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Г-2ТТЮ представив д.т.н., проф. Акіменко В. В. 

ігтуп 

-сямптотичні властивості імпульсних 
"•сів досліджено в [1] з використанням 
аг: параметру в умовах глобального балансу. 

ації випадкової еволюції з усередненою 
яе рівноваги присвячена робота [2]. 

-чсть неперервної процедури стохастичної 
сжмації (ПСА) 
= a{t)[C{u{t))dt + <т(/,и(0УС (0].и(0) = и0 

селено у [3] через властивості функції 
:ва. У [4] досліджено ПСА з дифузійним 

зням та марковськими переключеннями. 
: ^аній роботі розглянуто неперервну ПСА з 

сним збуренням в умовах локального 
у в схемі дифузійної апроксимації, 

салено достатні умови збіжності такої 
тури в марковському середовищі через 

йювська, ЯМ.Чабанкж, 2013 

властивості функції Ляпунова усередненої 
системи. 

1. Постановка задачі 

Неперервна процедура стохастичної 
апроксимації з імпульсним збуренням в 
ергодичному марковському середовищі в схемі 
дифузійної апроксимації [1] визначається 
стохастичним диференціальним рівнянням: 

duc ( / ) = a(t)[C(uc(t)-,x(t/£2))dt + drjc (/)], 
к £ (0) = и„ (1) 

де С(и;х),и є Rd - функція регресії , n'(t),t > 0 -
випадкова еволюція, а є - малий параметр серій. 
Друга компонента функції регресії описує вплив 
зовнішніх факторів, які задаються рівномірно 
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ергодичним марковським процесом x(l), t > 0 у 
стандартному фазовому просторі (Х,Х) [5]. 
Марковський процес задається генератором 

Q<p(x) = q(x) jP(x, dy)[(p(y) — <p(x)\ <рє (X), 
X 

де ( X ) - банаховий простір дійснозначних 
обмежених функцій з супремум - нормою 

МІ. 

Нехай виконується умова ло 
балансу 

Ь(и; х):= jvr(u;dv;x) = 0. 
я" 

Усереднена функція регресії визнач 
співвідношенням [8]: 

С(м) = j 7r(dx)C(u;x). 

|Н|.'= тах\ср(л 
хєХ 

а Р(х,В),хєХ,В єХ, - стохастичне ядро [5], 
9(х) ~ S''(x)< Six)~E6x> вх- час перебування 
марковського процесу в стані х . 

Стаціонарний розподіл л(В),ВєХ, 
марковського процесу x(t),t > 0 , визначається 
співвідношенням 

n(dx)q(x) = qp(dx), q = \n{dx)q(x). 
x 

де р(В),ВєХ, - стаціонарний розподіл 
вкладеного ланцюга Маркова [6] 
хп = х(тл),п > 0, і г л - моменти стрибків 
марковського процесу x(t),t > 0 . 

Для генератора Q марковського поцесу 

дг(/) , ґ>0, потенціал R0 має представлення 

Л0=Л-(П +Qy\ 

де n<jt>(x) = j7c(dx ) (p (x ) , - проектор на нуль-
х 

простір оператора Q : Ng = {<р є ( X ) : Qtp = 0} 

[1]. 
Імпульсний процес збурень T]c(t),t>0 в 

схемі дифузійної апроксимації задається 
співвідношенням rje(t) := er)(tle2), де 

Теорема . Нехай існує функція Ляпунова 
К(ц) є C3(/?rf), для усередненої динамічної 
системи 

du(t) = C(u(t))dt, 
що забезпечує умову експоненційної стійкості 
CI: C(u)V'(u) < -cV(u),c > 0, 
та задовольняє додатковим умовам: 
С2:\ ( х ) К ( м ) |< с, (1 + К(м ) ) ,С | > 0 , 

СЗ : I Sc
r (и;х)У(и) |< с2 (1 + У(и)),с2 > 0, 

С4: I (x)R0 ~(х)У(и) |< с3 (1 + V(u)), с3 > 0 , 

С5: I W i ? 0 ~ W K ( M ) | < c 4 ( l + K(u)),c4 > 0 , 

С6: I Sc
r (и-хЖ, ~(x)V(u) |< c5(l + V{u)),c5 >0, 

де C(x)V(u) = [C(x) - L]V(u), 

LV{u) — nC(u,x)V'(u), 

(x)<p(u;x) = В(и;х)ср'и'(ч',х), 

а ||<5£(ы;;с)<р(м)| —> 0, при є - » 0 . 
Нехай виконується умова балансу (3) 

нормуюча функція а(І) > 0 задовольняє умовам: 

\a{t)dt = оо ,^a2{t)dt < со. 

Тоді, для кожного початкового значенні 
ис (0) = иа є Rd, розв'язок рівняння (1) при будь-

якому с < cQ, є0 - достатньо мале, збігається • 
V в 

а сімейство процесів з локально незалежними ймовірністю 1 до точки рівноваги и , що 
приростами T](f,x),t> 0,хєХ задається однозначно визначається рівнянням С(«*) = 0 : 
генераторами 

r(x)<p(w) = J [<p(u + v)-<p(u)]r(ic,dv,x), 
R« 

ueRd,xeX. Отже, процес r]c(J),t>Q 
визначається генератором [7] 
Гс (Х)(р(и) = £-2 { Ми + EV)- (р(и)]Г(u;dv;x). (2) 

{limu£(t) = «'} = !. 
f-»eo 

З а у в а ж е н н я 1. Добутки типу 
B(u\x)V"(u) мають представлення [1, с.10] 

B(u;x)V"(u) = 2> , . , (« ;* ) 
ди.ди 

-V(u). 

2. Збіжність 
апроксимації 

процедури стохастичної 
З а у в а ж е н н я 2. У випадку, коли функція 

С(и;х) - лінійна, a V(it) - квадратична форма 
виконуються умови С2 - С6 теореми. 
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Лема 1. Генератор двокомпонентного 
московського процесу 

ис (0 := uf,x«/e2) := < , / > 0, (4) 

запаховому просторі (Rd ,Х) дійснозначних 
•ежених функцій <p(u;x)eC20(Rd ,Х) має 
вставлення 

Ц (х )<р(и;х) = e'2Q<p(u;x) + 
+ a(t)C(x)(p(u-х) + єаО)Ге (х)<р{и\х), (5) 

v С(х)<р(и;х) = С(и\х)(р'(и\х). 

Доведення. Генератор марковського процесу 
на тест-функціях <р(и;х), визначається 

Враховуючи означення генератора Г е (х): 

Гє(х)<р(и;х) = Пт — Е[(р(и + Агі£ (t);x) - <р(и;х)], 
л-.о Л 

та те, що v —> и при А —> 0, отримуємо для 
першого доданку з (7) представлення 

lim [(р(иІл; х^й )-<р(и; х^а)] = 
а-> о А 

• а(і)єГс(х)<р(и,х) + 
1 

:- зщношенням 
Ц(х)<р(и;х) = 

п-[Е[ср{и<+й-,хІл)\и< =„,*,' =х]-ф-х)]. (6) 

Використовуючи позначення 
Е[<р{иІл-,хІл)\ис, -u,xf = х] 

умовного математичного сподівання, 
"ставимо праву частину (6) у вигляді 

ц (х)<р(и,х) = - « » ( » ; • « ) ] -
л-»о Л 

= lim -j-Е х [ < p ( u f + a ; ) - <р(иух^а)] + 

- lim —Е., [ip(u;xf+a ) - (р(и-х)]. 
А 

(7) 

Зауважимо, що останній доданок в (7) має 
вставлення [2] 

-E„_x[q>(u-xla)-q>(u-,x)] = s'2Qtp(u-x). (8) 

Враховуючи те, що з (!) отримуємо 
иІй = и + a(t)C(u;x)A + a(t)Arjc (/) + о(Л), 
математичного сподівання з першого 

'нку (7) маємо 

[<К",*м. ) - <Р(", xf+a )] = 
£^[<р(и + a(t)C(u;x)A + a(t)Arjc (?) + о(А);х^)~ 

Додавши та віднявши у математичному 
ііванні вираз <p(v,xf^a), де 

а(і )С(н; х)А + о(Л), отримуємо 

. х1л ) - <Р(",Хна)] = 
= EuJ<p(v + a{t)Arie (t);xf.A ) - ф\ хІй )] + 

+ Екх[<р^-хІл)-(р(и-хІй)1 

+ lim—Е [<p(v; х^й) - <р(и-,х,+а)]. 
<з-+о Л 

Оскільки для останньої границі з 
попереднього представлення мають місце 
перетворення 

lim —EUJC[<p(v;xla)-<р(и; х^й)] = 
л->о Л 

= 4m-E„ x[(p:,{u\xla)a(t)C(u-x)A+o(A)Sy± 
л-»о Л 

= a(t)C(u;x)(p'u(u;x), 
то разом з (8), отримуємо (5). 

Лема 2. Генератор (5) в умовах локального 
балансу (3) допускає асимптотичне 
представлення 

Ц(х)<р(и;х) = 

= є ~2Q<p(u-x) + a(t)C(x)<p(u; х) + ea(t)yc (х), (9) 

де ус(х) = (1/2) (x)<p(u;x) + S£(u;x)<p(u), 

(x)<p(ti;x) = В(и;х)<р'и'(и;х), і ||^(и;*)?>(м)||-»0, 

при е —> 0. 

Доведення. Оскільки генератор (2) в умовах 
(3) допускає представлення [7] 

Гє (х)<р(и) = (1/2 )В[и\х)(р"{и) + 8'г (;и;х)<р(и), 

де <5/ (и,х)(р(и) - знехтуючий член, такий, що 

||<5;(u;jt)<K")||->0, при є-+0,<p(")eC\Rd), то з 

(5) отримуємо (9). 

Лема 3. На збуреній функції Ляпунова 
У'(и;х) = У(и) + є2а(ОУ1(и;х), (10) 

розв'язок проблеми сингулярного збурення для 
оператора (9) реалізується співвідношенням 
Ц (x)Vc (щх) = a(t)LV(u) + £0/ (х)К(и), (11) 
де LV(u) = nC(x)V{u)= ПС(и\х)У'(и), а 
залишковий член в,{х)У{и) допускає оцінку в 
умовах теореми 
І Є,£ (x)V(u) |< са2 (0(1 + У (і0). (12) 
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Доведення. Встановимо дію оператора Ц (х) 
на збуреній функції Ляпунова (10). 

%(х)Ус(и;х) = є-2ЄУ(и) + 

+ a(t)[QV{ (и; + C(x)V(u)] + є[а(0Ґ(х)У(и) + 

+ ea2(t)C(x)Vl(u;x) + e2a2(t)r4x)K(u''x)l 
Оскільки У (и) не залежиить від х, тобто 

V(u)eNQ, отже QV(n) = 0. З умови розв'язності 
рівняння 

a(t)[Qyі («;*) + C(x)V(u)] = a(t)L(u) 
отримуємо вигляд граничного оператора 

LV(u) = ПС(х)У(и) = ПС(и,х)У'(и). 
Отже з використанням цієї умови, розв'язок 

рівняння набуде вигляду: 
V, (и, х) = [а(0]-' R0 k')C(x) - a(t)L]y{u) = 

= Я0С(х)У(и), 
де C{x) = C(x) - L . 

Встановимо оцінку залишкового члена 
представлення (11), врахувавши його 
аналітичний вигляд 

вї(х) = а{і)ус{х)У{и) + 
+ т2(і)С(х)УІ(и-,х) + є2а2(ОгЧх)УЛкх). (13) 

З гладкості функції Ляпунова У (и), умов 
С2,СЗ теореми маємо 

І а(0Г°(х)У(и) |< (с, +с2)а2(/)(1 + У(и)). 
Використавши умову С4 для оцінки другого 

доданку (13), отримуємо 
І а2(1)С(х)У, (и;х) |< с3а2 (/)(1 + V(u)). 
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