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I. Увод 

Основополагащ елемент в съвременното общество се 

явява информацията. Това се дължи на бурното развитие на 

информационните технологии през последните тридесет години, 

което предизвика съществени изменения в средствата и методите, 

прилагани в научните изследвания, образованието и много 

аспекти на човешката дейност. Самият термин „информационни 

технологии“ се базира на термините информация и технология. 

Информация от латински informatio разяснение, 

изложение, осведоменост за заобикалящите ни обекти и явления. 

Технология от гръцки τέχνη – изкуство, майсторство, 

умение и λόγος – изучаване, наука – съвкупност методи на 

обработка, приготвяне, изменение на състоянието свойства, 

форми, осъществени в процеса на създаване на продукта.  

От тук и самият термин „информационни технологии“ 

Information Technology – IT това е съвкупност от методи, 

производствени процеси и програмно технически средства 

обединени в технологична верига, обезпечаваща събиране, 

съхранение, обработка, преработване и разпространение на 

информация за намаляване на трудоемки процеси, използвайки 

информационните ресурси, повишаване на тяхната надеждност и 

ефективност. [Трофимова В., Информационные технологии 

учебник для академического бакалавриата, с. 13] 

Актуалност на проблема 

Настоящата дисертация има за цел да разгледа 

приложението на програмите с отворен код в научните 

изследвания. Разглеждат се процеси, които се моделират чрез 

линейно квадратични стохастични модели – това са модели 

свързани с управлението на процеси в различни предметни 

области, като: икономика, кибернетика, моделиране на 
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технологични процеси и системи и др. Общото при тези модели 

е, че се свеждат до решаване на обобщено Рикатиево уравнение. 

Цел и задачи на дисертационния труд 

Основна цел е да се анализират различни методи и 

алгоритми, използвани при анализ на реални процеси моделирани 

чрез линейно квадратични модели, да се открият техните 

особености и характеристики и да се предложат техни 

подобрения, за да се гарантира бързина, точност, надеждност и 

сигурност при тяхното използване. 

За постигане на тази цел се преминава през няколко 

изследователски етапа със специфични за тях задачи. 

Първият етап е изследване на методи, алгоритми и 

софтуер за тяхната реализация, използвани при анализ на реални 

процеси в научните изследвания. Изследването на този етап е 

реализирано в първа глава на настоящата дисертация и преминава 

през няколко изследователски задачи: примери и задачи от 

математическия анализ чрез двумерна и тримерна графика. За 

реализация на алгоритмите е използван пакета Scilab; примери и 

задачи от функционалния анализ и линейната алгебра на основата 

на приложния софтуер Scilab. Разгледани са възможностите на 

програмния език за реализиране на графични среди и начините за 

моделиране на сигнали чрез приложението Xcos. 

Вторият етап е изследване на методи, алгоритми и 

софтуер за тяхната реализация, използвани при анализ на 

процеси, моделирани чрез линейно квадратични модели. 

Изследването на този етап е реализирано във втора глава на 

дисертацията и преминава през няколко изследователски задачи: 

да се анализират възможностите на софтуерния пакет Scilab за 

решаване на непрекъснатото алгебрично Рикатиево уравнение; за 

решаване на непрекъснато обобщено алгебрично Рикатиево 

уравнение и за итерационно решаване на непрекъснато обобщено 
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алгебрично Рикатиево уравнение. Анализ на възможностите за 

решаване на дискретно Рикатиево уравнение, чрез програмата 

Scilab, с помощта на метода на линейните матрични неравенства. 

Сравнителен анализ на пакетите Scilab и Matlab решаване на 

алгебрично Рикатиево уравнение с индeфинитна квадратична 

част. 

Третият етап е изследване на проблеми за търсене на 

стабилизиращо решение на алгебрично Рикатиево уравнение, на 

система от алгебрични Рикатиеви уравнения и на дискретно 

обобщено Рикатиево уравнение. Изследването на този етап е 

реализирано в трета глава на настоящата дисертация и преминава 

през няколко изследователски задачи: 

Разглеждане на специфично Рикатиево уравнение, при 

моделиране на финансови активи, реализирано от стохастичен 

модел за анализ. Сравняване на три итерационни методи за 

намиране на решение на модела в програмната среда Scilab. 

Разглеждане на итерационни методи и техните свойства за 

решаване на алгебрични Рикатиеви уравнения с индефинитна 

квадратична част и провеждането на числени експерименти. 

Разглеждане итерационните методи и техните свойства за 

решаване на дискретно обобщено уравнение на Рикати с 

индефинитна квадратична част и да се проведе числов 

експеримент. За удобство в автореферата е използвана номерация 

на литературните източници, както е направено в 

дисертационния труд. Не е включен списък на литературните 

източници. Номерацията на формулите и уравненията не е 

последователна и съвпада с тези от дисертационния труд. 

II. Структура и съдържание на дисертацията 

Дисертацията се състои от увод, три глави и списък на 

цитираната литература. Номерацията на таблиците и формулите е 
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дойна, включваща номера на главата и поредния номер на 

таблицата или формулата в главата. 

Глава 1. Свободен софтуер – средство за създаване на 

информационни технологии за научните изследвания 

В първа глава на настоящия труд, са разгледани 

възможностите за приложение на програмите с отворен код в 

различни сфери на човешката дейност и по-специално в научните 

изследвания. Засегнати са техните основни предимства. 

Разгледани са и разнообразни примери в програмата Scilab с цел 

разкриване на нейните възможности за приложение.  

1.1 Обща характеристика 

В тази част от първа глава са разгледани основните 

принципи, които са заложени в програмите с отворен код: 

 Свободно разпространение; 

 Отвореност към всички, желаещи да се включат в 

разработката и усъвършенстването на дадения продукт; 

 Сътрудничество – разработчиците на такъв софтуер 

предоставят изходния код на разработената програма на 

останалите потребители. 

Обърнато е внимание на техните предимства и 

недостатъци [1]. 

Предимства: 

 Ниската стойност на тези програми и тяхната 

модернизация. Отсъствието на лицензно заплащане; 

 Възможност за настройване и модифициране на 

програмата, според нуждите на потребителя; 

 Минимална зависимост от разработчика относно 

използване на програмата и нейното дългосрочно обслужване; 

 Разпределяне на разходите по разработката и 

развитието на програмата според нуждите. Потребителят има 

възможност да се обърне към програмист, за да подобри дадена 
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програма, без да е нужно да иска разрешение за това от 

разработчиците; 

 Потребителите на такъв вид софтуер имат възможност 

да си сътрудничат, с цел усъвършенстване на програмата. Развива 

се сътрудничество; 

 По-добра защитеност. Отвореният код и свободният 

достъп до него, позволява по-лесно да се откриват и отстраняват 

различни грешки и пробиви в сигурността; 

 Минимални изисквания към компютърната система, на 

която се инсталират. 

Недостатъци: 

 Не добре развита документация на разработените 

програми. Много често потребителят трябва сам да „открива“ как 

работи дадената функция от програмата или да се обръща за 

помощ към други потребители; 

 Повечето приложения са разработени от програмисти 

„за програмисти“, което ги прави не толкова удобни за работа от 

останалите потребители; 

 Преходът от комерсиална програма към програма с 

отворен код, не винаги намалява разходите на потребителите; 

 Липсата на централизирана поддръжка. 

1.2 Приложения на програмата Scilab 

Във втората част от първа глава, акцентът е поставен 

върху възможностите на софтуерният пакет Scilab и 

приложението му в научните изследвания [9]. В изследването е 

обърнато внимание на основните характеристики на Scilab, 

голямата му база от вградени математически функции, развитата 

програмна среда, работеща с оператори за условен преход, за 

цикъл, функции, графични обекти и др. 
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1.2.1. Намиране на минимум и максимум на функция 

Аналитичният начин за решаване на линейни 

оптимизационни задачи е разгледан в много учебни пособия и 

включен в учебният план на много университети със 

специалности в направление природо-математически науки. Тук 

ние показваме възможностите на Scilab, за решаване на 

оптимизационни задачи, при които се търси минимумът или 

максимумът на една функция – целева функция, на една или 

няколко променливи. Решението и резултатът могат да бъдат 

графично представени с помощта на вградените функции в 

програмата. Тя ни дава възможност за визуализация на обекти в 

декартови и в полярни координати. Представеният пример 

демонстрира функцията plot и нейните атрибути. 

1.2.2. Построяване на обекти в двумерното 

пространство 

С няколко примера са онагледени възможностите на 

програмата Scilab за визуализиране графиките на 

тригонометрични функции, както по отделно, така и на една 

координатна система, използвайки атрибутите на командите. 

1.2.3. Построяване на обекти в тримерното 

пространство  

Представяме възможностите на програмата за построяване 

на тримерни обекти. Разглеждаме примери, представящи основни 

команди за изграждане на 3D обекти и повърхнини. 

Използваните команди – plot3d(x,y,z), plot3d1, plot3d3 и др. дават 

ясна представа за това, как програмата построява повърхнини с 

мрежа от точки и оцветяване. Основните параметри х и у са 

вектори от стойности, а z е матрица от стойности на функцията 

във възлите на мрежата. Разгледани са и команди, които 

построяват графики на повърхнини, чиито функции са зададени 

параметрично – param3d.  
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1.2.4. Диференциални уравнения 

Дадената част представя възможностите на пакета Scilab 

за работа с диференциални уравнения. Вградените команди бързо 

и лесно решават обикновени и частни диференциални уравнения. 

Аргументи на такива уравнения се явяват пространствени 

координати x, y, z и времето t. Възможността за написване на 

собствен програмен код, съобразен с конкретните нужди, 

позволява решаването на линейни, параболични, хиперболични, 

елиптични и други видове уравнения.  

1.2.5. Възможности на Scilab за създаване на графични 

обекти 

Представен е пример, показващ възможностите на Scilab 

за създаване на графични приложения, които се стартират в 

нейната среда. Разгледани са основните елементи: 

- графичният прозорец, който се задава чрез функцията 

w=figure(); 

- контролите – команден бутон, радио бутон, чек бокс, 

поле за въвеждане на текст, поле за извеждане на текст, лист 

бокс, слайдер и др. 

Този пример нагледно е представен в публикация [6]. В 

нея са разгледани всички контроли и начините за работа с тях. 

Примерът илюстрира и възможностите на програмния език на 

пакета, който работи с потребителски функции – доказателство, 

че програмният език на Scilab е от високо ниво. 

1.2.6. Визуално моделиране на обекти и системи в 

Scilab 

Дадената част има за цел да обърне внимание върху 

възможностите на приложението Xcos, включено в пакета Scilab 

за визуално моделиране. Изследването е изпълнено и 

публикувано в [7]. Там са построени модели на системи от 
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физиката – осцилоскоп и генератор на правоъгълни импулси и 

техни модификации. 

В съвременното информационно общество методът 

моделиране се явява основополагащ за разглеждането на 

различни обекти и динамични системи в областта на финансите, 

финансовите пазари, обекти в промишлеността, научните 

изследвания, социологията и др. Фактори, налагащи използването 

на такива модели: 

 Невъзможност за разглеждане на дадения обект в 

реални условия; 

 Нужда от прогнозиране поведението на обекта на 

изследването при различни ситуации и условия; 

 Прогноза на преки и косвени последствия при дадени 

обстоятелства и събития;  

 Анализ на възможността за ефективно управление на 

обект.  

Основната задача, при моделиране на обект или система, е 

да се създаде такъв модел, при който получените резултати да 

позволяват пренасяне и прилагане върху оригинала.  

Приложението Xcos, включено в пакета с отворен код 

Scilab, се явява аналог на приложението Simulink в 

комерсиалната програма Matlab [12]. To позволява да се 

моделират графично динамични системи с помощта на блокове. 

Наборът от блокове е каталогизиран с цел улесняване работата на 

потребителя в секции. Всеки блок има различни характеристики, 

които могат да бъдат променяни и настройвани. Самите блокове 

могат да се модифицират в зависимост от нуждите на даденият 

модел. Това дава допълнителна гъвкавост на програмата [31], 

[32].  

Всеки блок притежава различно количество съединения. 

Те се разделят на два основни вида – управляващи и 
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информационни. Управляващите съединения се поставят отгоре 

или отдолу на блока и се изобразяват в червен цвят. 

Информационните се позиционират от ляво и дясно на блока и са 

в черен цвят [31]. Типът на връзката с дадения блок зависи от 

характеристиките му и нуждите на разглеждания модел. 

Блоковете могат да работят с различни типове данни – скаларни, 

векторни и матрични величини. Връзката между блоковете става 

чрез конекторите с помощта на мишката – “drag and drop”.  

Изводи  

Разгледаните примери са от различни направления на 

математиката. От тях можем да направим важен извод:  

Програмата Scilab е приложима не само за решаването на 

математически задачи, но намира широко приложение в 

инженерните науки, физиката и в научните изследвания. 

Противно на общите недостатъци на този вид софтуер, 

програмата Scilab има голяма база от документация на различни 

езици, а нейните потребители се увеличават непрекъснато.  

Използването на програми с отворен код в научни 

изследвания е приложим вариант, особено в направления, където 

тези програми могат да заместят комерсиалните продукти.  

Използването на open source програми за научни 

изследвания трябва да се утвърди като една добра практика. 

Публикациите по първа глава от дисертационния труд са 

[1], [6], [7] и [9]. 

Глава 2. Компютърни технологии за изследване на 

модели чрез решаване на Рикатиеви уравнения 

Във втора глава се изследва проблема за търсене на 

максимално решение на матричното уравнение на Рикати. 

Уравнението на Рикати и неговите обобщения намират широки 

приложения при анализ на стохастични модели, моделиращи 

процеси на избор, т.е. стохастични оптимизационни модели. 
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Класическите уравнения на Рикати (непрекъснато и дискретно) са 

подробно изследвани – свойства и ефективни алгоритми в редица 

публикации и монографии. Една от значимите в тази област е 

монографията на Ланкастер и Родман, 1995 г. [78]. 

Изследването в настоящата глава си поставя следните 

цели: да се изследват някои съществуващи числени методи и 

алгоритми за пресмятане на стабилизиращо решение на 

конкретно обобщено Рикатиево уравнение, като се подобрят или 

предложат нови такива и да се тестват тези методи чрез 

съответните им алгоритми за подходящи софтуерни пакети, като 

се направят изводи за възможностите на тези пакети. Актуалните 

въпроси при изследване на обобщените Рикатиеви уравнения са 

свързани със стабилизирането на съответната стохастична 

система. Това води до намиране на стабилизиращо решение на 

Рикатиевото уравнение, което най-често се оказва максимално и 

минимално решение на уравнението. 

За провеждане на настоящото изследване са проучени 

литературни източници, в които са въведени, изследвани 

свойствата на обобщените Рикатиеви уравнения [63], [66], 

посветени на итерационни методи и алгоритми за намиране на 

максимално решение на обобщените Рикатиеви уравнения и 

където е доказана сходимостта на съответните методи [19], [63], 

[66], [75], [80], изследователски доклади и публикации за 

приложимостта на метода на линейните матрични неравенства 

към намирането на максимално решение на обобщените 

Рикатиеви уравнения [72], [73], [96], [105], [106]. Интензивното 

изучаване на обобщените Рикатиеви уравнения се дължи на 

факта за тяхната широка приложимост, например при изследване 

и построяване на оптимални финансови портфейли се преминава 

през решаването на подходящо обобщено Рикатиево уравнение 

[52], [56], [105]. 
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Постигането на тези цели преминава през изпълнението 

на следните изследователски задачи: 

Да се анализират възможностите на софтуерния пакет 

Scilab за решаване на непрекъснатото алгебрично Рикатиево 

уравнение. Тази изследователска задача се изпълнява във втора 

глава част 2.1. 

Да се сравнят три итерационни метода за решаване на 

обобщено Рикатиево уравнение в програмната среда Matlab. Тази 

изследователска задача се изпълнява в 2.2 от втора глава. 

Да се разгледа и реализира методът на линейните 

матрични неравенства в софтуерния пакет Scilab за решаване на 

непрекъснатото обобщено алгебрично Рикатиево уравнение. Тази 

изследователска задача се изпълнява в трета част от втора глава. 

Да се извърши сравнителен анализ между няколко 

итерационни метода за решаване на непрекъснатото обобщено 

алгебрично Рикатиево уравнение в софтуерния пакет Scilab. Тази 

изследователска задача се изпълнява в 2.4 от втора глава. 

Да се проучат възможностите на софтуерния пакет Scilab 

за решаване на дискретно Рикатиево уравнение чрез подхода 

LMI. Тази изследователска задача се изпълнява в част 2.5. 

Да се проведе числов експеримент за решаване на 

алгебрично Рикатиево уравнение с индефинитна квадратична 

част в софтуерните пакети Scilab и Matlab и да се анализират 

получените резултати. Тази изследователска задача се изпълнява 

в шеста част от втора глава. 

Експериментите в дадената част са проведени на различни 

компютри като: CPU: AMD Athlon, Дънна платка: Asus V880, 

RAM: 1500 MB, Видеокарта: Nvidia 6300; CPU: Mobile DualCore 

Intel Pentium T2370, Дънна платка: HP Compaq 6820s, RAM: 

2048MB, Видеокарта: ATI Mobility Radeon X1350; CPU: Intel Core 

i7, Дънна платка: Lenovo, RAM: 4 GB DDR3, Видеокарта: AMD 
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Radeon R7 M265 (2GB DDR3). Версиите на приложните програми 

Scilab, с които са извършени изследванията, са: версия 5.3.3. и 

версия 5.5.1, а на Matlab с версия 2009 и 2012.  

2.1 Решаване на непрекъснато Рикатиево уравнение 

чрез пакета Scilab  

Разглеждаме уравнението:  

R(X)=A
T
 X+XA-XBB

T
X+Q = 0 . 

Търсенето на решение чрез метода LMI води до 

решаването на оптимизационната задача:  

Minimize  Trace (X)  

относно  

0
Т

T

А X XA Q XB

B X I

  
 

  . 

Като резултат от последното изпълнение веднага се 

вижда, че функцията ricc достига точност от порядъка на 10
-15

, 

докато методът LMI осигурява точност от порядъка на 10
-09

, а 

разликата по норма между двете решения е също от порядъка на 

10
-09

. Методът LMI използва съществуващата в Scilab функция 

lmisolver. Изпълнението на тази функция се управлява от няколко 

параметъра, чиито стойности се приемат по подразбиране. Ще 

продължим с експериментите като променяме стойностите на 

тези параметри с цел да увеличим постигнатата точност с метода 

LMI. 

От направените експерименти може да се направят 

следните предположения за параметрите на функцията lmisolver, 

при които да очакваме най-добър резултат от решаването на 

уравнението (2.1) с метода LMI: Mbound = 1е3, abstol = 1e-8, nu = 

100, maxiters = 100, reltol = 1e-8, ||R(X)|| =2.059D-15. След 

допълнителни експерименти за достигане на най-малки норми 
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||XX-X|| и ||R(X)|| достигаме до стойностите: Mbound=1е1, 

abstol=1e-8, nu=396, maxiters=100, reltol=1e-20, за които  

||XX-X|| = 8.95080 Х 10
-11

 ,  

||R(X)|| = 1.342580 Х 10
-11

 .  

Заключителен извод от серията експерименти, които са 

разгледани в тази част е, че комбинацията от стойностите на 

всички параметри на функцията lmisolver оказват влияние на 

получения резултат.  

2.2 Сравняване на итерационни методи за решаване на 

обобщено Рикатиево уравнение в програмната среда Matlab 

Решаването на разглежданата LQ задача преминава през 

намирането на положително определено решение на обобщеното 

алгебричното Рикатиево уравнение: 

XD)G(XBXGGQXAXA TTT  0)()( 1   TTT XDGXBXDDR

.                                                                                                        (2.2) 

От направените числени експерименти с описаните 

примери за намиране на положително определено решение за 

обобщеното алгебрично уравнение на Рикати по разгледаните 

методи можем да направим следните изводи. Двете итерационни 

формули са по-бързи от метода за решаване на оптимизационната 

задача (2.5). Сравнявайки итерационните формули (2.3) и (2.4) 

можем да кажем, че методът на Ляпунов е по-бърз и прави по-

малко пресмятания на всяка итерационна стъпка, но достига до 

по-малка точност, а методът на Нютон много бързо достига до 

голяма точност за сметка на времето за изпълнение особено за 

по-големи стойности на m. 

2.3 Решаване на обобщеното Рикатиево уравнение чрез 

LMI подхода в Scilab. Изчислителни свойства 

Целта в тази част е да се разгледа и реализира методът на 

линейните матрични неравенства в софтуерния пакет Scilab за 
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решаване на непрекъснатото обобщено алгебрично Рикатиево 

уравнение. 

В публикуваното изследване [3] акцентираме на 

изчислителната ефективност, която се достига при решаване на 

обобщено уравнение на Рикати с метода LMI в средата Scilab. 

Изчислителната ефективност ще я измерваме като наблюдаваме 

точността и броя итерации. Поставените цели ще постигнем с 

разглеждането на уравнението (2.2) за конкретни числови 

матрици. 

На базата на получените резултати от експериментите 

можем да направим следното предположение. Комбинацията от 

стойностите на параметрите влияят върху получените резултати. 

В дадения случай най-голямо влияние оказва комбинацията от 

два параметъра на функцията lmisolver. Това са Mbound и nu.  

За разглеждане на тази връзка между тях сме извършили 

нов кръг от експерименти. Списъкът може да бъде продължен с 

още стойности, но това само доказва, че в конкретния случай има 

множество от параметри, достигащи до точност 10
-11

, която се 

явява пределна. 

2.4 Итерационни методи за обобщено алгебрично 

уравнение на Рикати в програмната среда Scilab 

Основна задача на настоящата част е да проведем числени 

експерименти за сравняване на три метода за решаване на (2.2) по 

следните параметри:  

 достигане на определена точност; 

 брой итерации.  

Подобно изследване е проведено във втора част на 

настоящата глава с програмната среда Matlab. Тук изследването 

ще бъде извършено в платформата с отворен код Scilab. В 

настоящата част изпълняваме четвъртата изследователска задача 
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да изследваме възможностите на Scilab при работа с итерационни 

методи, а не само с LMI метода.  

За всяка стойност на m изпълняваме по 100 опита за 

методите на Нютон, Ляпунов и оптимизационната задача. С цел 

да подобрим резултатите, получени от оптимизационната задача 

(2.5), ще разгледаме параметрите на функция lmisolver.  

На базата на резултатите от предходните секции ще 

извършим нов кръг от експерименти, като зададем стойности на 

тези параметри. Стойностите са взети от резултатите, получени в 

първа част на втора глава, където е разгледано алгебрично 

уравнение на Рикати, за което комбинацията от параметри на 

въпросната функция дава най-добри резултати по точност. В 

таблица 2.16 са описани резултатите от експеримента при 

зададени стойности на параметрите на функция lmisolver. В 

дадения случай стойностите са: Mbound=10
3
; abstol=10

-8
; 

axiters=100; eltol=10
-20

; nu= 247; 

От направените експерименти, записани в таблица 2.16, 

можем да направим следните изводи:  

 Методът на линейните матрични неравенства достига 

до по-висока точност от тази на метода на Ляпунов.  

 В сравнение с таблица 2.15 LMI достига до по-висока 

точност. 

 Повишава се броят успешни итерации означен с U.  

 Параметрите време, среден и максимален брой 

итерации не се различават съществено с резултатите, получени в 

таблица 2.15. 

Представените резултати, получени при решаването на 

оптимизационната задача LQ в средата Scilab, може да бъдат 

сравнени с резултатите, получени в трета част от втора глава, 

където е разгледана същата задача, но реализирана в средата 
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Matlab. На базата на [8], [5], [4] могат да се направят следните 

изводи: 

1. В средата Scilab оптимизационната задача (2.5) не 

винаги достига до зададената точност. Неуспешните опити се 

получават по следната формула 100 – U. 

2. И в двете среди методът на Нютон много бързо достига 

до голяма точност в сравнение с метода на Ляпунов и 

оптимизационната задача (2.5). 

3. Двете итерационни формули са по-бързи от метода за 

решаване на оптимизационната задача (2.5). 

2.5 Възможности на LMI подхода за решаване на 

дискретно Рикатиево уравнение в пакета Scilab 

Този раздел от втора глава се явява продължение на 

работа ни върху Рикатиевите уравнения до момента във втора 

глава, където бяха разгледани непрекъснати уравнения на Рикати. 

Поставената цел е да проучим възможностите на пакета Scilab за 

решаване на дискретно уравнение на Рикати. Да сравним двата 

метода – методът на линейните матрични неравенства и 

функцията ricc в пакета Scilab. 

В тази част сме си поставили за задача да разгледаме 

възможностите на програмата Scilab при решаване на дискретно 

уравнение на Рикати. 

X=A
T
XA-(A

T
XB)(R+B

T
*X*B)

-1
(B

T
XA) + Q  .                        

Търсенето на решение чрез метода LMI води до решаване 

на оптимизационната задача: 

Minimize  Trace (X)  

относно  

0

















XBBRXAB

ХBАQXХАА
TT

ТТ

.
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С цел повишаване на точността ще разгледаме функцията 

lmisolver, използваща се при метода на линейните матрични 

неравенства. Разглеждайки help файла на програмата става ясно, 

че функцията притежава допълнителни параметри, с които може 

да се влияе на получаваните резултати. Това са пет параметъра, 

които влияят на поведението на функцията. Параметрите са обект 

на изследване в публикации [2]. 

Списъкът може да бъде продължен с още стойности, но 

това само доказва, че в конкретния случай има множество от 

параметри, достигащи до тази точност, която се явява пределна. 

За функцията ricc нормата е в порядъка на 10
-14

. Заключението, 

което може да се направи е, че трябва да се проучи функцията 

при произволни стойности на матриците. Да се разгледат други 

дискретни Рикатиеви уравнения и да се проучи какви резултати 

ще се получат с функцията lmsolver при тях. Да се разгледа по 

подробно кода на функцията lmsolver с цел търсене на 

подобряване на точността. 

Това ни навежда на мисълта, че при по-нататъшните ни 

изследвания е необходимо да се спрем върху кода на вградената 

функция lmsolver и възможността за нейното модифициране. 

Заключителният извод, до който се достига е, че за дискретното 

Рикатиево уравнение и за непрекъснатото Рикатиево уравнение 

по метода на линейните матрични неравенства, реализирани с 

функцията lmsolver се получава по-малка точност в сравнение с 

функцията ricc. 

2.6 Метод за алгебрично Рикатиево уравнение с 

индефинитна квадратична част 

Но преди това трябва да се намери стабилизиращо 

решение на следното алгебрично Рикатиево уравнение от вида: 

            (     
      

 )   .                   (2.9) 
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Нека да припомни, че една матрица е индефинитна, ако 

има както положителни, така и отрицателни собствени 

стойности. По-общ вариант на уравнението (3.3) е следното 

уравнение  

            (    
     

         
 )   .   (2.10) 

Стабилизиращото решение P* на (2.9) и на (2.10) участва в 

дефинирането на търсените функции. Те изглеждат така: 

u* =     
      ( ) ,     w* =    

      ( ) . 

при уравнението (2.9) и така при уравнението (2.10): 

u* =        
      ( ) ,     w* =       

      ( ) .  

В следващите разсъждения ще използваме следната 

матрична функция:  

      ( )               (     
      

 )  

      ( )                    
         

  , 

     
            

     . Функцията  ( ), както и 

Рикатиевото уравнение (2.9) се характеризират с две особености. 

Първата е, че квадратичната част – матрицата      
      

  е 

индефинитна, т.е. има както отрицателни, така и положителни 

собствени стойности. Това създава трудност при прилагането на 

класическите методи. За решаването на разглежданото уравнение 

(2.9) има разработен метод и компютърна процедура на Matlab, 

която го разработва. За съжаление тази процедура не може да се 

приложи към по-сложни Рикатиеви уравнения със същата 

особеност. Предложеният подход от Lanzon и съавтори [77] 

позволява той да бъде обобщен и предложен за по-сложни 

уравнения. Едно такова приложение ще опишем в настоящият 

раздел от дисертационния труд. 

В статията на Lanzon и съавтори са изведени теоретичните 

свойства на формулирания итерационен алгоритъм (2.12) - (2.15) 

(Теорема 3, [77]). При предположенията, че двойката матрици (A, 

B2) е стабилизираща и не съществуват числа   от имагинерната 



 

21 
 

ос, за които матрицата .
      
 

/ няма пълен ранг (всяко число   

се нарича an unobservable mode за двойката (C,A) и съществува 

стабилизиращо положително полуопределено решение    за 

уравнението (2.9), то тогава е изпълнено:  

(i) Двете матрични редици *  +   
  и  *  +   

  , дефинирани 

по следния начин за всяко k=1,2,… 

       

           
         

    

и    е стабилизиращо решение на  

           
             

      (  )  

              

(ii) Двете матрични редици  *  +   
  и  *  +   

  притежават 

следните свойства: 

(ii.1) Двойката (        
        ) е стабилизираща за всяко 

k;  

(ii.2)  (    )           
       ; 

(ii.3)         
          

      е устойчива матрица за 

всяко k; 

(ii.4)                за всяко k;  

(iii) Границата     на матричната редица *  +   
  е 

търсеното единствено стабилизиращо полуопределено решение 

на (2.9).  

Формулираните свойства (ii.1) - (ii.4) са изведени, като 

следствие на достатъчни условия за тяхната коректност (Теорема 

1 [10]). 

Lanzon извежда една допълнителна итерационна формула  

(      
   )

   (   )     (   )(      
   )   

    (   )      (   )             
           ,                   (2.16) 

        за търсене на стабилизиращо решение на 

матричното уравнение  ( )    и заедно с това доказва, че 
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построената матрична редица *  +   
  е еквивалентна на 

итерационния процес (2.12) - (2.19) 

 

Втори итерационен метод за решаване на (2.10)  

В своята статия Wu и Luo [104] предлагат следния 

алгоритъм за решаване на уравнението (2.10):  

Алгоритъм Wu и Luo (Алгоритъм 4, [104]) 

Стъпка 1. Нека i=0. Избира се   , така че да бъде 

удовлетворено специално условие. На практика обаче търсенето 

на началното приближение може да отнеме повече усилия, 

отколкото да се приложи самия метод.  

Стъпка 2. Следващото приближение      се определя като 

решение на следното алгебрично уравнение на Ляпунов: 

( ̅ )
            ̅     ̅     ,                                                 (2.17) 

където  

 ̅      
      

         
    

     

 ̅      
         

           
    

    .  

Стъпка 3. Увеличаваме номера на итерационната стъпка i 

и проверяваме критерия за спиране                , а   е малко 

положително число, управляващо точността на намереното 

решение. Когато е изпълнено горното неравенство, то приемаме 

приближението    за точното решение    за уравнението (2.10).  

Изложеният алгоритъм решава на всяка стъпка уравнение 

на Ляпунов (2.17). Особеното при него е, че е възможно 

матрицата  ̅  да има отрицателна собствена стойност, а 

матрицата  ̅  да има собствена стойност с отрицателна реална 

част.  

Въпреки това авторите са представили няколко твърдения, 

с които потвърждават сходимостта на матричната редица, 

построена като решения на уравнението (2.17) към 

стабилизиращото решение на (2.10). Авторите са представили 
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коментар, с който твърдят че предложеният от тях алгоритъм 

притежава по-добри изчислителни качества спрямо алгоритъма, 

въведен и описан по-горе като Алгоритъм на Lanzon.  

Ще проведем числено изследване на следните алгоритми 

за решаване на уравнението (2.10) – метода на Lanzon, в който се 

построяват две матрични редици; метода на Lanzon, представен 

чрез итерационна формула (2.16) и метода на Wu и Luo, описан 

по-горе. Следващите два примера са разгледани за следните общи 

параметри Q=C’C,  R=1,     .  

Пример (Пример 2.7). Формираме следните матрици, като 

коефициенти на матричното уравнение (прилагаме описанието на 

матричните коефициенти в Matlab):  

A=[-1.1201 1.3762 1.5297 -0.1184;    0.4080 -2.2881 -0.6889 0.7061; 

1.2388 0.7095 -1.3935 2.5381;     0.2662 1.3729 -2.0505 -3.2553]; 

B1=[-1.3 0;    0 0;   -0.5 0;   0 0];  B2=[0; 11; -6; 0]; 

C=[-1.9386 0.1690 0.1283 -0.4507;  -0.6983 0.3399 -0.4616 -0.5974]; 

Q = C
T
 C           R=1,                      

Резултатите от проведените експерименти в средата 

Matlab с операционни системи (ОС) Windows версия 8.1 х64 по 

този пример са следните. Програмата Lanzon1.m работи за 7 

външни итерации и общо 140 вътрешни итерации. Намереното 

решение е с точност 1.9065e-13, положително определено е и е 

стабилизиращо. Lanzon2.m работи за 7 итерации, намереното 

решение е с точност 1.9413e-13, положително определено е и е 

стабилизиращо. WuLuo.m не показва сходимост на матричната 

редица – изпълнява 300 итерации, а нормата между две съседни 

приближения е 0.4, т.е. алгоритъмът не показва сходимост към 

търсеното решение, което виждаме че съществува от работата на 

другите два метода. Независимо от причината за липсата на 

сходимост този пример показва кой алгоритъм е по-ефективен. 
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Определено това не е алгоритъмът, предложен от Wu и Luo в 

тяхната статия.  

Във втора глава на дисертационния труд са разгледани 

възможностите на програмата Scilab за решаване на дискретни 

уравнения на Рикати. Тази програма има голям потенциал и може 

да се сравнява по своите показатели с комерсиалните пакети. 

Проектът Scilab продължава да се развива и да привлича към себе 

си нови и нови разработчици, изследователи, инженери и други 

потребители. Потвърждение на това е фактът, че последната 

актуална версия на програмата е Scilab 5.5.2, пусната в мрежата 

за свободно сваляне на 04.01.2015 г. Пакетът продължава да се 

локализира на все повече и повече езици и да се включват към 

него нови функции и модули, разработени от разработчици и 

потребители на средата Scilab, увеличавайки неговите 

възможности и приложения.  

Получените и описаните резултати в главата показват, че 

приложната прогармна среда Scilab е достатъчно гъвкава и 

удобна за използване при числено пресмятане и прилагане на 

метода на линейните матрични неравенства. В тази глава обект на 

изследване е непрекъснатото и дискретното уравнение на Рикати 

в неговия обобщен вид. 

При реализация на тези изследователски задачи 

използвахме метода на линейното матрично неравенство и 

анализирахме ефективността на неговото прилагане в средата на 

Scilab. 

Разгледахме възможностите на пакета за работа под 

различни операционни системи (ОС) с цел да разберем неговите 

възможности и до колко те влияят върху получените резултати.  

От направените експерименти в различни (ОС) с 

програмите Scilab и Matlab можем да заключим, че при 

прилагането им за решаване на такъв тип задачи техните 
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възможности са сравними. Този извод позволява да изкажем 

следната хипотеза: „Математическия пакет Scilab е достоен 

аналог на комерсиалния продукт Matlab“ и може да се ползва 

както в обучението, така и в научните изследвания при 

решаването на такъв тип задачи. Преимуществото свободно 

разпространение дава възможност той да се използва и прилага в 

много свери на науката, образованието и дори извън тях. 

Достъпността до продукта е важен елемент в съвременното 

информационно общество, пред което стоят множество 

проблеми, един от които е достъпът до информация заради 

авторското право и сродните му права.  

Публикациите по втора глава от дисертационния труд са:  

[2], [3], [4], [5], [8] и [10]. 

Глава 3. Компютърни технологии за решаване на 

Рикатиеви уравнения и системи с особености 

В настоящата глава ще изследваме проблема за търсене на 

стабилизиращо решение на алгебрично Рикатиево уравнение, на 

система от алгебрични Рикатиеви уравнения, които възникват 

при търсене на равновесие на линейноквадратични модели, при 

които двама участници си взаимодействат, стремейки се да 

достигнат до екстремума на даден функционал – единият да 

минимизира, а другият да максимизира функционала. 

Ще изследваме и опишем методи за търсене на 

стабилизиращо решение на специфични Рикатиеви уравнения. 

Постигането на тези цели преминава през изпълнението 

на следните изследователски задачи: 

Да се разгледа специфично Рикатиево уравнение, 

произлизащо от стохастичен модел за анализ на финансови 

активи [73] и да се сравнят три итерационни методи за 

решаването му в програмната среда Scilab. Тази изследователска 

задача се изпълнява в част първа на трета глава. 
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Да се разгледат итерационните методи и техните свойства 

за решаване на алгебрични Рикатиеви уравнение с индефинитна 

квадратична част и да се проведат числени експерименти. Тази 

изследователска задача се изпълнява в част 3.2. 

Да се разгледат итерационните методи и техните свойства 

за решаване на дискретно обобщено уравнение на Рикати с 

индефинитна квадратична част и да се проведе числов 

експеримент. Тази изследователска задача се изпълнява в раздел 

3.3. 

3.1 Итерационни методи за обобщено Рикатиево 

уравнение 

Ще обърнем внимание на следващото по-общо уравнение:  

 ( )           ∑  
    

 

   

  

 (   ∑   
    

 
   ) [  ∑   

    
 
   ]

  
(   ∑   

    
 
   )

 
    (3.1) 

 

За търсене на положително определеното решение на 

уравнение (3.1) прилагаме итерационите методи на Нютон, на 

Ляпунов и метода LMI. Тези методи са изведени и изследвани от 

редица автори. 

От направените експерименти с различни операционни 

системи могат да се направят следните изводи: 

В таблица 3.1 са записани резултатите, получени в 

операционна система Windows 7 – 32 bit с версия на програмата 

Scilab 5.5.1 и версия на Java 1.6.0_41. От тях ясно се вижда, че 

при LMI метода достигнатата точност за втората матрична норма 

на матрица Х е в порядъка на десет на минус девета, като времето 

за сто опита се увеличава с увеличаване размерността на 

формиращите се матрици. Параметърът брой успешни опити 

показа, че от трите разгледани метода само метода на линейните 
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матрични неравенства има неуспешни такива. Успешните опити 

варират от 57 до 93 в зависимост от размерността на 

формиращите се матрици. Методите на Ляпунов и Нютон 

достигат до точност за втората матрична норма на матрица Х в 

порядъка на десет на минус десета, като по-добри резултати по 

параметъра време има методът на Ляпунов. Методът на Нютон 

достига до зададената точност за по-малко итерации от 

останалите разгледани методи. 

В таблица 3.2 са разгледани резултатите, получени в 

операционна система Windows 8.1 – 64 bit с версия на програмата 

Scilab 5.5.1 и версия на Java 1.6.0_41. Резултатите показват, че 

изводите, изведени в таблица 1, са аналогични и за тази таблица, 

като факторът 32 bit или 64 bit операционна система Windows не 

оказва съществено значение на получените резултати за 

достигната точност, време, среден и максимален брой итерации. 

С цел да подобрим резултатите, получени от 

оптимизационната задача (3.4), ще разгледаме параметрите на 

функция lmisolver. Тези параметри са били обект на изследване в 

предходни секции, където са разгледани техните възможности. В 

таблица 3.3 са разгледани комбинации от стойности за 

параметрите на функцията, които дават най-добри резултати по 

параметъра точност [4]. Така получените резултати са 

представени в таблица 3.3. Резултатите сочат, че в конкретния 

пример при така формираните матрици параметрите време, 

минимален и максимален брой итерации и брой успешни опити 

са по-лоши от тези, който са представени в таблица 3.2. В 

предходната таблица параметрите на функция lmisolver са по 

подразбиране. От тук може да се заключи, че комбинацията от 

стойности за параметрите на функцията са строго специфични от 

разглежданият пример и входните параметри (размерност и 

видове матрици и тяхното формиране).  
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В таблица 3.4 са разгледани резултатите, получени за 

конкретната задача, реализирани в операционната система Linux 

дистрибуция Ubuntu 14.04.2 LTS 64 bit с ядро Linux 3.13.0-24 с 

версия на приложната програма Scilab 5.5.1 и версия на Java 

1.7.0_75. От получените резултати можем да направим следните 

изводи по параметрите точност и брой итерации – стойностите са 

сходни с тези, получени в операционните системи Windows. 

Единствената разлика е в параметъра време, където и трите 

метода показват по-добри резултати от тези, получени в 

предходните таблици.  

В таблица 3.5 са представени резултатите, направени 

върху функция lmisolver. Тази серия от експерименти се явяват 

повторение на тези направени в таблица 3.3 с разликата, че те са 

проведени в операционна система Linux. Поставената цел е да 

проучим какви ще са получените резултати при манипулиране на 

параметрите на функцията lmisolver. Да сравним резултатите с 

тези, получени в операционна система Windows 8.1. От таблицата 

и изложените резултати може да заключим, че получените 

резултати не се различават особено от тези, представени в 

таблица 3.3, освен параметърът време. Този факт позволява да 

заключим, че платформата (ОС) не влияе върху работата на 

приложната програма. 

Таблица 3.6 представя резултати, получени в облачно 

приложение на програмата Scilab 5.4.0 и версия на Java 1.6.0_33. 

Това облачно приложение се намира на следния адрес 

http://www.scilab.in/scilab-on-cloud и е реализирано на базата на 

операционна система Linux с версия на ядрото 3.2.0-63. От 

направените експерименти с трите метода се получиха следните 

резултати:  

Методът на линейните матрични неравенства не може да 

бъде приложен поради проблем в самата версия на приложната 

http://www.scilab.in/scilab-on-cloud
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програма. Поради тази причина в таблицата са представени само 

резултатите, получени от другите два метода.  

Резултатите са със сходни показатели като тези, получени 

в операционна система Linux, като основната разлика е в това, че 

в този случай потребителя ползва програмата като услуга 

предоставена му от разработчика на този интернет ресурс. Без да 

е необходимо да инсталира каквито и да е приложни програми и 

приложения като Java, необходима за стартиране на програма 

Scilab. Тази система е изключително удачна за използване от 

потребители, който имат ограничения в хардуерните платформи 

или не използват постоянно математически пакети. 

Получените изводи кореспондират с резултатите, 

публикувани в разработката на авторите [73]. 

Изводи на базата на направените експерименти:  

Методите на Нютон и Ляпунов достигат до зададената 

точност при всички стойност на n при всички повторения за 

разлика от LMI.  

Методът на Нютон достига до зададената точност при 

всички стойности на n за най-малко итерации, като на всяка 

итерационна стъпка той извършва повече изчисления от метода 

на Ляпунов.  

Методът на Ляпунов достига до зададената точност за 

относително най-малко време от представените три метода.  

Методът LMI по показателите среден (av_It) и максимален 

(m_It) брой итерации се доближава до стойностите, получавани 

за метода на Ляпунов, но по показателя време има най-лоши 

стойности от трите метода. Експериментите със задаване на 

стойности за параметрите на функция lmisolver показаха, че 

комбинацията от стойности за параметрите на функцията са 

строго специфични от разглежданият пример и входните 

параметри (размерност, видове матрици и тяхното формиране).  
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От направените числови експерименти с различни 

операционни системи може да се определи, че операционната 

система не указва съществено влияние на изходните резултати, 

получени от приложната програма Scilab. 

3.2 Методи за системи от алгебрични Рикатиеви 

уравнения с индефинитна квадратична част 

В тази част ще разгледаме решаването на следната 

система от алгебрични Рикатиеви уравнения от вида: 

A
T

0 (i)X(i) + X(i)A0(i) +  ∑   
 ( ) ( )  ( )

 
      +   ∑      ( )

 
      − 

−X(i) [B2(i)B2
T 

(i) − γ
−2

B1(i)B1
T 

(i)] X(i) + C
T 

(i)C(i) = 0,         1 ≤ i ≤ N.

                                                                                             (3.5) 

Матричните коефициенти A0(i), A1(i), … Ar(i) са nxn 

реални матрици, матриците B1(i), B2(i) са nxm реални матрици 

C(i) е pxn реална матрица при промяна на индекса i=1,2,…,N. 

Неизвестната матрица за всяко уравнение е X(i), i=1,…, N , а 

сумата във всяко уравнение   ∑      ( )
 
    задава връзката между 

уравненията в системата. Разглежданата система възниква от 

оптимизационната    задача, разглеждана за стохастична 

динамична система с непрекъсната Марковска верига. 

Параметърът   в системата определя устойчивостта на системата. 

За решаване на оптимизационната задача се определя 

оптималното управлението на системата   

 ̃( )      
 (  )  

 (  )  ( )      , 

където X*(1), X*(2), …, X*(N) е стабилизиращото 

решение на системата. Това всъщност е функцията, към която се 

стреми управляващия играч.  

Драган и неговите съавтори разглеждат следния 

итерационен процес за търсене на стабилизиращо решение на 

системата (3.5). На практика това е обобщение на метода, 

предложен от [77], представен в раздел 2.6 от втора глава. 
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Ще отбележим, че въпросът за решаване на системата 

(3.8) не е дискутиран в доклада на [59], което е направено в част 

3.2 на настоящата глава и [11]. 

Ще формулираме и докажем свойствата на итерационния 

процес, като достатъчни условия в следващото твърдение. Това е 

основен принос в трета глава и настоящия дисертационен труд: 

Теорема 3.2. Предполагаме, че съществуват симетрични 

матрици  ( )  и  ̂ такива, че   (  
( ))       и   (  ̂)     , i=1,2, 

…,N  и     ( )     ̂  и  операторът на Ляпунов    ( )( )      е 

устойчив за  i=1,2,…,N. Тогава за матричните редици * ( )}   и 

* ( )}  построени чрез итерационния процес (3.7) – (3.9)  са 

изпълнени следните свойства:  

(i) Операторът на Ляпунов   ( )( )       е устойчив за  

i=1,2,…,N  и k=0,1,2 … ; 

(ii)   (  
(   ))         ( )( )    ( )   

 ( )  ( )( )  , за  

i=1,2,…,N  и k=0,1,2 … ; 

(ii) Операторът на Ляпунов   ̃( )( )       е устойчив за  

i=1,2,…,N  и k=0,1,2 …, където 

 ̃( )( )    ( )      ( )   ( 
( )( ))    ( )   ( 

(   ));  

(iv)  ̂    (   )   ( )      k=0,1,2 ….  

Следващ принос в настоящата глава е извеждането на 

алтернативен итерационен метод, при който се построява една 

матрична редица, сходяща към стабилизиращо решение на 

разглежданата система от уравнения с индефинитна квадратична 

част. Начинът, по който ще изведем този метод ще потвърди, че 

той е еквивалентен на вече разгледания метод (3.7) - (3.9). Този 

факт означава че условията за сходимост на метода (3.7) - (3.9) са 

валидни и за предложения метод, който е представен чрез 

формула (3.19). За практическата реализация на итерационния 

метод използваме следния подход:  
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Избираме    ( )( )    и прилагаме (3.19) във вида  

( ( )         ( )    (  )
   ( )( ) )  (   )( ) 

   (   )( ) ( ( )          ( )    (  )
   ( )( )) 

  (   )( )  ( )   
 ( )  (   )( )      ( 

( ))     ( ) ( )    

      ( )( )   ( ) (  ( ) )
  ( )( )                                              (3.20) 

i=1,2,…,N .  

При изпълнение на числените експерименти използваме и 

метода на линейните матрични неравенства за намиране на 

матриците   ( )( ) : 

max ∑     ( )( )    
      

относно  i=1,2,…,N 

    

(

( ( )( ))  ( )( )    ( )( )  ( )( )

   ( 
( ))    ( 

( ))
 ( )( )   ( )

(  ( ))
  ( )( )  

)     . (3.21) 

 

Изпълняваме числени експерименти за търсене на 

стабилизиращо решение на системата (3.5). За всеки пример 

построяваме двете матрични редици * ( )} и * ( )}, и третата 

матрична редица * ( )}. За * ( )} редицата използваме 

итерационния процес (3.7) – (3.9), а за * ( )} редицата 

използваме три метода – метод на Рикати (3.16), метода на 

Ляпунов (3.18) и метода на линейните матрични неравенства 

(3.21). За * ( )} редицата използваме и прилагаме формула (3.20). 

Матриците  ( )( ) се пресмятат като решения на N на 

брой Рикатиеви уравнения и N на брой уравнения на Ляпунов. За 

целта прилагаме процедурите от Matlab care и lyap, всяка от 

които изпълнява 81N n
3
 и 13.5 N n

3
 операции за една итерация. За 

реализиране на метода на линейните матрични неравенства 

използваме пакета от Matlab LMI. 
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Приложените итерационни методи за намиране на 

стабилизиращо решение на разглежданата система достигат една 

и съща точност, управлявана от критериите за спиране. Първият 

подход изпълнява външен и вътрешен итерационен процес. 

Разгледаните модификации изискват еднакъв брой итерации на 

външния процес и приблизително равен брой итерации във 

вътрешния цикъл. В същото време процесорното време за 

изпълнение на вътрешния итерационен процес е много различно 

и то дава предимство на метода на Ляпунов. 

3.3 Дискретно обобщено уравнение Рикати с 

индефинитна квадратична част 

Разглеждаме следното дискретно обобщено уравнение на 

Рикати 

   ( )               (             )                           (3.22) 

                       (     
     )

  
 (             )   , 

където A e nxn матрица, X e nxn неизвестна матрица, C e 

pxn матрица , B = (B1, B2) и Bk e nxmk матрица, D = (D1, D2) и Dk e 

pxmk матрица, k=1,2, и  

     
         (         ) . 

като    e mxm матрица, m =m1 + m2. Ще използваме 

следното означение в процеса на изследванията в тази част на 

трета глава: 

     
       (

              
              

). 

Нека отбележим, че за уравнението (3.22) матрицата, 

която се обръща не е задължително да бъде положително 

определена, т.е. може да бъде индефинитна. Търси се решение X, 

за което е дефинирана матрицата  

     (     
     )

  
 (             ) .                                  (3.23) 

А матрицата A+B   е d-устойчива, т.е. нейните собствени 

стойности са с реални части в интервала (-1,1). Известно е и 
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множеството от допустими стойности за уравнението (3.22), 

(множеството, в което се търси решението X): 

           
       

                                                                              

  
       

      (  
         

   ) (       )
     

 (  
         

   )
            .                     

Целта на настоящата част от трета глава е да покажем как 

може да се намери стабилизиращото решение на (3.22), т.е. 

решение  ̃    на (3.22), за което матрицата A+B  ̃ е d-

устойчива. Подобни анализи са представени в публикации [62], 

[63], [64]. 

Нека да построим матрична редица  

 ( )  ( )     ( )  (   )     Да изберем  ( )    и да допуснем, 

че са известни всички матрици до  ( ). Трябва да покажем как ще 

пресметнем  (   )  Пресмятаме   ( ), съгласно (3.23) и 

представяме   ( )   (
    ( )

    ( )
). За     ( ) използваме изводите от 

работата на Dragan и съавтори, [61] и записваме 

    ( )     .       ( )/
  

 ,  
  ( ) (         ( ))      

 (  

       ( ))- .  

Матрицата  (   ) получаваме  

 (   )     (    ( )        (   )      (   )   
(   ))                            (3.24) 

  (        ( ))
 
 (   )(        ( ))    

    (        ( ))
  (        ( ))   

      ( )
     ( )    

 , (         (   ))
 
 (   )   (         (   ))

 
  -      

     .       (   )/
  

 , (         (   ))
 
 (   )   (  

       (   ))
 
  -

 .  

От уравнение (3.24) намираме решението  (   ). За 

пресмятане на  (   ) в уравнението (3.24) в изразите   
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       (   )   и          (   ) заместваме     (   ) с     ( )  и 

стигаме до рекурентното уравнение: 

 (   )   (        ( ))
 
 (   )(        ( ))    

    (        ( ))
  (        ( ))   

      ( )
     ( )        (3.25) 

    , (         ( ))
 
 (   )   (         ( ))

 
  -        

    .       (   )/
  

 , (         ( ))
 
 (   )   (         ( ))

 
  -

 .  

Ще използваме итерационна формула (3.25) за 

построяване на матричните редици:  

 ( )     ( )     ( )  (   )    

За реализация на формула (3.25) използваме означенията  

 ( )          ( )         
( )          ( )  ,    

 ̃   (   )     .       (   )/
  

  ,  ( )
 
 (   )    

( )   -
  

            ( )   ( )
 
  ( )         ( )

     ( )  .  

Записваме (3.25) във вида  

  (   )    ( (   ))   ( )
 
 (   ) ( )     ( )  

                  ̃   (   )
 
         (   )    ̃   (   )  .                   (3.26) 

Следвайки идеите, развити в публикациите [74], [75], 

преобразуваме рекурентното уравнение (3.26), като целта е 

матричната функция  ( (   )) да представим като зависима от 

една допълнителна матрица Z.  А именно ще използваме  

равенството  ( (   ))    (   (   )) . 

Въвеждаме означението  

      ( )    
( )    ̃   

 
  
   ( )    ( )

 
   ̃       ̃   

 
  
    ̃    

    (
 
 ̃   

)
 

(
 ( )  ( )

 
  

  
   ( )   

   
) (

 
 ̃   

)    

и представяме  

 (   )   ( ( )     ̃   )
 
 (   )( ( )     ̃   )         ( )             (3.27) 
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   ( ̃   (   )   ̃   )
 
       (   )( ̃   (   )   ̃   )   (   (   ))   .   

Получихме вида на матричната функция  (   (   ))     за 

която имаме равенството:  ( (   ))    (   (   ))        за 

произволна матрица Z. Ще използваме тъждеството (3.27), за да 

получим допълнителен итерационен процес, който ще наричаме 

вътрешен итерационен процес за намиране на следващия член  

 (   ) на матричната редица * ( )+   
  .   

Построяваме нова матрична редица  ( )  ( )     ( ) 

докато  (   ) е решение на уравнението  

 (   )   ( ( )     ̃   ( ))
 
 (   )( ( )     ̃   ( ))       ( )  ( ) .  (3.28) 

Нека отбележим, че коефициентите  ( )     ( )  ( ) зависят 

от матрицата  ( ) и  ̃   ( ) има вида  

 ̃   ( )     .       ( )/
  

  ,  ( )
 
 ( )    

( )   -
  .  

Матричната редица по формула (3.28) е сходяща към 

 (   ). След това намираме матрицата  (   ) и отново прилагаме 

вътрешния итерационен процес (3.28) за намиране на  (   ) и 

т.н., до приключване на външния итерационен процес, т.е. до 

намиране на приближеното стабилизиращо решение  ̃. 

Публикацията по трета глава от дисертационния труд е [11]. 

Заключение 

Получените и описаните резултати в настоящата глава 

показват, че разработваните нови методи, които прерастват в 

нови информационни технологии имат своята приложимост и 

ефективност. 

Приносите в трета глава на дисертационния труд са 

следните: 

1. Усвоен е подходът за решаване на Рикатиеви 

уравнения с индефинитна квадратична част, предложен от [77], в 

които се разглеждат две матрични редици. 
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2. Този нов подход е обобщен за решаване на система от 

Рикатиеви уравнения, като са формулирани достатъчни условия 

за сходимост на разглежданата модификация. 

3. Показан е вариант на тази модификация, представен 

чрез итерационен процес, построяващ една матрична редица. 

4. Направени са числени експерименти с елементи на 

обзор върху численото експериментиране на предложените 

методи. Предложените методи са разгледани като 

информационни технологии за решаване на съответната задача. 

Експериментите са проведени в средата на Matlab, с което са 

показани възможностите на тази среда за използване на 

разгледаните информационни технологии.  
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Основни приноси  

В настоящата дисертация са изследвани проблеми, 

свързани с приложението на програмите с отворен код в научните 

изследвания и по конкретно прилагането на информационни 

технологии за управление на процеси и модели на базата на 

Рикатиеви уравнения. В тази връзка са получени следните 

преносни резултати: 

1. Анализ на възможностите на математическия пакет с 

отворен код Scilab и прилагането му в обработка и анализ на 

непрекъснато алгебрично Рикатиево уравнение и дискретно 

алгебрично Рикатиево уравнение и математически обекти. 

2. Изпълнена е сравнителна характеристика на няколко 

итерационни метода в различни софтуерни пакети за решаване на 

Рикатиево уравнение, изведено от стохастичен модел за 

управление на финансови активи. 

3. Анализирани са няколко метода за намиране на 

стабилизиращо решение на алгебрично Рикатиево уравнение с 

индефинитна квадратична част, като са изведени достатъчни 

условия за сходимостта им. 

4. Формулирани са достатъчни условия за сходимост на 

итерационния метод за решаване на система от Рикатиеви 

уравнения. Представен е итерационен процес, построяващ една 

матрична редица. 

5. Предложени и изследвани са итерационни методи за 

решаване на дискретно обобщено Рикатиево уравнение с 

индефинитна квадратична част и е извършен числен 

експеримент. 
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