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Важливим елементом системного аналізу складних систем є побудова адекватної
математичної моделі системи та її подальший аналіз. При моделюванні ряду систем
використовується модель випадкових процесів (наприклад, при моделюванні систем
передачі інформації, управління випадковими потоками тощо). При статистичному аналізі
таких систем необхідною ланкою є оцінка дисперсії випадкової величини за вибіркою
незалежних спостережень [1-4].
Одна з істотних проблем при обробці реальних даних – неможливість приступити до
обробки даних до здобуття всього масиву даних, що робить неможливим обчислення
дисперсії в режимі он-лайн.
Рекурентні формули обчислення дисперсії [5] вирішують ряд цих проблем, проте при
великому об'ємі вибірки рекурентне обчислення приводить до відомої проблеми
накопичення помилок округлення, що виникають на кожному кроці при виконанні
математичних операцій.
Оскільки на практиці часто необхідне здобуття поточної оцінки дисперсії випадкової
величини у міру накопичення даних, то замість класичного співвідношення пропонується
використовувати оцінку дисперсії у вигляді
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Доводиться, що запропонована оцінка є незсуненою та сильно спроможною.
Запропонована оцінка може бути використана при розв’язуванні практичних задач аналізу
моделей випадкових процесів, коли треба прискорити оцінювання поточного значення
дисперсії випадкової величині по мірі накопичення незалежних даних.
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