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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Дисертацiйну роботу присвячено вивчен-
ню стохастичних лiнiйних однорiдних систем, що описуються iмпуль-
сними перехiдними функцiями. Iнтенсивний розвиток дослiджень з цi-
єї тематики упродовж останнiх рокiв пов’язаний iз широким спектром
застосувань її у рiзних сферах таких, як системи автоматичного кон-
тролю, метеорологiя, радiофiзика, теорiя сигналiв та розпiзнавання
образiв, сейсмографiя, бiологiя та медицина, теорiя фiльтрацiї, фiнан-
сова математика тощо. Серед посилань, що пiдтверджують це, варто
вiдмiтити роботи Х. Акайка, Д. Боска, В. Гао, М. Дейстлера, А. Де-
мiр,Т. Джао, Дж. Дженкiнса, I. Джонстоуна, Дж. Ендберг, С. Єфро-
мовича, В. Зайця, П. Кайнза, Г. Керкячаряна, С.Колчинського, Т. Лар-
сена, Х. Лi, Л. Льюнга, Р. Пайнтелона, С. Пенга, Д. Пiкарда, Дж. Пi-
лонетта, Е.Роста, Дж. Сйоберга, П. Стойка, Е. Ханана, Т. Чжао,
М. Шетцена та Т. Шодерстрома та iнших.

Рiзнi методи оцiнювання невiдомих iмпульсних функцiй лiнiйних
систем, властивостi їх оцiнок дослiджувались у працях Х. Акайка,
I. Блажiєвської, Дж. Бокса, Д. Бриллiнджера, В. Булдигiна, Д. Ват-
тса, Е. Волтера, Г. Дженкiнса, В. Зайця, П. Кайнза, В. Курочки, Фу
Лi, Л. Льюнга, М. Мiланезе, Дж. Нортона, Ф. Уцета, М. Шетцена,
Т. Шодерстрома тощо.

Велика кiлькiсть публiкацiй присвячена важливому пiдкласу лi-
нiйних систем, а саме неперервним однорiдним системам. При збу-
реннi однорiдної фiзично здiйснимої лiнiйної системи гауссовим бiлим
шумом, корелограмна оцiнка для iмпульсної функцiї є незмiщеною.
Саме корелограмному оцiнюванню iмпульсної перехiдної функцiї при-
свяченi роботи В. Булдигiна та його учнiв у випадку, коли на вхiд
системи подається послiдовнiсть центрованих стацiонарних гауссових
процесiв, що наближається до бiлого шуму. В. Булдигiн та Фу Лi ви-
вчали умови асимптотичної нормальностi для iнтегральної оцiнки та
похибки оцiнювання. В роботах В. Булдигiна та I. Блажiєвської такi
результати отримано при менших обмеженнях на iмпульсну перехiдну
функцiю. Для корелограмної дискретної за часом оцiнки iмпульсної
функцiї у працях В. Булдигiна, В. Курочки, В. Зайця, та Ф. Уцета
дослiджувались умови асимптотичної незмiщеностi, конзистентностi
та асимптотичної нормальностi такої оцiнки.

Професор В.Булдигiн та його послiдовники вивчали асимптоти-
чнi властивостi iмпульсної перехiдної функцiї. В їх роботах зовсiм
не придiлялась увага знаходженню точних оцiнок розподiлiв похибок
оцiнювання в рiзних функцiональних просторах. Що, без сумнiву, є
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актуальною задачею. Адже такi оцiнки можна використати для по-
будови критерiїв перевiрки гiпотез про вигляд iмпульсної перехiдної
функцiї.

У вищезгаданих роботах не вивчалась ситуацiя, коли на лiнiйну
однорiдну систему в якостi вхiдного процесу подається деяка модель
випадкового процесу та в залежностi вiд точностi та надiйностi такої
моделi можна побудувати оцiнку iмпульсної перехiдної функцiї. Ви-
вчення властивостей цих оцiнок та знаходження умов, за яких модель
буде наближати випадковий процес iз наперед заданою точнiстю та
надiйнiстю з урахуванням реакцiї системи, є важливими задачами.

Дисертацiйна робота присвячена статистичному оцiнюванню iм-
пульсної перехiдної функцiї лiнiйної однорiдної системи та вивченню
її властивостей. Для цього використовується та знаходить подальший
розвиток теорiя квадратично-гауссових процесiв. Таким чином, зада-
чi, поставленi в дисертацiйнiй роботi, є актуальними, i ранiше не були
дослiдженими.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, тема-
ми. Дисертацiйну роботу виконано в рамках державної бюджетної
теми № 19БП015-05 “Розробка алгоритмiв i програмного забезпечення
оптимiзацiї сучасних систем зв’язку та систем керування запасами”
(номер державної реєстрацiї 0119U100305) кафедри прикладної ста-
тистики факультету комп’ютерних наук та кiбернетики Київського
нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка та державної бю-
джетної дослiдницької теми № 19БФ038-01 “Точнi формули, оцiнки,
асимптотичнi властивостi i статистичний аналiз складних еволюцiй-
них систем з багатьма ступенями свободи” (номер державної реєстра-
цiї 0119U100317) кафедри теорiї ймовiрностей, статистики та актуар-
ної математики механiко-математичного факультету Київського на-
цiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка.

Мета i завдання дослiдження. Дисертацiйну роботу присвя-
чено вивченню стохастичних неперервних однорiдних лiнiйних систем,
що описуються iмпульсними перехiдними функцiями. Метою роботи
є розробка методiв оцiнювання невiдомої iмпульсної функцiї, вивче-
ння статистичних властивостей побудованих оцiнок таких функцiй.
Для цього використовується та знаходить подальший розвиток те-
орiя квадратично-гауссових випадкових процесiв та теорiя лiнiйних
неперервних стохастичних систем, розширюється коло теоретичних i
практичних застосувань, зокрема, до задач моделювання випадкових
процесiв.

Об’єктом дослiдження є складнi системи i випадковi явища, якi
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описуються лiнiйними однорiдними системами.
Предметом дослiдження є стохастичний i статистичний аналiз

лiнiйних однорiдних систем, що використовуються для моделювання
таких явищ.

Методи дослiдження. В роботi використовуються методи те-
орiї ймовiрностей, аналiтичний апарат теорiї випадкових процесiв та
математичної статистики тощо.

Наукова новизна одержаних результатiв. Наукова новизна
результатiв полягає в розробцi наукових основ стохастичного аналiзу
лiнiйних однорiдних систем, що описуються iмпульсними перехiдни-
ми функцiями, методiв статистичного оцiнювання для них та засто-
сування їх до теорiї моделювання випадкових процесiв i базується на
наступних положеннях.

— Отримано оцiнку ймовiрностi виходу траєкторiї квадратично-
гауссового процесу за криву, яка описується неперервною фун-
кцiєю, на компактi.

— Одержано достатнi умови вибiркової рiвномiрної неперервностi
з ймовiрнiстю одиниця для квадратично-гауссових процесiв.

— Знайдено оцiнку розподiлу модуля неперервностi квадратично-
гауссового процесу.

— Для оцiнки iмпульсної перехiдної функцiї однорiдної лiнiйної
системи, у якостi вхiдних сигналiв якої розглядається сiм’я
дiйснозначних стацiонарних центрованих гауссових випадко-
вих процесiв з вiдомими спектральними щiльностями, знайде-
но оцiнку швидкостi збiжностi в просторi неперервних функцiй
та в просторi Lp(T). Дослiджено умови рiвномiрної вибiркової
неперервностi з ймовiрнiстю одиниця такої оцiнки та побудо-
вано критерiї згоди про вигляд iмпульсної функцiї.

— Для фiзично здiйснимої однорiдної системи з iмпульсною пе-
рехiдною функцiєю, що задана на компактi, вхiднi сигнали
якої розглядаються як центрованi гауссовi випадковi проце-
си, що зображаються за допомогою ортонормованих функцiй
з L2([0,Λ]), побудовано асимптотично незмiщену та конзистен-
тну оцiнку за спостереженнями вхiдного сигналу та вiдгуку
системи. Знайдено швидкiсть збiжностi оцiнки перехiдної фун-
кцiї в просторi неперервних функцiй та в просторi Lp(T), а
також побудовано критерiї згоди про вигляд iмпульсної пере-
хiдної фукнцiї. У частковому випадку обчислено таблицi кри-
тичних значень для вiдповiдних критерiїв.

— Дослiджено умови рiвномiрної вибiркової неперервностi з ймо-
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вiрнiстю одиниця оцiнки та знайдено оцiнку розподiлу її моду-
ля неперервностi для фiзично здiйснимої однорiдної системи з
iмпульсною перехiдною функцiєю, що задана на компактi, вхi-
днi сигнали якої розглядаються як центрованi гауссовi випад-
ковi процеси, що зображаються за допомогою ортонормованих
функцiй з L2([0,Λ]).

— За спостереженнями вхiдного сигналу та вiдгуку системи по-
будовано асимптотично незмiщену та конзистентну оцiнку iм-
пульсної перехiдної функцiї, вхiдними сигналами якої є цен-
трованi гауссовi випадковi процеси, що зображаються за допо-
могою ортонормованих функцiй з L2(R).

— Знайдено швидкiсть збiжностi оцiнки iмпульсної функцiї в про-
сторi неперервних функцiй та в просторi Lp(T), а також побу-
довано критерiї згоди про вигляд iмпульсної перехiдної фун-
кцiї. Дослiджено умови рiвномiрної вибiркової неперервностi
з ймовiрнiстю одиниця оцiнки та знайдено оцiнку розподiлу
модуля неперервностi.

— Знайдено оцiнки швидкостi збiжностi та розроблено обчислю-
вальнi алгоритми побудови iз заданими точнiстю i надiйнiстю
моделей випадкових процесiв, якi розглядаються як вхiднi си-
гнали на лiнiйну однорiдну систему та використовують зобра-
ження Карунена - Лоєва або є процесами з дискретним спе-
ктром в просторi Lp(T) та просторi неперервних функцiй з
урахуванням реакцiї системи.

— Знайдено оцiнки швидкостi збiжностi та розроблено обчислю-
вальнi алгоритми побудови iз заданими точнiстю i надiйнiстю
моделей випадкових процесiв, якi розглядаються як вхiднi си-
гнали на лiнiйну однорiдну систему та розкладаються в ряд
за ортонормованими функцiями, в просторi Lp(T) та просторi
неперервних функцiй з урахуванням реакцiї системи.

— Дослiджуються умови рiвномiрної збiжностi з ймовiрнiстю оди-
ниця випадкових процесiв, що зображаються у виглядi рядiв з
незалежними доданками.

Практичне значення одержаних результатiв. Всi отрима-
нi в дисертацiйнiй роботi результати мають теоретичне значення та
практичне застосування в рiзних областях природничих та соцiаль-
них наук, таких як соцiологiя, метеорологiя, фiнансова математика,
медицина, теорiя масового обслуговування тощо.

Особистий внесок здобувача. Основнi результати, що винося-
ться на захист, отриманi автором самостiйно. Визначення напрямку



5

дослiджень, постановка задач та загальне керiвництво роботою на-
лежать науковому консультанту доктору фiз.–мат. наук, професору
Ю.В. Козаченку. У монографiї [1] здобувачем написано роздiли 3 та
5. У сумiсних роботах з Ю. Козаченком [3, 10, 12, 19, 20] спiвавтору
належить постановка задач та загальне керiвництво роботою, основнi
результати отриманi дисертантом особисто. У монографiї [2] здобува-
чем пiдготовлено пiдроздiли 3.1-3.7, приклади 2.1, 2.2 та роздiл 6. У
наукових статтях у спiвавторствi з Ю. Козаченком та Є. Турчиним
[4, 8] постановка задачi належить Ю. Козаченку, в основну частину
дисертацiї включенi результати, що отриманi здобувачем особисто. Iз
спiльної роботи з I. Мацаком [11], iз спiльної працi з М. Лижечко
[17] та спiльної роботи з А. Пашко [13] в основну частину дисертацiї
включенi результати, що отриманi здобувачем особисто.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiї до-
повiдались та обговорювались на наукових конференцiях та засiдан-
нях наукових семiнарiв провiдних українських та мiжнародних нау-
кових установ, а саме:

— Х International school on mathematical and statistical methods
in economics, finance and insurance, м. Форос, Україна, червень
2006 р.

— International conference "Modern Stochastics: Theory and appli-
cation м. Київ, Україна, 19-23 червня 2006 р.

— 15th European Young Statisticians Meeting, м. Кастро Урдiалес,
Iспанiя, 10-14 вересня 2007 р.

— Barcelona Conference on Asymptotic Statistics, м. Барселона,
Iспанiя, 1-5 вересня 2008 р.

— International Conference “Modern Stochastics: Theory and Appli-
cations II”, м. Київ, Україна, 7–11 вересня 2010 р.

— International Conference “Modern Stochastics: Theory and Appli-
cations III”, м. Київ, Україна, 10–14 вересня 2012 р.

— International Conference “Probability, Reliability and Stochastic
Optimization”, м. Київ, Україна, 7–10 квiтня 2015 р.

— International scientific conference “Methodology of teaching and
the methods of investigation in mathematics”, смт. Берегове, Укра-
їна, 21-23 квiтня 2016 р.

— International Conference on Differential Equations, Mathematical
Physics and Applications, м. Черкаси, Україна, 17–19 жовтня
2017 р.

— Всеукраїнська наукова конференцiя “Сучаснi проблеми теорiї
ймовiрностей та математичного аналiзу”, смт. Ворохта, Украї-
на, 27 лютого — 2 березня 2018 р.
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— 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelect-
ronics, Telecommunications and Computer Engineering, м. Львiв-
смт. Славське, Україна, 20-24 лютого 2018 р.

— International Conference “Modern Stochastics: Theory and Appli-
cations IV”, м. Київ, Україна, 24–26 травня 2018 р.

— International conferences "Problems of decision making under uncer-
tainties"(PDMU) ( PDMU-2007, м. Чернiвцi; PDMU-2007, м.
Новий Свiт; PDMU-2008, м. Новий Свiт; PDMU-2009, cмт. Схi-
дниця; PDMU-2010, м. Львiв; PDMU-2011, м. Ялта; PDMU-
2012, м. Мукачеве; PDMU-2012, м. Брно, Чехiя; PDMU-2013,
смт. Схiдниця; PDMU-2014, м. Мукачеве; PDMU-2015, смт. Схi-
дниця; PDMU-2016, м. Брно, Чехiя; PDMU-2017, м. Мукачеве;
PDMU-2017, м. Вiльнюс, Литва; PDMU-2018, м. Ланкаран-м.
Баку, Азербайджан; PDMU-2019, м. Хургада, Єгипет; PDMU-
2019, м. Львiв)

— 5-th Baltic-Nordic Conference on Survey Statistics, м. Еребру,
Швецiя, 16-20 червня 2019 р.

— 2-nd International Conference on Stochastic Processes and Algebraic
Structures, м. Вастерос, Швецiя, 30 вересня-2 жовтня 2019 р.

— Cемiнар департаменту математики та комп’ютерних наук унi-
верситету Л’Аквiли, м. Л’Аквiла, Iталiя, 2019 р.

— Cпiльний науковий семiнар кафедри системного аналiзу та тео-
рiї прийняття рiшень, кафедри моделювання складних систем i
кафедри прикладної статистики факультету комп’ютерних на-
ук та кiбернетики Київського нацiонального унiверситету iменi
Тараса Шевченка, м. Київ, 2020 р.

— Науковий семiнар “Теорiя стохастичних процесiв та її застосу-
вання” кафедри теоретичної та прикладної статистики механiко-
математичного факультету Львiвського нацiонального унiвер-
ситету iменi Iвана Франка, м. Львiв, 2020 р.

— Семiнар “Теорiя ймовiрностей та математична статистика” ка-
федри теорiї ймовiрностей, статистики та актуарної математи-
ки Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шев-
ченка, м. Київ, Україна, 2020 р.

— Cемiнар iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАН Укра-
їни “Математичнi методи дослiдження операцiй та їх застосу-
вання”, м. Київ, Україна, 2020 р.

— “Семiнар з фрактального аналiзу” Iнституту математики НАН
України i Нацiонального педагогiчного унiверситету iменi М.
П. Драгоманова, м. Київ, Україна, 2020 р.
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Публiкацiї. Основнi результати роботи викладено в двох моно-
графiях [1, 2] i 18 наукових статтях [3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 11, 12, 14, 13,
17, 15, 19, 16, 18, 20], якi опублiковано у виданнях, що внесенi до пе-
релiку наукових фахових видань України та iноземних перiодичних
фахових виданнях, причому одна з цих статтей [14] є одноосiбною
науковою публiкацiєю у виданнi, вiднесеному до третього квартиля
(Q 3) вiдповiдно до класифiкацiї SCImago Journal and Country Rank.
Згiдно з наказом Мiнiстерства освiти i науки України №1220 вiд 23
вересня 2019 року “Про опублiкування результатiв дисертацiй на здо-
буття наукових ступенiв доктора i кандидата наук” наукова публiка-
цiя у виданнi, вiднесеному до третього квартиля (Q3) вiдповiдно до
класифiкацiї SCImago Journal and Country Rank або Journal Citation
Reports, прирiвнюється до двох публiкацiй.

Матерiали дисертацiї також додатково вiдображено у 18 матерiа-
лах конференцiй [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38]. 10 публiкацiй [2, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 20] надрукова-
но у наукових перiодичних виданнях, що включенi до мiжнародних
наукометричних баз даних Scopus та/або Web of Science.

Структура та обсяг роботи. Дисертацiя складається з анота-
цiї, вступу, шести роздiлiв, якi розбитi на пiдроздiли, висновкiв, спи-
ску використаних джерел, який мiстить 244 найменування, та дода-
тку. Повний обсяг роботи – 343 сторiнки, в тому числi 291 сторiнка
основного тексту.

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, охарактеризовано
особистий внесок здобувача, апробацiю отриманих результатiв. Наве-
дено також список семiнарiв та конференцiй, на яких дисертацiйна
робота пройшла апробацiю.

Перший роздiл мiстить короткий iсторичний огляд лiтератури
за тематикою дисертацiї та висвiтлює сучасний стан вивчення про-
блем, схожих до тих, що розглядаються в дисертацiйнiй роботi.

У другому роздiлi розглядаються квадратично-гауссовi випад-
ковi величини i процеси та наводяться основнi їх властивостi. У пiд-
роздiлi 2.1 наведено означення простору квадратично-гауссових ви-
падкових величин та процесiв.

Розглянемо ймовiрнiсний простiр (Ω, F, P ).
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Означення 2.1. Нехай Ξ = {ξt, t ∈ T} – сiм’я сумiсно гаус-
сових випадкових величин, Eξt = 0. Простiр SGΞ(Ω) є простором
квадратично-гауссових випадкових величин, якщо будь-який елемент
η ∈ SGΞ(Ω) можна подати у виглядi

η = ξ̄′Aξ̄ −Eξ̄′Aξ̄, (1)

де ξ̄′ = (ξ1, ξ2, . . . , ξn), ξk ∈ Ξ, k = 1, . . . , n, A — дiйснозначна матриця,
або елемент η ∈ SGΞ(Ω) є границею у середньому квадратичному
послiдовностi випадкових величин з (1)

η = l.i.m.n→∞(ξ̄′nAξ̄n −Eξ̄′nAξ̄n).

Означення 2.2. Випадковий процес X = {X(t), t ∈ T} назива-
ється квадратично-гауссовим, якщо для кожного фiксованого t ∈ T
випадкова величина X(t) належить простору SGΞ(Ω).

У пiдроздiлi 2.2 покращенi оцiнки розподiлiв супремумiв для сi-
мейства квадратично-гауссових випадкових величин вiд уже iсную-
чих. У пiдроздiлi 2.3 наведено оцiнку розподiлу Lp-норми квадратич-
но-гауссового випадкового процесу. Оцiнку ймовiрностi виходу трає-
кторiї квадратично-гауссового процесу X(t) за криву, яка описується
неперервною функцiєю, отримано у пiдроздiлi 2.4.

Нехай (T, ρ) — псевдометричний (метричний) сепарабельний про-
стiр з псевдометрикою (метрикою) ρ; B — компактна множина, B ⊂
T.

Розглянемо сепарабельний квадратично-гауссовий випадковий про-
цес X = {X(t), t ∈ T}, для якого iснує монотонно зростаюча, непе-
рервна функцiя σ(h), h > 0, така, що σ(h) → 0 при h→ 0, та

sup
ρ(t,s)6h

(D (X(t)−X(s)))
1
2 6 σ(h).

Позначимо t0 = σ(inft∈B sups∈B ρ(t, s)), γ0 = supt∈T(VarX(t))1/2.
Розглянемо такi умови:
Умова А. Iснує зростаюча функцiя r(u) > 0, u > 1 така, що

r(u) → ∞ при u→ ∞; функцiя r(exp{t}) є опуклою вниз та

t0∫
0

r(N(σ(−1)(u))du <∞.

Умова B. Нехай для неперервної функцiї h = {h(t), t ∈ B} вико-
нується

|h(u)− h(v)| 6 δ(ρ(u, v)),
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де δ = {δ(s), s > 0} — монотонна зростаюча функцiя, δ(0) = 0.
Умова C. Збiгаються такi ряди

∞∑
k=1

δ(σ(−1)(t0p
k−1)) <∞, p ∈ (0, 1).

Наступна теорема дає умови обмеженостi з ймовiрнiстю одиниця
супремуму квадратично-гауссового процесу Xh(t) = X(t) − h(t) та
оцiнку ймовiрностi виходу траєкторiй квадратично-гауссових випад-
кових процесiв за криву.

Теорема 2.8. Припустимо, що виконуються умови A, B, C. Тодi
для x > 0

P

{
sup
t∈B

(X(t)− h(t)) > x

}
6WM,h(u, t0, γ0, x),

P

{
inf
t∈B

(X(t)− h(t)) < −x
}

6WM,h(u, t0, γ0, x),

P

{
sup
t∈B

|X(t)− h(t)| > x

}
6 2WM,h(u, t0, γ0, x),

де
WM,h(u, t0, γ0, x) =

= inf
p∈(0,1)

(
exp

{
−u(x+ h−)−

uCM√
2(1− p)

+ u
∞∑

k=M+1

δ(σ(−1)(t0p
k−1))×

}

×
(
1− u

√
2CM

1− p

)− 1
2

r(−1)

 1

pM t0

t0p
M∫

0

r
(
N(σ(−1)(u))

)
du


 ,

CM = max
{
pM−1t0, γ0

}
, h− = inf

t∈[a,b]
h(t),

N(·)—метрична масивнiсть множини B.
У випадку, якщо B = [a, b] та стандартне вiдхилення приросту

процесу X(t) − X(s) мажорується функцiєю K · hα, α ∈ (0, 1] при
|t− s| 6 h, справджується наступна теорема.

Теорема 2.9 Нехай для сепарабельного квадратично-гауссового
процесу X(t), t ∈ [a, b], виконуються умови B та C, а також

sup
|t−s|6h

(D (X(t)−X(s)))
1
2 6 K · hα, α ∈ (0, 1],

де стала K > 0. Тодi для
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x > max{0,
∞∑
k=2

δ

(
b− a

2
p

(k−1)
α

)
− h−}, p ∈ (0, 1),

справджується нерiвнiсть

P

{
sup

τ∈[a,b]

|X(τ)− h(τ)| > x

}
6 2

3
2 e

1
α+ 1

2C− 1
2

× inf
p∈(0,1)

(
p−

1
α exp

{
−B0(1− p)√

2C

}√
C +

√
2B0(1− p)

)
,

де

B0 = B0(x) = x+ h− −
∞∑
k=2

δ

(
b− a

2
p

(k−1)
α

)
,

h− = inf
t∈[a,b]

h(t), C = max

{
γ0,K

(
b− a

2

)α}
.

Також знайдено достатнi умови рiвномiрної неперервностi з ймо-
вiрнiстю одиниця траєкторiй квадратично-гауссових процесiв на ком-
пактi.

Теорема 2.11. Якщо для сепарабельного квадратично-гауссового
процесу X = {X(t), t ∈ B} виконується умова A, то вiн є вибiрково
неперервним з ймовiрнiстю одиниця та для довiльних p ∈ (0, 1), ε > 0
i x > 0

P

{
sup

ρ(t,s)<ε

|X(t)−X(s)| > x

}
6

6 2r(−1)

 1

pσ(ε)

σ(ε)∫
0

r
(
N(σ(−1)(u))

)
du


×

(
1 +

√
2xp(1− p)2

σ(ε)

) 1
2

exp

{
−xp(1− p)2√

2σ(ε)

}
.

Третiй роздiл дисертацiйної роботи присвячено оцiнкам iмпульсної
перехiдної функцiї при вiдомiй спектральнiй щiльностi вхiдного си-
гналу. У пiдроздiлi 3.1 наводяться основнi означення та властиво-
стi. Розглядається фiзично здiйснима однорiдна система з iмпульсною
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перехiдною функцiєю H(τ), τ ∈ R. Це означає, що дiйснозначна фун-
кцiя H(τ) = 0 при τ < 0, а реакцiя системи на допустимий вхiдний
сигнал X(t), t ∈ R, має вигляд

Y (t) =

∞∫
0

H(τ)X(t− τ)dτ.

При вивченнi таких систем виникає задача оцiнювання функцiї H
за спостереженнями за реакцiєю системи на вхiдний сигнал. У дано-
му роздiлi розглядається корелограмний метод оцiнювання iмпульсної
перехiдної функцiї H за умови H ∈ L2(R).

Оцiнку для H в точцi τ, τ > 0, визначимо у виглядi сумiсної емпi-
ричної корелограми мiж вхiдним та вихiдним процесами

ĤT (τ) =
1

T

T∫
0

Y (t+ τ)X(t)dt, τ > 0,

де T — довжина iнтервалу усереднення. Iнтеграл розглядається як
середньоквадратичний iнтеграл Рiмана.

Припускається, що на вхiд системи подається послiдовнiсть дiйсно-
значних центрованих стацiонарних гауссових процесiв X(t) = X∆(t),
що наближається до бiлого шуму, адже при збуреннi однорiдної фiзи-
чно здiйснимої лiнiйної системи гауссовим бiлим шумом, корелограм-
на оцiнка для iмпульсної функцiї є незмiщеною. Тому, надалi вважа-
ємо, що на вхiд системи подається сiм’я процесiв, залежних вiд пара-
метра ∆ > 0 та iз спектральними щiльностями f∆(λ) iз властивостями

f∆(λ) = f∆(−λ), λ ∈ R, sup
∆>0

sup
λ∈R

|f∆(λ)| <∞;

f∆ ∈ L1(R), KX∆ ∈ L1(R),

де KX∆(t) =
∫∞
−∞ eiλtf(λ)dλ — коварiацiйна функцiя випадкового про-

цесу X∆; та iснує таке c > 0, що для будь-якого a > 0 маємо

lim
∆→∞

sup
−a6λ6a

∣∣∣f∆(λ)− c

2π

∣∣∣ = 0.

Оскiльки на систему подається послiдовнiсть вхiдних сигналiвX∆,
то i сама оцiнка iмпульсної перехiдної функцiї ĤT (τ) буде залежати
вiд ∆. Надалi, параметр ∆ для оцiнки перехiдної функцiї ĤT,∆(τ) =

ĤT (τ), для вхiдних процесiв X∆ та реакцiї системи Y∆, будемо опу-
скати для полегшення подачi матерiалу.
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У пiдроздiлi 3.1. наводяться умови асимптотичної незмiщеностi
та конзистентностi оцiнки ĤT (τ). Пiдроздiл 3.2 присвячений знахо-
дженню швидкостi збiжностi корелограмної оцiнки iмпульсної перехi-
дної функцiї в просторi неперервних функцiй.

Позначимо

γ0 = γ0(T ) = sup
τ∈[a,b]

2π

T

+∞∫
−∞

+∞∫
−∞

(
|H∗(λ2)|2 + eiτ(λ1+λ2)H∗(λ1)H

∗(λ2)
)

× ΦT (λ2 − λ1)f(λ1)f(λ2)dλ1dλ2)
1
2 ,

H∗ — перетворення Фур’є-Планшереля функцiї H.

h∗ = max
τ∈[a,b]

|EĤT (τ)−H(τ)|, C = max{γ0,Kα

(
b− a

2

)α/2

},

Kα = Kα(T ) =
22−α/2

√
π√

T
· sup
t∈R

|f(t)| · ||H∗||
1
2
2 ·

 ∞∫
−∞

|H∗(λ)|2λ2αdλ

1/4

.

Теорема 3.2. Якщо H ∈ L2(R) та
∞∫

−∞
|H∗(λ)|2λ2αdλ <∞, то для

ε >

√
2γ0
α

+ h∗, α ∈ (0, 1],

має мiсце нерiвнiсть

P

{
sup

τ∈[a,b]

|ĤT (τ)−H(τ)| > ε

}
6Mα(ε− h∗)−

1
2+

2
α

×
(
αC(ε− h∗) +

√
2α(ε− h∗)2 − 4γ0(ε− h∗)

) 1
2

exp

{
−ε− h∗√

2γ0

}
,

де
Mα = 21−

3
α e4/αγ

− 2
α

0 C− 1
2α2/α−1/2.

Теорема 3.4. Нехай H ∈ L2(R) i
∞∫

−∞
|H∗(λ)|2λ2αdλ < ∞, α ∈

(0, 1]. Якщо для функцiї h(τ) = EĤT (τ)−H(τ) виконуються умови B
та C, то для
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x > max{0,
∞∑
k=2

δ

(
b− a

2
p

2(k−1)
α

)
− h−}, p ∈ (0, 1),

має мiсце така нерiвнiсть

P

{
sup

τ∈[a,b]

|ĤT (τ)−H(τ)| > x

}
6 2

3
2 e

2
α+ 1

2C− 1
2

× inf
p∈(0,1)

(
p−

2
α exp

{
−B0(1− p)√

2C

}√
C +

√
2B0(1− p)

)
,

де B0 = B0(x, T ) = x+ h− −
∑∞

k=2 δ
(

b−a
2 p

2(k−1)
α

)
i h− = inf

t∈[a,b]
h(t).

Пiдроздiл 3.3 присвячено рiвномiрнiй вибiрковiй неперервностi
майже напевно оцiнки iмпульсної перехiдної функцiї. У пiдроздiлi
3.4. знайдено оцiнку швидкостi збiжностi сумiсної корелограми вхi-
дного та вихiдного вигналу до iмпульсної перехiдної функцiї в про-
сторi Lp(T ).

Теорема 3.7. Якщо H ∈ L2(R) та h(τ) = H(τ) − EĤT (τ) ∈
Lp([a, b]), то для

ε >
(
(
p√
2
+

√
(
p

2
+ 1)p)(b− a)

1
p γ0 + ||h||p

)p

та для будь-якого [a, b] ⊂ R має мiсце нерiвнiсть

P


b∫

a

|H(τ)− ĤT (τ)|pdτ > ε

 6

6 2

√√√√1 +
(ε

1
p − ||h||p)

√
2

(b− a)
1
p γ0

exp

{
− ε

1
p − ||h||p√
2(b− a)

1
p γ0

}
,

де ||h||p =
(∫ b

a
|h(t)|pdt

) 1
p

.
У пiдроздiлi 3.5. будуються критерiї згоди про вигляд iмпуль-

сної функцiї. Для цього використовуються отриманi результати про
швидкiсть збiжностi оцiнки iмпульсної перехiдної функцiї в просторi
неперервних функцiй та Lp(T).

Для всiх випадкiв нульова гiпотеза H0 стверджує, що iмпульсною
перехiдною функцiєю є H(τ), τ ∈ [a, b], а альтернативна гiпотеза Ha

встановлює обернене твердження.
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Нехай для iмпульсної перехiдної функцiї H виконуються умови
теореми 3.2. Позначимо

g1,α(ε) =
(
αC(ε− h∗) +

√
2α(ε− h∗)2 − 4γ0(ε− h∗)

) 1
2 ×

×M̃α(ε− h∗)−
1
2+

2
α · exp

{
−ε− h∗√

2γ0

}
та z1,α =

√
2γ0

α + h∗, α ∈ (0, 1]. Нехай εδ — розв’язок рiвняння
g1,α(εδ) = δ, 0 < δ < 1 та покладемо ε∗δ = max{εδ, z1,α}. За допо-
могою теореми 3.2. можна побудувати критерiй перевiрки нульової
гiпотези H0.

Критерiй 3.1. Якщо виконуються умови теореми 3.2, то з довiр-
чою ймовiрнiстю 1− δ, δ ∈ (0, 1), гiпотеза H0 вiдхиляється, якщо

sup
τ∈[a,b]

|H(τ)− ĤT (τ)| > ε∗δ ,

iнакше немає пiдстав вiдхилити H0.
Аналогiчнi критерiї перевiрки гiпотез про вигляд iмпульсної фун-

кцiї побудовано на основi теорем 3.3, 3.4 та 3.7.

У четвертому роздiлi вивчаються фiзично здiйснимi однорiднi
системи з iмпульсною перехiдною функцiєю, що задана на компактi,
H(τ), τ ∈ [0,Λ]. Це означає, що реакцiя системи на допустимий вхi-
дний сигнал X(t), t ∈ R, має вигляд:

Y (t) =

Λ∫
0

H(τ)X(t− τ)dτ, t ∈ [0,Λ] (2)

та H ∈ L2([0,Λ]).
В якостi вхiдних сигналiв розглядаються центрованi стацiонарнi

гауссовi випадковi процеси, що зображаються за допомогою ортонор-
мованих функцiй з L2([0,Λ]), а саме зрiзаного ряду за ортонормо-
ваним базисом. У пiдроздiлi 4.1 будується асимптотично незмiще-
на оцiнка ĤT функцiї H∗

Λ(τ) = H(τ) − a0 рiзницi iмпульсної перехi-
дної функцiї та реакцiї на одиничний сигнал a0 = 1√

Λ

∫ Λ

0
H(t)dt за

спостереженнями вхiдного сигналу та вiдгуку системи. Обчислюю-
ться сумiснi моменти, дисперсiя та дисперсiя приросту оцiнки. У пiд-
роздiлi 4.2 детально розглядається випадок, коли ортонормованими
функцiями з L2([0,Λ]) є тригонометричний базис. Нехай φ0(t) =

1√
Λ
,
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φk(t) =
√

2
Λ cos( 2kπtΛ ), ψk(t) =

√
2
Λ sin( 2kπtΛ ), k > 1, а коефiцiєнти ak,

bk мають вигляд

ak =

Λ∫
0

H(τ)φk(τ)dτ =

√
2

Λ

Λ∫
0

H(τ) cos(
2kπτ

Λ
)dτ k > 1,

bk =

Λ∫
0

H(τ)ψk(τ)dτ =

√
2

Λ

Λ∫
0

H(τ) sin(
2kπτ

Λ
)dτ k > 1.

Припускаємо, що вхiдний сигнал XN (u) є дiйснозначним стацiо-
нарним центрованим гауссовим процесом, що задається як:

XN (u) =

√
2

Λ

N∑
k=1

(
ξk cos(

2kπu

Λ
) + ηk sin(

2kπu

Λ
)

)
, u ∈ R,

ξk, ηk, k > 1,— незалежнi гауссовi випадковi величини з Eξk = Eηk = 0
i D ξk = D ηk = 1.

В якостi оцiнки функцiї H∗
Λ(τ) розглянемо iнтегральну сумiсну ко-

релограму

Ĥ(τ) = ĤN,T,Λ(τ) =
1

T

T∫
0

YN (t)XN (t− τ)dt,

де T > 0 — параметр усереднення.
Розглянемо такi аналiтичнi умови на iмпульсну перехiдну фун-

кцiю:
Умова D. Функцiя H(τ) є двiчi диференцiйованою на [0,Λ] та

I0 =

Λ∫
0

|H(τ)|dτ <∞, 0 < I1 =

 Λ∫
0

|H ′(τ)|2dτ

1/2

<∞,

I2 = I2(Λ) =

Λ∫
0

|H ′′(τ)|dτ <∞.

Умова E. H(0) = H(Λ).
Позначимо d := |H ′(0)| + |H ′(Λ)|. В наступнiй лемi знаходяться

межi зсуву та дисперсiї для оцiнки ĤN,T,Λ(τ), з чого випливає, що
така оцiнка є незмiщеною та конзистентною при N,T → ∞.
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Лема 4.3 Припустимо, що задовольняються умови D, E. Тодi

|H∗
Λ(τ)− EĤN,T,Λ(τ)| 6

Λ(d+ I2(Λ))

2π2N
:= h∗N,Λ,

(
D ĤN,T,Λ(τ)

) 1
2 6 Λ

√
Λ(Λ + 2)I1
π2T

(
2− 1

N

)
:= γ0(N,T,Λ),

де значення I1(Λ) та I2(Λ) визначенi в умовi D.
Пiдроздiл 4.3 присвячено знаходженню швидкостi збiжностi ко-

релограмних iнтегральних оцiнок невiдомих iмпульсних перехiдних
функцiй лiнiйних систем в просторi неперервних функцiй. А саме,
знаходиться оцiнка розподiлу супремуму похибки оцiнювання на вiд-
рiзку [0,Λ].

Позначимо

CΛ = CΛ(N,T ) = max{γ0, K̃(N,T,Λ)

(
Λ

2

)α

},

де

K̃2(N,T,Λ) =

{
(1+6Λ2)Λ3−αI2

1 (2N−1)((2−α)N1−α+1)
(1−α)π4−αT 2N2−α при α ∈ (0, 1),

(1+6Λ2)Λ2I2
1 (2N−1)(1+lnN)
π3T 2N при α = 1.

Теорема 4.1. Якщо для перехiдної iмпульсної функцiї H викону-
ються умови D, E, то для

ε >
2
√
2γ0
α

+ h∗N,Λ, α ∈ (0, 1],

має мiсце нерiвнiсть

P

{
sup

τ∈[0,Λ]

|ĤN,T,Λ(τ)−H∗
Λ(τ)| > ε

}
6Mα(ε− h∗N,Λ)

− 1
2+

2
α

×
√
(
α

2
CΛ − 2γ0)(ε− h∗N,Λ) + 2−1/2α(ε− h∗N,Λ)

2 · exp
{
−
ε− h∗N,Λ√

2γ0

}
.

У пiдроздiлi 4.4. знаходяться достатнi умови рiвномiрної вибiр-
кової неперервностi оцiнки ĤN,T,Λ(τ) на [0,Λ].
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Теорема 4.3. Якщо виконуються умови D, E, то ĤN,T,Λ(τ) є рiв-
номiрно вибiрково неперервною на [0,Λ] з ймовiрнiстю одиниця. Крiм
того, при x > mNε

α розподiл модуля неперервностi оцiнюється як

P

 sup
t,s∈[0,Λ]
|t−s|<ε

|ĤN,T,Λ(t)− ĤN,T,Λ(s)| > x

 6 21+
4
αΛε−1

6 min
p∈(0,1)

[(
1 +

2
√
x−mNεαp(1− p)2

Kε
α
2

) 1
2

exp

{
− (x−mNε

α)p(1− p)2√
2ε

α
2

}
p−4/α

]
,

де mN = 22+απαI0((N+1)α+1−1)
(α+1)Λ1+α .

У пiдроздiлi 4.5. знаходяться оцiнки швидкостi збiжностi ĤN,T,Λ

в просторi Lp(T ).
Теорема 4.4. Якщо для iмпульсної перехiдної функцiї H(τ), τ ∈

[0,Λ], виконуються умови D, E. Тодi при

ε >
(
(
p√
2
+

√
(
p

2
+ 1)p)(Λ)

1
p γ0 + Λ

1
p · h∗N,Λ

)p

має мiсце нерiвнiсть

P


Λ∫

0

|H∗
Λ(τ)− ĤN,T,Λ(τ)|pdτ > ε

 6

6 2

√√√√1 +
(ε

1
p − Λ

1
ph∗N,Λ)

√
2

Λ
1
p γ0

exp

{
−
ε

1
p − Λ

1
ph∗N,Λ√

2Λ
1
p γ0

}
.

У пiдроздiлi 4.6. будуються критерiї перевiрки гiпотез про ви-
гляд iмпульсної перехiдної функцiї.

Нехай для iмпульсної перехiдної функцiї H виконуються умови
теореми 4.1.

Позначимо

g̃1(ε) =Mα(ε− h∗N,Λ)
− 1

2+
1
α · exp

{
−
ε− h∗N,Λ√

2γ0

}
×

×
√
(αCΛ − 2γ0)(ε− h∗N,Λ) +

√
2α(ε− h∗N,Λ)

2.
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Позначимо z̃1,α =
√
2γ0

α + h∗N,Λ, α ∈ (0, 1]. Нехай εν — розв’язок
рiвняння g̃1(εν) = ν, 0 < ν < 1. Покладемо ε̃∗ν = max{εν , z̃1,α}.

Критерiй 4.1. Якщо виконуються умови теореми 4.1, то з довiр-
чою ймовiрнiстю (рiвнем надiйностi) 1 − ν, ν ∈ (0, 1), гiпотеза H0

вiдхиляється, якщо

sup
τ∈[0,Λ]

|H∗
Λ(τ)− ĤN,T,Λ(τ)| > ε̃∗ν ,

iнакше немає пiдстав вiдхилити H0.
Аналогiчно можна використати оцiнки розподiлу похибки оцiнюва-

ння в просторi Lp(T) для побудови вiдповiдного критерiю. Позначимо

g̃3(ε) = 2

√√√√1 +
(ε

1
p − Λ

1
ph∗N,Λ)

√
2

Λ
1
p γ0

exp

{
−
ε

1
p − Λ

1
ph∗N,Λ√

2Λ
1
p γ0

}

та

zp =

(
(
p√
2
+

√
(
p

2
+ 1)p)Λ

1
p γ0 + Λ

1
ph∗N,Λ

)p

.

Нехай εν — розв’язок рiвняння g̃3(εν) = ν, 0 < ν < 1, покладемо
ε∗ν = max{εν , zp}.

Критерiй 4.3. Нехай виконуються умови теореми 4.4. Тодi з до-
вiрчою ймовiрнiстю (рiвнем надiйностi) 1 − ν, ν ∈ (0, 1), гiпотеза H0

вiдхиляється, якщо

Λ∫
0

|H∗
Λ(τ)− ĤN,T,Λ(τ)|pdτ > ε∗ν ,

iнакше немає пiдстав вiдхилити H0.
П’ятий роздiл присвячено фiзично здiйснимим однорiдним си-

стемам з iмпульсною перехiдною функцiєю L(τ), τ ∈ R. Це означає,
що L(τ) = 0 при τ < 0, а реакцiя системи на допустимий вхiдний
сигнал X(t), t ∈ R, має вигляд:

Y (t) =

+∞∫
−∞

L(τ)X(t− τ)dτ (3)

та L ∈ L2(R).
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В якостi вхiдних сигналiв розглядаються центрованi стацiонарнi
гауссовi випадковi процеси, що зображаються за допомогою ортонор-
мованих функцiй з L2(R), а саме зрiзаного ряду за ортонормованим
базисом. У пiдроздiлi 5.1 будується асимптотично незмiщена оцiнка
L̂N,n(τ) iмпульсної перехiдної функцiї L(τ) за спостереженнями вхi-
дного сигналу та вiдгуку системи. Обчислюються сумiснi моменти,
дисперсiя та дисперсiя приросту оцiнки. У пiдроздiлi 5.2 детально
розглядається випадок, коли ортонормованi функцiї з L2(R) побудо-
вано за допомогою полiномiв Ермiта.

Розглянемо полiноми Ермiта порядку n > 1:

Hn(x) = (−1)ne
x2
2
dn

dxn
(e−

x2

2 ).

Тодi система функцiй Ермiта

gn(x) =
e−

x2

4 Hn(x)√
n!(2π)1/4

=
(−1)ne

x2

4

√
n!(2π)1/4

dn

dxn
(e−

x2

2 ), n > 0,

є ортонормованим базисом в L2(R).
Припустимо, що вхiднi сигнали системи XN,i(u), i = 1, n, є цен-

трованими гауссовими випадковими процесами, що зображаються за
допомогою функцiй Ермiта:

XN,i(u) = XN,t,i(u) =
N∑

k=1

gk(t− u) · ξk,i для t, u ∈ R.

Вiдгуки системи YN,i(t), t ∈ R, дорiвнюють

YN,i(t) =

+∞∫
0

L(τ)XN,i(t− τ)dτ, для i = 1, n.

Оцiнку iмпульсної перехiдної функцiї L в точцi τ, τ > 0, визначимо
як

L̂N,n(τ) =
1

n

n∑
i=1

YN,i(τ)XN,i(t− τ), τ > 0. (4)

Розглянемо наступнi умови:
Умова H1. Iснує iнтеграл

+∞∫
−∞

ZL(z)dz <∞,
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де функцiя ZL(z) дорiвнює

ZL(z) =
d3L(z)

dz3
− 3z

2

d2L(z)

dz2
+

3z2 − 6

4

dL(z)

dz
+

6z − z3

8
L(z).

Позначимо IL =
∣∣∣∫ +∞

−∞ ZL(z)dz
∣∣∣ .

Умова Н2. Функцiя L(z) зростає за z не швидше нiж ez
2/4. Тобто,

iснує стала c ∈ (0, 14 ) така, що

L(z)e−cz2

→ 0, z → +∞.

Наступна лема дає нерiвностi для зсуву оцiнки iмпульсної перехi-
дної функцiї |L(τ)−EL̂N,n(τ)| та для дисперсiї D (L̂N,n(τ)).

Лемма 5.4. Припустимо, що виконуються умови Н1 та Н2. Тодi

|L(τ)−EL̂N,n(τ)| 6
2K2

3
√
N + 1

IL := l∗N,n,

(
D ẐN,n(τ)

) 1
2

<
K2IL√

n

(
N
N2 − 1

2N2
+

(2
√
N − 2)2

N

) 1
2

:= γ0(N,n),

де число K = 1, 086435.
Пiдроздiл 5.3 присвячено знаходженню швидкостi збiжностi оцiн-

ки L̂N,n невiдомої iмпульсної перехiдної функцiїї лiнiйної системи в
просторi неперервних функцiй. Отримано оцiнку розподiлу супрему-
ма похибки оцiнювання iмпульсної перехiдної функцiї.

Теорема 5.1. Припустимо, що виконуються умови H1 , H2. Тодi
при

ε >
2
√
2γ0
α

+ l∗N,n, α ∈ (0, 1],

має мiсце нерiвнiсть

P

{
sup

τ∈[a,b]

|L(τ)− L̂N,n(τ)| > ε

}
6Mα(ε− l∗N,n)

− 1
2+

2
α

×
√

(αC − 4γ0)(ε− l∗N,n) +
√
2α(ε− l∗N,n)

2 · exp
{
−
ε− l∗N,n√

2γ0

}
,

де
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C = max{γ0, Cg(N,n)

(
b− a

2

)α
2

},

а

Cg(N,n) =
K3/2IL√

n

(
2
N2 − 1

2N2

N∑
l=1

cl,α+

+
N∑

k=1

ck,α√
(k + 1)(k + 2)(k + 3)

) 1
2

. (5)

Пiдроздiл 5.4. мiстить достатнi умови рiвномiрної вибiркової
неперервностi оцiнки L̂N,n(τ).

Теорема 5.3. Якщо виконуються умови H1, H2, то оцiнка iм-
пульсної перехiдної функцiї є рiвномiрно вибiрково неперервною на
будь-якому [a, b] ⊂ R з ймовiрнiстю одиниця.

Крiм того, при
x > mNε

β , β ∈ (0, 1].

розподiл модуля неперервностi L̂N,n на вiдрiзку [a, b] ⊂ R оцiнюється
так:

P

 sup
t,s∈[a,b]
|t−s|<ε

|L̂N,n(t)− L̂N,n(s)| > x

 6 21+
4
α (b− a)ε−1

6 min
p∈(0,1)

[(
1 +

2
√
x−mNεβp(1− p)2

Cgε
α
2

) 1
2

exp

{
− (x−mNεβ)p(1− p)2√

2ε
α
2

}
p−4/α

]
,

де mN = ILK
∑N

k=1
ck,β√

(k+1)(k+2)(k+3)
, α ∈ (0, 1].

У пiдроздiлi 5.5. знайдено швидкiсть збiжностi оцiнки iмпульсної
перехiдної функцiї в просторi Lp([a, b]), [a, b] ⊂ R.

Теорема 5.4. Нехай виконуються умови H1 i H2. Тодi для

ε >
(
(
p√
2
+

√
(
p

2
+ 1)p)(b− a)

1
p γ

1
2
0 + (b− a)l∗N,n

)p

має мiсце оцiнка
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P


b∫

a

|L(τ)− L̂N,n(τ)|pdτ > ε

 6 2

√√√√1 +
(ε

1
p − (b− a)l∗N,n)

√
2

(b− a)
1
p γ0

× exp

{
−
ε

1
p − (b− a)l∗N,n√
2(b− a)

1
p γ0

}
.

У пiдроздiлi 5.6 побудовано критерiї згоди про вигляд iмпуль-
сної перехiдної фукнцiї. Позначимо

g∗1(ε) =Mα(ε− l∗N,n)
− 1

2+
2
α exp

{
−
ε− l∗N,n√

2γ0

}

×
√
(αC − 4γ0)(ε− l∗N,n) +

√
2α(ε− l∗N,n)

2.

Нехай εν — розв’язок рiвняння g∗1(εν) = ν, 0 < ν < 1. Покладемо

ε∗ν = max{εν ,
2
√
2γ0
α

+ l∗N,n}, α ∈ (0, 1].

За допомогою теореми 5.1 можна побудувати критерiй перевiрки
нульової гiпотези H0.

Критерiй 5.1. Якщо виконуються умови теореми 5.1, то з довiр-
чою ймовiрнiстю (рiвнем надiйностi) 1 − ν, ν ∈ (0, 1), гiпотеза H0

вiдхиляється, якщо

sup
τ∈[a,b]

|L(τ)− L̂N,n(τ)| > ε∗ν ,

iнакше немає пiдстав вiдхилити H0.
Шостий роздiл присвячено методам моделювання випадкових

процесiв iз наперед заданою точнiстю та надiйнiстю, розкладам ви-
падкових процесiв у ряд за ортонормованими функцiями та умовам
рiвномiрної збiжностi побудованих рядiв з ймовiрнiстю одиниця.

У пiдроздiлi 6.1 знайдено оцiнки швидкостi збiжностi та розро-
блено обчислювальнi алгоритми побудови iз заданими точнiстю i на-
дiйнiстю моделей випадкових процесiв, якi розглядаються як вхiднi
сигнали на лiнiйну однорiдну систему та використовують зображення
Карунена — Лоєва, в просторi Lp(T ) та просторi неперервних функцiй
з урахуванням реакцiї системи.

Розглянемо однорiдну лiнiйну систему з дiйсною iнтегрованою з
квадратом iмпульсною перехiдною функцiєю H(τ), що визначена на
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областi τ ∈ [0,Λ]. Тобто вiдгук системи на вхiдний сигнал X(t) має
наступний вигляд

Y (t) =

Λ∫
0

H(τ)X(t− τ)dτ

та H ∈ L2([0,Λ]). Вважаємо, що iмпульсна перехiдна функцiя
вiдома, а вхiдний сигнал X = {X(t), t ∈ T = [0,Λ]} є стацiонар-
ним гауссовим неперервним у середньому квадратичному випадко-
вим процесом, EX(t) = 0, DX(t) < ∞, з коварiацiйною функцiєю
B(t, s) = EX(t)X(s), t, s ∈ T. Характеристичнi числа, що впорядко-
ванi за зростанням, iнтегрального рiвняння

z(t) = λ

Λ∫
0

B(t, s)z(s) ds.

позначимо λn, а zn(t) — вiдповiднi їм функцiї, n > 1. Вiдомо, що в
цьому випадку функцiї zn(t) утворюють ортонормовану послiдовнiсть
в L2(T).

Тодi, використовуючи розклад Карунена-Лоєва, випадковий про-
цес можна подати у виглядi

X(t) =
∞∑

n=1

zn(t)√
λn

ξn, (6)

при цьому ряд в (6) збiгається в середньому квадратичному, ξn —
некорельованi випадковi величини: Eξn = 0, Eξnξm = δnm. Надалi при-
пускаємо, що ряд в (6) збiгається рiвномiрно на T м.н. Позначимо

ck(t) =
1√
λn

Λ∫
0

H(τ)zk(t− τ)dτ, t ∈ [0,Λ].

Тодi вiдгук системи Y (t) зображається як

Y (t) =

∞∑
k=0

ξk · ck(t).

Означення 6.1. Випадковий процес XN = {XN (t), t ∈ T}, N ∈ N,
де

XN (t) =
N∑

n=1

zn(t)√
λn

ξn,
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називається моделлю Карунена–Лоєва процесу X = {X(t), t ∈ T}.
Якщо модель XN (t) розглянути як вхiдний сигнал системи, то вiд-

повiдний вихiдний процес можна подати як YN (t) =
N∑

k=0

ξk · ck(t).

Позначимо ξN (t) = (X(t)−XN (t))2 + (Y (t)− YN (t))2.
Означення 6.2. Будемо говорити, що модель XN (t) наближує ви-

падковий процес X(t) з урахуванням вiдгуку системи iз заданою на-
дiйнiстю 1− ν, ν ∈ (0, 1), та точнiстю δ > 0 в просторi C([0,Λ]), якщо

P

{
sup

t∈[0,Λ]

|ξN (t)| > δ

}
< ν.

Означення 6.3. Будемо говорити, що модель XN (t) наближує ви-
падковий процес X(t) з урахуванням вiдгуку системи iз заданою на-
дiйнiстю 1− ν, ν ∈ (0, 1), та точнiстю δ > 0 в просторi Lp([0,Λ]), якщо

P


Λ∫

0

|ξN (t)|pdt > δ

 < ν.

Розглянемо такi умови:
— Умова I: Iмпульсна перехiдна функцiя iнтегрована з квадра-

том

IH =

Λ∫
0

H2(τ)dτ <∞.

— Умова II: Припустимо, що функцiї zk задовольняють умову
Гельдера з показником α на вiдрiзку [0,Λ], тобто iснують кон-
станти qk > 0 такi, що

|zk(s)− zk(t)| 6 qk|s− t|α, α ∈ (0, 1], s, t ∈ [0,Λ].

— Умова III: Збiгаються ряди

∞∑
k=N+1

vikq
2−i
k

λk
<∞, i = 0, 1, 2,

де значення qk визначенi в умовi II, а vk = maxt∈T |zk(t)|.
В наступнiй лемi знаходяться оцiнки середнього, дисперсiї процесу

ξN (t) та дисперсiї приростiв процесу.
Лема 6.1. Припустимо, що виконуються умови I, II, III. Тодi
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EξN (t) 6 (1 + IHΛ)
∞∑

k=N+1

v2k
λk

:= m∗
N ;

D ξN (t) 6 2(1 + Λ · IH)2

( ∞∑
k=N+1

v2k
λk

)2

:= (δ0(N,Λ))
2;

D (ξN (t)− ξN (s)))1/2 6 K(N,Λ) · |t− s|α, α ∈ (0, 1],

де

K(N,Λ) = 2(1 + Λ · IH)

 ∞∑
k=N+1

v2k
λk

∞∑
l=N+1

q2l
λl

+

( ∞∑
k=N+1

vkqk
λk

)2
 1

2

.

Теорема 6.1. Припустимо, що виконуються умови I, II, III. Мо-
дель Карунена-Лоєва XN (t) наближає вхiдний гауссовий процес X(t)
з урахуванням виходу системи iз заданою надiйнiстю 1− ν, ν ∈ (0, 1),
та точнiстю δ > 0 в просторi C([0,Λ]), якщо N задовольняє наступнi
нерiвностi

δ >
2
√
2

α
max{δ0(N,Λ),K(N,Λ) · (Λ/2)α}+m∗

N , α > 0,

4e
3
α exp

{
− (δ −m∗

N )

2
√
2δ0(N,Λ)

}(
(δ −m∗

N )α

2
√
2δ0(N,Λ)

)2/α(
1 +

2(δ −m∗
N )√

2δ0(N,Λ)

)1/2

< ν.

Теорема 6.2. Припустимо, що виконуються умови I, III. Мо-
дель Карунена-Лоєва XN (t) наближає вхiдний гауссовий процес X(t)
з урахуванням виходу системи iз заданою надiйнiстю 1− ν, ν ∈ (0, 1),
та точнiстю δ > 0 в просторi Lp([0,Λ]), якщо N задовольняє наступнi
нерiвностi

δ >
(
(
p√
2
+

√
(
p

2
+ 1)p)Λ

1
p δ0(N,Λ) + Λ

1
pm∗

N

)p

2

√√√√1 +
(δ

1
p − Λ

1
pm∗

N )
√
2

Λ
1
p δ0(N,Λ)

× exp

{
− δ

1
p − Λ

1
pm∗

N√
2Λ

1
p δ0(N,Λ)

}
< ν. (7)
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Пiдроздiл 6.2 присвячено оцiнкам швидкостi збiжностi та алго-
ритмам побудови iз заданими точнiстю i надiйнiстю моделей випадко-
вих процесiв, якi розглядаються як вхiднi сигнали на лiнiйну однорi-
дну систему та є процесами з дискретним спектром, в просторi Lp(T)
та просторi неперервних функцiй з урахуванням реакцiї системи.

У пiдроздiлi 6.3 знайдено оцiнки швидкостi збiжностi та роз-
роблено обчислювальнi алгоритми побудови iз заданими точнiстю i
надiйнiстю моделей випадкових процесiв, якi розглядаються як вхi-
днi сигнали на лiнiйну однорiдну систему та розкладаються в ряд
за ортонормованими функцiями, в просторi Lp(T) та просторi непе-
рервних функцiй з урахуванням реакцiї системи. У пiдроздiлi 6.4
дослiджуються умови рiвномiрної збiжностi з ймовiрнiстю одиниця
випадкових процесiв, що зображаються у виглядi рядiв з незалежни-
ми доданками. Пiдроздiл 6.5 присвячено знаходженню швидкостi
збiжностi та алгоритмам побудови iз заданими точнiстю i надiйнiстю
моделей строго φ-субгауссових випадкових процесiв з дискретним спе-
ктром в просторi L2(T). У пiдроздiлi 6.6 дослiджено асимптотичну
поведiнку процесу вiдновлення.

Подяка. Автор висловлює щиру подяку своєму науково-
му консультанту доктору фiзико – математичних наук, про-
фесору Юрiю Васильовичу Козаченку за постiйну увагу, пiд-
тримку в роботi та цiннi поради.

ВИСНОВКИ

Дисертацiйну роботу присвячено стохастичним неперервним одно-
рiдним лiнiйним системам, що описуються iмпульсними перехiдними
функцiями. Для дослiдження таких систем використовується та зна-
ходить подальший розвиток теорiя квадратично-гауссових процесiв.

Для фiзично здiйснимої однорiдної системи, у якостi вхiдних си-
гналiв якої розглядається сiм’я дiйснозначних стацiонарних центрова-
них гауссових випадкових процесiв з вiдомими спектральними щiль-
ностями, отримано швидкостi збiжностi оцiнки iмпульсної перехiдної
функцiї в просторi неперервних функцiй та в просторi Lp(T). Цi ре-
зультати використовуються для побудови критерiїв згоди про вигляд
iмпульсної перехiдної фукнцiї. Дослiджено умови рiвномiрної вибiр-
кової неперервностi оцiнки з ймовiрнiстю одиниця.

Вивчено випадок, коли в якостi вхiдних сигналiв розглядаються
центрованi стацiонарнi гауссовi випадковi процеси, що зображаються
за допомогою ортонормованих функцiй, а саме зрiзаного ряду за ор-
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тонормованим базисом. Доведено, що побудована оцiнка iмпульсної
перехiдної функцiї є асимптотично незмiщеною, конзистентою. Отри-
мано оцiнку розподiлу супремума похибки оцiнювання iмпульсної пе-
рехiдної функцiї. Знайдено швидкiсть збiжностi оцiнки в просторi
Lp(T). Дослiджено умови рiвномiрної вибiркової неперервностi оцiн-
ки з ймовiрнiстю одиниця та знайдено оцiнку розподiлу модуля не-
перервностi. Побудовано критерiї згоди про вигляд iмпульсної пере-
хiдної функцiї. У частковому випадку обчисленi таблицi критичних
значень для вiдповiдних критерiїв.

Знайдено оцiнки швидкостi збiжностi та розроблено обчислюваль-
нi алгоритми побудови iз заданими точнiстю i надiйнiстю моделей
випадкових процесiв, якi розглядаються як вхiднi сигнали на лiнiйну
однорiдну систему та використовують зображення Карунена — Лоєва
або зображаються як процеси з дискретним спектром, або розкла-
даються в ряд за ортонормованими функцiями, в просторi Lp(T) та
просторi неперервних функцiй з урахуванням реакцiї системи.
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АНОТАЦIЯ

Розора I.В. Статистичнi властивостi оцiнок iмпульсних пе-
рехiдних функцiй. – На правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-мате-
матичних наук за спецiальнiстю 01.01.05 – теорiя ймовiрностей i ма-
тематична статистика. – Київський нацiональний унiверситет iменi
Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2020.

Дисертацiйну роботу присвячено стохастичним неперервним одно-
рiдним лiнiйним системам, що описуються iмпульсними перехiдними
функцiями. Для дослiдження таких систем використовується та зна-
ходить подальший розвиток теорiя квадратично-гауссових процесiв.
Дослiджено асимптотичну незмiщенiсть та конзистентнiсть оцiнки iм-
пульсної перехiдної функцiї. Отримано швидкостi збiжностi оцiнки в
рiзних функцiональних просторах, що дозволило побудувати критерiї
згоди про вигляд iмпульсної перехiдної фукнцiї. Дослiджено умови
рiвномiрної вибiркової неперервностi оцiнки з ймовiрнiстю одиниця,
а також знайдено оцiнку розподiлу модуля неперервностi. Знайдено
оцiнки швидкостi збiжностi та розроблено обчислювальнi алгоритми
побудови iз заданими точнiстю i надiйнiстю моделей випадкових про-
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цесiв, якi розглядаються як вхiднi сигнали на лiнiйну однорiдну си-
стему, з урахуванням реакцiї системи.

Ключовi слова: лiнiйна однорiдна система, гауссовий випадковий
процес, корелограмна оцiнка перехiдної функцiї, критерiй згоди, кон-
зистентнiсть, квадратично-гауссовий випадковий процес, вибiркова не-
перервнiсть з ймовiрнiстю одиниця, модуль неперервностi, ймовiр-
нiсть великих вiдхилень, точнiсть моделювання, надiйнiсть моделю-
вання, модель випадкового процесу.

АННОТАЦИЯ
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математическая статистика. – Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2020.

Диcсертационная работа посвящена стохастическим непрерывным
однородным линейным системам с ипмульсными переходными фун-
кциями. Для исследования таких систем используется и находит даль-
нейшее развитие теория квадратично-гауссовских процессов. Иссле-
дованы ассимптотическая несмещенность и состоятельность оценки
импульсной переходной функции. Получены скорости сходимости оцен-
ки в разных функциональных пространствах, что позволяет построить
критерии согласия о виде импульсной переходной фукнции. Исследо-
ваны условия равномерной выборочной непрерывности оценки с ве-
роятностью единица, а также найдены оценки распределения модуля
непрерывности. Найдены оценки скорости сходимости и разработа-
ны вычислительные алгоритмы построения с заданными точностью и
надежностью моделей случайных процессов, которые рассматриваю-
тся как входные сигналы на линейную однородную систему, с учетом
реакции системы.

Ключевые слова: линейная однородная система, гауссовский слу-
чайный процесс, коррелограммная оценка переходной функции, кри-
терии согласия, состоятельность, квадратично-гауссовский случайный
процесс, выборочная непрерывность с вероятностью еденица, модуль
непрерывности, вероятность больших отклонений, точность модели-
рования, надежность моделирования, модель случайного процесса.
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ABSTRACT

Rozora, I. V. Statistical properties of the estimators of im-
pulse response functions.– Manuscript.

Doctor’s thesis in Physics and Mathematics, specialty 01.01.05 – pro-
bability theory and mathematical statistics. – Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv,
2020.

The thesis is devoted to the study of stochastic continuous linear time
invariant systems driven by impulse response functions. For the investiga-
tion of such systems, the theory of Square-Gaussian stochastic processes
is used and continued to develop.

In the manuscript the estimation of the probability of overrunning
by Square-Gaussian process the level specified by continuous function is
obtained. The sufficient conditions of the sampling uniform continuity
with probability one are received for Square-Gaussian stochastic process.
The distribution of modulus of continuity for the Square-Gaussian process
is found. The estimates for the distribution of the tails of Square-Gaussian
processes in the norm of continuous functions are improved from existing
ones.

We study casual time invariant system driven by impulse response
function with input signals that are real-valued stationary Gaussian cen-
tered stochastic processes with known spectral densities. The convergence
rates for the estimator of impulse response function in functional spaces
are obtained that allow to construct criteria on the shape of the impulse
response function. The conditions on uniform sampling continuity with
probability one for the estimator of impulse response function are inves-
tigated.

The case is separately studied, where as input signals we consider sta-
tionary centered Gaussian random processes, which are represented by
the truncated series with the respect to the orthonormal basis. Asymp-
totic unbiasedness and consistency of the estimator of impulse response
function are proved. The distribution for the supremum of the estimation
error of the impulse response function is obtained. The conditions of uni-
form sampling continuity with probability one of the given estimator are
analyzed. The distribution of the continuity modulus is found. We also
construct the goodness-of-fit tests on the shape of the impulse response
function. In the particular case, the significance points of these tests are
calculated.

Convergence rate estimates are found and computational algorithms
are developed for model construction with given accuracy and reliability
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of the random processes which are considered as input signals to a linear
time invariant system and use Kahrunen – Loève representations or are
stochastic processes with discrete spectrum, in the space Lp(T) and the
space of continuous functions.

Key words: linear time invariant system, Gaussian stochastic process,
cross-correlogram estimator of response function, goodness-of-fit test, con-
sistency, Square-Gaussian stochastic process, sampling continuity with
probability one, continuity modulus, probability of large deviations, simu-
lation accuracy, reliability of simulation, the model of stochastic processes.


