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Анотація. Досліджуються системи нелінійних рівнянь. Запропоновано алго-
ритм знаходження оцінок нестаціонарних параметрів систем диференціальних 
рівнянь: оптимальних за функціоналом та гарантованих оцінок. Отримані резуль-
тати поширені на випадок дискретних спостережень для системи диференціаль-
них рівнянь. Запропоновано алгоритми знаходження оптимальних та гарантова-
них оцінок нестаціонарних параметрів нелінійних різницевих рівнянь з адитив-
ними завадами. Запропоновані підходи для побудови гарантованих оцінок на 
основі функцій Беллмана та фільтру Калмана-Бюсі.  
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Annotation. This paper presents research of system of nonlinear equations. The 

algorithms of building a priory estimations, optimal functional estimations and gua-
ranteed estimations of non-stationary parameters of differential equations are offered. 
These results are spread for discrete-time models. The algorithms of building optimal 
estimations and guaranteed estimations of non-stationary parameters of difference 
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non-linear equations are offered. The approaches to construct optimal estimations ba-
sed on Bellman functions and Kalman-Bussi filter. For each algorithms of building opti-
mal functional estimations and guaranteed estimations the error of estimation are 
offered. We have presented as an example the results of numerical experiments to 
build guaranteed and optimal estimates for mathematical model of spreading one type 
of information with external influence. The number of information is taken as key para-
meter promoting accomplishment of aim. Information is spread in the community along 
internal (interpersonal communication of the members of social community) and exter-
nal threads (mass media). Also for simplicity models with a constant number of in-
dividuals who are intentionally able to perceive and further spread an informational 
massage are explored. The model takes the form of non-linear ordinary differential 
equation with stationary parameters. The peculiarity of such models is that they allow 
a reasonable level of precision to model the subject area and obtain he results that can 
be uses in practice. The numerical experiments demonstrated the practical meaning of 
offered results. The offered approaches except theoretical interest has an important 
practical meaning. The results can be useful for algorithm development for estimation 
of dynamic of process in the information-communicative space. 

Keywords: diferential equations, difference equations, non-stationary parameters, 
optimal functional estimation, guaranteed estimation, uncertainty. 

 
Вступ 
Дослідження математичних моделей в умовах невизначеності проводилися 

в роботах [1–3]. Огляд літератури, в якій висвітлено проблему побудови оцінок 
в умовах невизначеності, наприклад, наведено в роботах [4], [5]. Аналіз алгорит-
мів побудови оцінок параметрів диференціальних рівнянь проводився в роботах 
[6–8]; постановка аналогічної задачі для систем різницевих рівнянь наведена в [9]. 

 
Оцінки нестаціонарних параметрів диференціальних рівнянь в умовах 

невизначеності 

Нехай на інтервалі  спостерігається вектор функція , що є 
узагальненим розв’язком рівняння: 

 

                        (1) 

де  — задана матрична функція розмірності ,  — 

задана вектор функція, ,  — невідомі вектор функції. 

Позначимо через  та  — простори вимірних 

інтегрованих з квадратом на  функцій із простору, відповідно,  та . 

Припустимо також, що  та  — обмежені та неперервні на 

 функції своїх аргументів, функція , , де Q є клас 

 раз неперервно диференційованих вектор функцій для яких існує 

узагальнена похідна k-го порядку; також припустимо, що  належить 

простору , а функція  належить простору . 

),0( Tt  n
Rtx )(

),())(,()())(,()( ttxtfttxtFtx  &

))(,( txtF mn nRtxtf ))(,(
m

Rt )( n
Rt )(

),0(,2 TL m ),0(,2 TL n

),0( T mR nR

))(,( txtF ))(,( txtf

),0( T Qt )( ),0( Tt 
1),1(  kk

)( t

),0(,2 TL m )( t ),0(,2 TL n



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

 

182 

 
 

Означення 1. Під узагальненим розв’язком рівняння (1) з початковою умовою 

  ми будемо розуміти вектор функцію , що є розв’язком 
інтегрального рівняння:  

     (2) 

де  

Ми будемо припускати, що розв’язок рівняння (2) існує та єдиний. 
Задача полягає в знаходженні оптимальної в певному сенсі оцінки функції 

,  при заданих спостереженнях ,  та відомих 

обмеженнях на функції  та . 

Припустимо, що , причому множина  задається у вигляді: 

 

 
де  — неперервні функції на  такі, що при деякому числовому 

параметрі  виконуються нерівності ;  — відоме 
значення. 

Позначимо через  та ,  функції: 

 
а через множину: 

 
Означення 2. Функцію , , яка знаходиться з умови 

, назвемо оптимальною за функціоналом. 

Означення 3. Функцію , , що знаходиться з умови: 

 
де 

 
назвемо гарантованою -оцінкою функції , а величину  — 

гарантованою -похибкою функції . 
Оцінки нестаціонарних параметрів різницевих рівнянь в умовах 

невизначеності 

Нехай спостерігаються вектори  при невідомих 

параметрах , які є розв’язками різницевих рівнянь: 
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де  — задані матриці розмірності , 

 — відомі вектори,  — невідомі вектори 

завад. Відомо, що , де 

. Припустимо, що .  
Апостеріорні множини мають вигляд: 

 
де . 

Для множини  також справедливе представлення: 

 
Уведемо функцію вигляду: 

 
де 

 
Означення 4. Матриці  назвемо апостеріорними оцін-

ками матриці . 

Означення 5. Матрицю , яка знаходиться з умови 

, назвемо оптимальною оцінкою за функцією . 

Означення 6. Назвемо гарантованою оцінкою параметрів  

матрицю , яка знаходиться з умови: 

 
а  назвемо похибкою гарантованої оцінки  (тут ). 

Запропоновано алгоритми знаходження оптимальних та гарантованих оцінок 
нестаціонарних параметрів нелінійних різницевих рівнянь з адитивними 
завадами. Запропоновані підходи для побудови гарантованих оцінок на основі 
функцій Беллмна та фільтру Калмана-Бюсі. 

 
Результати чисельних експериментів 
В якості прикладу наведемо результати оцінювання невизначених параметрів 

для системи диференціальних рівнянь, яка використовується в задачах 
розповсюдження інформації в соціумі при  [10–13]. 

Процес розповсюдження одного виду інформації в соціумі можна представити 
за допомогою рівняння: 
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             (3) 

Нехай в точках  спостерігаються вектори , 

, що є розв’язком системи рівняння: 

 

                (4) 

де , . 

Тобто на часовому проміжку  спостерігається система поширення 
одного виду інформації в спільноті чисельністю  осіб з відомим 

параметром інтенсивності спілкування , невідомим параметром 

зовнішнього впливу  та початковою умовою .  

Результати побудови гарантованої оцінки  для математичної 
моделі (4) за допомогою чисельних методів наведено на рис.1а. 

Відповідне різницеве рівняння для (3): 

              (5) 

де ;  — невідомі параметри зовнішнього 
впливу (наприклад, дія засобів масової інформації), які потрібно оцінити.  

Покладемо , , , , , . 
Тоді при таких значеннях параметрів модель (5) набуває вигляду: 

        (6) 

На рис.1, б зображено гарантовану оцінки параметрів  для 
моделі (6). 

Тут пунктирною лінією зображено , суцільною — 

, а знаками ‘+’ — коридор похибки гарантованої оцінки. 
 

 
Рис.1. а) Графік оцінки параметру зовнішнього спілкування математичної моделі (4);  

б) Графік оцінки параметру зовнішнього спілкування математичної моделі (6). 
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Висновки 
Наведено алгоритми знаходження оптимальних за функціоналом та 

гарантованих оцінок нестаціонарних параметрів системи нелінійних рівнянь при 
різних видах спостережень. Представлено результати чисельних експериментів 
для задачі оцінки параметрів математичної моделі поширення одного виду 
інформації в соціумі, які дозволяють зробити висновок про практичну важливість 
даного підходу. На основі цього можна говорити про необхідність застосування 
даного підходу для задач прогнозування динаміки систем з невідомими 
параметрами.  

 
Література  
1. Губарев В.Ф. Нелинейный оцениватель состояния по данным на 

скользящем интервале и возможность его применения в задаче ориентации 
космичекого апарата / В.Ф. Губарев, А.Н. Дарьин, И.А. Лысюченко // Проблемы 
управления и информатики. — 2011. — № 1. — С. 118–132. 

2. Gubarev V.F. State estimation for systems subjected to bounded uncertainty 
using moving horizon approach / V.F. Gubarev, V.N. Shevchenko, A.V. Gummel // IFAC 
Symposium on system identification: abstracts of 15-th conference (Saint-Malo, 
France, July 6–8 2009). — Saint-Malo, France, 2009. — P. 910–915. 

3. Бакан Г.М. Эллипсоидальные алгоритмы гарантированного оценивания 
и рекуррентный метод наименьших квадратов в задачах фильтрации состояний 
динамических систем / Г.М. Бакан // Проблемы управления и информатики. — 
1997. — № 3. — С. 34–48. 

4. Кунцевич В.М. Управление в условиях неопределенности: гарантирован-
ные результаты в задачах управления и идентификации / В.М. Кунцевич. — К.: 
Наукова думка, 2006. — 264 с. 

5. Наконечний О.Г. Оцінювання параметрів в умовах невизначеності / 
О.Г. Наконечний // Наукові записки Київського національного університету, 
факультет кібернетики. — 2004. — Т. VII. — С. 102–111. 

6. Наконечний О.Г. Задачі гарантованого оцінювання параметрів в динаміці / 
О.Г. Наконечний // Problem of decision making under uncertainties: тези XVII Між-
народної конференції (м. Східниця, Україна, травень 23–27 2011 р.). — Східниця, 
Україна, 2011. — P. 141. 

7. Наконечний О.Г. Прогнозні оцінки в математичних моделях поширення 
інформації за невизначеностей / О.Г. Наконечний, П.М. Зінько, Ю.М. Шевчук // 
Системні дослідження та інформаційні технологи. — 2017. — № 4. — С. 54–65. 
DOI:10.20535/SRIT.2308-8893.2017.4.05. 

8. Наконечний О.Г. Аналіз нестаціонарних математичних моделей поширен-
ня інформації в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, П.М. Зінько, Ю.М. Шевчук 
//// Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та 
інформаційних технологій: тези міжнародної конференції (м. Рівне, Україна, 
березень 2–4 2018 р.). — Рівне, Україна, 2018. — С. 182–184. 

9. Nakonechny O.G. Estimate of parameters of difference equations under 
uncertainty / O.G. Nakonechny, P.M. Zinko, I.M. Shevchuk // Ukrainian conference on 
applied mathematics: abstracts of conference (Lviv, Ukraine, September 28–30 
2017). — Lviv, Ukraine, 2017. — P. 182–184. 



Серія: інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика  

 

186 

 
 

10. Mikhailov A.P. Mathematical Modeling of Information Warfare in a Society / A.P. 
Mikhailov, A.P. Petrov, O.G. Proncheva, N.A. Marevtseva // Mediterranean Journal of 
Social Sciences. — 2015. — Vol. 6, № 5. — P. 27–35. 
DOI:10.5901/mjss.2015.v6n5s2p27. 

11. Михайлов А.П. Развитие модели распространения информации в социуме 
/ А.П. Михайлов, А.П. Петров, Н.А. Маревцева, И.В. Третьякова // Математическое 
моделирование. — 2014. — № 3 (26). — С. 65–74. 

12. Наконечний О.Г. Задачі протиборства в системах з динамікою Гомперца / 
О.Г. Наконечний, П.М. Зінько// Журнал обчислювальної та прикладної матема-
тики. — 2015. — № 3 (120). — С. 50–60. 

13. Наконечний О.Г. Математична модель розповсюдження інформації з не-
стаціонарними параметрами / О.Г. Наконечний, Ю.М. Шевчук // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка. Серія фізико-математичні 
науки. — 2016. — № 3. — С. 98–105. 

 
References 
1. Gubarev V.F. Nelinejnyj ocenivatel sostoyaniya po dannym na skolzyashem 

intervale i vozmozhnost ego primeneniya v zadache orientacii kosmicheskogo aparata 
/ V.F. Gubarev, A.N. Darin, I.A. Lysyuchenko // Pro-blemy upravleniya i informatiki. — 
2011. — № 1. — S. 118–132. 

2. Gubarev V.F. State estimation for systems subjected to bounded uncertainty 
using moving horizon approach / V.F. Gubarev, V.N. Shevchenko, A.V. Gummel // IFAC 
Symposium on system identification: abstracts of 15-th confer-ence (Saint-Malo, 
France, July 6–8 2009). — Saint-Malo, France, 2009. — P. 910–915. 

3. Bakan G.M. Ellipsoidalnye algoritmy garantirovannogo ocenivaniya i rekurren-
tnyj metod naimenshih kvadratov v zadachah filtracii sostoyanij dinamicheskih sistem / 
G.M. Bakan // Problemy upravleniya i informatiki. — 1997. — № 3. — S. 34–48. 

4. Kuncevich V.M. Upravlenie v usloviyah neopredelennosti: garantirovannye 
rezultaty v zadachah upravleniya i identifikacii / V.M. Kuncevich. — K.: Naukova 
dumka, 2006. — 264 s. 

5. Nakonechnij O.G. Ocinyuvannya parametriv v umovah neviznachenosti / 
O.G. Nakonechnij // Naukovi zapiski Kiyivskogo nacionalnogo universitetu, fakultet 
kibernetiki. — 2004. — T. VII. — S. 102–111. 

6. Nakonechnij O.G. Zadachi garantovanogo ocinyuvannya parametriv v dinamici 
/ O.G. Nakonechnij // Problem of decision making under uncertainties: tezi XVII 
Mizhnarodnoyi konferenciyi (m. Shidnicya, Ukrayina, traven 23–27 2011 r.). — 
Shidnicya, Ukrayina, 2011. — P. 141. 

7. Nakonechnij O.G. Prognozni ocinki v matematichnih modelyah poshirennya 
informaciyi za neviznachenostej / O.G. Nakonechnij, P.M. Zinko, Yu.M. Shevchuk // 
Sistemni doslidzhennya ta informacijni tehnologi. — 2017. — № 4. — S. 54–65. 
DOI:10.20535/SRIT.2308-8893.2017.4.05. 

8. Nakonechnij O.G. Analiz nestacionarnih matematichnih modelej poshirennya 
informaciyi v umovah neviznachenosti / O.G. Nakonechnij, P.M. Zinko, Yu.M. Shevchuk 
//// Suchasni problemi matematichnogo modelyuvannya, obchislyuvalnih metodiv ta 
informacijnih tehnologij: tezi mizhnarodnoyi konferenciyi (m. Rivne, Ukrayina, berezen 
2–4 2018 r.). — Rivne, Ukrayina, 2018. — S. 182–184. 



Вісник Унівеситету «Україна», № 1 (22), 2019 

 

 

187 

 
 

9. Nakonechny O.G. Estimate of parameters of difference equations under 
uncertainty / O.G. Nakonechny, P.M. Zinko, I.M. Shevchuk // Ukrainian conference on 
applied mathematics: abstracts of conference (Lviv, Ukraine, September 28–30 
2017). — Lviv, Ukraine, 2017. — P. 182–184. 

10. Mikhailov A.P. Mathematical Modeling of Information Warfare in a Society / A.P. 
Mikhailov, A.P. Petrov, O.G. Proncheva, N.A. Marevtseva // Mediterranean Journal of 
Social Sciences. — 2015. — Vol. 6, № 5. — P. 27–35. 
DOI:10.5901/mjss.2015.v6n5s2p27. 

11. Mihajlov A.P. Razvitie modeli rasprostraneniya informacii v sociume / 
A.P. Mihajlov, A.P. Petrov, N.A. Marevceva, I.V. Tretyakova // Matematicheskoe 
modelirovanie. — 2014. — № 3 (26). — S. 65–74. 

12. Nakonechnij O.G. Zadachi protiborstva v sistemah z dinamikoyu Gomperca / 
O.G. Nakonechnij, P.M. Zinko// Zhurnal obchislyuvalnoyi ta prikladnoyi matematiki. — 
2015. — № 3 (120). — S. 50–60. 

13. Nakonechnij O.G. Matematichna model rozpovsyudzhennya informaciyi z ne-
stacionarnimi parametrami / O.G. Nakonechnij, Yu.M. Shevchuk // Visnik Kiyivskogo 
nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya fiziko-matematichni 
nauki. — 2016. — № 3. — S. 98–105. 
  


