдходу

Особистий внесок здобувача. Усi результати дисертацiйної
роботи отриманi здобувачем самостiйно. За результатами дисертацiї
опублiковано п’ять робiт у фахових виданнях. Всi роботи пiдготованi
у спiвавторствi з науковим керiвником, професором М. П. Моклячу-
ком. В роботах спiвавтору належать постановка задач, загальне ке-
рiвництво роботою та обговорення результатiв.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiї до-
повiдались та обговорювалися на наукових конференцiях та наукових
семiнарах:
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— Третя мiжунiверситетська наукова конференцiя молодих вче-
них з математики та фiзики, м. Київ, 25-27 квiтня 2013;

— Мiжнародна наукова конференцiя студентiв, аспiрантiв та мо-
лодих вчених "Теоретичнi та прикладнi аспекти кiбернетики м.
Київ, 21-24 листопада 2014;

— Мiжнародна конференцiя ймовiрнiсть, надiйнiсть та стохасти-
чна оптимiзацiя, м. Київ, 7-10 квiтня 2015;

— Мiжнародна конференцiя стохастичнi процеси в абстрактних
просторах, м. Київ, 14-16 жовтня 2015;

— 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 (м. Київ, 2016);

— Всеукраїнська наукова конференцiя “Сучаснi проблеми теорiї
ймовiрностей та математичного аналiзу”, Ворохта, 22 - 25 лю-
того 2017;

— XV Мiжнародна конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих
вчених «Шевченкiвська весна 2017», Математика, Cтатисти-
ка та Механiка, Прикладна математика та комп’ютернi наук,
м.Київ, квiтень 2017;

— 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);

— Засiданнi 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
10 наукових публiкацiй. З них

— 5 статей [1] - [5] у фахових виданнях, серед яких 4 статтi [1] -
[4] у наукових фахових виданнях України, з яких 1 стаття [4]
надрукована у журналi, англомовна версiя якого включена до
наукометричної бази Scopus, i 1 стаття [5] в iноземному еле-
ктронному журналi;

— 5 тез доповiдей на наукових конференцiях [6] - [10].
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Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiя складається з ано-
тацiї, вступу, 3 роздiлiв, якi мiстять пiдроздiли, висновкiв, списку ви-
користаних джерел, який мiстить 124 найменувань та додатку. Пов-
ний обсяг роботи становить 142 сторiнки, в тому числi 116 сторiнок
основного тексту.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми, вказано зв’язок роботи
з науковими програмами, темами, планами, встановлено мету, задачi,
предмет, об’єкт та методи дослiдження, коротко викладенi основнi ре-
зультати роботи, вказано наукову новизну, практичне значення отри-
маних в роботi результатiв та особистий внесок здобувача, наведено
список публiкацiй здобувача.

У першому роздiлi наводиться огляд лiтератури, пов’язаної з
темою дисертацiйної роботи та спорiдненими питаннями, а також ко-
ротко аналiзується змiст основних робiт, в яких вивчаються проблеми,
що дослiджуються в дисертацiї.

У першому пiдроздiлi другого роздiлу наведено означення гар-
монiзованої стохастичної послiдовностi та викладено основнi питання
спектральної теорiї таких послiдовностей.

У другому пiдроздiлi другого роздiлу розв’язано задачу опти-
мального лiнiйного оцiнювання функцiоналiв

Aξ =
∞∑
j=0

ajξj =

π∫
−π

A(eiθ)dZξ(θ), A(eiθ) =
∞∑
j=0

aje
ijθ,

що залежить вiд невiдомих значень випадкового процесу ξj , j = 0, 1, . . . ,
гармонiзованої симетричної α-стiйкої випадкової послiдовностi {ξj , j ∈
Z} за спостереженнями послiдовностi {ξk + ηk, k ∈ Z} у точках часу
k = −1,−2, . . . . Послiдовностi {ξj , j ∈ Z} та {ηk, k ∈ Z} мають абсо-
лютно неперервнi спектральнi мiри та спектральнi щiльностi f(θ) > 0
та g(θ) > 0, що задовольняють умову мiнiмальностi

π∫
−π

(f(θ) + g(θ))−1/(α−1)dθ <∞. (1)

Iз iзоморфiзму мiж просторами H(ξ+η) та Lα(f +g) маємо, що опти-
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мальна оцiнка Âξ функцiоналу Aξ має вигляд

Âξ =

π∫
−π

h(θ)
(
dZξ(θ) + dZη(θ)

)
. (2)

Спектральна характеристика h(θ) оцiнки визначається з рiвняння(
A(eiθ)− h(θ)

)<α−1>
f(θ)− (h(θ))

<α−1>
g(θ) = C(eiθ), (3)

C(eiθ) =
∞∑
j=0

cje
ijθ,

де cj невiдомi коефiцiєнти, що визначаються iз рiвнянь

π∫
−π

e−iθk h(θ)dθ = 0, k = 0, 1, . . . . (4)

Похибка оптимальної оцiнки функцiонала обчислюється за наступною
формулою

∥∥∥Aξ − Âξ∥∥∥α
α

=

π∫
−π

∣∣A(eiθ)− h(θ)
∣∣α f(θ)dθ +

π∫
−π

|h(θ)|α g(θ)dθ. (5)

Теорема 1. Нехай {ξk, k ∈ Z} та {ηk, k ∈ Z} є взаємно неза-
лежними гармонiзованими симетричними α-стiйкими випадкови-
ми послiдовностями, якi мають абсолютно неперервнi спектраль-
нi мiри та спектральнi щiльностi f(θ) > 0 та g(θ) > 0, що за-
довольняють умову мiнiмальностi (1). Оптимальна лiнiйна оцiнка
Âξ функцiонала Aξ =

∑∞
j=0 ajξj, що залежить вiд невiдомих зна-

чень послiдовностi ξj , j = 0, 1, . . . , за спостереженнями послiдовно-
стi {ξk + ηk, k ∈ Z} у точках часу k = −1,−2, . . . , обчислюється
за формулою (2). Спектральна характеристика h(θ) оцiнки визна-
чається формулою (3), де невiдомi коефiцiєнти cj визначається iз
системи рiвнянь (4). Похибка оптимальної лiнiйної оцiнки визнача-
ється формулою (5).

Як наслiдок iз попередньої теореми маємо наступнi результати для
випадку спостереження без шуму.
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Оптимальна оцiнка Âξ функцiоналу Aξ має форму

Âξ =

π∫
−π

h(θ)dZξ(θ). (6)

Спектральна характеристика h(θ) оптимальної лiнiйної оцiнки Âξ фун-
кцiонала обчислюється за формулою

h(θ) = A(eiθ)−
(
C(eiθ))

)< 1
α−1>

(f(θ))
−1
α−1 , (7)

де невiдомi коефiцiєнти cj , j = 0, 1, . . . , визначаються iз наступної
системи рiвнянь

π∫
−π

e−iθk


 ∞∑
j=0

aje
ijθ

−
 ∞∑
j=0

cje
−ijθ

< 1
α−1>

[f(θ)]
−1
α−1

 dθ = 0, k = 0, 1, . . .

(8)
Похибка оптимальної оцiнки функцiонала обчислюється за формулою

∥∥∥ANξ − Âξ∥∥∥α
α

=

π∫
−π

∣∣∣∣(C(eiθ)
)< 1

α−1>

(f(θ))
−1
α−1

∣∣∣∣α f(θ)dθ. (9)

Наслiдок 1. Нехай {ξk, k ∈ Z} гармонiзована симетрична α-
стiйка випадкова послiдовнiсть, що має абсолютно неперервну спе-
ктральну мiру i спектральну щiльнiсть f(θ) > 0, що задовольняє
умову мiнiмальностi (1) при g(θ) = 0. Оптимальна лiнiйна оцiн-
ка Âξ функцiоналу Aξ =

∑∞
j=0 ajξj, що залежить вiд невiдомих

значень ξj , j = 0, 1, . . . , послiдовностi за спостереженнями послi-
довностi {ξk, k ∈ Z} точках часу k = −1,−2, . . . , має форму (6).
Спектральна характеристика h(θ) оптимальної лiнiйної оцiнки Âξ
функцiоналу обчислюється за формулою (7), де невiдомi коефiцiєнти
cj, j = 0, 1, . . . , визначаються системою рiвнянь (8). Похибка опти-
мальної лiнiйної оцiнки функцiоналу визначається формулою (9).

У наступних пiдроздiлах 2.2.3 та 2.2.4 було застосовано данi теоре-
ми до стацiонарних послiдовностей та отримано вiдомi результати для
оцiнки функцiоналiв, спектральних щiльностей та похибок оцiнок.

Означення 1. Для даного класу спектральних щiльностей D =
Df × Dg спектральнi щiльностi f0(θ) ∈ Df , g0(θ) ∈ Dg називають
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найменш сприятливими в класi D = Df×Dg для оптимальної лiнiйної
оцiнки Aξ, якщо має мiсце наступне спiввiдношення

∆ (f0, g0) = ∆ (h (f0, g0) ; f0, g0) = max
(f,g)∈Df×Dg

∆ (h (f, g) ; f, g) .

Означення 2. Для даного класу спектральних щiльностей D =
Df ×Dg спектральна характеристика h0 = h(f0, g0) оптимальної оцiн-
ки Âξ функцiонала Aξ називається мiнiмаксною(робастною) для опти-
мальної лiнiйної оцiнки функцiонала Aξ, якщо виконуються наступнi
спiввiдношення

h0 ∈ HD =
⋂

(f,g)∈Df×Dg

Lα(f + g),

min
h∈HD

max
(f,g)∈D

∆ (h; f, g) = max
(f,g)∈D

∆
(
h0; f, g

)
.

Використовуючи метод множникiв Лагранжа i субдиференцiали
функцiоналiв описуємо спiввiдношення, якi визначають найменш спри-
ятливi спектральнi щiльностi в деяких спецiальних класах спектраль-
них щiльностей. Найменш сприятливi спектральнi щiльностi f0(θ),
g0(θ) та мiнiмаксна спектральна характеристика h0 = h(f0, g0) утво-
рюють сiдлову точку функцiї ∆ (h; f, g) на множинi HD × D. Нерiв-
ностi сiдлової точки

∆ (h; f0, g0) > ∆
(
h0; f0, g0

)
> ∆

(
h0; f, g

)
∀h ∈ HD,∀f ∈ Df ,∀g ∈ Dg

справедливо, якщо h0 = h(f0, g0) та h(f0, g0) ∈ HD, де (f0, g0) є розв’яз-
ком задачi оптимiзацiї з обмеженнями

max
(f,g)∈Df×Dg

∆ (h(f0, g0); f, g) = ∆ (h(f0, g0); f0, g0) , (10)

∆ (h(f0, g0); f, g) =
∥∥∥Aξ − Âξ∥∥∥α

α

=

π∫
−π

∣∣A(eiθ)− h0(θ)
∣∣α f(θ)dθ +

π∫
−π

∣∣h0(θ)
∣∣α g(θ)dθ.

(11)

Пiдсумовуючи отриманi формули i введенi позначення, приходимо
до висновку, що такi леми справедливi
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Лема 1. Нехай {ξk, k ∈ Z} та {ηk, k ∈ Z} є взаємно незалежними
гармонiзованими симетричними α-стiйкими випадковими послiдов-
ностями, що мають абсолютно неперервнi спектральнi мiри i спе-
ктральнi щiльностi f0(θ) > 0 та g0(θ) > 0, якi задовольняють умо-
ву мiнiмальностi (1). Нехай спектральнi щiльностi (f0, g0) ∈ Df ×
Dg дають розв’язок задачi оптимiзацiї iз обмеженнями (10). Спе-
ктральнi щiльностi (f0, g0) є найменш сприятливими спектраль-
ними щiльностями в класi Df × Dg та h0 = h(f0, g0) є мiнiма-
ксною спектральною характеристикою оптимальної лiнiйної оцiнки
Âξ функцiонала Aξ, що залежить вiд невiдомих значень послiдовно-
стi ξj , j = 0, 1, . . . , за спостереженнями послiдовностi {ξk + ηk, k ∈
Z} у точках часу k = −1,−2, . . . , якщо h0 = h(f0, g0) ∈ HD.

Лема 2. Нехай {ξk, k ∈ Z} є гармонiзованою симетричною α-
стiйкою випадковою послiдовнiстю, що має абсолютно неперервну
спектральну мiру та спектральну щiльнiсть f0(θ) > 0, що задо-
вольняє умову мiнiмальностi (1) при g(θ) = 0. Нехай спектральна
щiльнiсть f0 ∈ Df дає розв’язок задачi оптимiзацiї з обмеженнями

max
f∈Df

∆ (h(f0); f) = ∆ (h(f0); f0) , (12)

∆ (h(f0); f) =
∥∥∥Aξ − Âξ∥∥∥α

α
=

π∫
−π

∣∣∣(C0(eiθ)
)< 1

α−1> (f0(θ))
−1
α−1

∣∣∣α f(θ)dθ.

(13)
Спектральна щiльнiсть f0 є найменш сприятливою спектральною
щiльнiстю Df та h0 = h(f0) є мiнiмаксною спектральною характе-
ристикою оптимальної лiнiйної оцiнки Âξ функцiонала Aξ, що зале-
жить вiд невiдомих значень ξj , j = 0, 1, . . . , послiдовностi за спосте-
реженнями послiдовностi {ξk, k ∈ Z} у точках часу k = −1,−2, . . . ,
якщо h0 = h(f0) ∈ HD.

Далi розв’язано задачу мiнiмаксного (робастного) оцiнювання фун-
кцiонала Aξ у випадку, коли спектральнi щiльностi f(λ), g(θ) нале-
жать класу допустимих спектральних щiльностей Dβ

f ×Dε
g:

Dβ
f =

f(θ)

∣∣∣∣∣∣
π∫
−π

(f(θ))βdθ = P1

 ,

Dε
g =

g(θ)

∣∣∣∣∣∣g(θ) = (1− ε)g1(θ) + εw(θ),

π∫
−π

g(θ)dθ = P2

 .
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У третьому пiдроздiлi другого роздiлу дослiджено задачу опти-
мального лiнiйного оцiнювання функцiонала ANξ

ANξ =
N∑
j=0

ajξj =

π∫
−π

AN (eiθ)dZ(θ), AN (eiθ) =
N∑
j=0

aje
ijθ,

що залежить вiд невiдомих значень ξj , j = 0, 1, . . . , N, гармонiзованої
HSαS послiдовностi ξn, n ∈ Z за спостереженнями послiдовностi ξn в
моменти часу n ∈ Z \ {0, 1, . . . , N}.

Оптимальну оцiнку ÂNξ функцiонала ANξ шукаємо у виглядi

ÂNξ =

π∫
−π

h(θ)dZ(θ). (14)

Спектральна характеристика обчислюється iз наступних рiвнянь

h(θ) = AN (eiθ)−
(
CN (eiθ)

)< 1
α−1> (f(θ))

−1
α−1 , (15)

π∫
−π

e−iθk h(θ)dθ = 0, k = 0, 1, . . . , N. (16)

Похибка оптимальної оцiнки функцiонала обчислюється за формулою

∥∥∥ANξ − ÂNξ∥∥∥α
α

=

π∫
−π

∣∣∣(CN (eiθ)
)< 1

α−1> (f(θ))
−1
α−1

∣∣∣α f(θ)dθ. (17)

Справедлива наступна теорема.
Теорема 2. Нехай гармонiзована симетрична α–стiйка, HSαS,

стохастична послiдовнiсть {ξ(n), n ∈ Z} має абсолютно неперервну
спектральну мiру µ(θ), що має спектральну щiльнiсть f(θ) > 0, яка
задовольняє умову (1) при g(θ) = 0. Оптимальна лiнiйна оцiнка ÂNξ
функцiонала ANξ =

∑N
j=0 ajξj, що залежить вiд невiдомих значень

ξj , j = 0, 1, . . . , N, послiдовностi ξn за спостереженнями послiдовно-
стi ξn в моменти часу n ∈ Z \ {0, 1, . . . , N} обчислюється за фор-
мулою (14). Спектральна характеристика h(θ) оптимальної оцiнки
функцiонала має вигляд (15), де невiдомi коефiцiєнти cj , j = 0, . . . , N,
визначаються з рiвняння (16). Варiацiя оптимальної оцiнки фун-
кцiонала обчислюється за формулою (17).
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У пiдроздiлах 2.3.3 - 2.3.5 розв’язано задачу мiнiмаксного (ро-
бастного) оцiнювання функцiонала ANξ у тому випадку, коли спе-
ктральна щiльнiсть f(λ) належать множинам допустимих спектраль-
них щiльностей:

D0 =

f :

π∫
−π

f(θ)dθ = P

 ,

D−M =

f :

π∫
−π

f−1(θ)cos(mθ)dθ = rm,m = 0, . . . ,M

 ,

Dβ =

f :

π∫
−π

(f(θ))
β
dθ = P

 , β 6= −1

α− 1
, β 6= 1.

У четвертому пiдроздiлi другого роздiлу дослiджена задача опти-
мального оцiнювання лiнiйних функцiоналiв

ANξ =
N∑
k=0

akξ−k =

π∫
−π

AN (eiθ)dZ(θ), AN (eiθ) =
N∑
k=0

ake
−ikθ,

що залежить вiд невiдомих значень гармонiзованої α−стiйкої послi-
довностi ξk за спостереженнями послiдовностi ξn+ηn, n ∈ Z у моменти
часу n = 0,−1,−2, . . .

Оцiнка має наступний вигляд

ÂNξ =

π∫
−π

h(θ)
(
dZξ(θ) + dZη(θ)

)
. (18)

Спектральна характеристика визначається iз спiввiдношення(
AN (eiθ)− h(θ)

)<α−1>
f(θ)− (h(θ))

<α−1>
g(θ) = C(eiθ), (19)

C(eiθ) =
∞∑
k=0

cke
i(k+1)θ,

де ck – невiдомi коефiцiєнти, якi визначаються iз умови

π∫
−π

e−iθnh(θ)dθ = 0, n = 1, 2, . . . . (20)
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Похибка оцiнки обчислюється за формулою

∥∥∥ÂNξ −ANξ∥∥∥α
α

=

π∫
−π

∣∣AN (eiθ)− h(θ)
∣∣α f(θ)dθ +

π∫
−π

|h(θ)|α g(θ)dθ. (21)

Теорема 3. Нехай ξn, n ∈ Z та ηn, n ∈ Z взаємно незалежнi гар-
монiзованi α−стiйкi, HSαS, стохастичнi послiдовностi, якi мають
абсолютно неперервнi спектральнi мiри µ(θ), ν(θ) iз спектральними
щiльностями f(θ) > 0, g(θ) > 0 вiдповiдно, якi задовольняють умо-
ву мiнiмальностi (1). Оптимальна лiнiйна оцiнка ÂNξ функцiонала
ANξ =

∫ π
−π AN (eiθ)dZξ(θ), що залежить вiд невiдомих значень HSαS

послiдовностi ξn за спостереженнями послiдовностi ξn + ηn у то-
чках n = 0,−1,−2, . . . обчислюється за формулою (18). Спектральна
характеристика h(θ) визначається iз рiвнянь (19), де невiдомi ко-
ефiцiєнти ck, k = 1, 2, . . . , визначаються рiвняннями (20). Похибка
оцiнки обчислюється за формулою (21).

У пiдроздiлах 2.4.4, 2.4.5 розв’язано задачу мiнiмаксного (роба-
стного) оцiнювання функцiоналаANξ у тому випадку, коли спектраль-
нi щiльностi f(λ) та g(λ) належать множинам допустимих спектраль-
них щiльностей:

D0
f = {f(θ)| 1

2π

π∫
−π

f(λ) 6 P1}, D0
g = {g(θ)| 1

2π

π∫
−π

g(λ) 6 P2};

Dv
u = {f(θ)|u(θ) 6 f(θ) 6 v(θ),

1

2π

π∫
−π

f(λ)dλ 6 P1},

Dε = {g(θ)|g(θ) = (1− ε)g1(θ) + εω(θ),
1

2π

π∫
−π

g(λ)dλ 6 P2}.

У першому пiдроздiлi третього роздiлу наведено означення ви-
падкового гармонiзованого процесу та викладено основнi положення
спектральної теорiї таких процесiв.

У другому пiдроздiлi третього роздiлу розв’язано задачу опти-
мального оцiнювання лiнiйних функцiоналiв

Aextrξ =

∞∫
0

a(t)ξ(t)dt =

∞∫
−∞

Aextr(θ)dZξ(θ),
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Aextr(θ) =

∞∫
0

a(t)eitθdt,

що залежить вiд невiдомих значень HSαS-процесу ξ(t), t > 0, за спо-
стереженнями процесу {ξ(t) + η(t), t < 0}, де ξ(t) та η(t) є гармонiзо-
ваними симетричними α-стiйкими стохастичними процесами.

Розглядаємо задачу для взаємно незалежних гармонiзованих си-
метричних α-стiйких випадкових процесiв {ξ(t), t ∈ R} та {η(t), t ∈
R}, що мають абсолютно неперервнi спектральнi мiри та спектральнi
щiльностi f(θ) > 0 i g(θ) > 0, що задовольняють умову мiнiмальностi

∞∫
−∞

|γ(θ)|
α
α−1

(f(θ) + g(θ))
1

α−1

dθ <∞. (22)

для ненульової функцiї експоненцiального типу γ(θ) =
∫∞
0
α(t)eitθdt,∫∞

−∞ |γ(θ)|
α
α−1 dθ <∞.

Оптимальна лiнiйна оцiнка Âextrξ функцiоналу Aextrξ має вигляд

Âextrξ =

∞∫
−∞

h(θ)
(
dZξ(θ) + dZη(θ)

)
. (23)

Спектральна характеристика h(θ) оцiнки визначається рiвняннями(
Aextr(θ)− h(θ)

)<α−1>
f(θ)− (h(θ))

<α−1>
g(θ) =

= Cextr(θ), Cextr(θ) =

∞∫
0

c(t)eitθdt,
(24)

∞∫
−∞

e−iθth(θ)dθ = 0, t < 0. (25)

Похибка оптимальної лiнiйної оцiнки функцiонала обчислюється
за формулою

∥∥∥Âextrξ −Aextrξ∥∥∥α
α

=

∞∫
−∞

∣∣Aextr(θ)− h(θ)
∣∣α f(θ)dθ +

∞∫
−∞

|h(θ)|α g(θ)dθ.

(26)
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Теорема 4. Нехай {ξ(t), t ∈ R} та {η(t), t ∈ R} є взаємно незалеж-
ними гармонiзованими симетричними α-стiйкими стохастичними
процесами, що мають абсолютно неперервнi спектральнi мiри та
спектральнi щiльностi f(θ) > 0 та g(θ) > 0, що задовольняють
умовi мiнiмальностi (22). Оптимальна лiнiйна оцiнка Âextrξ фун-
кцiонала Aextrξ =

∫∞
0
a(t)ξ(t)dt що залежить вiд невiдомих зна-

чень ξ(t), t > 0, процесу ξ(t), t ∈ R за спостереженнями процесу
{ξ(t) + η(t), t < 0} обчислюється за формулою (23). Спектральна ха-
рактеристика h(θ) оцiнки визначається рiвняннями (24) та (25).
Похибка оптимальної лiнiйної оцiнки визначається формулою (26).

Як наслiдок iз попередньої теореми отримаємо наступнi результа-
ти у випадку спостережень без шуму. Оцiнка має вигляд

Âextrξ =

∞∫
−∞

h(θ)dZξ(θ). (27)

Спектральна характеристика h(θ) оптимальної лiнiйної оцiнки Âextrξ
функцiонала визначається формулами

h(θ) = Aextr(θ)−
(
Cextr(θ)

)< 1
α−1>

(f(θ))
−1
α−1 , (28)

де Cextr(θ) визначається умовою
∞∫
−∞

e−iθth(θ)dθ = 0, t < 0. (29)

Похибка оптимальної лiнiйної оцiнки визначається формулою∥∥∥Âextrξ −Aextrξ∥∥∥α
α

=

∞∫
−∞

∣∣∣∣(Cextr(θ))< 1
α−1>

(f(θ))
−1
α−1

∣∣∣∣α f(θ)dθ. (30)

Наслiдок 2. Нехай {ξ(t), t ∈ R} є гармонiзований симетричний
α-стiйкий стохастичний процес, що має абсолютно неперервну спе-
ктральну мiру та спектральну щiльнiсть f(θ) > 0, що задоволь-
няє умовi мiнiмальностi (22) при g(θ) = 0. Оптимальна лiнiйна
оцiнка Âextrξ функцiонала Aextrξ, що залежить вiд невiдомих зна-
чень ξ(t), t > 0, процесу {ξ(t), t ∈ R}, за спостереженнями проце-
су {ξ(t), t < 0} має наступний вигляд (27). Спектральна характе-
ристика h(θ) оптимальної лiнiйної оцiнки Âextrξ функцiонала обчи-
слюється за формулою (28), де Cextr(θ) визначається умовою (29).
Похибка оптимальної лiнiйної оцiнки визначається формулою (30).
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Якщо ж вiдомо лише клас допустимих спектральних щiльностей,
доцiльно використовувати мiнiмаксний (робастний) метод оцiнювання
функцiоналiв.

У пiдроздiлi 3.2.6 - 3.2.9 розв’язано задачу мiнiмаксного (робастно-
го) оцiнювання функцiонала Aξ у тому випадку, коли спектральнi
щiльностi f(λ), g(λ) належать класам допустимих спектральних щiль-
ностей:

D1 =

f(θ) :

∞∫
−∞

f(θ)dθ = γ

 ; Dβ
f = {f(θ)|

∞∫
−∞

(f(λ))βdλ = P1};

D0
f = {f(θ)| 1

2π

∞∫
−∞

f(θ)dθ 6 P1}, D0
g = {g(θ)| 1

2π

∞∫
−∞

g(θ)dθ 6 P2};

D2ε1 = {f(θ)| 1

2π

∞∫
−∞

|f(λ)− f1(λ)|2dλ 6 ε1},

D1ε2 = {g(θ)| 1

2π

∞∫
−∞

|g(λ)− g1(λ)|dλ 6 ε2}.

У третьому пiдроздiлi третього роздiлу дослiджена задача опти-
мального оцiнювання лiнiйних функцiоналiв

AintT ξ =

T∫
0

a(t)ξ(t)dt =

∞∫
−∞

AintT (θ)dZξ(θ), AintT (θ) =

T∫
0

a(t)eitθdt,

що залежить вiд невiдомих значеньHSαS стохастичного процесу ξ(t), t ∈
[0;T ] за спостереженнями процесу ξ(t) + η(t), t ∈ R \ [0;T ], де ξ(t) та
η(t) взаємно незалежнi HSαS стохастичнi процеси.

Задачу дослiджено у тому випадку, коли взаємно незалежнi HSαS
стохастичнi процеси ξ(t) та η(t) мають абсолютно неперервнi спе-
ктральнi мiри µ(θ) та ν(θ) вiдповiдно та спектральнi щiльностi f(θ) >
0, g(θ) > 0 задовольняють умову мiнiмальностi (22).

Оцiнку функцiонала шукаємо у виглядi

ÂintT ξ =

∞∫
−∞

h(θ)
(
dZξ(θ) + dZη(θ)

)
. (31)
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Така оцiнка визначається спектральною характеристикою h(θ),що на-
лежить пiдпростору LTα(f +g) простору Lα(f +g), породженому фун-
кцiями eitθ при t ∈ R \ [0;T ]. Спектральна характеристика h(θ) опти-
мальної оцiнки ÂintT ξ функцiонала AintT ξ мiнiмiзує значення ||AintT ξ −
ÂintT ξ||α.

Найкращим наближенням величини AintT ξ у просторi HT (ξ + η) є
проекцiя ÂintT ξ на цей простiр, що визначається наступним чином:

[ξ(t) + η(t), AintT ξ − ÂintT ξ]α = 0,∀t ∈ R \ [0;T ].

Отримуємо такi спiввiдношення, що визначають спектральну ха-
рактеристику оптимальної оцiнки функцiонала

(AT (θ)− h(θ))
<α−1>

f(θ)− (h(θ))
<α−1>

g(θ) = CintT (θ), (32)

CintT (θ) =

T∫
0

c(t)eitθdt,

де c(t), t ∈ [0;T ]− невiдома функцiя, яка визначається з умови

∞∫
−∞

e−iθth(θ)dθ = 0, t ∈ [0;T ]. (33)

Похибка оцiнки обчислюється за формулою

∥∥∥ÂintT ξ −AintT ξ
∥∥∥α
α

=

∞∫
−∞

|AT (θ)− h(θ)|α f(θ)dθ +

∞∫
−∞

|h(θ)|α g(θ)dθ.

(34)

Отже, маємо наступну теорему.
Теорема 5. Нехай ξ(t), t ∈ R та η(t), t ∈ R взаємно незалежнi

гармонiзованi α-стiйкi, HSαS, стохастичнi процеси, якi мають аб-
солютно неперервнi спектральнi мiри µ(θ), ν(θ) та спектральнi щiль-
ностi f(θ) > 0, g(θ) > 0 вiдповiдно, що задовольняють умову мiнi-
мальностi (22). Оптимальна лiнiйна оцiнка ÂintT ξ функцiонала AintT ξ,
що залежить вiд невiдомих значень HSαS процесу ξ(t) за спосте-
реженнями процесу ξ(t) + η(t), t ∈ R \ [0;T ] обчислюється за форму-
лою (31). Спектральна характеристика h(θ) визначається iз рiвнянь
(32), (33). Похибка оцiнки обчислюється за формулою (34).
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Як наслiдок iз попередньої теореми отримаємо наступнi результа-
ти у випадку спостережень без шуму.

Оптимальна оцiнка функцiонала має вигляд

ÂintT ξ =

∞∫
−∞

h(θ)dZξ(θ). (35)

Спектральна характеристика h(θ) оптимальної оцiнки обчислюється
за формулою

h(θ) = AT (θ)−
(
CintT (θ)

)< 1
α−1>

(f(θ))
−1
α−1 , (36)

CintT (θ) =

T∫
0

c(t)eiθdθ,

де c(t), t ∈ [0;T ]− невiдома функцiя, що знаходиться з умови

∞∫
−∞

e−iθth(θ)dθ = 0, t ∈ [0;T ]. (37)

Похибка оцiнки обчислюється за формулою

∥∥∥ÂintT ξ −AintT ξ
∥∥∥α
α

=

∞∫
−∞

∣∣∣∣(CintT (θ)
)< 1

α−1>

(f(θ))
−1
α−1

∣∣∣∣α f(θ)dθ. (38)

Наслiдок 3. Нехай гармонiзований α−стiйкий, HSαS, стоха-
стичний процес ξ(t), t ∈ R має абсолютно неперервну спектральну
мiру µ(θ), яка має спектральну щiльнiсть f(θ) > 0, що задовольняє
умову мiнiмальностi мiнiмальностi (22) при g(θ) = 0. Оптимальна
лiнiйна оцiнка ÂintT ξ функцiонала AintT ξ, що залежить вiд невiдомих
значень HSαS - процесу ξ(t), t ∈ [0;T ] за спостереженнями проце-
су ξ(t), t ∈ R \ [0;T ] обчислюється за формулою (35). Спектральна
характеристика h(θ) визначається рiвняннями (36), (37). Похибка
оцiнки обчислюється за формулою (38).

У пiдроздiлi 3.3.4 - 3.3.5 наведено результати для стацiонарних
процесiв для задачi iнтерполяцiї.
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У пiдроздiлi 3.3.6 - 3.3.9 розв’язанi задачi мiнiмаксного (робастно-
го) оцiнювання лiнiйного функцiонала Aξ у тому випадку, коли спе-
ктральнi щiльностi f(λ) та g(λ) належать класам допустимих спе-
ктральних щiльностей:

Dv
u =

{
f(θ)|v(θ) 6 f(θ 6 u(θ)),

1

2π

∞∫
−∞

f(λ) = P1

}
;

D0
f = {f(θ)| 1

2π

∞∫
−∞

f(λ)dλ 6 P1}, D0
g = {g(θ)| 1

2π

∞∫
−∞

g(λ)dλ 6 P2};

D2ε1 = {f(θ)| 1

2π

∞∫
−∞

|f(λ)− f1(λ)|2dλ 6 ε1}.

У четвертому пiдроздiлi третього роздiлу дослiджена задача
оптимального оцiнювання лiнiйних функцiоналiв

AT ξ =

T∫
0

a(t)ξ(−t)dt =

∞∫
−∞

AT (θ)dZ(θ), AT (θ) =

T∫
0

a(t)e−itθdt,

що залежить вiд невiдомих значень гармонiзованого α−стiйкого про-
цесу ξ(t) за спостереженнями процесу ξ(t)+η(t) у моменти часу t < 0.

Оптимальна оцiнка функцiонала має вигляд

ÂT ξ =

∞∫
−∞

h(θ)
(
dZξ(θ) + dZη(θ)

)
. (39)

Спектральна характеристика визначається iз рiвностi

(AT (θ)− h(θ))
<α−1>

f(θ)− (h(θ))
<α−1>

g(θ) = C(θ), (40)

C(θ) =

∞∫
0

c(t)eitθdt,

де c(t) – невiдома функцiя, яка визначаються iз умови

∞∫
−∞

e−iθth(θ)dθ = 0, t > 0. (41)
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Похибка оцiнки обчислюється за формулою

∥∥∥AT ξ − ÂT ξ∥∥∥α
α

=

∞∫
−∞

|AT (θ)− h(θ)|α f(θ)dθ +

∞∫
−∞

|h(θ)|α g(θ)dθ. (42)

Теорема 6. Нехай ξ(t), t ∈ R та η(t), t ∈ R взаємно незалежнi
гармонiзованi α−стiйкi, HSαS, стохастичнi процеси, якi мають
абсолютно неперервнi спектральнi мiри iз спектральними щiльно-
стями f(θ) > 0, g(θ) > 0 вiдповiдно, якi задовольняють умову мiнi-
мальностi (22). Оптимальна лiнiйна оцiнка ÂT ξ функцiонала AT ξ =∫∞
−∞AT (θ)dZξ(θ), що залежить вiд невiдомих значень HSαS процесу
ξ(t) за спостереженнями процесу ξ(t)+η(t) у точках t < 0 обчислює-
ться за формулою (39). Спектральна характеристика h(θ) визнача-
ється iз рiвнянь (40), де невiдома функцiя c(t), t > 0, визначаються
рiвняннями (41). Похибка оцiнки обчислюється за формулою (42).

У пiдроздiлi 3.4.4, 3.4.5 розв’язанi задачi мiнiмаксного (робастно-
го) оцiнювання лiнiйного функцiонала Aξ у тому випадку, коли спе-
ктральнi щiльностi f(λ) та g(λ) належать класам

Dv
u =

{
f(θ)|v(θ) 6 f(θ 6 u(θ)),

1

2π

∞∫
−∞

f(λ) = P1

}
;

D1ε2 = {g(θ)| 1

2π

∞∫
−∞

|g(λ)− g1(λ)|dλ 6 ε2},

D2ε1 = {f(θ)| 1

2π

∞∫
−∞

|f(λ)− f1(λ)|2dλ 6 ε1}.

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

У дисертацiйнiй роботi дослiджується задача оптимального оцiню-
вання лiнiйних функцiоналiв вiд невiдомих значень гармонiзованих
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послiдовностей та процесiв. Наведено розв’язки задач екстраполяцiї,
iнтерполяцiї та фiльтрацiї в умовах спектральної визначеностi та спе-
ктральної невизначеностi. У тому випадку, коли вiдомi формули, що
задають спектральнi щiльностi процесiв та послiдовностей, знайдено
спектральнi характеристики та значення похибок оптимальних оцi-
нок лiнiйних функцiоналiв. У випадку спектральної невизначеностi,
коли щiльностi стохастичних гармонiзованих послiдовностей i проце-
сiв невiдомi, але заданi множини їх допустимих значень, застосовано
мiнiмаксний (робастний) метод оцiнювання лiнiйних функцiоналiв та
встановлено спiввiдношення, що визначають найменш сприятливi спе-
ктральнi щiльностi та мiнiмакснi спектральнi характеристики.

У дисертацiї отримано наступнi новi науковi результати:
— знайдено оцiнки функцiоналiв для задачi iнтерполяцiї α-стiйких

гармонiзованих випадкових процесiв у дискретному та непе-
рервному часi у випадку спектральної визначеностi та спе-
ктральної невизначеностi;

— знайдено оцiнки функцiоналiв для задачi екстраполяцiї α-стiйких
гармонiзованих випадкових процесiв у дискретному та непе-
рервному часi у випадку спектральної визначеностi та спе-
ктральної невизначеностi;

— знайдено оцiнки функцiоналiв для задачi фiльтрацiї α-стiйких
гармонiзованих випадкових процесiв у дискретному та непе-
рервному часi у випадку спектральної визначеностi та спе-
ктральної невизначеностi.

Наведенi в роботi результати дослiджень мають теоретичне значе-
ння для розвитку теорiї випадкових процесiв, а також широке практи-
чне застосування при розв’язаннi задач економетрики, теорiї часових
рядiв, обробцi нестацiонарних сигналiв та процесiв.
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АНОТАЦIЯ

Остапенко В. I. Оцiнки функцiоналiв вiд гармонiзованих
стохастичних процесiв. – На правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-мате-
матичних наук за спецiальнiстю 01.01.05 «Теорiя ймовiрностей i ма-
тематична статистика». – Київський нацiональний унiверситет iменi
Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017.

У дисертацiйнiй роботi дослiджуються задачi екстраполяцiї, iнтер-
поляцiї та фiльтрацiї лiнiйних функцiоналiв вiд невiдомих значень
гармонiзованих послiдовностей та процесiв у випадках спектральної
визначеностi, а також спектральної невизначеностi.

Знайдено спектральнi характеристики та значення похибок оцiнок
невiдомих значень функцiоналiв вiд гармонiзованих послiдовностей та
процесiв у випадку спектральної визначеностi, коли спектральнi щiль-
ностi таких процесiв та послiдовностей вiдомi. У тому випадку, коли
спектральнi щiльностi невiдомi, а задано лише множини допустимих
спектральних щiльностей, знайдено формули та спiввiдношення, що
визначають найменш сприятливi спектральнi щiльностi та мiнiмакснi
(робастнi) спектральнi характеристики оптимальних оцiнок.

Ключовi слова: гармонiзована послiдовнiсть, гармонiзований про-
цес, оптимальна лiнiйна оцiнка, спектральна характеристика, мiнiма-
ксна (робастна) оцiнка, найменш сприятлива спектральна щiльнiсть,
мiнiмаксна спектральна характеристика.

АННОТАЦИЯ

Остапенко В. И. Оценки функционалов от гармонизиро-
ванных стохастических процессов. – На правах рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-мате-
матических наук по специальности 01.01.05 «Теория вероятностей и
математическая статистика». - Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017.

В диссертационной работе исследуются задачи экстраполяции, ин-
терполяции и фильтрации линейных функционалов от неизвестных
значений гармонизированных последовательностей и процессов в слу-
чаях спектральной определенности, а также спектральной неопреде-
ленности.
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Найдено спектральные характеристики и значения погрешностей
оценок неизвестных значений функционалов от гармонизированных
последовательностей и процессов в случае спектральной определенно-
сти когда спектральные плотности таких процессов и последователь-
ностей известны. В том случае, когда спектральные плотности неиз-
вестна, а заданы лишь множества допустимых спектральных плот-
ностей, найдено формулы и соотношения, определяющие наименее
благоприятные спектральные плотности и минимаксные (робастные)
спектральные характеристики оптимальных оценок.

Основными результатами, полученными в работе, являются:
- уравнения для расчета спектральных характеристик и ошибок

оптимальных оценок линейных функционалов, которые зависят от
неизвестных значений гармонизированных последовательностей при
условии спектральной определенности;

- решены задачи минимаксной экстраполяции, интерполяции и филь-
трации функционалов от неизвестных значений гармонизированных
последовательностей, найдены формулы и отношения, определяющие
наименее благоприятные спектральные плотности и минимаксные ха-
рактеристики оптимальных оценок функционалов;

- предложены формулы, позволяющие рассчитать спектральные
характеристики и значения ошибок оптимальных оценок линейных
функционалов, зависящие от неизвестных значений гармонизирован-
ных процессов при условии спектральной определенности;

- решены задачи минимаксной экстраполяции, интерполяции и филь-
трации функционалов гармонизированных процессов, найдены отно-
шения для определения наименее благоприятных спектральных плот-
ностей и минимаксных спектральных характеристики оптимальных
оценок функционалов в случае спектральной неопределенности.

Результаты, описанные в диссертации, имеют теоретическую цен-
ность для теории случайных процессов и практическое применение к
задачам системного анализа, обработки сигналов, эконометрике.

Ключевые слова: гармонизированная последовательность, гармо-
низированный процесс, оптимальная линейная оценка, спектральная
характеристика, минимаксная (робастная) оценка, наименее благо-
приятная спектральная плотность, минимаксная спектральная харак-
теристика.
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ABSTRACT

Ostapenko V.I. Estimates of functionals from harmonizable
processes.– 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 which depend on the unknown
values of harmonizable sequences and harmonizable stochastic processes.

Problems of extrapolation, interpolation and filtration are considered
in two case, in the case of spectral certainty, where spectral densities of the
observed sequences and processes are exactly known, and in the case of
spectral uncertainty, where full information on densities is unavailable but
the sets of admissible spectral densities are given. In the case of spectral
certainty, formulas that determine the spectral characteristics and values
of errors of estimates of functionals are obtained.

In the case where the spectral densities are not known exactly while
some sets of admissible spectral densities are given, formulas and relations
that determine the least favorable spectral densities and the minimax
(robust) spectral characteristics of the optimal estimates are found.

Key words: harmonizable sequence, harmonizable process, optimal
linear estimation, spectral characteristic, minimax (robust) estimation,
least favorable spectral density, minimax spectral characteristic.


