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Стрибкова процедура стохастичної оптимізаціУ (ПСО) у схемі 
дифузійної апроксимації в марковському середовищі із сингулярним 
збуренням функції регресії задається співвідношенням (покладемо 

і:>:чс(«:;х:)=о)[і]: 

«Ч0 = «+ Е и\0) = и,(>0, (1) 

де у - показник нормування часу, V - лічильний процес моментів 

відновлення марковського процесу (МП). 
Для узагальнення результатів розглянуто керуючі функції 

а(() = а/ґ,а>0, Ь{і) = ЬІ,Ь>0, де а ,Р такі, що забезпечують 
умови збіжності ПСО (1) (див. [2, Теорема 1]): 

00 XI 00 

1=0 1=0 1=0 

в ПСО (1) мають місце вкладеності: 

Ч^=К<^,x:-x(т:,),а:=а(т:),<,=т,ує^^^.7>0, де т„ моменти 

марковського відновлення рівномірно ергодичного МП х((),(>0 в 

стандартному фазовому просторі (Х,х) . 

Функція С\и;х) = У^С(и;х)'\-г~'^С^(и;х), с^>0, иєК, хеХ 

задовільняє умови існування глобального розв'язку супроводжуючих 

систем: сіи^{ґ)ІсИ = С\и^{іУ,х\хєХ. 
Для функції регресії С{щх) та збурення С^{и\х) виконують*^^ ^ 

умови балансу ТіС^(0\х) = 0 та ПСо(0;л:) = 0 відповідно, де П " І 
проектор, що визначається стаціонарним розподілом вкладен^^^^І 
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ланцюга Маркова (ВЛМ) х^,« > О, тобто Щ{х) = |^(<іг)ф(х). 

Для функції регресії С(и;')єС\Я) має місце представлення: 
У^С(і/;х)-={Сіи + Ь;х)-С(и-Ь;х))І2Ь, де и = и{і\ = Ь{і) (для 

збурення С^{щх)^С'^{К) - аналогічно). Нормовані флуктуації ПСО 
(1) розглядаються у вигляді: 

Для зручності введемо позначення: 

-2 |^7г (ЛЖлОСо(х) і^^(х)Со(х)-^ |^р(^)С^(х) ; 

СІ, = - ^ | ^ р ( ^ ) С ' ' ( 0 ; х ) ; сі, = -^ |^р(Л)С;(0 ;х) ;к = а^^-у. 

Теорема. При виконанні умов збіжності ПСО (1), а також при 
додаткових умовах: А\: >0; А2: сІ^>0,с/2>0; АЗ: к>0 має місце 
слабка подвійна збіжність процесів: 

кожному скінченному інтервалі 0<(^<і<Т<со, Двокомпонентний 
граничний процес {С1ґ\(5(1)м^{і\і>()) є гетерогенним в часі 

фузійним процесом, 
тература 
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