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ПЕРЕДМОВА  ГОЛОВНОГО  РЕДАКТОРА 
Четвертий номер збірника наукових праць «Студентські фізико-

математичні етюди» містить результати власних досліджень студентів фі-
зико-математичного факультету НПУ імені М.П.Драгоманова, виконані під 
керівництвом викладачів кафедр вищої математики та загальної фізики в 
2003-2004 рр. 

Даний випуск присвячений 200-річчю з дня народження видатного 
вітчизняного математика Віктора Яковича Буняковського (16.12.1804-
12.12.1889), який народився м. Бар (Вінницька обл.), члена Петербурзької 
Академії Наук, а в 1864-1889 рр. — її почесного члена, віце-президента усіх 
російських університетів і багатьох наукових спілок того часу, автора 168 
наукових робіт (див. статтю Працьовитої І.М.).  Цій даті була приурочена 
Міжнародна конференція, яка відбулась в Києві в серпні 2004 року. ЇЇ орга-
нізаторами виступили Інститут математики Національної академії наук 
України, Національний технічний університет України «КПІ», Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Вінницький національ-
ний технічний університет та Національний педагогічний університет імені 
М.П.Драгоманова. Учасники конференції відвідали мальовниче подільське 
містечко Бар, де провів раннє дитинство Віктор Буняковський. 

Збірник містить 14 студентських наукових робіт, статтю Працьовито-
го М.В., присвячену деяким актуальним задачам і проблемам сучасної ма-
тематики, статтю Барановського О.М., в якій розглядаються переваги і осо-
бливості використання системи редагування математичних текстів LATEX, 
а також статтю Школьного О.В., присвячену конкурсу «Студент фізико-
математичного факультету 2004 р.». 

В роботах з фізики [1,2] представлені результати досліджень тепло-
фізичних властивостей композиційних матеріалів, а робота [3] присвячена 
методу математичного моделювання і його ролі в процесі вивчення фізич-
них процесів і явищ. 

В ряді робіт представлені результати розробки комп’ютерних про-
грам для моделювання  та розв’язання різних математичних задач. Робота 
[4] присвячена опису створеної автором програми, яка  реалізує модифіка-
цію відомого алгоритму шифрування RSA, поєднуючи методи шифрування 
з відкритим і закритим ключем, з врахуванням принципів частотного крип-
тоаналізу. Вперше принципи двоключової криптографії були описані Діффі  
та Хелманом в 1976 р.  В 1977 р. з’явилась перша криптосистема з відкри-
тим ключем  RSA названа на честь своїх розробників (Ronald Rivest, Adi 
Shamir, Leonard Adleman). На сьогодні саме криптосистемам з відкритим 
ключем віддається перевага при розробці сучасних технологій захисту да-
них.  

В роботі [8] автор пропонує результати роботи програми реалізації 
алгоритмів побудови фрактальних множин, що грунтуються на викорис-
танні систем ітерованих функцій та комплексної динаміки. 
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Робота [11] містить результати дослідження властивостей функцій, 
заданих перетворювачами цифр аргумента в цифри значення функції, а та-
кож опис і приклади роботи створеної автором програми для побудови гра-
фіків таких функцій. 

В роботі [13] проаналізовано можливості і особливості використання 
прикладних програмних засобів, в тому числі і розроблених автором, при 
розв’язанні оптимізаційних задач. 

В роботах [5, 6, 9, 10, 12] досліджуються фрактальні властивості ма-
тематичних об’єктів (множин, функцій, випадкових величин, динамічних 
систем) та розглядаються деякі застосування теорії фракталів. В роботах 
[5,10] розглядаються методи обчислення розмірності Хаусдорфа-
Безиковича множин канторівського типу, що є спектрами випадкових вели-
чин, представлених знакододатними збіжними випадковими рядами спеціа-
льного виду. В роботі [6] запропоновано приклад динамічної системи, ви-
значеної ланцюговим  представленням дійсних чисел, та досліджено її фра-
ктальні властивості. Робота [12] продовжує вивчення фрактальних власти-
востей моделі руху цін на фондовому ринку, розпочату автором в попере-
дніх статтях. В ній розглянуто відому модель Башельє та досліджено її 
зв’язок з фракталами. 

Робота [7] присвячена новому поняттю –– логарифму з двома осно-
вами. В ній наведено ряд простих «логарифмічних» тотожностей та власти-
востей «біпоказникової» функції та «поліосновної логарифмічної» функції, 
як оберненої до біпоказникової. В XVI столітті незалежно один від одного 
шотландський математик Дж.Нетер і швейцарський математик І.Бюргі при-
йшли до поняття логарифма, якому сучасне означення дав у ХVIII ст. анг-
лійський математик В.Гардієнер. Значний внесок в розвиток теорії логари-
фмів зробив Л.Ейлер. Якщо відкриття логарифмів значною мірою було 
обумовлено розвитком астрономії і стимульовано  необхідністю спрощення 
обчислень, то інтерес до нового поняття «поліосновного логарифма» про-
диктований «практичними» потребами теорії фракталів, яка зараз бурхливо 
розвивається. Є надія, що дослідження білогарифмічної функції будуть 
продовжені, зокрема, в напрямку відшукання аналогу натурального лога-
рифма, встановлення зв’язків білогарифмів з нескінченними рядами і добу-
тками, аналогів розкладів Меркатора: 
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Цікаво було б розглянути поліосновну логарифмічну функцію з комплекс-
ним аргументом тощо. 
          Працьовитий М.В. 
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І.М. Працьовита, студентка 4 курсу фізико-математичного факультету 
НПУ імені М.П.Драгоманова 

 
ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ В.Я. БУНЯКОВСЬКОГО 

 
Чи часто задумуємось ми – люди, які вивчають математику – над 

долею, життям та умовами праці видатних вчених, які відкрили і до-
вели математичні закони, теореми, винайшли символіку чи зробили 
дещо інший, проте важливий внесок у загальний розвиток математич-
ної науки, над тим, скільки часу і зусиль вони витратили на те, щоб 
досягти успіху у своїй нелегкій праці? Ім’я Віктора Яковича Буняков-
ського ми зустрічаємо і у теорії ймовірностей, і у геометрії, і в теорії 
чисел, і у математичному аналізі, і у фізиці. Яким же був цей багато-
гранний математик, що залишив після себе таку багату і важливу для 
розвитку наступних поколінь математичну спадщину? 

Віктор Якович Буняковський  народився 16 грудня  1804 року у 
містечку Бар Могилівського уїзду Подільської губернії в сім’ї підпол-
ковника кінно-польського уланського полку. Матір Віктора мала іно-
земне походження. Раннє дитинство Віктора Яковича  і його двох ста-
рших братів проминуло у рідному містечку Бар. Його батько у 1808 
році під час війни Росії проти Швеції за оволодіння Фінляндією був 
тяжко поранений і помер. Сім’я, яка на той час мешкала в Санкт-
Петербурзі, опинилася у скрутному матеріальному становищі. Матері, 
Вікторії Буняковській, вдалося влаштувати двох старших синів до ка-
детського корпусу. Меншого ж,  Віктора,  взяв у свою сім’ю до Моск-
ви друг і товариш померлого батька, колишній командир полку граф 
Томасов А.П.. Вдова, залишившись без засобів до існування, зверта-
лася за допомогою у 1816, 1818 і 1820 роках до імператриці Єлизавети 
Олексіївни, дружини Олександра І, проте кожного разу отримувала 
відмову.  

Початкову освіту Віктор здобув у  сім’ї графа Томасова  разом з 
його сином вдома, в Москві. У 1820 році обидва юнаки відправилися 
за кордон. Спочатку вони перебували в Кобурзі (Германія), брали там 
приватні уроки, потім навчалися в Лозанській академії (Швейцарія). У 
1821 році вони переїхали до Парижу. Віктор Буняковський одразу  чі-
тко визначився з напрямком (галуззю) свого навчання, він прагнув ви-
вчати математику та її прикладне застосування. Він відвідував лекції з 
математики  і природничих наук у Сорбонні i College de Francе, вчас-
но складав екзамени, знайомився з працями провідних математиків 
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того часу і пробував власні сили у пошуку нових результатів і засто-
сувань в галузі математичної науки.  

Успішне навчання в Паризькому університеті дало можливість 
Віктору Яковичу здобути вчені звання бакалавра, ліцензіата та докто-
ра наук. Напротязі 1824 року Буняковський  успішно подолав дві пе-
рші сходинки наукової кар’єри: 13 березня він отримав ступінь бака-
лавра, а 23 грудня – звання ліцензіата. Трохи менше, ніж за півроку, 
він підготував дві дисертації: з математичної фізики під назвою ”Про 
обертальний рух у середовищі з опором системи площин сталої тов-
щини і певної форми”  і  з астрономії –– ”Про визначення радіус-
вектора  при еліптичному русі планет”. 19 травня 1825 року відбувся 
захист цих дисертаційних робіт. Віктор Буняковський був другим ви-
хідцем з Російської імперії, кому було присвоєно звання доктора ма-
тематичних наук у Франції. У цьому ж році було опубліковано його 
перші наукові праці. Після захисту дисертації В.Буняковський ще 
трохи більше року продовжував вивчати праці провідних математиків 
(у першу чергу великого вченого математичного аналізу Огюстена-
Луї Коші) і у 1826 році покинув Париж добре підготовленим науко-
вцем, який зміг дістатися до найвищих сходинок тогочасної матема-
тичної науки. 

Після повернення з Європи В.Буняковський вирішив оселитися у 
Санкт-Петербурзі. Там він починає вчителювати: 9 квітня 1827 року, 
будучи 22-річним юнаком, він бере на себе обов’язки вчителя вищої 
математики у першому кадетському корпусі, а 29 вересня цього ж ро-
ку – учителя вищої математики і механіки в офіцерському класі мор-
ського кадетського корпусу. Влітку 1830 року він отримує посаду 
професора математики в Інституті корпусу інженерів шляхів сполу-
чення, а трохи згодом – у Гірничому інституті. У цей період своєї пе-
дагогічної діяльності Віктор Якович  видає переклади на російську 
мову найвідоміших книг з математичного аналізу, які виконав ще пе-
ребуваючи у Франції. За це він був двічі нагороджений перстнем ка-
валера ордена Св. Володимира 4 степеня. 

З 1846 року В.Буняковський разом з П.Чебишевим розпочав свою 
професорську кар’єру у Петербурзькому університеті. Він читав лекції 
з аналітичної механіки (за Пуасоном та Остроградським), диференціа-
льного та інтегрального числення за Коші, теорії ймовірностей за сво-
їм текстом. Саме тут він показав себе не лише талановитим педагогом, 
а й прекрасним організатором навчального процесу, неодноразово ви-
конуючи обов’язки декана фізико-математичного факультету. У 1859 
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році Буняковський, бажаючи займатися лише науковою діяльністю, 
залишив роботу в університеті. 

Займаючись виключно математичними дослідженнями, Віктор 
Якович здобув авторитет багатогранного математика, добре обізнано-
го з різними галузями розвитку математики, як автор понад 130 праць 
з математичної фізики, геометрії, теорії чисел, теорії ймовірностей, 
інтегрування алгебраїчних функцій та теорії рядів. 

Виняткову роль для розвитку математичної освіти у Росії відігра-
ли його праці, які служили для створення та вдосконалення російської 
математичної термінології. Перший том – „ Лексику чистої і приклад-
ної математики”, доведений до літери „Д”,  було  видано у 1839 році. 
Ця праця була дуже важливим внеском у російську математичну літе-
ратуру, вплинувши на поліпшення математичної мови, а також закрі-
плення термінології. В.Буняковський видав також низку перекладів з 
французької мови, в тому числі й переклад курсу диференціального та 
інтегрального числення Коші, створив ряд програм для навчальних 
закладів різних типів, написав кілька навчальних посібників з геомет-
рії та арифметики. Програми були створені і розроблені разом з 
М.Остроградським, з яким він почав дружити ще у Франції, а на той 
час дружні стосунки переросли у перспективне співробітництво. 

У 1846 році була опублікована його найважливіша праця – моно-
графія „Основи математичної теорії ймовірностей”. У цій монографії 
вперше було узагальнено і систематизовано все те, що було напрацьо-
вано з теорії ймовірностей та її застосування провідними математика-
ми Європи, починаючи з праць її засновників Паскаля і Ферма, 
з’ясовано низку питань методологічного характеру, досліджено ймо-
вірнісними методами тривалість життя людей різного віку, питання 
страхування, правдивості свідчень і визначення похибки при вимірю-
ваннях. На той час книга знайшла не лише теоретичне, а й практичне 
застосування методів теорії ймовірностей у військовій статистиці, 
страхуванні, демографії. Загалом питанням теорії ймовірностей та ма-
тематичної статистики Буняковський присвятив близько 20 праць, які 
він написав у проміжок часу 1835-1876 рр., причому був з 1858 року 
урядовим експертом з цих питань разом з М.Остроградським. Він сер-
йозно вивчав рух населення та його віковий склад, запропонував ем-
піричну формулу закону смертності, обчислював ймовірні континген-
ти чоловіків призивного віку, виконав розрахунки, що були покладені 
в основу діяльності багатьох кас. В цілому, Буняковський не зробив 
надзвичайних відкриттів і не одержав дуже суттєвих результатів з те-
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орії ймовірностей, проте багато зробив для розвитку цієї галузі мате-
матики в Росії. 

Вся наукова діяльність В.Я.Буняковського просто невіддільна від 
Петербурзької академії наук. Академіки Коллінс, Фусс і Паврот 7 тра-
вня 1828 року рекомендували його кандидатуру на вакантне місце 
ад’юнкта з чистої математики, на яке він був обраний одноголосно. 
Через два роки йому було присвоєно звання екстаординарного, а ще 
через 10 років, у січні 1841 року, –– ординарного академіка. Буняков-
ський разом з Остроградським відіграли важливу роль і зробили ваго-
мий внесок у піднесення авторитету академії на європейський рівень. 

В останній рік життя Петра І була створена Російська академія, 
яка одразу  стала державним закладом і у ній працювали кращі з кра-
щих європейські вчені. Найбільш  визначальним у діяльності всієї 
академії був Леонард Ейлер. Саме через його праці академія зайняла 
важливу нішу у світі. Проте після смерті Ейлера через відсутність ва-
жливих результатів і серйозну конкуренцію з іншими закладами ака-
демія втратила свій авторитет на європейському рівні. Але з приходом 
до академії В.Буняковського і М.Остроградського, а невдовзі й 
П.Чебишева, значення досліджень в галузі математики помітно вирос-
ло і академія відновила свій високий рейтинг на світовій арені. На по-
чатку 1855 року  через хворобу секретаря академії його обов’язки ви-
конував Віктор Якович. 7 квітня цього ж року він вирішив балатува-
тися на цю посаду, але обрали німця фон Міддендорфа. 
В.Буняковський працював у багатьох комітетах, виконував різні важ-
ливі доручення, що свідчить про те, що крім талановитого, досвідче-
ного вченого, він був чудовим організатором та адміністратором. 

У серпні 1863 року В.Я.Буняковський виконував обов’язки, а 8 
квітня вийшов наказ урядового Сенату про офіційне призначення  йо-
го віце-президентом Російської Академії. Після вступу на цю посаду 
йому було присвоєно чин таємного радника, який за „Табелем про ра-
нги” прирівнювався до звання генерал-лейтенанта в армії. Таким чи-
ном  у період часу з 1863 року до 1889 року Віктор Якович керував 
Академією наук, хоча офіційними її керівниками вважались адмірал 
Літке Ф.П. і великий князь Костянтин. 28 січня 1877 року він отримав 
чин дійсного таємного радника. 4 грудня 1875 року фізико-
математичне відділення академії затвердило „Правила про премію та-
ємного радника Буняковського”, згідно з якими вона присуджувалась 
за вагомий внесок у розвиток математичного аналізу або вищої мате-
матики через кожні три роки у розмірі 500 карбованців. 
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Поряд з будівництвом успішної і перспективної кар’єри науковця  
Віктор Якович будував і своє особисте життя. У віці  30-и років він 
одружився на Семеновій Катерині Миколаївні, яка подарувала йому 
шестеро дітей: три сина – Віктора, Володимира, Олександра і трьох 
дочок – Людмилу, Ольгу і Любов.  

З невпинним плином часу,  зважаючи на свій вік та самопочуття, 
В.Буняковський неодноразово подавав клопотання про передачу пов-
новажень віце-президента академії своєму наступнику. Його клопо-
тання нарешті задовольнили і 26 вересня 1889 року урядовий Сенат 
отримав наказ царя, згідно з яким  дійсному таємному раднику Буня-
ковському було надано статусу почесного віце-президента Академії 
наук. Проте недовго довелося Віктору Яковичу називатися почесним 
віце-президентом. 30 листопада 1889 року він помер. 

І хоча вже проминуло багато років з дня смерті 
В.Я.Буняковського, проте й зараз відчувається його присутність на цій 
землі, бо пам’ять  про нього живе у його відкриттях, у його працях. І в 
наш час цей багатогранний вчений захоплює своїм талантом і праг-
ненням до знань, до нових оригінальних відкриттів, проте його пова-
жали і цінували й ті люди, які жили і творили в ту ж епоху, що й Вік-
тор Якович. Про це свідчать різноманітні нагороди та звання, які він 
отримав за своє життя: нагороджений орденами Св. Володимира 4  
степеня (28.12.1832), Св. Анни 3 степеня (31.05.1835), Св. Станіслава 
2 степеня з імператорською короною (16.08.1841), Св. Анни 2 степеня 
901.0801845), Св. Володимира 3 степеня (03.12.1854), Св. Станіслава 1 
степеня (02.08.1856), Св. Анни 1 степеня (01.01.1859), Білого орла (сі-
чень 1871), орденським знаком Св.Анни, прикрашеним імператорсь-
кою короною (915.05.1861), знаком ордена Св. Володимира 2 степеня 
(25.12.1867), алмазними знаками до ордена Св. Олександра Невського 
(18.06.1879), діамантовим перснем (20.05.1827), діамантовим перснем 
(28.09.1831), діамантовим перснем (17.05.1837), золотою табакеркою з 
імператорськими вензелями (01.01.1863), табакеркою з діамантами і 
портретом Його Імператорської Величності (20.12.1871). Він був ко-
леджанським радником (24.12.1838), статським радником (20.11.1839), 
дійсним статським радником (29.12.1851), таємним радником 
(18.03.1866), дійсним таємним радником (28.01.1877). А до дня 50-
річчя докторського ювілею вченого, 19 травня 1875 року, Олександр ІІ 
вручив ювіляру орден Св. Благовірного Великого Князя Олександра 
Невського – один з вищих державних орденів. 
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ДЕЯКІ АКТУАЛЬНІ ЗАДАЧІ І ПРОБЛЕМИ 
СУЧАСНОЇ МАТЕМАТИКИ 

 
1. Ряди Остроградського другого виду. 

Рядом Остроградського другого виду називається кожен чис-
ловий ряд виду: 

...1)1(...1111 1

4321
 

k

k

qqqqq
,    (1) 

де Nqk  , )1(1  kkk qqq .        (2) 
 Лема [9].  Кожне число ]1;0[x  єдиним чином розкладається в 
ряд Остроградського (1) за наступним алгоритмом визначення kq : 

























...
),0(...

...
),0(
),0(

),0(1

11112

2332312

122121

111

kkkkkk qqqq

qqq
qq

xxq








 

причому для ірраціонального числа х сума (1) має нескінченну кіль-
кість доданків, а для ірраціонального –– скінченну. 
 Подання числа x  у вигляді ряду (1) називатимемо ще 2O -
представленням, а натуральні числа )(xqq ii   –– його елементами. Це 
символічно записуватимемо   ...]...[ 212 kqqqOx  ,      (3) 
і називатимемо 2O -зображенням x , а натуральне число )(xqq ii   –– 
i -тим елементом 2O -зображення. 
 Циліндричною множиною рангу k з основою kccc ...21  називатиме-
мо множину всіх x , які можуть бути представлені у вигляді ряду Ост-
роградського другого виду з елементами iii cxqq  )( , ki ,...,2,1 .  
 Можна довести, що циліндрична множина є піввідрізком  (відріз-
ком без одного кінця –– лівого або правого в залежності від парності 
або непарності k ), її позначатимемо 

kccc ...21
 . Довжина циліндричної 

множини обчислюється за формулою  
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Його називатимемо 2O -зображенням x , а число )(xg i  –– i -тим 2O -
символом x . 
 Циліндричною множиною рангу k з основою kccc ...21 , що відпові-
дає  2O -зображенню чисел  ]1;0[x , називається множина  

 Nxgxx ikggcccc kkkk
 

)(,: *
......

*
... 2111

.   (4) 

 2O -представлення чисел дозволяє будувати метричну теорію і 
здійснювати фрактальний аналіз множин дійсних чисел з певними 
властивостями їх 2O -зображень. Цю теорію можна розвивати аналогі-
чно до теорій ланцюговий дробів [19], 1O -представлень [9,3,10,11] і 

Q -зображень [9]. На цьому шляху цікавими є наступні задачі. 
 Задача 1.1 (основні метричні співвідношення). Отримати вираз і 
оцінку відношення довжин циліндрів *

...1 ccc k
  і *

...1 kcc . 
 Задача 1.2. Обчислити або оцінити міру Лебега множин канто-
рівського типу:   NVxgxxVOC igg k

 )(,:],[ *
......2 1

. 
 Задача 1.3.  Визначити (або оцінити) фрактальну розмірність Ха-
усдорфа-Безиковича множини ],[ 2 VOC . 
 Задача 1.4. Встановити тип розподілу випадкової величини 

*
......1 k   з незалежними однаково розподіленими 2O -символами 

свого 2O -зображення. 
 
2. *Q -представлення і розмірність Хаусдорфа-Безиковича [9]. 

 -мірною мірою Хаусдорфа ( -мірою Хаусдорфа) обмеженої 
множини Е простору Rn називається число 









 
 j j

jjEd
EEEdEH

j
:)(inflim)(

)(0



 , 

де )(Ed  ––  діаметр множини E , а інфімум береться за всіма покрит-
тями  jE  множини Е, діаметри елементів яких не перевищують  . 

Число )(00 E  , визначене рівністю 
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   0)(:inf0)(:sup)(0  EHEHE    
називається розмірністю Хаусдорфа-Безиковича множини Е. 
  -міра Хаусдорфа є узагальненням зовнішньої міри Лебега з ці-
лочисельних значень   на довільні додатні. 

Нехай  Nn , 2n , матриця Q qij
*  ,   1,...,1,0  ni , ,...2,1j , та-

ка, що  
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Вираз  (5)  називається  Q* - представленням числа  x ,  а число   
)(xj   — j -м  Q*  - знаком  числа  x . 

 Циліндричною множиною (циліндром) рангу k з основою kccc ...21 , 
що відповідає  *Q -зображенню чисел  ]1;0[x , називається множина  
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Циліндрична множина k -го рангу з основою kccc ...21 , що відпові-
дає  *Q -зображенню чисел  ]1;0[x  є відрізком: 





  

*

1

*

1

*

1 )...1)...(1)(1(......0...00...... , Q
nnncc

Q
cc

Q
cc kkk

. 

Множина всіх циліндричних множин k -го рангу, що відповідає  
*Q -зображенню чисел  ]1;0[x , позначається через )(

*
k

Q
W , а множина 

всіх циліндрів всіх рангів –– через *Q
W . 

За допомогою покриттів з класу *Q
W  можна означити  -міру Ха-

усдорфа *
H   і  розмірність Хаусдорфа-Безиковича *

0 , що відповіда-
ють даному класу покриттів. 

Задача 2. Чи співпадає для довільної множини ]1;0[E  класич-
на розмірність Хаусдорфа-Безиковича )(0 E  з розмірністю Хаусдор-
фа-Безиковича )(*

0 E , визначеною  -мірою Хаусдорфа *
H  для класу 

покриттів циліндричними множинами, що відповідають *Q -
представленню чисел? 
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3. Частота використання цифр в s-адичному представленні чисел   
     і розв’язання рівнянь, які містять функцію частоти цифр [1, 2]. 

Будь-яке число ]1;0[x  можна подати у вигляді: 
s

i
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i k
sx ......

1
21  





 ,       (6) 

де  Ns , 2s , }1,...,1,0{  si .  
 Вираз (6) називається s -адичним представленням числа x , а чис-
ло )(xii    –– i -тою цифрою s -адичного представлення числа x . За-
уважимо, що s -адичне представлення є частковим випадком *Q -
представлення. 

Позначимо через ),( kxNi  кількість цифр " i " в s -адичному розкла-
ді числа x  до k -го місця включно. Якщо границя   

k
kxN i

k

),(
lim


 

існує, то її значення )(xi  називається частотою цифри " i " в s -
адичному представленні числа x . 
 Добре відома теорема Лебега  стверджує, що майже всі ]1;0[x  

мають частоти всіх цифр рівні 
s
1 , а множина чисел, які не мають час-

тоти жодної цифри, є суперфрактальною (тобто має міру Лебега 0 і 
розмірність Хаусдорфа-Безиковича рівну 1). Зрозуміло, що функція 
частоти )(xi  цифри є всюди розривною. 

Задача 3. Знайти всі розв’язки рівняння bkxxi )(  для фіксо-
ваних ki,  і b . 
 
4. Частота використання цифр в s-адичному представленні чисел  
     і перетворення, що зберігають фрактальну розмірність 
    [1, 2, 14, 15]. 
 Перетворення f  простору nR (тобто бієктивне відображення про-
стору на себе) називається перетворенням, що зберігає фрактальну 
розмірність (розмірність Хаусдорфа-Безиковича), якщо для будь-якої  
множини E  і її образу )(' EfE   розмірності )(0 E  і )'(0 E  співпада-
ють. 
 Кажуть, що перетворення  f  простору 1]1;0[ R  зберігає частоту 
s -адичних  цифр x , якщо для довільної цифри i  зображення x   

 )()( xfx ii   . 



 
М.В. Працьовитий 

14  

Очевидно, що функція xxf )(  зберігає частоту s -адичних цифр. 
Задача 4. Довести або спростувати наступні твердження: 
1) перетворення f  відрізка ]1;0[ , яке зберігає фрактальну  

розмірність Хаусдорфа-Безиковича, зберігає також час-
тоту всіх s -адичних цифр майже всіх чисел відрізка 

]1;0[ , за виключенням аномально фрактальної множини; 
2) якщо f  зберігає частоту всіх s -адичних цифр майже 

всіх чисел відрізка ]1;0[ , за виключенням аномально 
фрактальної множини, то f  зберігає розмірність Хаус-
дорфа-Безиковича. 

 

5. Фрактальні системи координат і їх основні задачі [13]. 
 Позначимо через 

kcc ...1
 , }1,0{ Aci , відрізок числової прямої, 

а через 
kcc ...1

  –– інтервал з тими ж кінцями, вважаючи, що завжди 

1...0... 1111
infinf




kk cccc . 
 Нехай  задана система   подрібнюючих розбиттів [0,1]: 

 1010 ,]1;0[  , 
 1010 11111

, iiiii  , Ai 1 ,  … 

 1...0...1...0...... 11111
,

mmmmm iiiiiiiiii  ,  Ai j  , mj ,1 ,    i 
0|| ...1


mii     ( m ) 

 Вона визначає систему координат на [0,1], тобто сукупність 

умов для визначення положення точки. Справді, множина 





1
...1

m
ii m

, 

згідно з аксіомою Кантора, містить одну точку x, яку  природно по-
значити ......1 mii . З іншого боку, для кожної точки відрізка [0,1] існує 
нескінченна послідовність вкладених відрізків  

1i ,  
21ii ,  …, 

miii ...21
 , 

…, які містять цю точку. Те, що  







1
...1

m
ii m

x  

ми  символічно будемо зображати   
 )...()...(1 xixi m

x . 
Таку систему подрібнюючих розбиттів   називатимемо локаль-

но тонкою системою координат на [0,1], скорочено: ЛТСК. 
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 Координатами точки x в ЛТСК     називатимемо впорядко-
ваний набір ,...),...,,( 21 k  такий, що  )...()...(1 xx k

x  . При цьому k  
називається k-тою  -координатою точки x . 
 Відрізок  

mcc ...1
  містить ті точки, що мають перші m  -

координат відповідно рівні  mccc ...,,, 21 . Його називатимемо цилінд-
ричною множиною (циліндром)  m-го рангу з основою mccc ...21 . Легко 
бачити, що для деяких точок (їх зчисленна множина) координати ви-
значаються неоднозначно, оскільки  

  ...1...01......0...10... 11 mm iiii . 
Такі точки називатимемо  -раціональними,  
а інші ––  -ірраціональними. 
 Теорема 1 [13].  Якщо 1   i  2  ––  дві ЛТ системи координат 
на [0,1], то існує єдина неперервна функція розподілу f, яка перево-
дить 1  в 2 . При цьому точка x, яка має координати ,...),...,( 1 k  в 
системі координат 1 , переходить в точку x , яка в системі 2   має 
такі ж самі координати, тобто 

)()( 1
1

2
1 )...()...()...()...( xffx xxxx kk

 
 . 

 Теорема 2 [13]. Образом локально тонкої системи координат 
при неперервному перетворенні f відрізка [0,1] є локально тонка сис-
тема координат. 
 Локально тонка система координат 1  називається фракталь-
ною  системою координат на [0,1], якщо при обчисленні розмірності 
Хаусдорфа-Безиковича довільної підмножини з [0,1] можна обмежу-
ватись розглядом покриттів, які складаються лише з циліндричних 
відрізків 1

1...


m  )( Nm  даної ЛТСК 1 . 

 Наслідок з теореми 2.  Якщо 1  –– фрактальна система ко-
ординат на відрізку [0,1], а f –– неперервне DP-перетворення цього 
відрізка, то f подається у вигляді  

2
1

1
1 )...()...()...()...( )()(   xxxx kk

fxf  , 

де 2  ––  образ 1  при перетворенні  f. 
 Крім задачі визначення положення точки в просторі до основ-
них задач системи координат відносять задачі, які в даній системі ко-
ординат розв’язуються відносно просто і є важливими, оскільки до-
статньо часто зустрічаються в розв’язаннях більш складних задач. На-
приклад, для афінної системи координат до основних відносять задачу 
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визначення координат точки, що здійснює поділ визначеного коорди-
натами кінців відрізка в  заданому відношенні  ; для прямокутної де-
картової системи координат однією з головних задач є визначення 
відстані між точками, заданими своїми координатами. 
 Задача 5.1. Сформувати список основних задач локально тон-
кої та фрактальної системи координат. 
 Задача 5.2. Довести або спростувати твердження: якщо W  –– 
клас подрібнюючих розбиттів відрізка ]1;0[ , що є достатнім для визна-
чення розмірності Хаусдорфа-Безиковича, f  –– неперервна строго 
зростаюча функція, яка зберігає фрактальну розмірність Хаусдорфа-
Безиковича, то клас подрібнюючих розбиттів W  , який містить всі f -
образи відрізків класу W , достатній для визначення розмірності Хау-
сдофа-Безиковича. 
 
6.  Використання барицентричних координат для задання  
     і дослідження фракталів [16]. 
 Барицентричною системою координат на площині називаєть-
ся сукупність умов для визначення положення точки і ототожнення її 
з трійкою дійсних чисел.  

Барицентрична система координат на площині визначається 
довільними трьома точками А, В, С загального положення (тобто та-
кими, що не лежать на одній прямій) і пов’язана з центром ваги (мас) 
системи трьох матеріальних точок (барицентром). При цьому трикут-
ник  АВС називається базисним. 

Трійка чисел ),,(   таких, що 1  , називається барице-
нтричними координатами точки М відносно базисного трикутника 
АВС, якщо М є центром ваги (мас) системи матеріальних точок ),( A , 

),( B , ),( C , тобто               0





MCMBMA  . 
 Задача 6.1. Використовуючи барицентричну систему коорди-
нат, знайти аналітичне представлення кількох самоподібних плоских 
фракталів типу Килима та Серветки Серпінського.  
 Задача 6.2. Дослідити властивості розподілів ймовірностей 
(зокрема, рівномірного) на фрактальних самоподібних множинах, ви-
значених специфікою свого представлення в барицентричних коорди-
натах. 
 
7. Аксіоматична теорія простих чисел [5, 6]. 



 
Деякі актуальні задачі і проблеми сучасної математики 

Студентські фізико-математичні етюди, 2004, №4 17 

 Теорія простих чисел є складовою теорії натуральних чисел, яка 
аксіоматично обґрунтована  (наприклад, аксіоматика Пеано). Природ-
но було б мати аксіоматичну теорію простих чисел, розширенням якої 
була б теорія натуральних чисел. 

Задача 7. Побудувати несуперечливу і незалежну аксіоматику 
простих чисел. 
 
8. Динамічні системи і функції, що зберігають фрактальну розмі-
рність [8, 20]. 

Динамічною системою з дискретним часом називають пару 
),( fX , де X  –– непорожня множина (простір), f  –– відображення X  

в себе. Звичайно, простір X  може бути наділений структурою метри-
чного або топологічного простору. 

Точка  х Х  називається інваріантною точкою динамічної сис-
теми ),( fX , якщо xxf )( . Множина  ХE   називається інваріант-
ною множиною  динамічної системи ),( fX , якщо EEf )( . 

Компактна інваріантна множина E  називається атрактором  
[20]  динамічної системи ),( fX , якщо існує окіл U  множини E  такий, 
що  

...)()( 2  UfUfU ,   EUfEU
i

i 



0
)(, . 

 Задача 8. Описати і вивчити інваріантні точки, інваріантні мно-
жини та атрактори динамічної системи  F],1;0[ , де F  –– функція роз-
поділу випадкової величини з незалежними s -адичними цифрами, яка 
зберігає фрактальну розмірність. Чи є динаміка, породжена функцією 
F  «складною»? В якому розумінні? 

 
9. Сингулярні міри і спектральна теорія операторів [4]. 
 Матриця виду  



















..................

...00

...00

...000

231

120

01

aba
aba

ab

, 

де Rai , Rbk   називається матрицею Якобі. 
 Перетворенням Бореля міри   називається комплекснозначна 
функція  











 z
dzF )()( . 
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 Якщо   –– спектральна міра, то вона має свою матрицю Якобі, 
елементи якої визначаються за встановленим алгоритмом [10]. Пере-
творення Бореля )(zF  міри   пов’язане з матрицею Якобі (відповід-
ної мірі  ) наступною рівністю: 

...)(
)(

)(
)(

1)(

4

2
2

3

2
1

2

2
0

1










bz
aba

abz

a
bz

zF . 

Задача 9.1. Знайти матрицю Якобі перетворення Бореля для 
класичної міри Кантора [9] (міри Салема [9]). Вивчити їх властивості.  

Задача 9.2. Відомо, що спектральна міра   має нетривіальну 
сингулярну компоненту. Встановити властивості їй відповідної мат-
риці Якобі і перетворення Бореля. 

 
10. Нескінченні стохастичні і напівстохастичні матриці [7, 12]. 
 Нескінченною напівстохастичною матрицею називатимемо мат-
рицю виду 
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||||
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22221

11211

nknn

k

k

ij

qqq

qqq
qqq

qQ , 

яка має властивості:   

1) 0ijq ;           2) constcq
n

i
ij 

1
. 

 Якщо 1c , то напівстохастична матриця називається стохасти-
чною. 
 Задача 10. Вивчити властивості, знайти застосування напівстоха-
стичних матриць в алгебрі і теорії ймовірностей за аналогією зі скін-
ченними напівстохастичними матрицями [7, 12]. 
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КАЛОРИМЕТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
УЛЬТРАДИСПЕРСНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ 
СИСТЕМИ SiO2-AgI З ФАЗОВИМИ ПЕРЕХОДАМИ 

 
Досліджено вплив ультрадисперсного 2SiO  та температури на теплофізичні 

властивості ультрадисперсної системи SiO2 - AgI, а саме: теплоємність та парамет-
ри суперіонного фазового (   ) перетворення твердого електроліта AgI  - тем-
пературу cT  та теплоту q  в залежності від зміни вмісту наповнювача AgI . 
Oтримані результати вказують на високий рівень фізичної взаємодії ультрадиспе-
рсного 2SiO  і дисперсного AgI  на межі поверхні їх розділу. Присутність ультра-
дисперсного 2SiO  біля поверхні дисперсного AgI  “пригнічує” проходження про-
цесу фазового перетворення. 

 
Розробка нових матеріалів і технологій є одним з актуальних на-

прямів досліджень, необхідною умовою сучасного розвитку науки і 
техніки. На шляху розвитку нових перспективних матеріалів і техно-
логій актуальним і перспективним серед інших (тонкі плівки, поліме-
рні композиційні матеріали, нанокомпозити) є ультрадисперсні систе-
ми з новими функціональними властивостями на основі речовин з фа-
зовими переходами та активною взаємодією компонентів. 

Вони, як свідчать експериментальні результати учених, є перспе-
ктивними для створення елементної бази нових приладів і матеріалів з 
унікальними властивостями, що з’являються завдяки наявності нерів-
новажних станів, значного впливу поверхневих явищ, активної взає-
модії компонентів. Саме в області фазових нестабільностей (фазові 
перетворення, плавлення, кристалізація та ін.) ефективно можуть роз-
криватися механізм і фізико-хімічні основи взаємодії, функціонування 
наслідків взаємодії компонентів. За високого вмісту компонентів з 
розвиненою поверхнею розділу властивості таких систем можуть іс-
тотно змінюватись у процесі взаємодії при зміні вмісту компонентів. 

Мета даної роботи - дослідити вплив ультрадисперсного 2SiO  та 
температури на теплофізичні властивості ультрадисперсної системи 
SiO2 - AgI, а саме: теплоємність та параметри суперіонного фазового 
(   ) перетворення твердого електроліта AgI  - температуру cT  та те-
плоту q  в залежності від зміни вмісту наповнювача AgI . 

 
Для виготовлення композитів використано: пірогенний діоксид 

кремнію – аеросил марки А-300 (ультрадисперсність - 180-190 нм; 
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г
мS

2
300 ), що відпалювався протягом 2 годин при температурі 

873К; йодид срібла марки "Ч", розмір частинок м610)82(  , форма - 
близька до кубічної. Суміші для приготування зразків AgISiO 2  готу-
вали з порошкоподібної маси. Зразки мали різний вміст наповнювача: 
до кожних 100 мас. частин 2SiO  додавали відповідно 2,5; 5, 10, 20, 50, 
75, 95 мас. частин AgI . 

Дослідження температурних залежностей питомої теплоємності 
)(TfC p   проводили на диференціальному калориметрі Кальве (ДКК) 

в температурному інтервалі C017050  . Питому теплоту фазових пере-
творень ( q ) визначили за площею фігур, що лежать під кривими 

)(TfC p   в області температур фазових переходів, температуру фазо-
вих перетворень – за максимумом кривизни кривої на температурній 
залежності )(TfC p   при фазовому перетворенні. 

На рис.1 а, б представлені результати впливу ультрадисперсного 
2SiO  та температури на теплоємність та параметри фазового переходу 

AgI  - температуру та теплоту    перетворення q  в залежності від 
зміни вмісту наповнювача ( AgI ). Як видно на рисунку теплоємність 
всіх композитів при нагріванні до C0100  зростає, а потім, до темпера-
тури початку фазового переходу AgI  ( C0125 ) темп її наростання змі-
нюється на монотонний. Як показали повторні вимірювання, це 
пов’язано з наявністю в зразках адсорбованої з атмосфери вологи, а 
деяке пониження )(TC p  в інтервалі температур CT 0130100   - імові-
рно, з втратою зв’язаної вологи (гідроксильних груп OH ). Присутність 
ультрадисперсного 2SiO  активно впливає на температуру cT  і теплоту 
фазового переходу q  AgI : за умови вмісту 50, 75 і 95% AgI  темпера-
тура фазового переходу змінюється в межах похибок вимірювань; пи-
тома теплота фазового перетворення ( q ) із зменшенням вмісту AgI  від 
100% до 95, 75, 50, 20% зменшується до 0.058, 0.073, 0.045 і 0.020 
відн. одн. відповідно (див. табл.), а для зразків, що містять 10, 5 і 2,5% 
наповнювача - практично вже майже відсутня кристалічна фаза AgI . 

Таблиця 
c, % 100 95 75 50 20 

q, відн. одн. 0.147 0.058 0.073 0.045 0.020 
 

Все це вказує на високий рівень фізичної взаємодії ультрадиспер-
сного 2SiO  і дисперсного AgI  на межі поверхні їх розділу. Присутність 
ультрадисперсного 2SiO  біля поверхні дисперсного AgI  “пригнічує” 
проходження процесу фазового перетворення. Питання про наявність 
хімічної взаємодії між компонентами системи може бути остаточно 
розв’язане після проведення досліджень методом ІЧ - спекрометрії. 
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Рис.1. Результати впливу ультрадисперсного 2SiO  та температури на теплоєм-

ність та параметри фазового переходу AgI  
 
Зміщення температури фазового переходу в системі AgISiO 2  

має важливе практичне значення для використання в електричних 
схемах автоматизації виробничих процесів. 
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ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РАДІАЦІЙНО 
МОДИФІКОВАНОГО ПОЛІЕТИЛЕНУ 

 
В статті представлені результати експериментальної перевірки впливу 

опромінення на теплофізичні властивості (Ср,λ) поліетилену низької густини. До-
зи поглинання становили 0-0,5 МГр. Аналіз отриманих результатів свідчить про 
структурні перетворення у відповідних зразках. 

 
До теплофізичних характеристик відносять все що характеризує 

тепло-  массоперенос від зміни теплових полів. До теплофізичних ха-
рактеристик теплових процесів відносять теплопровідність, темпера-
туропроводність, теплоємність, об’ємне та лінійне розширення. Ці па-
раметри мають різний фізичний зміст, і тому чутливі до різних проце-
сів молекулярної релаксації. 

Теплопровідність (Вт/(м*К)) за своїм фізичним змістом характе-
ризує здатність тіла передавати енергію. Передача енергії здійснюєть-
ся через взаємодію атомів, атомних груп, частин макромолекул. Тому 
теплопровідність в значній мірі визначається інтенсивністю та харак-
тером міжмолекулярної взаємодії. 

Температуропроводність (м2/с) за своїм фізичним змістом харак-
теризує швидкість вирівнювання температури в тілі. 

З теплофізичних параметрів теплоємність (Дж/(кг*К)) найбільш 
чутлива до зміни інтенсивності молекулярного руху в областях релак-
саційних переходів. 

Дослідження поліетилену (ПЕ), як модельного полімеру при ви-
вченні властивостей, вимагає достатню стабільність їх, в залежності 
від хімічної структури. Це дозволяє вести достатньо строгий матема-
тичний розрахунок прогнозованих властивостей базового та модифі-
кованого полімеру. Однак, в деяких роботах відмічається залежність 
механічних та теплофізичних властивостей ПЕ від його молекулярної 
ваги та розгалуженості, вказується на критичні молекулярні маси, що 
призводять до зміни механізму структуроутворення та ряду властиво-
стей. Нами досліджувався ПЕ низької густини з молекулярною масою 
38 тис. 

Температурна залежність теплопровідності полімерів дає можли-
вість проаналізувати вплив рухливості макромолекул, зміни ступеня 
кристалічності, густини та іонізуючого випромінювання на λ. 

Для неопроміненого ПЕ до 80 ºС спостерігається приблизно лі-
нійне зменшення λ з температурним коефіцієнтом Δλ/ΔТ=9,1*10-4 
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Вт/(м*К2) (рис. 1). В інтервалі 80-85 ºС зменшується, що обумовлено 
очевидно зростанням рухливості на межі аморфних та кристалічних 
областей. Вище 85 ºС  λ зростає, через те що почалось плавлення та 
продавлення зразка. 

Характер залежності λ=f(T) модифікованих зразків ПЕ дозами від 
0,1 до 0,5 МГр, аналогічний залежності для неопроміненого зразка. Зі 
зростанням температури коефіцієнт теплопровідності зменшується. 

Рис.1 
Під дією прискорених електронів змінюється структура поліоле-

фінів на різних рівнях її організації. Звідси випливає, що коефіцієнт 
теплопровідності опромінених зразків буде відрізнятись від λ неопро-
міненого. 

Для ПЕ з поглинутою дозою 0,1 МГр графік залежності λ=f(T) 
знаходиться над графіком, що характеризує базовий зразок і має тем-
пературний коефіцієнт Δλ/ΔТ=11,6*10-4 Вт/(м*К2) (рис.1) до 85 ºС. 
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При Т>85 ºС λ різко зменшується і залишається майже незмінним і 
найменшим з усіх досліджених. 

Те, що λ=f(T) для цього зразка розташована над графіком для ба-
зового зразка свідчить про зростання молекулярної маси внаслідок 
утворення рідкої зшиваючої сітки. Про це ж свідчить і ділянка при 
Т>90 ˚С. 

Питома теплоємність ПЕНГ
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Рис.2 

 Рухливість молекул між жорсткими зшивками висока через те, 
що сітка рідка. При цій же дозі опромінення спостерігається найвище 
значення питомої теплоємності (рис.2 та рис.3), що підтверджує наше 
припущення про високу рухливість молекул рідко зшитого полімеру. 
Те, що залежність Ср=f(T)   при цій дозі зсунута відносно залежності 
для базового зразка, у бік зменшення температури (рис.2), свідчить 
про зменшення розмірів кристалітів, усіх одночасно, оскільки інтер-
вал плавлення ΔТ не змінився (рис.4).  
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Ступінь кристалічності по відношенню до неопроміненого зразка 
зріс (рис.5), мабуть через утворення малих кристалічних новоутво-
рень. 

Зміна питомої теплоємності зразків в залежності від поглинутої дози
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Залежність питомоі теплоти плавлення зразків від 
поглинутоі дози та зміна іі відносно вихідного зразка
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Рис.5 

Для зразка ПЕ з дозою поглинання 0,2 МГр залежність λ=f(T) ле-
жить нижче ніж у базового і має три області Δλ/ΔТ : при 30≤Т<75ºС  
Δλ/ΔТ=4,4*10-4 Вт/(м*К2);  при 75≤Т<105 ºС  Δλ/ΔТ=8,3*10-4 
Вт/(м*К2); при Т>105 ˚С  λ≈const. Те що Δλ/ΔТ для цього зразка мен-
ше ніж у вихідного, очевидно пояснюється компенсацією розсіювання 
фононів на зшивках, зменшенням рухливості макромолекул при наяв-
ності зшивки. Такий характер температурної залежності λ свідчить 
про різний вплив зшивання макромолекул в аморфних і кристалічних 
областях на перенос тепла. Згідно деяких робіт, зшивання переважно 
відбувається в аморфних областях полімерів. Через це, при малих по-
глинутих дозах на температурну залежність теплопровідності основ-
ний вплив мають здійснювати кристалічні області. Залежність Ср=f(T) 
для цього зразка, трохи зсунута по відношенню до залежності для зра-
зка з дозою поглинання 0,1 МГр у бік зростання температури через 
незначну докристалізацію (рис.2). Інтервал плавлення збільшився 
(рис.3), що можна пояснити вирівнюванням розмірів кристалічних об-
ластей по об’єму зразка. λ  для цього зразка при Т>90˚С має значення 
більші ніж має попередній, це свідчить про зменшення рухливості че-
рез збільшення кількості зшивок. Це ж можна сказати розглядаючи 
залежність Ср=f(D) (рис.3). Ступінь кристалічності зростає (рис.5). 

При дозі поглинання 0,3 МГр ступінь кристалічності полімеру 
зменшується і стає таким же як і у базового зразка (рис.5). Те, що пік 
плавлення лежить лівіше від піку базового зразка, очевидно можна 
пояснити невеликими розмірами кристалітів та достатньою для зрів-
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няння їх кількістю. Рухливість, як видно з рис.3 при плавленні незна-
чна, (така ж приблизно як і у попереднього зразка) та нижче ніж у ба-
зового. 

При дозі поглинання 0,4 МГр залежність λ=f(T) має три ділянки, 
для яких Δλ/ΔТ має різні значення: при 25≤Т<70˚С  Δλ/ΔТ=5*10-4 
Вт/(м*К2);  при 70≤Т<100 ˚С  Δλ/ΔТ=15*10-4 Вт/(м*К2); 
при Т>100˚С  λ≈const. Можливо, це пов’язано з переходами макромо-
лекул при підвищенні температури від однієї конформації до іншої, 
ослабленням міжмолекулярних напружень. При Т>90˚С λ має найбі-
льше з усіх зразків значення. Це означає що рухливість найменша че-
рез густу сітку. Зростання при цій дозі Ср можна пояснити пластифі-
куючою дією низькомолекулярних фракцій, появою додаткових сту-
пенів вільності. Те, що інтервал плавлення найбільший з усіх (рис.3), 
означає, що кристаліти, які є, схожі за розмірами один на одний і рів-
номірно розподілені по всьому об’єму. Ступінь кристалічності знову 
зростає і досягає свого максимального значення. 

При дозі 0,5 МГр λ=f(T) має дві ділянки при 25≤Т<100˚С  
Δλ/ΔТ=8*10-4 Вт/(м*К2) та  при Т>100˚С  λ≈const. На першій ділянці 
температурного інтервалу дослідження, λ має найменше значення з 
усіх досліджуваних зразків (рис.1). Це можна пояснити розсіюванням 
фононів на дефектах-зшивках, зменшенням довжини їх вільного про-
бігу. Зсунення піку Ср в бік зменшення Т, свідчить про зменшення 
розмірів існуючих кристалітів, а те що ступінь кристалічності не змі-
нився означає, що поряд з деструкцією все ще йде зшивання в аморф-
них областях. 

Подальше збільшення дози має привести до переважання проце-
сів деструкції. 

Під дією прискорених електронів руйнуються в першу чергу най-
більш дефектні кристали, структура стає однорідною, розсіювання 
фононів з підвищенням температури відбувається на статистичних, 
термічних коливаннях густини. Змінюються пружні властивості полі-
меру. 

Таким чином, змінюючи ступінь структурної перебудови можна 
регулювати властивості, зокрема теплофізичні, для отримання полі-
мерних систем з прогнозованими властивостями. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ТА МОДЕЛЬ У ПРОЦЕСІ 
ПІЗНАННЯ ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ 

В роботі показано важливість використання моделей при вивченні шкільно-
го курсу фізики. Мета даної роботи – розкрити сутність методу моделювання, при 
використанні якого яскраво виявляється діалектичний характер пізнання 
об’єктивної істини; з’ясувати дидактичні можливості цього методу в шкільному 
курсі фізики, показати його методологічне та світоглядне значення. В роботі 
окремо вказую на дидактичні можливості методу моделювання в шкільному курсі 
фізики, на реалізацію принципу доступності за допомогою зазначеного методу, 
чим і розкриваю актуальність цієї теми. На прикладах аргументую важливість, 
значимість методу моделювання для пізнання фізичних явищ і процесів, форму-
вання понять і уявлень фізичної картини світу. 
 

Потреби розвитку нашого суспільства вимагають якісного поліп-
шення підготовки майбутніх вчителів фізики. Особливо важливо це 
тепер, коли перебудовуються зміст, форми і методи шкільної освіти.  

Поряд з питанням розробки технології пізнання фізичної картини 
світу – одне  з актуальних питань при професійній підготовці фахівців 
з фізики – не менш актуального значення набуває питання його мето-
дології, основними завданнями якої мають стати аналіз способів 
отримання адекватної інформації про перебіг пізнавального фізичного 
процесу, розкриття змісту категорій і понять дидактики, діалектичних 
зв’язків між ними та зведення наукових знань (дії, принципи, поняття, 
факти) у єдино логічно завершену систему. 

Методологія пізнання – це вчення про принципи побудови, фор-
ми і способи  науково-пізнавальної діяльності. [1]. Питання методоло-
гії пізнання – одне з найбільш актуальних питань у фізиці, підґрунтям 
якого є методологічна грамотність учителя і вченого в тлумаченні фі-
зичних явищ і процесів. Вона визначається, з одного боку, як саме він 
виконує роль дослідника процесу пізнання, з іншого – тим, на скільки 
він проникається розумінням сутності навчально-пізнавального про-
цесу і на цьому підґрунті розвиває власну педагогічну майстерність. 

Методологічною основою фізики є діалектичний матеріалізм, 
який ґрунтується на таких засадах: спостереженні явищ в природному 
вигляді; експерименті, коли досліджуване явище штучно відтворю-
ється в лабораторних умовах; теоретичному узагальненні даних спо-
стереження та експерименту. Критерієм достовірності  встановлених 
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закономірностей є практика. Процес пізнання йде від живого спогля-
дання до абстрактного мислення, і від нього до практики. Наприклад, 
за допомогою спостереження були відкриті закономірності руху пла-
нет Сонячної системи, закон вільного падіння, закон прямолінійного 
поширення світла, всесвітнього тяжіння та ін. Проте швидкість світла, 
швидкість звуку, тобто кількісні визначення фізичних величин або 
процесів, як правило, не можуть обійтись без спеціально поставле-
ного експерименту чи теоретичного узагальнення. В сучасній фі-
зиці, як правило, всі методи дослідження використовуються в 
комплексі як такі, що доповнюють один одного. 

У фізиці користуються такими філософськими категоріями як гі-
потеза, закон, теорія, а також методами пізнання – абстракцією, мо-
деллю. Процес пізнання у фізиці, як і в іншій галузі знань, починається 
із спостережень явища в природних умовах або в спеціально постав-
леному експерименті. В результаті узагальнення даних експерименту 
чи спостереження висувається наукове передбачення для пояснення 
існування того чи іншого факту або явища, тобто висувається гіпоте-
за. Якщо гіпотеза при логічному її розвитку призводить до наслідків, 
які підтверджуються дослідом, то вона стає законом або науковою те-
орією. Фізичні закони встановлюються на основі узагальнення дослі-
дних даних і виражають об'єктивні закономірності, які існують у при-
роді. Фізична теорія виражається системою основних ідей, які об'єд-
нують дослідні дані і відбивають об'єктивні закономірності природи. 

Сьогодні не можна говорити про повноцінну підготовку вчителя 
фізики без глибокого засвоєння ним методів наукових досліджень. 
Пошуки способів і методів викладання, що відповідали б сучасним 
вимогам науково-технічного прогресу, заставляють звернути увагу на 
загальні методологічні проблеми викладання. Це означає, що розробка 
перспективних методів і окремих методик повинна проводитись не 
лише на досягненнях відповідних наук і загальних принципах дидак-
тики, але й на досягненнях загальної методології науки, логіки науко-
вих досліджень.[6]. 

Метод – (з грец. – шлях дослідження, пізнання, теорія, вчення) – 
форма практичного і теоретичного засвоєння дійсності, яка вихо-
дить із закономірностей руху об’єкта, що вивчається; система регу-
лятивних принципів практичної, теоретичної чи пізнавальної діяльно-
сті. [1]. Для пізнання фізичних явищ і процесів користуються різними 
методами пізнання: абстракції, методи узагальнення, інваріантів та ін. 

Ознайомлення учнів середньої школи з методами наукових дослі-
джень в нерозривному зв'язку з вивченням змісту фізики не лише 
сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, а й закономірно 
призводить до розкриття відповідних питань методології науки. Трак-
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туючи фізичні явища і методи їх дослідження з погляду діалектичною 
матеріалізму, вчитель тим самим підводить учнів до деяких висновків 
і узагальнень філософського характеру. Такі узагальнення можуть 
принести значну користь у виховному процесі, якщо вони будуть не 
штучним поєднанням філософії і фізики, а органічно пов'язаними з 
конкретними питаннями навчальної програми. 

Важливо, щоб учні в процесі вивчення шкільного курсу фізики 
усвідомили, що наукове дослідження цілеспрямоване; що головним 
завданням науки є не лише відкриття фактів і явищ об'єктивної дійс-
ності, а й встановлення між ними причинних і закономірних зв’язків; 
що наука — це система знань у вигляді понять, законів, теорій. Дослі-
джуючи відповідні об'єкти, вчені користуються різними методами на-
уки. Вибір методів наукового пізнання залежить від поставлених за-
вдань, специфіки досліджуваного об'єкта й умов, у яких проходить 
його вивчення. Для успішного використання цих методів треба знати 
їх сильні і слабкі сторони, межі застосування, співвідношення між су-
б'єктивним і об'єктивним тощо. Програма середньої школи не відво-
дить спеціального часу для ознайомлення учнів з методами наукових 
досліджень. Ця проблема має бути в полі зору вчителя протягом усіх 
років навчання фізики в середній школі. 

Експеримент має вирішальне значення для пізнання навколиш-
ньої природи: по-перше, як первинне джерело пізнання і, по-друге, як 
критерій істинності гіпотез, теорій. В свою чергу без теорії та її 
спрямовуючих ідей ефективність та результативність наукового екс-
перименту значно нижчі. Теорія відповідальна за стрункість розвитку 
галузі знань, стимулює потребу в експерименті, особливо в наш час, 
коли обсяг нових знань лавинно наростає. Фізичний експеримент і 
теорія на сучасному рівні дослідження складають органічну єдність і 
реалізацію дидактичного принципу доповнюваності, чим забезпечу-
ють ефективність процесу пізнання явищ природи, і, особливо, явищ 
мікросвіту. 

Отже, з'ясовуючи з учнями роль експерименту в підтвердженні 
відповідних теоретичних наслідків або розкриваючи його значення в 
розвитку нових теорій, слід наголосити, що експеримент тісно пов'я-
заний з теоретичними положеннями. Так, наприклад, наукові експе-
риментальні дослідження можливі завдяки використанню певної су-
купності вимірювальних приладів, які в свою чергу розроблені на ос-
нові відповідних теорій. Результати експерименту осмислюються, ма-
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тематично обробляються, узагальнюються, враховується теорія похи-
бок. 

Фізичний експеримент у навчальному процесі, подібно науково-
му експерименту у фізичній галузі науки, сприяє пізнанню природи та 
формуванню нових уявлень про явища і процеси, закони і закономірно-
сті їх перебігу. Відтак, на всіх етапах удосконалення фізичної освіти в 
школі навчальний експеримент був і понині складає основу навчаль-
но-виховного процесу, як невід’ємна складова змісту та методики на-
вчання фізики, як основний метод пізнання і навчання. 

 Сучасна фізика має ряд фундаментальних теорій, які охоплю-
ють окремі розділи, спрямовують їх розвиток (механіка тяжіння Нью-
тона, електромагнітна теорія Максвелла, теорія відносності Ейнштей-
на, квантова теорія). Вони диференціюють наукові досягнення, визна-
чають роль і місце фундаментальних положень, ключових ідей і зако-
нів за їх значеннями та можливостями, тобто виокремлюють головне 
і другорядне. Виділення фундаментальних положень на сучасному рі-
вні розвитку знань є необхідною умовою викладання навчального ма-
теріалу, що й забезпечує принцип  доступності сприйняття знань. 

Серед узагальнених методів пізнання явищ навколишнього світу 
можна виділити метод інваріантів, під яким розуміється єдиний під-
хід (метод, алгоритм) до розв’язання завдань, що відносяться до різ-
них галузей знань, явищ, процесів, незалежно від специфіки конкрет-
ного навчального матеріалу одного або різних навчальних предметів. 
Прикладами інваріантів є: метод „ДІ”; рівняння, що виражають тео-
рему Остроградського-Гаусса; система рівнянь Максвелла, закони 
збереження, симетрії та ін. Вони допомагають впорядковувати, кла-
сифікувати, виділяти найбільш важливе, фундаментальне в явищах і 
об’єктах серед загального, другорядного. 

При встановленні закономірного зв’язку між фізичними величи-
нами, законами і теоріями  користуються спрощеними схемами – мо-
делями досліджуваних явищ.  

Модель – речова, знакова або уявна (мислена) система, що від-
творює, імітує чи відображає принципи внутрішньої організації чи 
функціонування, певні властивості, ознаки чи характеристики 
об’єкта дослідження (оригіналу), безпосереднє вивчення якого немо-
жливе, ускладнене і може змінити цей об’єкт у пізнавальному процесі 
з метою одержання нових знань про нього [1]. Модель містить у собі 
найважливіші, найістотніші для даної задачі риси, властивості або па-
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раметри досліджуваного об’єкта. Вона абстрагується від неістотного, 
другорядного. Модель – це деяка ідеалізація дійсності, деяке спро-
щення. Проте ступінь спрощеності може з часом змінюватися, в зале-
жності від вимог поставлених завдань. 

Наприклад, вивчаючи реальний газ ми користуємося моделлю 
ідеального газу. Бойль і, незалежно від нього, Маріотт встановили, що 
тиск газу даної маси при сталій температурі залежить лише від об’єму 
самого газу. Згодом було встановлено, що реальні явища проявляють 
значно складніші властивості. Тиск реального газу, крім того, зале-
жить від багатьох факторів: його температури, розмірів молекул, сили 
взаємодії між ними на відстані та ін. Отже, вчені врахували лише 
один бік цього явища, абстрагувалися від інших факторів, які в біль-
шості за деяких умов неістотні. Так була створена модель ідеального 
газу. Якщо газ розрідити, його молекули перебуватимуть одна від 
одної на досить далеких відстанях і силами, потенціальною енергією 
взаємодії на відстані між ними в такому випадку можна знехтувати. 
Крім того, молекули ідеального газу мають й інші особливі власти-
вості: вважається, що вони абсолютно пружні, мають форму кулі та 
є точковими. 

Отже, ідеальний газ — це система, що складається з молекул і 
задовольняє такі вимоги: а) сили взаємодії між молекулами зво-
дяться лише до абсолютно пружних ударів між ними; б) молекули 
газу настільки малі, що їх власним об'ємом (порівняно з об'ємом 
самого газу) можна знехтувати; від одного співудару до другого во-
ни рухаються рівномірно, ніби за інерцією. 

Модель ідеального газу виявилася в науці досить результатив-
ною. Використовуючи основні фізичні закони і математичний апа-
рат, на її основі встановлено рівняння стану ідеального газу p V =


m R T , виведено основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії 

p=1/3n0mv2. Із них як наслідки випливають експериментальні газові 
закони Бойля-Маріотта, Гей-Люссака, Шарля, Дальтона, Авогад-
ро). Цим підтверджується “живучість” відповідних моде-
льних уявлень. Крім того, важливо наголосити, що основне 
рівняння молекулярно-кінетичної теорії і деякі висновки з нього 
встановлюють закономірні зв’язки між середнім значенням відпо-
відних характеристик молекул і макроскопічними параметрами си-
стеми, яку вони становлять, що має велике значення для пізнання 
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відповідних явищ мікросвіту. Так, наприклад, з рівняння р = п0kТ, яке 
є одним з наслідків основного рівняння молекулярно-кінетичної тео-
рії, можна визначити п0 (кількість молекул в одиниці об'єму), якщо 
будуть відомі такі макроскопічні параметри системи, як тиск і темпе-
ратура, обґрунтувати статистичний зміст понять температури і тиску, 
межі їх застосування. 

При стисненні газу за певних умов силами взаємодії між молеку-
лами вже не можна знехтувати. Крім того, починає проявляти себе 
власний об'єм молекул, який ми не враховували за звичайних (атмо-
сферних) тисків. Тому замість рівняння М е н д е л є є в а-

Кл а п е й р о н а ( V =

m R T ) треба використовувати вже рівняння 

В а н  д е р  В а а л ь с а : RTm
V
ampbmV
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2

, в якому внесені  

поправки на тиск і власний об'єм молекул. Внутрішня енергія га-
зу за таких умов залежатиме не лише від кінетичної енергії моле-
кул, а й від потенціальної енергії їх взаємодії. Рівняння Ван дер Ваа-
льса цікаве тим, що воно в більш повній мірі враховує основні вла-
стивості реальних газів і є однією з форм їхньої  математичної моде-
лі. Однак, точність розрахунків, виконаних на основі цього рівняння, 
не завжди забезпечує вимоги сучасної техніки. Тому, залежно від змі-
сту поставленого завдання, використовують рівняння реальних га-
зів, за допомогою яких розв’язуються фізичні (технічні) завдання, в 
них враховуються ті властивості газу, які в даній задачі найісто-
тніші. У науці відомо десятки рівнянь,  що описують поведінку ре-
альних газів. Кожне з них найбільш точно описує поведінку реально-
го, але лише певного сорту газу (групи газів), залежно від умов, у яких 
він перебуває. Однак рівняння Ван дер Ваальса має значну перевагу 
над ними, що пов’язана з широкими межами його застосування: 
воно застосовне до конденсованого (рідкого) стану речовини і, що 
особливо важливо, – до перехідного стану “рідина-газ”, оскільки 
дає можливість досліджувати властивості речовин в критичному 
стані. 

„Модель – це мислено уявна або матеріально реалізована систе-
ма, яка відображаючи або відтворюючи об’єкт дослідження , здатна 
замінювати його так, що її вивчення дає нам нову інформацію про цей 
об’єкт”(Штофф В.О., [7]). 
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Метод пізнання, який оперує науковими моделями, називається 
методом моделювання. Моделювання – складний діалектичний про-
цес. Зазначений метод є своєрідним інструментом у наукових дослі-
дженнях з фізики, невід’ємною складовою частиною науки фізики. 
Глибоке ознайомлення з методом моделювання дає можливість зрозу-
міти логічну основу розвитку фізичної науки. Так, Максвелл на I етапі 
створення своєї теорії електромагнітного поля широко використовував 
механічні моделі, що дозволили обґрунтувати його існування на най-
вищому теоретичному рівні. Велику увагу моделям приділяли 
В.Томсон, Г.Лоренц, Г.Герц та інші видатні фізики. Нільс Бор, вивча-
ючи механізми передачі енергії в атомі, запропонував модель ядра у 
вигляді краплі рідини [4]. Згідно з запропонованою моделлю, збудже-
ному стану ядра атома відповідає нагріта крапля, тобто явище радіоак-
тивності зіставляється з явищем випарування рідини. Під час випаро-
вування частинка рідини перемагає сили молекулярної взаємодії. Ана-
логічно протон або -частинка, вилітаючи за межі ядра, має подолати 
сили, що цементують ці частинки в ядрі. Пізніше Бор цю мислену мо-
дель доповнив матеріальною (речовою). У чашкоподібну заглибину 
стола помістив стальні кульки. Самі по собі вони не могли викотитися 
із неї. Але якщо опустити в заглибину ще одну кульку, то решта почи-
нала переміщуватися, а іноді одна з них викочувалася назовні. За до-
помогою краплинної моделі ядра вченим вдалося теоретично пояснити 
основні риси ядерної ланцюгової реакції, передбачити нові явища [4]. 

В умовах науково-технічного прогресу ми не завжди можемо ко-
ристуватися моделями як готовим засобом пізнання в його заверше-
ному вигляді. Вона здебільшого є результатом тривалого пошуку, до-
слідження, удосконалення. Відомі факти, коли теорія передувала мо-
делі. У цьому випадку модель була потрібна, щоб з’ясувати відповідні 
положення абстрактних теорій. Так, наприклад, під впливом успіху 
релятивізму квантово-електродинамічних досліджень окремі фізики 
виходили з того, що елементарні частинки – це точкові тіла, які не 
мають структури. Але з розвитком так званої теорії нелокальних фак-
тів такі погляди почали піддаватися критиці. Виникла потреба пере-
глянути положення і створити нові модельні уявлення про структуру 
елементарних частинок [4]. 

У процесі розвитку науки одна модель може бути замінена ін-
шою, досконалішою. Це відбувається, зокрема, тоді, коли з’являються 
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нові наукові факти, які вже не можна пояснити за допомогою старої 
моделі, а, отже, і теорії, за якою  було створено цю модель. 
Дидактичні можливості методу моделювання в шкільному курсі 
фізики 

Соціально зумовлена потреба готувати випускників середньої 
школи до праці в умовах науково-технічного прогресу вимагає від 
учителя такої форми навчально-виховної діяльності, яка забезпечила 
б насамперед високу інтенсифікацію навчального процесу і сприяла б 
вихованню в учнів фізичного мислення. Такий підхід до викладання 
фізики дає змогу в свою чергу сформувати в молоді вміння і навички 
самостійно поглиблювати свої знання, відбирати з величезного пото-
ку наукової інформації найважливіше, самостійно ставити завдання і 
творчо їх розв’язувати. У вирішенні цієї навчально-виховної пробле-
ми велике значення має, серед інших засобів навчання, використання 
елементів методу моделювання. По-перше, метод моделювання не-
розривно пов’язаний з розвитком фізичної науки, з її змістом. Він був 
і залишається своєрідним інструментом дослідження складних фізич-
них явищ і процесів. Тому вивчення шкільного курсу фізики не може 
проходити у відриві від самого методу моделювання як наукового ме-
тоду пізнання. По-друге, метод моделювання, завдяки своїм специфі-
чним особливостям, ще зарекомендував себе як досить ефективний 
засіб навчання, який може бути реалізований групою словесних, де-
монстраційних або практичних методів навчання. Саме друга можли-
вість стосується діяльності самого вчителя фізики. 

Навчальну модель слід розуміти як систему. Вона може бути ма-
теріальною або мисленою. Використання матеріальних моделей на-
лежить до практичної діяльності людини, а саме, в реальному експе-
рименті, тоді як мислені є, як правило, першим кроком на шляху до 
створення відповідної теорії. Останні лежать в основі мисленого екс-
перименту. Матеріальні – здебільшого, створює людина, використо-
вуючи їх для наукових чи навчальних цілей. Але після того як побу-
довані, вони починають функціонувати за певними законами.  

Мислені моделі є в підручниках з фізики для середньої школи. 
Вони використовуються у механіці – матеріальна точка, абсолютно 
тверде тіло, моделі простору і часу та ін.; в молекулярній фізиці – мо-
дель ідеального газу, „вільного” електрона, ідеальної не стисливої рідини 
та ін.; в ядерній фізиці – краплинна модель ядра, в теорії відносності – 
модель рухомого прозорого вагона  та ін. 
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Необхідність застосовувати мислені моделі в навчанні зумовлена 
складністю процесу пізнання відповідних фізичних явищ. Ці моделі за 
допомогою чуттєво-наочних елементів створюють в учнів образ наочної 
мисленої картини об’єкта вивчення, є носіями його інформації, початко-
вим етапом формування фізичних понять. Крім того, вони лежать в ос-
нові мисленого експерименту, який часто-густо використовують і в курсі 
фізики середньої школи.  

Можливість методу моделювання слід розкривати учням у тісному 
зв’язку з вивченням фактичного матеріалу, показати його використання 
там, де не можна застосувати інші методи. Початкові уявлення про еле-
менти методу моделювання можна подати учням уже на перших уроках 
фізики VII класу, де йдеться про фізичні явища, спостереження і досліди. 
Вже в першій темі „Початкові відомості про будову речовини” учні VII 
класу  дістають поняття про молекули на основі модельних уявлень (на 
уроці використовують модель хаотичного (броунівського) руху моле-
кул). Отже, формування уявлень про моделювання вже на першому сту-
пені вивчення фізики є об’єктивною необхідністю. На конкретних при-
кладах слід показати учням, що моделі розвиваються, змінюються, уточ-
нюються (моделі простору, атомної та ядерної фізики). Такий аналіз ево-
люції моделей має велике методологічне значення. Він сприяє форму-
ванню в учнів діалектико-матеріалістичного розуміння процесу розвитку 
пізнання, запобігає виникненню в них догматичних поглядів на науку як 
на систему незмінних ідей, понять, принципів.  

Отже, методологія процесу пізнання фізичних явищ покликана 
задавати методологічні орієнтири (моделі, схеми), які є загальними 
для перебігу реального пізнання і які сприяють виробленню у вчителя 
цілісної картини функціонування пізнавального процесу в конкретно-
му інтелектуально-культурному середовищі. Саме тому серед проце-
дур методології процесу пізнання фізичних явищ слід назвати вияв-
лення й аналіз емпіричного матеріалу, побудови моделей й онтологіч-
них картин пізнавального навчання, оцінювання евристичних можли-
востей методологічних схем і моделей, що вироблені вченими і вчи-
телями особисто і сумісно, з’ясування меж ефективного використання 
розроблених ідей, засобів і методів пізнання. Вибір останніх залежить 
від поставлених завдань, специфіки досліджуваного об’єкта й умов, в 
яких проходить його вивчення. Великі потенційні можливості має 
комп’ютерне моделювання. 
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СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ 
ШИФРУВАННЯ RSA 
 
Стаття присвячена огляду деяких сучасних криптосистем і запропоновано 

опис та приклад роботи програми шифрування і дешифрування даних, на основі 
системи RSA,  розроблених автором, в яких поєднані методи шифрування з за-
критим та відкритим ключем а також один із варіантів вирішення проблеми час-
тотного криптоаналізу 

 
Широке застосування комп’ютерних технологій в автоматизова-

них системах обробки інформації та керування привело до загострен-
ня проблеми захисту інформації, що циркулює в комп’ютерних сис-
темах, від несанкціонованого доступу. Захист інформації в 
комп’ютерних системах володіє рядом специфічних особливостей, 
пов’язаних з тим, що інформація не є жорстко пов’язаною з носієм і 
може легко й швидко копіюватися і передаватися по каналах зв’язку. 
Відома дуже велика кількість способів зміни інформації, які можуть 
бути реалізовані як з боку зовнішніх, так і з боку внутрішніх поруш-
ників. 

Виникнення глобальних інформаційних мереж типу Internet є ва-
жливим досягненням комп’ютерних технологій, однак, з Internet 
пов’язана значна кількість комп’ютерних злочинів. Але заборона на їх 
використання була б консервативним і недемократичним кроком. 

Результатом досвіду використання мережі Internet є виявлення 
слабкості традиційних механізмів захисту інформації і відставання в 
застосуванні сучасних методів. Криптографія надає можливість забез-
печити безпеку інформації в Internet, і зараз активно ведуться роботи 
із впровадження необхідних криптографічних механізмів у цю мере-
жу. Не відмова від прогресу в інформатизації, а використання сучас-
них досягнень криптографії – ось стратегічно правильне рішення.  

Володіння основами криптографії в інформаційному суспільстві 
об’єктивно не може бути привілеєм окремих державних служб, а є не-
обхідною потребою для науково-технічних працівників, що застосо-
вують комп’ютерну обробку даних або розробляють інформаційні си-
стеми. 

Захист комп’ютерних даних від несанкціонованого доступу, змі-
на та знищення інформації в наш час є серйозною соціальною про-
блемою.  

Застосовуються різні підходи до розв’язання цієї задачі: 
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 Поставити між зловмисником і даними в комп’ютері не-
переборний бар’єр, тобто виключити саму можливість доступу до да-
них шляхом фізичної ізоляції комп’ютера з даними, застосування апа-
ратних ключів захисту і т.п. Такий підхід надійний, але він ускладнює 
доступ до даних і легальним користувачам, а тому поступово відхо-
дить в минуле. 

 Поставити між зловмисником і даними в комп’ютері логі-
чний бар’єр, тобто перевіряти наявність прав на доступ до даних і 
блокувати доступ при відсутності таких прав. Для цього застосову-
ються різні системи паролів, реєстрація та ідентифікація користувачів, 
розмежування прав доступу і т.п. Практика показує, що боротьба між 
«хакерами» і модулями захисту операційних систем не завершується 
повною перемогою тієї чи іншої сторони. 

 Зберігати дані таким чином, щоб вони могли «самі за себе 
постояти». Інакше кажучи, так закодувати дані, щоб навіть одержав-
ши їх, зловмисник не зміг би завдати шкоди.  

Нехай задана скінченна множина А = {а1,... ,ап }, що називається 
алфавітом. Елементи алфавіту називаються буквами. Послідовність 
букв називається словом. Множина всіх слів в алфавіті А позначається 
А*. Якщо слово α= а1 . . .ак  А*, то кількість букв у слові називається 
довжиною слова. 

Нехай задані алфавіти А = {а1,... ,ап }, В = {b1,...,bm } і функція        
F: S → В*, де S – деяка множина слів в алфавіті A, S   А*. Тоді функ-
ція F називається кодуванням, елементи множини S – повідомленнями, 
а елементи  β= F(α), α  S, β  В* — кодами (відповідних повідом-
лень). Обернена функція F -1 (якщо вона існує!) називається декоду-
ванням. 

Кількість букв в алфавіті В позначається |B|, якщо |B|= т, то F на-
зивається кодуванням розрядності т. Найпоширеніший випадок В = 
{0,1} – двійкове кодування.  

Шифрування – це кодування даних з метою захисту від несанкці-
онованого доступу. 

Галузь знань про шифри, методи їхнього створення й розкриття 
називається криптографією (або тайнописом). 

Основна вимога до шифру полягає в тому, щоб його розкриття (а 
також шифрування) було можливе тільки при наявності санкції, тобто 
деякої додаткової інформації (або пристрою), що називається ключем 
шифру. Процес відновлення повідомлення без ключа називається де-
шифруванням. 

Властивість шифру протистояти розкриттю називається крипто-
стійкістю (або надійністю) і вимірюється складністю алгоритму де-
шифрування. 
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Класичними прийнято називати методи шифрування, які застосо-
вувалися до появи електронних інформаційних технологій. Як прави-
ло, в класичних шифрах виконуються операції над знаками (символа-
ми) алфавіту вихідного тексту. Заміна символів вихідного тексту t на 
знаки шифру с може бути здійснена двома способами: потоковим і 
блоковим. У першому випадку знаки ti по черзі замінюються на ci  від-
повідно до деякого алгоритму. 

Розкриття шифртекстів, отриманих за допомогою одноалфавітної 
підстановки, здійснюється шляхом вивчення частоти появи знаків у 
криптограмі, що збігається із частотою появи символів вихідного ал-
фавіту у відкритому тексті. Відомо, що  всі природні та штучні мови 
мають характерну частоту повторень букв і допоміжних знаків. До-
слідження частотності знаків шифру – частотний криптоаналіз є ефек-
тивним способом відновлення інформації незалежно від конкретно 
обраного алфавіту підстановки. Цей метод криптоаналізу може бути 
застосований, якщо довжина перехопленої частини шифрованого тек-
сту перевищує деякий критичний розмір Vc, для якого буде проявля-
тися частотна структура вихідного тексту. Для природних мов крити-
чний розмір не перевищує декількох десятків знаків. 

 У загальному випадку алгоритм шифрування складається таким 
чином, щоб результат перетворення залежав від секретного ключа й 
поточного вхідного знака ti. При блоковому шифруванні кілька сим-
волів (t1 ,t2 ,…,tn) перетворюються одночасно в групу символів               
(c1 ,c2 ,…,cn) під керуванням ключової інформації. Найбільш широко 
відомим і всебічно дослідженим шифром є блокова криптосистема 
DES (Decryption-Encryption Standart). 

У криптосистемі DES використовується багаторазове чергування, 
що перемішує і розсіює перетворення, не керовані ключем, і прості 
криптографічні перетворення, виконувані під керуванням секретного 
ключа.  

В 1976 р. Діффі і Хелман опублікували статтю, що ознаменувала 
собою народження двоключової криптографії й привела до швидкого 
збільшення числа досліджень в галузі криптографії. Діффі й Хелман 
ввели поняття однобічної функції з потайним ходом. 

Під однобічною функцією з потайним ходом розуміють сім’ю 
оборотних функцій fz з параметром z, таких що для даного z можна 
знайти алгоритми Еz й Dz, що дозволяють легко обчислити значення 
fz(x) для всіх х з області визначення, а також fz

-1(y) для всіх у з області 
значень, однак практично для всіх значень параметра z і практично 
для всіх значень у з області значень fz знаходження fz -1(y) нездійсненне 
навіть при відомому Ez. 

Як однобічну функцію Діффі й Хелман запропонували функцію 
дискретного піднесення до степеня 

f(x) = ax   mod р, 
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Оберненою до функції дискретного піднесення до степеня є фун-
кція f -1(y), що ставить у відповідність заданому значенню y таке зна-
чення х, для якого виконується умова ах = y mod p. Задача знаходжен-
ня такого х називається задачею дискретного логарифмування. Дис-
кретні логарифми складно обчислюються, коли число р – 1 містить 
один великий простий множник, наприклад, коли його можна пред-
ставити у вигляді р – 1 = 2р', де р' — просте число. При цій умові тру-
домісткість задачі знаходження дискретного логарифма дорівнює 
приблизно p  множень за модулем  р. 

Сучасною криптосистемою з відкритим поширенням ключів є си-
стема RSA, що широко використовується у промисловості. Стійкість 
криптосистеми RSA заснована на складності розкладання модуля на 
два великих простих множники. 

 Для прикладу розглянемо спрощену систему шифрування на 
основі криптосистеми RSA: 

1.  Одержувачем повідомлень проводиться генерація відкритого 
ключа (пари чисел п и е) і закритого ключа (число d). Для цього: 

 вибираються два простих числа р і q; 
 визначається перша частина відкритого ключа n = pq; 
 визначається друга частина відкритого ключа – вибира-

ється невелике непарне число е, взаємно просте із числом           
(р – 1)(q – 1) (помітимо, що  

(р – 1)(q – 1) = pq (l – 1/р) (1 – 1/q) = φ(n)); 
де φ(n) – функція Ейлера. 

 визначається закритий ключ:  
   11mod1   qped  

(е – число, обернене до d  за модулем φ(n), тобто  
de ≡ 1 mod φ(n)). 
Після чого відкритий ключ (числа п и е) повідомляється всім 

відправникам повідомлень. 
2.  Відправник шифрує повідомлення (розбиваючи його, якщо 

потрібно, на слова Si довжиною менше, ніж log2 n розрядів): 
   nSC e

ii mod  
і відправляє одержувачеві. 
3. Одержувач розшифровує повідомлення за допомогою закрито-

го ключа d: 
   nCP d

ii mod  
Мною створені програми, в основі яких лежить алгоритм RSA 

для шифрування (розшифрування) даних. 
 Для початку шифрування потрібно задати "параметри", які бу-

дуть використані для отримання шифрованого повідомлення: 
 p,q – різні прості числа ( 20 < р < 300, 20 < q < 300); 
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Програма обчислює їх добуток n = р∙q, а також значення функції 
Ейлера від отриманого числа (оскільки p,q – прості, то  

φ(n) = (p – 1)∙( q – 1) = g). 
 Число е  – взаємно просте з g (саме число е не 

обов’язково має бути простим). 
Програма обчислює число d, обернене до е за модулем g. 

 Значення закритого ключа key ( 0 < key < 65535);  
Далі необхідно ввести саме повідомлення, яке потрібно зашифру-

вати. 
Розглянемо покроковий опис роботи програми для найпростішо-

го прикладу. 
Константи програми: А = 96; В = 58; 

Приклад: 
Дані, що потрібні для шифрування (вводяться користувачем): 
P = 23;  Q = 29;  E = 81; Key = 25000; Text = sos; 
Дані, що потрібні для розкриття шифру (обчислюються програ-

мою):  N = 667; G = 616; D = 289; 
1. Крок призначений для перетворення тек-

сту у послідовність чисел, що значно спрощує 
роботу з шифрування. Введений текст посимво-
льно переводиться у масив чисел за кодовою 
таблицею ASCII, а також віднімається ціле чис-
ло А: 0 < A < 100; Число А під час роботи з про-
грамою не може бути змінене користувачем. 
 

  sos 
s ~ 115 – 96 = 19,  
o ~ 111 – 96 = 15,  
s ~ 115 – 96 = 19. 
 
[19, 15, 19]; 

2. Основний крок, що забезпечує найбільшу 
стійкість до розкриття шифрованого тексту. Від-
повідна процедура змінює масив чисел, викори-
стовуючи дані, введені користувачем шляхом 
дискретного піднесення до степеня e за модулем 
n. Оскільки функціональна можливість Turbo 
Pascal не дає змогу обчислити значення великих 
степенів чисел, то обчислення відбувається по-
ступово, з використанням властивостей конгру-
енцій. 
 

198189(mod 667), 
1581182(mod 667), 
198189(mod 667);  
  
1981193∙1978(mod667) 
193(mod667) x 
x 1978(mod 667)    
  189∙1978(mod 667)   
… 89(mod 667). 
[89, 182, 89]; 

3. Крок переведення отриманих чисел у двій-
кову систему числення за алгоритмом Евкліда а 
 а = 2∙b + r ; b = 2∙b1 + r1; b1 = 2∙b2 + r2; … ; bn-1 = 
2∙0 + rn, де ri набувають значень 0 чи 1; ряд  з ос-
тач, записаний у зворотному порядку, і буде 
представленням числа у двійковій системі чис-
лення rn … r2 r1 r; 

89 ~ 1011001;  
182 ~ 10110110; 
 89 ~ 1011001 
[1011001, 10110110, 
1011001]; 
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4. На даному етапі відбувається накладання 
введеного ключа, який також представлений у 
двійковій системі числення, на отримані числа за 
допомогою логічної операції XOR – "виключне 
або" 

{ xor(1,1) = xor(0,0) = 0, xor(0,1) = xor(1,0) = 1} 
Таким чином утворюються блоки з 16 цифр 

такі, що кожен з них відповідає певному симво-
лу введеного тексту. Недоліком такого запису є 
те, що однаковим символам відповідають одна-
кові послідовності цифр у блоках. 
 

xor(1011001, 
0110000110101000) ~ 
1000111110000110  
xor(10110110, 
0110000110101000) ~ 
0111100010000110 
xor(1011001, 
0110000110101000) ~ 
1000111110000110 
[1000111110000110, 
0111100010000110, 
1000111110000110]; 

5. Крок призначений для того, щоб зробити 
неможливим розкриття шифру за допомогою ча-
стотного криптоаналізу. 

Отримані числа записуються у суцільний ряд-
послідовність цифр 0 чи 1 у зворотному порядку 
і "перерозбиваються" на блоки по 6 цифр. 

Завдяки тому, що 16 не ділиться на 6, для за-
пису 3-ого блоку необхідне "позичання" цифр з 
наступного 16-цифрового блоку. Таким чином, 
тепер одному символу відповідають 3 блоки, 
причому блоки, що відповідають деякому сим-
волу, відрізняються від блоків, що відповідають 
цьому ж символу в іншому місці повідомлення. 
У цьому випадку має місце маскування частот-
ної залежності вихідної мови, тому що конкрет-
ний символ вхідного тексту перетвориться в 3 
різних блоки залежно від його розташування у 
відкритому тексті. 

011000  011111  000101  
100001  000111  100110  
000111  110001  000000 

6. Переводимо отримані числа, записані у 
двійковій системі числення, у десяткову, врахо-
вуючи, що вони записані у зворотному порядку, 
а також додаємо стале число В, що раніше ви-
значене у програмі.  
 

011000 ~ 000110 ~  
6+  58  = 64 
011111 ~ 111110 ~ 
 62+ 58 = 120 
……………………… 
 000000 ~ 000000 ~  
0+ 58 = 58 
[64, 120, 98, 91, 114, 83, 
114, 93, 58] 

7. Отримані числа переводимо в символи за 
стандартом ASCII. 

Результати перетворень – вихідний текст, за 
згодою користувача, буде записано до текстово-
го файлу у стандартну директорію: 

C:\File.txt 

64 ~ @ ;  
120 ~ x ;  
…  
58 ~ : ; 
 
 
До файлу додається 
запис @xb[rSr]: 
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дані, потрібні для розкриття шифртексту також 
за бажанням користувача будуть записані до 
файлу: C:\Secr.txt. 
 
 
 

 
Відновлення повідомлення відбувається у зворотному порядку до 

шифрування, з використанням тих самих процедур, що й при шифру-
ванні. 

1. Програма зчитує шифроване повідомлення з текстового файлу. 
2. Користувач вводить дані з файлу для розшифровки. 
3.  Символи переводяться у числа за кодовою таблицею ASCII, 

які зменшуються на задане число В і переводяться у двійкову систему 
числення. 

4.  Отримані 6-цифрові блоки перетворюються у 16-цифрові і на-
кладається таємний ключ за допомогою операції XOR. В результаті 
отримуємо масив чисел, представлений у двійковій системі числення. 
Переводимо їх у десяткову систему.  

5. Отримані числа дискретно підносяться до степеня d за моду-
лем n. 

89289 (mod 667) = 19 
182289(mod 667) = 15  
89289 (mod 667) = 19 

6. До елемента масиву додаємо задане число А і кожен елемент 
перетворюється у символ початкового повідомлення. 
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МЕТОД ОБЧИСЛЕННЯ РОЗМІРНОСТІ ХАУСДОРФА-
БЕЗИКОВИЧА  ДЕЯКИХ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН 
ЗАДАНИХ ЗБІЖНИМ ЗНАКОДОДАТНІМ РЯДОМ 

 
Робота присвячена методам обчислення розмірності Хаусдорфа-Безиковича одного 

класу випадкових величин, заданих збіжним знакододатним випадковим рядом спеціаль-
ного виду. 
 

Нехай 0
1

Aa
k

k 




 — збіжний знакододатний ряд,   k - послідов-

ність незалежних випадкових величин (в.в.), кожна з яких приймає 
значення 0 та 1 з імовірностями P0k  та P1k відповідно. 

Розглянемо в.в.           







1k
kk a .                                            (1) 

Оскільки випадкова величина    є сумою збіжного ряду незале-
жних величин, що мають дискретний розподіл, то згідно з теоремою  
Джессена-Вінтнера,  випадкова величина    має чистий тип розподі-
лу, причому   має чисто дискретний тип розподілу тоді і тільки тоді, 
коли 

                                           





1
10 .0,max

k
kk PP  

При загальній постановці критерій сингулярності і абсолютної не-
перервності розподілу в.в. (1) на сьогодні невідомий. Більш того, на-
віть у найпростішому випадку - випадку степеневого ряду 
( 15,0,  aaa k

k ), дана проблема є досить нетривіальною (так звана 
проблема Ердеша), яка досліджується вже більше 70 років [2].  

Топологічні, метричні та фрактальні  властивості спектра в.в.  
(мінімальної замкненої множини, на якій зосереджено розподіл) сут-

тєво залежать від швидкості збіжності ряду ak
k




1

.  
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Нехай  r ak i
i k


 




1

.  Для в.в. (1) топологічні властивості вивчено 

повністю [4]: якщо члени ряду ak
k 




1

 монотонно незростають (ця умо-

ва легко досягається перенумеровуванням членів абсолютно збіжного 

ряду ak
k




1

), то спектр S  в.в.   буде ніде не щільною множиною то-

ді і тільки тоді , коли умова 1
k

k
k r

a  виконується безліч разів. 

Оскільки випадкові величини  







1k
kk a  і  

0

* 1
A

 

мають однаковий тип розподілу, то надалі вважатимемо, що A0 1 . 
Метричні  властивості спектра в.в.  добре вивчено лише для випад-
ку, коли умова 1k виконується для всіх натуральних 0kk  . Осно-
вною метою даної роботи є дослідження фрактальних властивостей  
спектра розподілу в.в. (1) для випадку, коли )( Nkra kk  . 

 
Лема.  Умова )( Nkra kk   виконується тоді і тільки тоді, 

коли  kka
)1( 



 . 

 Доведення. Необхідність доведемо методом математичної індукції.   
1n .   kk ra   (за умовою) 

.
)1(

;1

;;1

11
1

1

1
111













aaa

arra
 

Припускаємо, що твердження справедливе для  

kkakn
)1(

:




 . 

Доведемо для  

:1 kn  11 )1(  
 kka


 . 
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За припущенням  kka
)1( 



 .  

Тоді .
)1(

11
kkk ar





 

.111
11111 






    kkkkkk aaarar  

Тоді   

  11 1
11: 









  kkk ra





. 

Необхідність доведена.  
Достатність перевіряємо безпосередньо: 

2

11

111 )1(
1

1

)1(
1

1
11

)1(
1

)1(
1

)1( 



























 














 kk

ki
i

ki
i

ki
ik ar . 

Отже,  )(
)1(

1:
)1(

Nk
r
a

kk
k

k 


 


 . Лема доведена.  

 
Наслідок. Проблема обчислення розмірності Хаусдорфа – Бези-

ковича спектра розподілу в.в. (1) для випадку, коли 
a r k Nk k    ( )  еквівалентна проблемі знаходження розмірності 

Хаусдорфа-Безиковича спектра розподілу в.в.         

 1.0,1
1




 



aa

a
a k

k
k

                              (2) 

 

Теорема.    Якщо 1a
2
1

 , то спектром випадкової величини  

є одиничний відрізок.   Якщо 
2
1a0  , то спектром випадкової вели-

чини  є досконала ніде не щільна множина нульової міри Лебега, 
розмірність Хаусдорфа-Безиковича якої дорівнює   2 log- a0 S . 

Доведення.   Перше твердження теореми випливає безпосеред-
ньо з топологічних властивостей спектра в.в. (2). Тому нехай надалі в 

доведенні виконується умова 1a
2
1

 . З теореми про топологічні влас-
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тивості спектра в.в. (2) випливає, що спектр є  досконалою ніде не 
щільною множиною.  
Геометрично спектр в.в.  можна уявити собі як результат наступної 
процедури: 

1 крок: відрізок [0,1]  розбиваємо  на три відрізки Δ1, Δ2 і Δ3  пер-
шого рангу так, що  

1321  , 

0 < 321 ,,  < 1, 31   =a 

і внутрішність середнього викидаємо. 
2 крок На другому  кроці кожен з залишених відрізків першого 

рангу розбиваємо  на три відрізки другого рангу у пропорції  
321 ::   і внутрішність середніх викидаємо.  

k крок: кожен з 2 1k  залишених відрізків k -го рангу ділимо на 3 
частини у пропорції 321 ::   і внутрішність середніх викидаємо.  

Позначимо через kF  сімейство відріків к-го рангу. Тоді  





 

1k
kFS . 

На 1-му кроці довжина відрізків буде Δ1 і Δ3 відповідно, а сумарна до-
вжина: 

Δ1+Δ3=2a. 

На 2-му: 

 2
31

2
331

2
133133111 2  =(2a)2. 

На k -му, аналогічно: 

  kk
k

kk
k

nnkn
k

k
k

k
k CCCCC 3

1
3

1
1

1
31

1
3

1
1

1
1

0   

 k31  =(2a)k 

Оцінимо s-міру Хаусдорфа спектра випадкової величини (2). Для до-
вільного 0  виберемо номер k таким, щоб ka)2( . Будемо покривати 
кожний відрізок на k -му кроці ним же самим. Тоді  
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 kss
i

s aUSH 2)(  . 

Оцінимо цей вираз: Якщо 12 sa  і k , то   02 
ksa . 

Якщо ж 12 sa , то   12)(  kss
i

s aUSH   і  ми одержуємо верхню 
оцінку для s-міри Хаусдорфа. Зауважимо, що розв’язок рівняння 12 sa  

відносно s існує і до того ж єдиний : s=loga
2
1

. 

Для отримання нижньої оцінки  покажемо, що для довільного покрит-

тя  iU   виконується умова  
i

ss
i tU

2
1 , де 

a
at

a
s a 1222 1

log
2
1log

1
1

2
1

  . 

t(a)= 21


a
, так як 0<a<

2
1  

Для довільного Ui, виберемо  Nk  так, щоб    k
i

k tUt  1 . 

iU  перетинається не більше ніж з одним інтервалом з kF . Для jF        

(j ≥ k) iU  буде перетинатись з не більш як kj2  інтервалами. 

        





  sksjskjskjksj

k
jkjkj tttttt 11 2222

2
12222

s
i

sj Ut  2 . 

Ми отримали нерівність s
i

sjkj Ut  22 , вона (при встановленому 

обмеженні) буде виконуватися для всіх j2  інтервалів. Отже 

s

i
i

sjj Ut  22 . 

1 s
i

s

i

j Ut 2  

2
1 s

i
iU  
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Отже, s-міра Хаусдорфа ( 2 -logas ) спектра випадкової величини (2) 

лежить в межах від 
2
1  до 1, звідки  випливає,  що   2 log- a0 S  і міра 

Лебега спектра дорівнює нулю. Теорема доведена. 
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ФРАКТАЛЬНІ  ВЛАСТИВОСТІ  ДИНАМІЧНОЇ  СИСТЕМИ, 
ПОРОДЖЕНОЇ  ЛАНЦЮГОВИМИ  ДРОБАМИ 

 
У роботі побудовано приклад динамічної системи, пов’язаної з представленням 

дійсних чисел ланцюговими дробами, атрактором якої є фрактальна множина. 
 

Вступ 
Теорія динамічних систем – розділ математики, в певному розумін-

ні найближчий до нашого повсякденного життя, до життєдіяльності 
людини: все, що оточує нас, складається з динамічних систем, здебіль-
шого дуже і дуже складних, та ще й пов'язаних між собою багатьма 
зв'язками. І серед найголовніших тут завдань — з'ясування того, як ево-
люціонують з часом такі системи і чи можна а якщо можна, то як впли-
вати на них, щоб еволюція відбувалася в потрібному для нас напрямку?  

Під динамічною системою з дискретним часом розуміють пару 
),( fX , де  X  –– топологічний або метричний простір, f  –– відобра-

ження X   в  себе.  
Одним з основних понять теорії динамічних систем є траєкторія 

або орбіта. Траєкторією динамічної системи (Х, f) [5], яка проходить 

через точку х Х , називають множину orb(x)={x, f(x), f2(x),...}= )(
0

xf n

n





 

(іноді під траєкторію розуміють не  множину, а послідовність точок  x, 
f(x), f2(x),...). 

Важливим  поняттям теорії динамічних систем є поняття атрак-
тора. Множина E  називається [5] атрактором динамічної системи 

),( fX , де X  наділена структурою топологічного простору, якщо іс-
нує окіл U  множини E  такий, що  

...)()( 2  UfUfU ,   EU  ,   EUf
i

i 



0
)( . 

Елементарним ланцюговим дробом називається вираз виду: 

...
1

1

2
1

0






a
a

a ,                                  (1) 

де 0a  –– ціле, а1, а2,… –– натуральні числа (вони називаються елемен-
тами ланцюгового дробу). 

Якщо число  елементів скінченне, то дріб називається скінченним:   
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na
a

a
a

1...

1
1

2

1

0




 .                                       (2) 

Його символічно записують:  naaaa ,...,,; 210 . 
Якщо елементів нескінченне число, то ланцюговий дріб назива-

ється нескінченним і вираз (1) символічно записується:  ,...,; 210 aaa . 
1. Означення динамічної системи  

Нехай V  –– непорожня підмножина множини N  натуральних чи-
сел, яка містить принаймні два елементи. Розглянемо динамічну сис-
тему ( fX , ), де ]1;0(X , ,...],...,,;0[ 21 kaaax  , )(xaa kk  , а відобра-
ження f  задається рівністю:  










 ,,1,1,якщо,...],,,,...,;0['

,якщо,
)(

111 VakiVaaaaax

NkVax
xfy

kikkk

k  

причому Vak   і вибирається так, що величина || kk aa   є най-
меншою (якщо виявиться, що існує два таких елементи, то виберемо 
той, що менший). 
 Властивості динамічної системи ( fX , ) визначаються властивос-
тями відображення f . Оскільки в  Х є метрика, то важливо знати чи є 
f  стискуючим відображенням. Що є атрактором даної динамічної си-

стеми? 
2. Атрактор динамічної системи 

 Розглянемо множину C[V] точок піввідрізка (0;1], подання яких у 
вигляді ланцюгового дробу можливе за допомогою елементів множи-
ни V, тобто ,...}2,1,)(,...],,...,;0[:{][ 1  iVxaaaaxxVC iik . 

Звичайно, тополого-метричні  властивості множини C[V] зале-
жать від потужності множини V і  VN \ .  

Теорема 1 [7]. Якщо NV  , то  множина C[V] є : 
1. ніде не щільною;   2. фрактальною; 
3.  нуль - множиною в розумінні міри Лебега. 

Очевидно, що точка ]1;0(x  є інваріантною для відображення f   
тоді і тільки тоді, коли вона належить множині ][VC . Отже, множи-
ною інваріантних точок відображення f  є фрактальна ніде не щільна 
множина ][VC . 

Нехай 21 xx  , ][1 VCx  , ,...],...,,;0[ 22 kaacx  , де Vak  , Vc ,  
Vc 1 . Тоді 11)( xxf  , 2222 ,...],...,,1;0[)( xaacxxf k   і  
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1212 xxxx  . 
Отже, відображення f  не є стискуючим. 
 Циліндричною множиною з основою mccc ...21 , що відповідає лан-
цюговому представленню чисел, називається множина всіх чисел, які 
мають перші m  елементів ланцюгового представлення відповідно рів-
ні mccc ...21 . Цю множину символьно позначатимемо: 

mcc ...1
 . 

Теорема 2.  Атрактором  динамічної системи )];1;0(( f  є фрак-
тальна множина ][VC . 

Доведення. Легко бачити, що  1])1;0(( Cf
Vc

c 

 . 

Аналогічно 12
2

1 2
21

])1;0(((])1;0(( CCfff
Vc Vc

cc 
 
  , 

.......................................................................................... 

1...
1

1
...])1;0(( 

 
 nn

Vc Vc
cc

n CCf
n

n  .
 

Тоді             ][lim])1;0((])1;0((lim
1

VCCCff
n

nnn

n

n









 , 

що фактично треба було довести. 
 Зауважимо, що  для деяких точок  ]1;0(x   )(lim xf n

n 
 не існує 

(наприклад, якщо жоден елемент ka  числа x  не належить V  і всі вони 

різні), але «відстань» від )(xf n  до множини  ][VC  з ростом n  необ-
межено зменшується. 

Теорема 3.  Множина ][VC   є максимальною інваріантною мно-
жиною відображення f . 

Література 
1.  Биркгоф Дж. Динамические системы. – М.: Госихиздат,1941. 
2.  Іванов А.Ф., Шарковський О.М. Дивні атрактори // У світі   математики.– 1987, 

вип.18. – С.61 – 79. 
3.  Кроновер Р.Н. Фракталы и хаос в динамических системах. – Москва: Постмар-

кет, 2000. – 352 с. 
4.  Працьовитий М.В. Фрактальний підхід у дослідженнях сингулярних розподі-

лів. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова,1998. -296 с. 
5.  Шарковский А.Н., Коляда С.Ф., Сивак А.Г., Федоренко В.В. Динамика одноме-

рных отображений. –– К.: Наук. думка, 1989. –– 216с. 
6.  Халмош П. 
7.  Лещинський О.Л., Працьовитий М.В. Один клас сингулярних розподілів  випа-

дкових  величин,  представлених  елементарним ланцюговим дробом    з    не-
залежними    елементами // Сучасні фізико-математичні дослідження молодих  
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ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІОСНОВНОЇ ЛОГАРИФМІЧНОЇ 
ФУНКЦІЇ 

В даній роботі вводиться поняття логарифма з кількома основами, ко-
рисного для фрактальної геометрії, наводяться деякі тотожності для таких 
логарифмів, розглядається поліосновна логарифмічна функція і вивчаються 
її властивості, зокрема диференціальні. 

 
При вивченні фрактальних властивостей геометричних фігур часто 

приходиться розв’язувати рівняння  
1...21  x

n
xx kkk , 

де ik  –– фіксовані додатні числа. 
 Існування додатного кореня в цього рівняння доводиться не 

складно, однак явно його виразити через відомі операції часто нелег-
ко, а іноді неможливо. Це спонукало нас ввести означення багатоос-
новного (поліосновного) логарифма і зайнятись вивченням його влас-
тивостей. 

1. Самоподібна розмірність і самоподібні фрактали 
Означення 1.1. Фігури  1F  і 2F   називаються подібними з коефіціє-

нтом k, якщо існує перетворення подібності f з коефіцієнтом k, яке 
переводить фігуру 1F  на фігуру 2F , тобто образ A'=f(A)  точки A F 1 
належить F2  і для кожної точки 2FB   існує 1FB  така, що B'=f(B).  

Це символічно записують: 21 FF
k

 . 
Означення 1.2. Фігура F  називається самоподібною, якщо її можна 

"розбити" на скінченну кількість фігур  F F Fn1 2, ,..., ,  кожна з яких є 
подібною F, взагалі кажучи, зі своїм коефіцієнтом подібності, причо-
му переріз ji FF   є “малим” в порівнянні з всією фігурою F.  

Означення 1.3. Якщо F –– самоподібна фігура, тобто 
1. ,21 ... nFFFF   

2. ,,...,3,2,1, nmFF m

km

  
3. ji FF   –– "малий" в порівнянні з 

F( i j ), то додатне число 0 , яке є розв'язком рів-
няння  

1...21  x
n

xx kkk , 
називається самоподібною розмірністю фігури F. 
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Очевидно, що самоподібна розмірність є додатною числовою фун-
кцією від самоподібної фігури (визначеною на класі всіх самоподіб-
них фігур простору). Далі позначатимемо самоподібну розмірність фі-
гури F через   0 ( )F . 

Означення 1.4. Якщо самоподібна розмірність фігури є дробовим 
числом, то її називають самоподібною фрактальною фігурою або са-
моподібним фракталом (далі фракталом). 

Найпростішими самоподібними фракталами є класична множина 
Кантора, квадратний килим Серпінського, серветка Серпінського, 
пелюстка сніжинки Коха тощо.  

2. Поліосновний логарифм 
 Означення 2.1. Логарифмом числа u (u > 0)  за основами а1, а2, ..., 

аn  (ai > 0) (символічно  log ,...,a an
u

1
) називається таке число v , що  

uaaa v
n

vv  ...21 , 
тобто                                    

  uaavu v
n

v
aa n

 ...log 1,...,1
. 

 
 Безпосередньо з означення 2.1 випливають наступні тотожності 

для поліосновних логарифмів: 

1. ua
n

i

u
i

naa 
1

log },...,1{  –– основна тотожність. 

2.    0log ,...,1
n

naa . 

3.   1)...(log 21,...,1
 naa aaa

n
. 

4.   taaa t
n

tt
aa n

 )...(log 21,...,1
. 

5.     uu
nkknkk aaaaaaaa ,...,,...,,...,,..., 1111

loglog


 . 

6.   1

1

log

1

1 1
,...,1













 



 

n

j
j

n

i

n

j
j

i
aa

a

a
a

n
. 

 
3. Поліосновна логарифмічна функція. 
 Означення 3. 1. Поліосновною логарифмічною функцією з основа-

ми a a an1 2, , ..., (аі  > 0) називається функція 
  xxfy

naaa ,...,, 21
log)(  . 

 Зауваження 3.1.  Означення 3.1 є коректним у випадку, коли фу-
нкція y a a ax x

n
x   1 2 ...  має обернену. 
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Властивості функції xy
naaa },...,,{ 21

log . 
1. Областю визначення є множина всіх дійсних додатних чи-

сел. 
2. Множиною значень є множина всіх дійсних чисел. 
3. Функція є неперервною на всій області визначення. 
4. Функція не є ні парною, ні непарною. 
5. Функція є неперіодичною. 

Теорема 1.  Поліосновна логарифмічна функція xy
naaa },...,,{ 21

log  в 
кожній точці області визначення має похідну, яка виражається фо-
рмулою: 

1

1

log ln' },...,2,1{










 

n

i
i

x
i aay naaa .           (1) 

Доведення. Перепишемо рівність xy
naaa },...,,{ 21

log  у вигляді 
xaaa y

n
yy  ...21 . 

Продиференціюємо останню рівність (знаходимо похідну неявно 
заданої функції): 

1'ln...'ln'ln 2211  yaayaayaa n
y
n

yy . 
 Звідки  




 n

i
i

y
i aa

y

1
ln

1'
1

1

log ln},...,2,1{










 

n

i
i

x
i aa naaa , 

що й треба було довести. 
 

 Наслідок. Якщо 1ia   ),1( ni  , то поліосновна логарифмічна фу-
нкція xy

naaa },...,,{ 21
log  зростає, а при 1ia   ),1( ni   –– спадає. 

 
Теорема 2. В кожній точці області визначення поліосновна лога-

рифмічна функція має другу похідну, яка знаходиться за формулою: 

3

1

log

1

2log

ln

ln
''

},...,2,1{

},...,2,1{




















n

i
i

x
i

n

i
i

x
i

aa

aa
y

naaa

naaa

.      (2) 

 Доведення. Використовуючи вираз (1) і формулу для знаходжен-

ня похідної частки двох функцій 2v
vuvu

v
u 









 , маємо 

 
2

1

log

},...,,{
1

2log

ln

logln
''

},...,2,1{

21

},...,2,1{
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. 



 
О.М. Працьовитий 

58 Математика 

2 

xy ba },{log  

Підставивши вираз (1) першої похідної, отримуємо вираз (2) другої похідної. Теорему 2 до-
ведено.  

Наслідок. Якщо всі 1ia   ),1( ni  , то графік поліосновної логари-
фмічної функції випуклий вгору, якщо ж всі 1ia   ),1( ni  , то графік 
випуклий вниз. 
 
Властивості функції xy ba },{log  

Розглянемо найбільш цікавий з точки зору фрактальної геомет-
рії випадок, коли 1,1  ba . Дана функція є оберненою до функції 

y a bx x  , графік якої зображений на малюнку 1. 

 
Мал. 1 
 
 
 
 
 
 
Мал. 2 

xx bay   
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1. Областю визначення є множина всіх дійсних додатних чисел. 
2. Множиною значень є множина всіх дійсних чисел. 
3. Функція є неперервною на всій області визначення. 
4. Функція не є ні парною, ні непарною. 
5. Функція є неперіодичною. 
6. Функція спадає на всій області визначення. 
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ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМІВ ПОБУДОВИ 
ФРАКТАЛЬНИХ МНОЖИН 
 
В даній статті представлені теоретичні основи та опис програм, за допомогою яких 

можливе графічне представлення фрактальних множин, що мають складну структуру і  
аналітичне дослідження властивостей яких є  важливою і непростою математичною про-
блемою. 

 
Стискуючі відображення. Нагадаємо що, перетворення Т : X → X 

називається стискуючим відображенням (або стиском), якщо існує 
таке число λ, 0 < λ < 1, що: d(T(x),T(y))< λd(x,y),    x,y  X, де (X, d) – 
деякий метричний простір  

Число λ називається коефіцієнтом стиску. Стискуюче відобра-
ження є окремим випадком відображення Ліпшица, яке також задово-
льняє умові, 

d(T(x),T(y))< λd(x,y),    x,y  X де 0 < λ <  . 
В цьому випадку додатна константа λ називається константою 

Ліпшица. Таким чином, стискуюче відображення є відображенням Лі-
пшица із константою меншою 1. 

Основні застосування теорії стискуючих відображень пов’язані з 
їх нерухомими точками. Точка х називається нерухомою точкою відо-
браження Т(х) якщо:    Т(х*) = х*. 

Теорема (Банаха). Нехай (X, d) – повний метричний простір       
Т : X→ X – стискуюче відображення з коефіцієнтом стиснення λ, 
причому 0 < λ < 1 . Тоді відображення Т(х) має в одну і тільки одну  
нерухому точку, тобто існує така точка х*  X, що: Т(х*) = х*. Крім 
того, послідовність: 

хn = Т(xn-1), n = 1,2,3… 
де х0  – довільна точка з X, збігається до нерухомої точки  х*.  
 
Фрактал. Метрика Хаусдорфа. 

Нехай (М, ρ) – метричний простір, Е – обмежена підмножина М, 
d(Е) – діаметр множини Е. 

Мірою Хаусдорфа називається число Нα , визначене як: 

Нα(Е) = 









 i i
iiEd

EEEd
i

),(inflim
)(0




α > 0. 

Число α0(Е) = inf {α: Нα(E) = 0} = sup { α: Нα(E) = } називається 
розмірністю Хаусдорфа-Базиковича. 

Фракталом називається множина розмірність Хаусдорфа-
Базиковича якої є дробовим числом.  
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Однією з  математичних проблем, пов’язаних з аналітичним за-
данням  фракталів, є дослідження збіжності деякої послідовності 
множин до фракталу. Метрика Хаусдорфа визначається на множині К, 
всіх непорожніх компактних підмножин простору Rn. Таким чином, 
«точки» К є компактами. «Точками» можуть бути фігури, або навіть 
сама гранична множина. Вимога компактності не обмежує застосу-
вання отриманих результатів, оскільки в наших побудовах ми завжди 
використовуватимемо тільки компактні множини; більш того, виявля-
ється, що і граничні множини – фрактали – завжди компактні. 

Визначимо відстань між точкою х Rn і множиною Е   Rn наступ-
ним чином: 

d(x, E) = inf { x – y
2
: y  E } ≡  d(x, E) = min { x – y

2
: y  E }. 

Відстань від точки x до множини Е можна узагальнити. Визначимо 
відстань між двома компактними множинами Е та F наступним чи-
ном: 

d(E, F) = sup { d(x, F) : x  E } ≡ d(E, F) = max { d(x, F) : x  E }. 
Більше того, завжди існуватимуть такі точки, що: 
x  E, y  F  і  d(E, F) = x – y

2
. 

Означення 1.  Нехай Е і F — непорожні компактні підмножини Rn.  
Відстань Хаусдорфа між Е і F: 
H(E, F)= max {d(E, F), d(F, E)},   де  E, F  Rn 
Властивості: 
1. Якщо E   F , x  Rn, то d( x, F)   d( x, E); 
2. Якщо E   F то d(E, F)  0   або  d(F, E)  0; 
3. Якщо E, F, G  К, то  d(E   F, G) =  d(E, G)   d(F, G) 
Теорема. Якщо H(E, F)= max {d(E, F), d(F, E)} то H(E, F) є метри-

кою на множині К всіх не порожніх підмножин Rn. 
Означення 2   (за допомогою розширень) Нехай Е і F — непорожні 

компактні підмножини Rn. Відстань Хаусдорфа між Е і F: 
H(E, F)=min { ε >0: E  F + ε  F  E + ε }.           
Теорема. Нехай En, п = 1,2,3...,   і Еn — компактні множини. Для 

того, щоб EEnn



lim  в метриці Хаусдорфа, необхідно і достатньо, 

щоб для кожного ε знайшовся такий номер N, що   п > N слідує En   
Е + ε  і Е    En + ε. 

Наслідок.  Нехай En, n= 1,2,3... — послідовність компактних вкла-

дених множин: ...321  EEE . Позначимо E = n
n

E


1

. Тоді Е — непо-

рожня компактна множина, і послідовність En збігається до Е в ме-
триці Хаусдорфа:  EEnn




lim .       
Цей наслідок безпосередньо застосовний до побудови фракталів, 

методом послідовного вилучення відкритих підмножин даної множи-
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ни. Прикладами можуть бути класична множина Кантора і килим 
Серпінського. І в тому, і в іншому випадку апроксимуючі множини 
збігаються до відповідних фракталів в метриці Хаусдорфа. 

Метод Систем Ітерованих Функцій (СІФ). Математичні розробки 
основ цього методу були здійснені Джоном Хатчінсоном, а сам метод 
став широко відомий завдяки Майклу Барнслі. 

В загальному випадку, для того, щоб побудувати систему ітеро-
ваних функцій  розглядається сукупність стискуючих відображень:   

Т1, з коефіцієнтом s1 < 1, 
Т2, з коефіцієнтом s2 < 1, 
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ 
Тm, з коефіцієнтом sm < 1, 
дійсних на Rn 

Ці т відображень використовуються 
для побудови одного стискуючого відо-
браження Т в просторі К всіх непорожніх 
компактів з Rn. Перетворення Хатчінсона 
Т: К → К  визначається наступним чином 

Т = Т1(Е)   Т2(Е) …   Тm(Е),   E  К 
де Тi  i = 1,…,m  деякі стискуючі відображення множини самої в 

себе. 
СІФ називають сукупність введених вище відображень разом з 

ітераційною схемою: 
Е1 = Т(Е0) 
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  
Еn = Т(Еn-1) 
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙  
Основна задача теорії СІФ – з’ясувати, 

коли СІФ породжує граничну множину Е: 
Е = lim Еn , при n →   в значенні збіжності 
в метриці Хаусдорфа.  

Якщо границя існує, то множину Е на-
зивають атрактором системи ітерованих 
функцій. 

Теорема.  Нехай (Х,d) повний метрич-
ний простір. Нехай задано LH(X) і ε  0, 
вибираємо СІФ {X, Т1, Т2,…, Тm } з коефіцієнтом стиску 0  λ <1 таку, 

що 











m

n
n LTLH

1

)(, , де H(d) – хаусдорфова метрика. Тоді H(L,A) 



1

, 

де А - атрактор СІФ.  

Іншими словами: 
m

n
n LTLHALH

1

1 ))(,()1(),(


   для всіх L  Н(Х). 

Мал.3 

Мал.1 

Мал.2 
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Теорема говорить про те, що для того, щоб знайти СІФ, атрактор 
якої “близький до” або “виглядає як” дана множина, потрібно намага-
тися знайти множину перетворень – стискуючих відображень на прос-
тір, якому належить дана множина – таку, що по-
слідовність образів даної множини після відобра-
ження близька до даної множини.  

Множина Жюліа. 
Нехай дано: 
f(z)= аn∙xn + аn-1∙xn-1 + … + а1∙x1 + а0      аn  0 
поліном степеня п   2, коефіцієнти аn, аn-1,…, 

а1, а0 – комплексні числа (в окремому випадку, 
дійсні). 

f (1) = z1 = f (z),   
f (2) = z2 = f(z1), 
f (3) = z3 = f(z2), 
……………… 
f (k) = zk = f(zk-1). 
k – кількість ітерацій. 
Множина Жюліа функції f, позначається 

J(f), визначається як 
J(f) =  { z : f (k)(z) → , при k →} 
Таким чином, вона є межею множини 

точок z,   послідовність образів яких прямує 
до нескінченності при ітеруванні  f(z). Ця 
множина названа на честь французького ма-
тематика Гастона Жюліа (1893-1978), який 
одночасно з Пьером Фату (1878-1929) в 

1917-19 рр. написав основоположні статті по 
ітеруванню функцій комплексної змінної. 

Найпростіша множина Жюліа відпові-
дає випадку f(z)= z2.  

Оскільки f (k)(z) = z (2k) то f (k)(z) →   при 
k →    тоді і тільки тоді,  

коли | z | > 1. 
 
 Межею цієї множини, тобто множиною 

Жюліа, є одиничне коло  
{ z : | z | = 1}, 

яке фракталом не є, хоча в загальному випадку множина Жюліа є фра-
ктал.  
Проте, функція fc(z) = z2 + с хаотична на своїй множині Жюліа (на 
одиничному колі). 

Мал.4 

Мал.5 

Мал.6 
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Теорема.  Припустимо, що |с| < 2. Нехай z  С   і нехай 
 zk = fc

(k) (z) для k = 1,2,3... Якщо існує таке kо, що
0kz  > 2, то має 

місце 


 kk
zlim    тобто орбіта     1

)( )( k
k zf  

z прямує до нескінченності і z не належить множині Жюліа  J(fс). 
Використовуючи дану теорему, можна побудувати простий алго-

ритм побудови множини Жюліа. Для кожної точки с кола S(O, 2) пе-
ревіряється умова збіжності послідовності f (k)( z),   k = 1,…,N,    N – 
фіксоване число (чим більше N тим більше геометричний образ буде 
наближатись до фрактальної множини). Якщо при деякому k модуль 
значення функції f (k)(z) > 2 , то дана точка не належить множині Жю-
ліа для функції fc(z) і на малюнку не відо-
бражається, якщо при  k = N   f (k)(z) < 2 , то 
дана точка належить заповнюючій множи-
ні Жюліа.   

Насправді існують всього два типи 
множин Жюліа. Кожна множина Жюліа 
функції   
f(z) = z2 + c або зв’язна, або цілком не-
зв’язна. Звичайно, вони можуть виглядати 
абсолютно  
різним чином, навіть належати до одного і то-
го ж типу. Деякі зв’язні множини Жюліа ви-
глядають як прості замкнуті криві, які є фрак-
талами, як це має місце у випадку 0 < | с | < 
1/4. Існують також зв’язні множини Жюліа, 
які не є простими замкнутими кривими, як, 
наприклад, у випадку c = –1.  

З другого боку, всі цілком незв’язні мно-
жини Жюліа володіють тією властивістю, що 
вони є «пилом кантора». 

 
 Множина Мандельброта служить індикатором для двох типів 

множин Жюліа функції z2 + c. Кожна точка в множині Мандельброта 
представляє значення c, для якого множина Жюліа J(f) зв’язна 
(Мал.4,Мал.6). Кожна точка з доповнення до множини Мандельброта 
представляє значення с, для якого J(f) цілком незв’язна (Мал.5). 

Множина Мандельброта М для полінома fc(z) = z2 + c визначаєть-
ся як множина всіх с  С, для яких орбіта точки 0 обмежена, тобто 

М = { с  С:  1
)( )0( n

n
cf  обмежена}. Рівносильне означення запису-

ється як 

Мал.7а,7б 
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М = { с  С:  )0()(n
cf  не прямує до  ,  

при n  }.  
Алгоритм побудови множини Мандельброта полягає в наступно-

му: для точки О (0,0) перевіряється умова обмеженості послідовнос-
тей  
{f 

с
(k)(О)},  де k = 1,…,N  

fc(z)= аn∙ z n + аn-1∙ z n-1 + … + а1∙ z 1 + c      аn  0 
c – точки кола S(O, 2). 

Якщо послідовність {f 
с
(k)(О)} обмежена (f 

с
(k)(О) < 2) то відповідна 

точка с належить множині Мандельброта (Мал7а,Мал7б).  
   
Програми для побудови.  
Мною створені програми, в яких  для  побудови фрактальних 

множин використовуються: рандомізований алгоритм СІФ, а також 
алгоритми побудов множин Жюліа та Мандельброта, описані вище.  

Програма Master створена для побудови зображень методом сис-
тем ітерованих функцій.  

При завантаженні файлу 
Master.exe з’являється порожнє по-
ле зображення та сітка для введен-
ня коефіцієнтів афінного перетво-
рення. Коефіцієнти користувач мо-
же вводити довільним чином або 
скористатись вбудованими в про-
граму, скориставшись пунктом ме-
ню "Приклади". 

Після того як коефіцієнти вве-
дені будь-яким чином та натиснен-
ня кнопки "Намалювати" у полі малюнка з’являється зо-
браження відповідної фрак-
тальної множини (мал.8). 

Результатом роботи 
програми є малюнки 1,2,3. 

Достатньо змінити де-
кілька коефіцієнтів щоб 
отримати нове зображення. 

Нове можна додавати 
до вже існуючого змінивши 
опцію "Очистити поле" на 
"Домалювати". 

Малюнок можна масш-

Мал.8 

Мал.9 
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табувати для розгляду окремої частини побудованого зображення. В 
програмі представлений великий вибір кольорів зображення та фону. 

Є можливість зберігати побудовані зображення на жорсткому но-
сії комп’ютера. 

Програма ComDynamic призначення для побудови зображень 
множин Жюліа та Мандельброта на комплексній площині методом 
комплексної динаміки для деяких поліноміальних функцій. 

При завантаженні програми з’являється порожні поля основного 
та допоміжного зображень, а також зображення множини Мандельб-
рота для вказаної за замовченням функції. Користувачу необхідно 
вказати комплексну точку для якої буде побудовано множину Жюліа 
ввівши її з клавіатури або вказавши її на малюнку (мал.9). 

Під час вибору точки "з малюнка" буде з’являтись зображення 
попереднього перегляду, а після вибору точки з’явиться малюнок у 
полі "Navigation Picture", що служить для визначення координат 
центру малюнка при його масштабуванні. 

Прикладами побудованих зображень є малюнки 4,5,6,7а,7б. 
Зображення може бути представлене у чотирьох кольорових сти-

лях, вбудованих у програму, або підібрано користувачем. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КОНФЛІКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 
В статті розглянуто математичну модель конфліктної взаємодії двох 

суб’єктів з дискретним  об’єктом конфлікту. Доведено теорему про граничний 
розподіл початкових ймовірностей, які визначаються початковими “рівнями пре-
тензій” суб’єктів конфлікту на його об’єкт. 

 

 На сьогодні теорія конфліктних взаємодій, яка тісно пов’язана з 
теорією ігор, є однією з галузей математики, що досить швидко роз-
виваються, використовуючи та включаючи в себе методи алгебри, ма-
тематичного аналізу, теорії ймовірностей, теорії динамічних систем та 
інших галузей математики. Цей розвиток насамперед обумовлений 
надзвичайно широким застосуванням даної теорії. 

В теорії конфліктних взаємодій, як правило, процес конфлікту 
розглядається як динамічна система, тобто досліджується не тільки 
результат конфлікту, а й вся траєкторія його розвитку. 

Теорія ігор допомагає зробити оптимальний вибір стратегій по-
ведінки. Саме вона використовується в теорії прийняття рішень для 
моделювання ситуацій, в яких два або більша кількість суб’єктів всту-
пають у взаємодію (конфлікт або співробітництво), прагнучи досягти 
певної мети (спільної для всіх учасників). 

В житті ми часто спостерігаємо конфлікти. Вони бувають стати-
чні і динамічні; дискретні і неперервні; двосторонні, тристоронні, n-
сторонні; біологічні, економічні, побутові, військові тощо. Донедавна 
не існувало задовільних математичних моделей цих явищ реальності, 
не дивлячись на те, що часто в їх основі лежать кількісні відношення і 
гостроту конфлікту можна виразити числом. 

Реальні конфліктні ситуації досить складні й обтяжені великою 
кількістю несуттєвих чинників, що ускладнює їх аналіз, тому на прак-
тиці будують спрощені моделі конфліктних ситуацій, деякі з яких на-
зивають іграми. Гра – це формалізований опис (модель) конфліктної 
ситуації, яка включає в себе чітко визначені правила дій учасників, 
котрі намагаються отримати певну перемогу шляхом вибору конкрет-
ної (в певному сенсі – найкращої) стратегії поведінки. 



 
 І.В. Дмитраш 

68 Математика 

Двосторонній конфлікт  є протиріччям, породженим амбіціями 
двох сторін на предмет конфлікту. Природною моделлю предмету 
конфлікту є множина із певним класом своїх підмножин, амбіцій кон-
флікту – нормовані міри (рівні претензій, виражені ймовірностями), а 
протиріччя – бінарне відношення. 

Представимо об’єкт (предмет) конфлікту у вигляді множини 
 naaa ,,, 21    n  елементів довільної природи та розглянемо два 

суб’єкти конфлікту P та Q, початкові матриці ймовірностей яких ма-

ють вигляд:                      nppp 210  , де 0ip , 1
1




n

i
ip ; 

 nqqqQ 210  , де 0iq , 1
1




n

i
iq ,  

причому для ni ,1  ip  та iq  одночасно не дорівнюють одиниці. 
Значення ip  та iq  будемо інтерпретувати як ймовірності того, 

що перший або другий суб’єкт конфлікту претендує на об’єкт конфлі-
кту ia  ( ni ,1 ). 

Процес конфліктної взаємодії можна розглядати як динамічну 
систему. Після першого кроку конфліктної взаємодії значення ймові-
рностей обчислюються за формулами: 
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Після другого кроку нові значення ймовірностей обчислимо за 
такими ж формулами, використовуючи значення, отримані після пер-
шого кроку взаємодії. Продовживши цей процес, після k-го кроку 
отримаємо такі формули: 
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Зауважимо, що запропоновані формули можна інтерпретувати з 
точки зору теорії ймовірностей наступним чином: ймовірність вигра-
шу (успіху) одного з суб’єктів конфлікту на  k-му кроці дорівнює до-
бутку ймовірності його виграшу на попередньому кроці на ймовір-
ність програшу його суперника на тому ж кроці. Коефіцієнт в знамен-
нику формул використовується для того, щоб на кожному кроці сума 
ймовірностей кожного з гравців дорівнювала одиниці (максимально 
можливій ймовірності). 

 Величина 


n

i

k
i

k
i qp

1
 є мірою гостроти конфлікту на k-му кроці. 

Якщо 



n

i

k
i

k
i qp

1
0 , то конфлікт вичерпано, а випадок, коли 




n

i

k
i

k
i qp

1
1  

не розглядається, оскільки конфлікт в цьому випадку є нерозв’язним.  
 
Лема. Значення ймовірностей отримані після k-го кроку конф-

ліктної взаємодії задовольняють умовам: 1
1




n
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k
ip  та 1

1




n

i

k
iq . 

Доведення. Проведемо доведення лише для рівності 

1
1




n

i

k
ip ( k

ip ), оскільки для 1
1




n

i

k
iq  воно буде аналогічним.  Для дове-

дення леми скористаємось методом математичної індукції. 

 Нехай k=0, тоді 1
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iq  – що випливає з умови.  

  k=1, тоді  
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Припустимо, що лема виконується для n=k, доведемо, що вона 
справедлива і для n=k+1: 
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Отже, в силу принципу математичної індукції лема доведена. 
Приклад. 
Нехай маємо два суб’єкти конфліктної взаємодії P та Q, які пре-

тендують на деякий об’єкт  321 ,, aaa  з такими початковими матри-
цями ймовірностей: 

 2,05,03,00  ,    4,05,01,00 Q . 
Причому в даному конфлікті передбачається чотири кроки. 
Після першого кроку конфліктної взаємодії ймовірності виграти 

(отримати) об’єкт взаємодії кожного з суб’єктів матимуть вигляд 
( 64,01 z ): 

 1875,03906,04219,01  ,    5,03906,01093,01 Q . 
Після другого кроку ( 7075,02 z ): 

 1325,03364,05312,02  ,   5742,03364,00894,02 Q . 
Після третього кроку ( 7633,03 z ):  

 0739,02925,06336,03  ,  6526,02925,00549,03 Q . 
По закінченні конфлікту матриці ймовірностей набудуть вигля-

ду ( 8314,04 z ): 
 0309,02489,07202,04  , 
 7269,02489,00242,04 Q . 

Можемо спостерігати таку тенденцію: ті елементи початкової 
матриці 0 , які були більшими за відповідні елементи матриці 0Q , че-
рез певну кількість кроків зростають; а ті, що менші, – зменшуються; 
ті ж, що були рівними, – залишаються рівними між собою, але при 
цьому з кожним кроком зменшуються.  

Теорема. Нехай маємо предмет конфлікту – множину 
 naaa ,,, 21  , де ia  – елементи деякої природи, і два суб’єкти конф-

лікту з початковими матрицями ймовірностей :         

 nppp 210  , де 0ip , 1
1




n

i
ip ; 

 nqqqQ 210  , де 0iq , 1
1




n

i
iq . 

Тоді:  
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I. якщо ii qp   ( ni ,1 ), то 1lim 


cp k
i

k
, 0lim 
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k
q ; 

II. якщо ii qp   ( ni ,1 ), то 0lim 
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i

k
p  та 0lim 



k
i

k
q ; 

III. якщо ii qp   ( ni ,1 ), то 0lim 


k
i

k
p , 1lim 


cq k

i
k

. 

Доведення.  
I. 1. Доведемо таке твердження: якщо ii qp  , то на k-му кроці нерів-
ність збережеться, тобто k

i
k
i qp  , для Nk  . Для цього скористаємось 

методом математичної індукції. Розглянемо ймовірності суб’єктів 
конфліктної взаємодії після першого кроку  
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1 1
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qpp ii
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1

1 1
z

pqq ii
i


 ,  

спробуємо порівняти їх. Для цього досить порівняти чисельники дро-
бів: 

 ii qp 1  ?  ii pq 1 , 

iii qpp   ? iii qpq  , 
додамо до обох різниць добуток iiqp , прийдемо до нерівності ii qp  , 
оскільки 01 z , то 11

ii qp  , а отже для k=1 твердження справджується. 
Припустимо, що сформульоване твердження справедливе для 

k=m, тобто m
i

m
i qp  , тоді перевіримо чи виконується воно для k=m+1. 

Для цього розглянемо ймовірності після (m+1)-го кроку 

                     
1

1 1



 


m

m
i

m
im

i z
qpp              

1

1 1



 


m

m
i

m
im

i z
pqq . 

Провівши міркування аналогічні випадку k=1, отримаємо нерів-
ність 11   m

i
m
i qp , з якої слідує, що нерівність збережеться і на (m+1)-му 

кроці, а отже, в силу принципу математичної індукції, – і на k-му. 
 2. Позначимо різницю k

k
i

k
i qp   11   ( 0 k , бо 11   k

i
k
i qp , як було 

доведено вище). Тоді  ii qp 1 ,  
1

1

1

11
2 zz

qpqp ii
ii





 . Оскільки 

11 z , то 12  . Розглянувши наступні різниці та порівнявши їх між 
собою, побачимо, що kk  1 . Можемо зробити такий висновок: по-
слідовність  k  – монотонна (не спадна) та обмежена, а отже  k  – 
збіжна, тобто має границю ck

k



lim . 

3. Розглянемо послідовність  k
ip , вона є неспадною та обмеженою, 

а отже, – збіжною. Водночас, послідовність  k
iq  – незростаюча та об-



 
 І.В. Дмитраш 

72 Математика 

межена, а тому має границю 0lim 


k
i

k
q . Звідси та з того, що ck

k



lim , 

випливає  1lim 


cp k
i

k
 

II. Доведемо, що якщо ii qp   ( ni ,1 ), то 0limlim 


k
i

k

k
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k
qp . 

Позначимо xp k
i  , yzk   і розглянемо функцію 

y
xyxf 


1),( , ви-

значену при 10  x , 10  y . Дослідимо дану функцію на екстремум, 
для цього знайдемо частинні похідні та прирівняємо їх до нуля: 

 
, 
 
 

Оскільки 0xf  для будь-яких допустимих значень y , то точок 
екстремуму не  існує, а отже функція набуває свого максимального і 
мінімального значення на межі заданої області. 

Розглянемо такі випадки: 
Якщо 0x , то 0 k

i
k
i qp  і твердження теореми є очевидним 

( 0limlim 
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k

k
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k
qp ). 

Якщо 1x , то   0yf . 
Якщо 1y , то   xxf 1    

 
    10max

1;0
 fxf . 

Оскільки для 0x  твердження теореми є очевидним, то для  

будь-якого 10  x  має місце нерівність:   1, yxf , тобто 1
1
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p , зві-

дки k
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i pp 1 . Отже, послідовності  k

ip ,  k
iq  – спадні і обмежені нулем, 

а тому 0limlim 
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k
qp . 

III. Цей випадок доводиться аналогічно до першого. 
Теорему доведено. 
Спробуємо узагальнити все вище сказане. 
Розглянемо об’єкт конфліктної взаємодії як множину 

 kaaa ,,, 21  , елементи ia  якої є матрицями вигляду 
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то об’єкт взаємодії можна представити у вигляді деякої матриці А: 
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Тоді початкові матриці ймовірностей суб’єктів конфлікту мати-
муть вигляд: 
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Після (m+1)-го кроку конфліктної взаємодії значення ймовірно-
стей обчислюються за формулами: 
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Nk  , Nm . 
Для цього, узагальненого випадку, справджуватиметься наступ-

на теорема, яку можна довести аналогічно до попередньої. 
Теорема. 

1) Якщо ikik qp  , то  m
ik

m
ik qp  , Nm ; 

2) Якщо ikik qp  , то  cp m
ik

m



lim , 0lim 
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РОЗМІРНІСТЬ ХАУСДОРФА-БЕЗИКОВИЧА МНОЖИН 
КАНТОРІВСЬКОГО ТИПУ 
 
Дана робота присвячена розвитку методів обчислення  розмірності Хаусдор-

фа-Безиковича та оцінки міри Хаусдорфа множин канторівського типу. Факти, які 
доводяться в роботі, не є новими. Інтерес представляє безпосередньо саме підхід і 
метод доведення. 

 
На практиці підрахунок розмірності Хаусдорфа-Безиковича (і 

тим більше міри Хаусдорфа) навіть конкретної множини є досить не-
тривіальною  задачею. Тому наявність методів, прийомів чи алгорит-
мів підрахунку для деякого класу множин значно спрощують постав-
лену задачу. 

Для подальших міркувань нам знадобляться деякі означення. 
Означення міри Хаусдорфа: Нехай U – непорожня підмножина n-

вимірного евклідового простору. Діаметр U визначимо як 
 UyxyxU  ,:sup . Якщо {Ui} є зчисленним (або скінченним) на-

бором множин, діаметр яких не перевищує δ, то покриття {Ui} множи-

ни F ( 





1i
iUF , де  iU0    і), будемо називати δ-покриттям 

множини F. 
Припустимо, що F — підмножина Rn і s — невід’ємне число. Для 

довільного δ > 0 визначимо 

  








 


1
inf

i

s
i

s UFH  , (1) 

де інфімум береться по все можливим δ-покриттям   iU   множи-
ни F. 

Якщо δ зменшується, то клас множин, якими можна покрити F, 
також зменшується. Отже,   FH s

  не спадає  і тому існує  границя 
 FH s

  при δ → 0: 

    FHFH ss
 0

lim


  (2) 
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Ця границя існує для довільної множини F з Rn, і граничне зна-
чення може бути (у більшості випадків так і є) 0 або ∞.  FH s  назива-
ється s-мірною мірою Хаусдорфа множини F. 

Означення розмірності Хаусдорфа:  
Повертаючись до рівності (1) стає зрозумілим, що для довільної 

взятої множини F і δ<1,  FH s
  — незростаюча відносно s. Отже з (2) 

слідує, що  FH s  також — незростаюча. Справедливо також, що: як-
що t > s і  iU  — δ-покриття множини F, то 

    i
s

i
st

i
s

i
st

i
t

i i UUUU   

переходячи до інфімуму, отримаємо    FHFH sstt
   . Покла-

вши δ→0 побачимо, що у випадку коли   FH s , тоді   0FH t . 

Графік залежності  FH s  від s  при фіксованій множині F 

 
показує наявність критичного значення s, у якому  FH s  „стри-

бає” з ∞ до 0. Таке критичне значення називається розмірністю Хаус-
дорфа множини F, і позначається FHdim , тобто  

      FHsFHsF ss
H :sup0:infdim  

(при цьому покладається, що супремум порожньої множини до-
рівнює 0).  

Якщо Fs Hdim , то   FH s  може приймати значення 0,  ∞, або 

задовольняти умову    FH s0 . 
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Опишемо конструкцію побудови  множини 





1k

kEF  канторівсь-

кого типу. 
 На першому  кроці одиничний  відрізок [0,1]  розбиваємо  на три 

відрізки першого рангу довжиною Δ1, Δ2 і Δ3 так, що Δ1+Δ2+Δ3=1 (0 < 
Δ1, Δ2, Δ3 < 1) і внутрішність середнього викидаємо. Множина 1E  
складається з 2-х відрізків. 

На другому  кроці кожен з відрізків першого рангу розбиваємо  
на три відрізки другого рангу у пропорції  Δ1 : Δ2 : Δ3 і внутрішність 
середніх викидаємо. Множина 2E  складається з 4-х відрізків. 

Аналогічно, на к-му кроці множина kE  складається з 2к відрізків. 

Теорема. Множина 





1k

kEF є ніде не щільною досконалою мно-

жиною з розмірністю Хаусдорфа  ,dim sFH  де s  є розв’язком рівнян-

ня 131  xx . Більше того, множина F є s-множиною з   .1
2
1

 FH s  

Доведення.  
Топологічні властивості множини F випливають безпосередньо з 

алгоритму побудови.  Дослідимо фрактальні властивості цієї множи-
ни. 

На 1-му кроці довжина рангових відрізків буде Δ1 і Δ3 відповідно, 
а міра множини  1E  дорівнює 

Δ1+Δ3. 
На 2-му: 

 231
2
331

2
133133111 2  . 

На к-му, аналогічно: 
  kk

k
kk

k
nnkn

k
k

k
k

k CCCCC 3
1

3
1
1

1
31

1
3

1
1

1
1

0 
 

 k31   
Оцінимо міру Хаусдорфа. Будемо покривати кожний відрізок на 

к-му кроці ним же самим. Звідси за означення міри Хаусдорфа: 
 ksss

i
s UFH 31)(  . 

Оцінимо цей вираз: 

Якщо 131  ss  і k , то   031 
kss . 

Якщо 131  ss  і k , то   
kss

31 . 
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Якщо ж 131  ss , то   1)( 31  ksss
i

s UFH   і  ми одержу-

ємо верхню оцінку   1FH s
 , яка справджується для довільного .  

Отже,   1FH s . Тобто, якщо s є коренем рівняння 131  xx , то міра 
Хаусдорфа не перевищує 1. Розв’язок такого рівняння існує і до того 
ж єдиний. Відзначимо, що s може набувати значень від 0 до 1 
( 10  s ). 

Надалі покладемо, що s — це вже знайдений розв’язок рівняння 
131  xx . Доведемо тепер,  що s -міра Хаусдорфа обмежена знизу. 

Для цього достатньо показати, що для довільного  iU  покриття 

 
i

s
i tU

2
1 , де sst 22

1

 .  

Функція   sstt
1

2 , залежна від s. Встановимо, які значення мо-
же набувати t при різних s. 

012ln22 2

11







 














s
ss , t(s) — спадна на (0, 1]. Отже мінімаль-

не значення функція t(s) буде набувати в точці 1.   22221
1

1  st  
при 10  s . 

Оскільки досліджувана множина F є компактною, то досить роз-
глянути лише скінченні покриття інтервалами.  

Для довільного Ui,  існує таке Nki  , що: 

   ii k
i

k tUt  1 . (*) 
Тоді iU  перетинає  певну  кількість (не більше c ) відрізків (к+1)-

го рангу. Візьмемо j ≥ k. Оскільки  з кожним кроком кількість ранго-
вих відрізків, що перетинаються з F, щонайбільше  подвоюється, то  

iU  перетинається з не більше як  ikjc 2  відрізками з jE . 

    





  skjksj

k
jkjkj ii

i

ii tctcccc 22
2
12222  

      sksjskj ii ttcttc 11 22  
s

i
sj Utc  2 . 
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Отже,  s
i

sjkj Uti  22 . Взявши j достатньо великим, щоб (*) 
виконувалась для всіх iU  і враховуючи те, що  iU  покриває всю F 
(тобто  iU  перетинається з усіма j2  відрізками j-го рангу), отримує-
мо наступну нерівність: 

s

i
i

sjj Ut  22 , 

звідки і випливає бажана нерівність: 
2
1

 s

i
iU , яка виконується 

для довільного  покриття  iU  множини F. Отже,  
2
1

FH s  . Беручи 

до уваги верхню оцінку    1FH s , отримуємо sFH dim . Теорема 
доведена.  

Зауваження. Аналогічні міркування можна використати і для 
більш загального випадку: розбивши відрізок на m частин, залишити 
крайні, а кожний другий викинути. У такому випадку для верхньої 
оцінки досить буде показати, що 

    1231  
ks

m
s

m
ss

i
s

i
s UFH  , де k . А 

для нижньої — 
1

2


 m
Ui

s
i . 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ ПОБУДОВИ  ГРАФІКІВ 
ФУНКЦІЙ, ЗАДАНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ, ДО 
ВИВЧЕННЯ ЇХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
 
В роботі розглянуто деякі властивості функцій, заданих перетворювачами 

цифр аргументу в цифри значення функції. Запропоновано опис та приклади за-
стосування створеної автором програми для побудови графіків таких функцій 

 
Поняття функції – одне з фундаментальних понять математики. 

Відомо, що переважна більшість неперервних функцій є ніде не дифе-
ренційованими. На сьогоднішній день існує досить велика кількість 
прикладів ніде не диференційовних функцій (приклади Рімана, Генке-
ля, Вейєрштраса, Безиковича, Ван-дер-Вардена тощо), але переважна 
більшість з них  задається або геометрично-описовим способом, або 
має досить складний аналітичний вираз. У зв’язку з цим цікавим і пе-
рспективним є використання для задання функцій перетворювачів 
цифр аргументу, заданого в одній системі числення, в цифри значення 
функції, заданої в іншій системі числення. Одні з ніде не диференці-
йовних функцій неперервні, інші – всюди розривні. Обидва класи та-
ких функцій мають складні властивості, сформулювати і обгрунтувати 
які допомагає графік заданої функції. 

Задання функцій за допомогою перетворювачів  
цифр аргументу в цифри функції 

Нехай s – фіксоване натуральне число, більше 2. Відомо, що для 
довільного x є [0;1] існує нескінченна послідовність {αk}, αk  є N0 

s-1 = 
{0,1, ... , s-1}, така, що 

x= 


1

s-k αk ,                                                                                    (1) 

що далі символічно записуватимемо 

x=
s

k ......1   ,                                                                                   (2) 
де αk = αk  (x). При цьому вираз (1) називається s-адичним представ-
ленням або  s-адичним  дробом, а вираз (2) –– s-адичним зображенням 
числа x. Число αk  називається  k-ою s-адичною цифрою x.  

Деякі числа мають два s-адичних представлення, їх називають s-
адично-раціональними. Це числа виду 

x=
s

k ...0....0...1   ≡ 
s

k )0(...1   =  
s

sskk )...1)...(1)(1(... 11 
   ≡ 

s
sk ))1)((1...(1   ,  

αk≠ 0. Одне з їх s-адичних представлень містить період (0), а інше –   
(s-1). Решта s-адичних  дробів називаються s-адично-ірраціональними.  
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Розглянемо функцію, визначену на відрізку  [0;1] : 

y= f(x) = f(
s

k ......1  ) = 


1k
 n-k = n

k ......1 
 , де 

αі є {0,1, … , s-1} = A, 
βi є {0,1, … , n-1} = B, 
βi  = g (αi ), 
 g – відображення, яке будь-якому елементу  множини А ставить  

у відповідність деякий елемент множини В : 
g(a)=b, a є A,  b є B. 
Теорема. Якщо виконуються наступні умови: 

1)  g  не є тотожним перетворенням; 
          2)  g(αm) ≠ g(αm -1); 
          3)  | g(αm) - g(αm -1)| =1, то |g(0) – g(s-1)| ≠ 1,тоді функція 

y= f(x) є розривною в s-адично-раціональних точках, тобто точках 
виду   x= s

m )0(...1  . 
Доведення. Розглянемо деяке s-адично-раціональне число  

x0 = 
s

m )0(...1   = 
s

sm )1)(1...(1   . 

Очевидно, що послідовність xk= 
s

km
k

m ...0...0... 11 
    прямує до x0  

зліва при  , а послідовність  xk
' = 

s
ss km

k

m ...)1)...(1()1...( 11       прямує до x0  

справа при  . 
Розглянемо границю  

k
lim | f (xk ) – f(xk

') | = | m
mm

n
gg )1()(    + 





km

mi
in

sgg
1

)1()0(  |    

          [в силу умови 2 теореми]   

 | ± mn
1  + (g(0)- g(s-1))

n

n m

11

1
1




| = 

= | ± mn
1 + (g(0)- g(s-1))

)1(
1
nnm  | ≥ 

          [в силу умови 3 теореми]           ≥ mn
1  > 0.  

Отже, 
00

lim
xx

 f(x)≠ 
00

lim
xx

 f(x), тому x0 – точка розриву. Теорему до-

ведено. 
Створення програми для побудови графіків  

функцій, заданих перетворювачами цифр аргументу 
Автором створена програма Pob_graf, призначена для побудови 

графіків функцій, заданих перетворювачем цифр аргументу функції, 
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представленого в довільній s-адичній системі численні, в цифри зна-
чення функції, представленого в іншій довільній n-адичній системі чи-
слення. Причому користувач може вибирати: 

 систему числення, в якій буде задаватись аргумент функції; 
 систему числення, в якій будуть представлені значення фун-

кції; 
 сам перетворювач, вказуючи  закон, за яким кожній цифрі ар-

гумента ставиться у відповідність цифра значення функції; 
 кількість ітерацій при побудові графіка. 
У віконце “Система числення х” користувач може ввести вибрану 

основу системи числення, в якій буде задаватись аргумент функції. За 
замовченням це значення в програмі встановлюється рівним 3. 

У віконце “Система числення y” користувач може ввести вибрану 
основу системи числення, в якій буде задаватись значення функції. За 
замовченням це значення в програмі встановлюється рівним 2. 

Після введення основи системи числення х автоматично зміню-
ється розмір таблиці, в якій буде задаватись відповідність між цифра-
ми аргументу та значення функції. 

При цьому в таблиці значення цифр аргументц х заповнюється 
автоматично (від 0 до s-1).  

При натисненні кнопки “Всі нулі” всі значення цифр y автомати-
чно заповнюються нулями.  

При натисненні кнопки “Циклічне зап.” значення цифр y  запов-
нюються циклічно у відповідності до вибраної основи системи чис-
лення.  

 У віконце “Кількість кроків” користувач може ввести з клаві-
атури або встановити за допомогою лічильника кількість ітерацій для 
побудови графіка. Причому, змінюючи кількість кроків побудови, 
можна одразу бачити зміну побудованого графіка. 

 При натисненні на кнопку “Побудова” в області для побудо-
ви графіка будується наближення графіка функції для заданої кількос-
ті ітерацій. 

Приклади роботи програми 
1. Аргумент заданий в семірковій системі числення, зна-

чення функції –– в трійковій. Відповідність між цифрами встанов-
лена за допомогою кнопки “Циклічний зап.”  і має вид: 

X 
0 1 2 3 4 5 6 

Y 1 2 0 1 2 0 1 
Тоді через 3 ітерації графік функції має вид: 
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Мал.1. 

 
Аргумент заданий в двійковій системі 
числення, значення функції –– також в 
двійковій. Відповідність між цифрами  
має вид: 

X 
0 1 

Y 0 1 
Така відповідність задає функцію 

виду xy  . 
 

2. Аргумент заданий в трійковій системі числення, значення 
функції –– в двійковій. Відповідність між цифрами має вид: 

3.  

X 
0 1 2 

Y 0 1 0 
 
Тоді через 6 ітерацій графік функції має вид: 
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Мал. 3. 

4. Аргумент заданий в четвірковій системі числення, зна-
чення функції –– в двійковій. Відповідність між цифрами має вид: 

X 
0 1 2 3 

Y 0 1 1 0 
Розглянемо побудову графіка по кроках. 
На першому кроці отримаємо наступне наближення 

 
Мал. 4. 
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На другому кроці: 

 
Мал. 5. 
 
На третьому кроці: 

 
Мал. 6. 
 

 
 



Застосування програми побудови графіків функцій, заданих перетворювачами, 
до вивчення їх властивостей 

Студентські фізико-математичні етюди, 2004, №4 85 

 
На четвертому кроці: 

 
Мал. 7. 
 
На п'ятому кроці: 

 
Мал. 8. 
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МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БАШЕЛЬЄ ЗМІНИ ЦІН  
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ 

 
В роботі розглядається модель Башельє зміни цін на фондовому ринку та 

вивчається  зв’язок  її параметрів з фрактальною розмірністю самоподібних роз-
поділів випадкових величин. 

 
В 1900 році відомий економіст і математик Луї Башельє предста-

вив в Парижі  свою докторську дисертацію на тему  “Théorie de la 
speculation”, в якій були запропоновані результати його досліджень 
коливань цін на акції на Паризькій фондовій біржі. 

Башельє побудував довірчі інтервали, в яких ціни на акції коли-
вались пропорційно квадратному кореню з проміжку часу. Розглянемо 
це детальніше. Нехай )(tSS  –– поточна ціна. Башельє довів, що на 
протязі часу T  ціна буде змінюватись (з певною ймовірністю) в діапа-
зоні )ln;(ln TaSTaS  , де a  –– деяка стала, яка залежить від ти-
пу цін. Причому, якщо прирости цін S  є незалежними і мають скін-
ченні різниці, то величина  цін )(tSS   має нормальний (Гауссовий) 
розподіл, якщо ж прирости логарифмів цін є незалежними і мають 
скінченні різниці, то ціна має логнормальний розподіл. 

В таблиці наведені дані Башельє за одинадцять днів. Календарна 
дата – в першій колонці; )(tS  - в другій; )(ln tS  - в третій; зміна лога-
рифма цін, )1(ln)(ln)(  tStStx  - в четвертій і )(2 tx  - в останній 
колонці. Сума змінних останньої колонки наведена в нижній частині 
таблиці.  

Date S(t) ln S(t) x(t) x2 (t) 

May 14 638.45 6.459043     

May 17 636.92 6.456644 -.002399 .000005755 

May 18 634.19 6.452348 -.004296 .000018456 

May 19 639.54 6.460749 .008401 .000070577 

May 20 639.42 6.460561 -.000188 .000000035 

May 21 636.87 6.456565 -.003996 .000015968 



 
 М.С. Романенко 

88 Математика 

May 24 626.05 6.439430 -.017135 .000293608 

May 25 617.34 6.425420 -.014010 .000196280 

May 26 624.84 6.437495 .012075 .000145806 

May 27 614.02 6.420027 -.017468 .000305131 

May 28 622.26 6.433358 .013331 .000177716 

Сума всіх x2 (t) = .001229332 

Величини )1(ln)(ln)(  tStStx , які є змінами логарифмів цін 
за один торговий день, це саме ті змінні, які цікавили Башельє.  Він 
припустив, що вони мають нормальний розподіл з математичним спо-
діванням m  і стандартним відхиленням c . Башельє намагався обчис-
лити m і c , припускаючи, що вони є однаковими в будь-який день. 
Параметр m  досить близький до нуля. Але, якщо говорити точно, це 
не зовсім нуль, оскільки  є дрейф в русі індекса акції )(tS , створений 

різницею між процентною ставкою і дивидентами на акції в серед-
ньому. Але він занадто малий протягом наших одинадцяти днів торгі-
влі ( які дають нам десять значень  )(tx ).  Тому математичне спо-
дівання приймаємо за нуль.  

Величину c  визначимо за формулою: 

n

tx
c

n

i


 1

2

2
)(

, 

тобто 
0001229332,0

10
001229332,02 c . 

Добувши квадратний корінь з даного значення отримаємо стан-
дартне відхилення: 

0110875,00001229332,0 c . 
Таким чином, інтервал зміни ймовірності Башельє для Sln  має 

вигляд: 
)0110875,0ln,0110875,0(ln TSTS  . 

Звідки  отримуємо довірчий інтервал  для значення ціни S : 
),( 0110875,00110875,0 TT eSeS   . 

Оскільки поточна ціна 28 травня, за таблицею, дорівнює 622,26, 
цей інтервал матиме вигляд: 

)26,622,26,622( 0110875,00110875,0 TT ee   . 

За наступні 10 днів торгівлі ми маємо 162277,310 T . Таким 
чином, отримуємо 
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)035683,126,622;965545,026,622(  = )46,644;82,600( . 
Отже, для нормального розподілу з ймовірністю 0,68 ціна буде 

лежати між 600,82 і 644,46 ще через десять днів торгівлі.  
 

Фрактальні суми випадкових величин 
В попередньому параграфі ми розглянули випадкові величини 

)(tx , які показують зміни логарифмів ціни. Вважаючи ці випадкові ве-
личини нормальними, ми оцінили параметри розподілу, що дозволяє 
нам обчислити ймовірності попадання значень випадкової величини в 
будь-який проміжок. Нехай маємо n  однаково розподілених випад-
кових величин iX . Знайдемо їх суму X : 

nn XXXXX  121 ... . 
Щоб не писати вираз “має той самий розподіл, як”, будемо вико-

ристовувати знак “~”. Наприклад, 1X ~ 2X  означає, що 1X і 2X  мають 
однакові розподіли. 

Означення. Випадкова величина X  має стійкий розподіл, якщо 
для будь-якого  n 2  існує додатне число nC  і дійсне число nD , такі, 
що nn XXXX  121 ... ~ nn DXC  . 

Означення. Стійка випадкова величина X  строго стійка, якщо  
ND  = 0. 

Отже, строго стійкі розподіли – це в певному розумінні фрактали, 
оскільки сума  n  незалежних копій  має той же тип розподілу, що ос-
новний розподіл. Один із видів строго стійких розподілів – симетрич-
ні стійкі розподіли. 

Означення. Стійка випадкова величина X  є симетрично стійкою, 
якщо симетричним є її розподіл, тобто, якщо X  і X  мають однакові 
розподіли. 

Можна довести, що в цьому випадку NC  має вид: 


1

nCn  , де 20  . 
Таким чином, якщо ми маємо n  незалежних копій стійкого симе-

тричного розподілу, то їх сума має той самий розподіл з масштабом 


1

n . 
Для нормального   = 2. 
Для розподілу Коші   = 1.  
Ми можемо також ввести поняття розмірності Хаусдорфа-

Безиковича для симетричних стійких розподілів. Якщо розділимо си-
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метричну стійку випадкову величину  X  на 
1

nc  , то отримаємо екві-
валент ймовірності nN   копій 


1

n

X . Отже, розмірність Хаусдорфа: 




 1

log

log
log
log

n

n
C
ND . 

Це дає нам просту інтерпретацію  . Параметр   - розмірність 
Хаусдорфа-Безиковича симетричного стійкого розподілу. Для норма-
льного, розмірність дорівнює 2, що еквівалентно площині. Для розпо-
ділу Коші, розмірність дорівнює 1, що еквівалентно лінії. Між ними 
лежить повний діапазон величин, включаючи симетричні стійкі роз-
поділи з еквівалентом розмірності Хаусдорфа-Безиковича Сніжинці 

Коха –– 







3log
4log  і Килиму Серпінського –– 








3log
8log . 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 
РОЗВ’ЯЗУВАННІ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ 
 

В статті здійснено огляд основних програмних засобів, які сьогодні вико-
ристовуються при розв’язанні оптимізаційних задач, розглянуто приклади засто-
сування деяких програмних засобів до розв’язання основних типів задач лінійної 
оптимізації, цілочисельної оптимізації та транспортних задач. 

 
Теорія оптимізації – одна з сучасних, інтенсивно прогресуючих 

наук, що базується на використанні математичних методів. Новий 
поштовх розвитку методів оптимізації надав розвиток інформаційних 
технологій. Сьогодні важко уявити розв’язання практично спрямова-
них оптимізаційних задач без використання інформаційних техноло-
гій. 

До задач, що розв’язуються в рамках інформаційних технологій 
оптимальних рішень, відносяться задачі перспективного планування, 
прогнозування розвитку і спеціалізації підприємств, оптимального 
розподілу ресурсів, розробки виробничої програми, прикріплення по-
стачальників до споживачів та багато іншого. 

Використання сучасних інформаційних технологій оптимальних 
рішень на рівні підприємств, за оцінками спеціалістів [4], дозволяє ся-
гнути 5-7 % економії капітальних вкладень і знизити на 2-3% собівар-
тість продукції в порівнянні з прийнятими традиційними методами. 

При оптимізації структури виробництва продукції і її розподілу 
між споживачами з метою дослідження максимального ефекту на рів-
ні країни економія складає до 10-15% капіталовкладень і 4-5% витрат 
виробництва [4]. 

Основним інструментом розв’язування оптимізаційних задач є 
методи математичного програмування. 

Одним з найважливіших етапів розв’язування задач математич-
ного програмування є побудова економіко-математичної моделі. Коли 
докомп’ютерна модель визначена, необхідно обрати програмне забез-
печення для реалізації моделі на комп’ютері. Це можуть бути прикла-
дні програми, наприклад табличний процесор Excel; пакет моделю-
вання систем масового обслуговування GPSS, пакети для моделюван-
ня економічної динаміки IThink або Poversim, пакети моделювання 
математичних та технічних систем MatLab і Simulink та багато іншо-
го. Можна застосувати універсальні мови програмування типу Pascal, 
C++, але іноді трудомісткість програмування інтерфейсу менеджера з 
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моделлю перевищує трудомісткість програмування самої моделі в 5-
10 разів. 

Іноді, навіть в таких спеціалізованих пакетах, як Excel, доводить-
ся програмувати процедури, яких не вистачає. Для цього спеціалізо-
вані пакети мають вбудовані мови програмування, зокрема, в MS 
Office - це Visual Basic for Application (VBA), в MatLab – мова m–
файлів. 

Для організації якісного додатку в Excel економісту доводиться 
відволікатися від економіки і займатися серйозним програмуванням у 
VBA. Тому для деяких задач доречно застосувати математичний про-
грамний інструмент MatLab. Для нього, як надбудови, розроблено ба-
гато спецдодатків для аналізу технічних систем управління. Він також 
надає фінансовий пакет FinancialToolbox, зв’язок з Excel, зв’язок з 
Word. Особливо цікавим є інструмент Simulink, розроблений спеціа-
льно для моделювання динамічних систем. Він має бібліотеку графіч-
них блоків з вбудованими математичними функціями. Іноді його на-
зивають інструментом графічного або візуального програмування. 

1. Огляд основних програмних засобів, які можуть використову-
ватися при дослідженні математичних моделей задач оптимізації 

Можна виділити такі основні математичні моделі оптимізаційних 
задач: 

1. лінійна оптимізація; 
2. цілочисельна оптимізація; 
3. нелінійна оптимізація; 
4. динамічна оптимізація; 
5. стохастична оптимізація; 
6. мережева оптимізація; 
7. моделі конфліктних взаємодій (теорія ігор). 

При розв’язуванні задач лінійної оптимізації можна використову-
вати такі програмні продукти як Gran 2D, Excel, Simplex, QSB (Quanti-
tative System for Business), Optimal1_4 та інші. 

У процесі розв’язування задач цілочисельного програмування 
можна скористатися програмними пакетами QSB, Excel.  

Для побудови кільцевих маршрутів, тобто для розв’язування за-
дач типу „задачі комівояжера”, можна використати програмний пакет 
мережевої оптимізації (Network Optimization), розроблений кафедрою 
дискретної математики і алгоритміки Білоруського державного уні-
верситету (автор Н.Н.Писарчук). Пакет містить ряд програм, які до-
зволяють розв’язувати задачі визначення максимального потоку в ме-
режі, потоку мінімальної вартості, знаходження найкоротшого шляху 
та ряд інших. Інформаційна технологія розв’язування задачі комівоя-
жера (відшукання циклу Гамільтона мінімальної вартості (довжини) – 
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Min Cost Hamilton Cycle) дозволяє використати графічне та табличне 
представлення початкових даних. 

Для задач динамічного програмування можна застосувати зруч-
ний і простий Excel. 

Для розрахунку параметрів і оптимізації мережевих графіків ви-
користовуються інформаційні технології пакету QSB (PERT- програма 
розрахунку проектів методами мережевого планування; CPM – про-
грама „Мережеве планування”). 

Оскільки будь-яка скінченна гра з двома особами і нульовою су-
мою зводиться до розв’язування задачі лінійного програмування, то 
для розв’язування матричних ігор теж можна застосувати програму 
Simplex або „Лінійне програмування” з пакету QSB. Для знаходження 
оптимальних стратегій в іграх з природою можна використати Excel. 

Ця ж програма допоможе у розв’язуванні задач нелінійного про-
грамування та векторної оптимізації. 

Широке застосування має Excel до розв’язування задач стохасти-
чного програмування, зокрема, для визначення кількісних характерис-
тик і функцій розподілу випадкової величини, побудови графіків для 
нормального розподілу; формування початкових даних для детермі-
нованого еквіваленту задачі в Е-постановці; розв’язування стохастич-
них задач в Р- постановці; розв’язування стохастичної транспортної 
задачі. 

2. Приклади використання деяких програмних засобів для 
розв’язування оптимізаційних задач 

На нашу думку, при дослідженні математичних моделей оптимі-
заційних задач доцільно використовувати такі програмні засоби як 
Excel, Gran 2D, Optimal. 

2.1 GRAN 2D 
Програмний комплекс Gran 2D може бути використаний для по-

будови геометричної інтерпретації задач лінійної, цілочисельної та 
нелінійної оптимізації, тобто для побудови багатокутника розв’язків 
(області допустимих планів). 

Наприклад: 
Зобразити багатокутника розв’язків для задачі лінійної оптиміза-

ції, якщо 
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Користуючись пунктом меню „Операции” та командою „Нера-
венства”, введемо нерівності системи обмежень та умови не-
від’ємності змінних. 

Після команди „График/Построить” отримаємо геометричну ін-
терпретацію даної задачі (мал.1.) 

 
мал.1. 

 
2.2 Optimal 1.4 
Програма Optimal 1.4 використовується для знаходження 

розв’язку транспортної задачі. При цьому від користувача вимагається 
лише ввести вихідні дані, а саме: 

 користуючись командами пункту меню Таблица, вказати кі-
лькість складів та споживачів; 

 у відповідні комірки необхідно ввести тарифи перевезень, 
величину потреб кожного споживача та величину запасів на кожному 
складі; 

 у вікні Настройки (команда Задача/Настройки) вказати ре-
жим розв’язування транспортної задачі (перевірочний чи детальний) 
(мал.2); 
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мал.2 

 у тому ж вікні вказати, якими саме методами необхідно ко-
ристуватися програмі під час знаходження опорного плану задачі (ме-
тоди північно-західного кута, мінімального елемента, Фогеля та по-
двійної переваги) та оптимального плану (розподільчий метод чи ме-
тод потенціалів); 

Ввівши всі необхідні дані, користувач повинен обрати одну з 
двох команд пункту меню Задача:  Решить задачу або Найти опор-
ный план. Після чого відкриється вікно, яке містить розв’язок задачі.  

 
2.3 EXCEL  
Програмний пакет Excel може бути застосованим для знаходжен-

ня оптимального розв’язку задачі лінійної, цілочисельної, нелінійної 
оптимізації, а також для автоматизації деяких етапів розв’язування за-
дач динамічної та стохастичної оптимізації.  

Розглянемо, як можна застосувати програмний пакет Excel для 
знаходження розв’язку задачі цілочисельної оптимізації, математична 
модель якої має такий вигляд: 
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Спочатку визначимо місце для змінних та цільової функції. 
До комірки цільової функції запишемо формулу для її підрахун-

ку: 
=2*А1+4*A2+3*А3 
Обмеження задачі записуються в комірки С1:D2, куди вводяться 

функції, які відповідають виразам обмежень.  

 
 
Далі необхідно активувати команду Сервис/ Поиск решения, при 

цьому виводиться діалогове вікно, в якому необхідно вказати наступ-
не: 

В полі Установить целевую ячейку вказати адресу комірки, яка 
містить результати розрахунку цільової функції. В нашому випадку це 
комірка A5. 

В розділі Равной: вибираємо перемикач "максимальному зна-
чению". В полі Изменяя ячейки вказуємо діапазон комірок 
$А$1:$А$3 - їх значення можуть змінюватися в процесі пошуку 
розв’язку. 
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Ввести обмеження задачі в розділі "Ограничения". Для цього 
необхідно натиснути кнопку Добавить, яка відкриває діалогове вікно 
Добавление ограничения. 

 
 

Для реалізації умови невід'ємності значень в діалоговому вікні 
Поиск решения натискаємо кнопку Параметри. У вікні Параметры 
поиска решения включаємо прапорець Неотрицательные значения 
та "Линейная модель". 

 
Для реалізації умови цілочисельності значень, введемо додаткове 

обмеження задачі в діалоговому вікні Добавление ограничения. 

 
При натисканні кнопки Выполнить діалогового вікна Поиск 

решения з'являється діалогове вікно Результаты поиска решения. 
Обираємо тип звіту Результаты. Після натискання кнопки ОК на ро-
бочому листі з'являються результати розрахунків. 
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Отримали відповідь: max z= z(0;5;0)=20. 
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ПРО ЩО МРІЮТЬ TEXНІКИ? 

 
У 2001 році у Києві сталася важлива подія — Український мате-

матичний конгрес, присвячений 200-річчю з дня народження видатно-
го математика Михайла Васильовича Остроградського. Не можна бу-
ло залишити без уваги таку подію. У мене була спільна доповідь з на-
уковим керівником, Миколою Вікторовичем Працьовитим, яка пізні-
ше виросла до статті у збірнику матеріалів конгресу. Але я захопив-
ся… Хотів же розповісти, що саме тоді я вперше працював із систе-
мою TEX. У інформаційному повідомленні про конгрес було сказано, 
що тези доповіді слід подавати у форматі LATEX, і додавався зразок 
файла. 

Я вже раніше знав, що існує така програма TEX, щось можна з 
нею робити, бачив здалеку, як це виглядає. «Сміявся» з людей, які 
працюють з TEX. Адже я був студентом університету, вивчав і курс 
інформатики також, трохи розумівся на комп’ютерах. Мені здавалося 
дивним, що люди працюють з допотопною програмою, яка навіть 
графічного інтерфейсу не має, пишуть якийсь код, якщо існують «но-
рмальні» текстові редактори, що дозволяють будь-якої складності до-
кумент створити кількома кліками по кнопках. 

А потім інсталював TEX на свою машину (лише спробувати, ні-
чого більше). Набирав свої статті. Намагався розв’язувати проблеми, 
які при цьому виникали. Захопився — і зараз вже не можу зрозуміти, 
як я раніше жив і працював без TEX. Виявилося, що система TEX не є 
програмою застарілою, це сучасний програмний засіб, який постійно 
розвивається. Існують графічні інтерфейси для неї, хоча можна цілком 
обійтися і без них. Крім того, TEX не є текстовим редактором. 
1. Що таке TEX?  

Уявіть собі систему комп’ютерної верстки, яка дозволяє користу-
вачу зосередитися на змісті статті чи книги і зовсім не турбуватися 
про те, як це виглядатиме на папері. Система сама зробить так, щоб 
готовий документ виглядав якнайкраще, ніби виданий у хорошому 
видавництві. Ще уявіть, що за допомогою цієї системи однаково прос-
то набирати як звичайний текст, так і досить складні математичні ви-
рази (з дробами, інтегралами, сумами, верхніми та нижніми індексами 
тощо). Уявіть, що система має підтримку багатьох мов, тобто вміє ро-
бити переноси слів, знає типографські правила конкретної мови. 
Уявіть систему, що працює надзвичайно стабільно і не містить поми-
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лок (згоден, важко уявити, що може існувати щось подібне, будемо 
скромнішими: практично не містить помилок). Уявіть, що система 
вміє навчатися: існує безліч додаткових компонентів, які розширюють 
можливості ядра. Уявіть, що вона не залежить від операційної систе-
ми і може працювати майже на всіх комп’ютерних платформах, що 
існують у світі. Не можете таке уявити? Тоді сідайте зручненько і 
слухайте уважненько. Така система існує. Це TEX! 

TEX — це комп’ютерна програма, яку створив Дональд Кнут… 
Ерудований студент, який захоплюється програмуванням, безперечно, 
скаже: «Дональд Кнут? Всесвітньо відомий автор всесвітньо відомої 
книги «Мистецтво програмування»? Знаю-знаю.» 

Так, Дональд Ервін Кнут [1], видатний вчений у галузі інформа-
тики, почесний професор Станфордського університету (США). Він 
добре відомий як автор багатотомної книги «The Art of Computer 
Programming», однієї з найавторитетніших книг у галузі інформатики. 
Він фактично створив таку галузь, як аналіз алгоритмів, і зробив знач-
ний внесок у різні розділи інформатики. Дональд Кнут — винахідник 
системи комп’ютерного набору і верстки TEX та системи конструю-
вання шрифтів METAFONT, йому належить ідея літературного про-
грамування [2]. 

Кажуть, що Дональд Кнут вирішив писати TEX, коли готував 
друге видання другого тому своєї фундаментальної праці «Мистецтво 
програмування» (яку він завжди розглядав як найважливіший проект 
свого життя, див. http://www-cs-faculty.stanford.edu/~knuth/retd.html). 
Його прикро вразило зниження якості набору у порівнянні з першим 
виданням. Напевно, він би сказав кілька міцних слів, якби не був дже-
нтльменом. Тому доктор Кнут почав розробку власної системи 
комп’ютерного набору. Він вивчав традиційні правила набору мате-
матичних виразів, вивчав дизайн шрифтів. Сподівався закінчити робо-
ту протягом своєї річної наукової відпустки у 1978 році, але в резуль-
таті витратив на це понад 10 років. 

Перша версія TEX була написана мовою програмування SAIL 
(Stanford Artificial Intelligence Language). Для пізніших версій Кнут 
розробив систему літературного програмування1, яку назвав WEB. Во-
на використовувала Pascal як мову програмування і TEX для продуку-
вання документації. 

До речі, слово TEX, як пише Дональд Кнут [3, с. 13], походить від 
грецького кореня τεχ, який має два значення — мистецтво і техноло-
                                                        
1 Згідно з концепцією літературного програмування код і документація пишуться разом, в одному 
файлі. За допомогою спеціальних утиліт з цього файла генерують як код, який потім можна компі-
лювати, так і високої якості документацію. Таким чином, комп’ютерні програми представляються 
у формі зручних для читання книг (звідси й назва «літературне програмування»). 
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гія. Тому вимовляти його слід «тех», як у слові «технологія» (а не 
«текс», як може здаватися на перший погляд). Крім того, літеру «E» 
необхідно писати нижче рядка. Таке написання нагадує, що програма 
TEX призначена для набору і верстки. Але в текстових файлах чи на 
інших носіях інформації, що не дозволяють записувати «E» нижче ря-
дка, дозволяється писати просто «TeX». Прихильники TEX люблять 
утворювати нові терміни від цього слова: TEXnician (користувач TEX), 
TEXpert, TEXhacker (TEX-програміст), TEXmaster (компетентний 
TEX-програміст), TEXhax і TEXnique [4]. 

Багато статей написано на тему «Що таке TEX?» та «Чому TEX?», 
наприклад, [5], [6], [7], [8]. Ганс Гаген у своєму розділі статті [7] дуже 
критично ставиться до надмірного захоплення TEX. Але це критика 
людини, яка добре знає систему TEX, на відміну від більшості крити-
канів. Варто почитати. А «шанувальникам» текстових процесорів ко-
рисно буде почитати [8]. Оскільки майже всім, напевно, доводилося 
працювати з текстовими процесорами, то дозвольте мені з цього поча-
ти. 

Звичайні текстові процесори розміщують текст на сторінці одно-
часно з тим, як користувач його набирає. Тому можна відразу бачити 
на екрані, який вигляд матиме документ, коли буде надрукованим. З 
маркетингових міркувань такий підхід називають WYSIWYG, тобто 
What You See Is What You Get. Для користувача TEX етапи підготовки 
тексту і розміщення його на сторінці, як правило, відокремлені один 
від одного. 

Що робить користувач текстового процесора, коли хоче, напри-
клад, додати теорему до своєї статті чи книги? Він вирішує, як буде 
виглядати його теорема: нехай слово «Теорема» виділяється напівжи-
рним, а текст теореми — курсивом, і нехай перед та після теореми бу-
дуть невеликі відступи. Потім він виділяє потрібні шматки тексту 
мишкою, клікає по кнопках і т. д. Результат ніби непоганий?! Що в 
цей час робить користувач TEX? Пише щось подібне на 
\begin{theorem} та \end{theorem}, а між ними розміщує текст тео-
реми. Все інше зробить TEX. 

Які недоліки є у першого способу підготовки документа і перева-
ги у другого? По-перше, автор, використовуючи текстовий процесор, 
витрачає свій час на розробку макета документа замість того, щоб пи-
сати текст. Крім того, його документи виходять поганими з точки зору 
правил хорошої верстки (якщо тільки він не є спеціалістом у галузі 
книговидання, а більшість авторів такими не є). Автор повинен бути 
автором, його робота — написати хороший текст, щоб слова чіпляли-
ся одне за одне, текли стрімким потоком, тішили читача. А вирішити, 
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якого розміру береги зробити, як оформити заголовок, які шрифти ви-
користати — це хліб іншого спеціаліста, який теж може, звичайно, 
скористатися комп’ютером для цього. Користувач TEX справді є авто-
ром, він лише готує текст і робить у ньому розмітку, щоб допомогти 
TEX правильно розмістити цей текст на сторінці. 

По-друге, текстовий процесор змушений нехтувати якістю, щоб 
швидко розміщувати текст у той час, як користувач його набирає. 
TEX, навпаки, розбиває текст на рядки лише після того, як отримає 
весь абзац, і має можливість, таким чином, вибрати найкращий варі-
ант. TEX використовує досконалі алгоритми, щоб найкращим чином 
розбити абзац на рядки, скласти з рядків сторінки, розмістити форму-
ли, ілюстрації, таблиці тощо. 

По-третє, користувач текстового процесора постійно змішує ло-
гічну структуру і різноманітні елементи оформлення. Або навіть забу-
ває взагалі про структуру документа. Повернемося до прикладу з тео-
ремою. Що в оформленні теореми вказує на те, що це теорема, що 
відрізняє її від означення чи від заголовка розділу? Що робити, якщо 
необхідно змінити оформлення теореми? Переглянути весь текст, 
відшукати теореми і для кожної змінити оформлення. Користувач TEX 
у цьому випадку змінює буквально кілька рядочків, тому що він опи-
сав логічну структуру документа, відокремив зміст і оформлення. 

Джим Гефферон [5] наводить десять причин, чому варто викори-
стовувати TEX, розділяючи їх на чотири групи: якість результату, най-
краща технологія, свобода та популярність. 

Якість результату 
Як правило, документи створюють для того, щоб їх читати і ро-

зуміти. Тому природно запитати, як виглядатиме документ, який ми 
створюємо, коли буде надрукованим? Чи легко цей текст читати? Чи 
приємно його читати? 

TEX дає найкращий результат. Навіть непрофесіонал може ство-
рити за допомогою системи TEX документ найвищої якості. 
І особливо TEX проявляє свої здібності при роботі зі складними доку-
ментами, наприклад, такими, що містять математичні вирази, або міс-
тять багато таблиць, ілюстрацій, посилань, гіперпосилань. 

TEX знає правила верстки. У систему TEX закладені досконалі ал-
горитми для розстановки переносів слів і вирівнювання абзаців най-
кращим чином. Кажуть, що подібні алгоритми (і навіть кращі) вико-
ристовуються лише у деяких сучасних настільних видавничих систе-
мах (наприклад, в Adobe InDesign), які були створені значно пізніше 
TEX, і тому їх розробники могли використати досягнення доктора 
Кнута. 
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А ті засоби, які пропонує TEX для набору математичних виразів, 
були і залишаються найкращими, до сьогодні ніхто не створив нічого 
досконалішого! TEX не вміє інтегрувати чи диференціювати, але за-
мість цього вміє розуміти кожен символ, який ви набираєте в матема-
тичному режимі, як звичайний символ, чи бінарну операцію, чи від-
ношення, чи великий оператор і відповідним чином розставляти про-
пуски навколо них, вміє встановлювати розміри верхніх та нижніх ін-
дексів та багато іншого. 

Недарма Дональд Кнут у своїй книзі [3, с. 8] без зайвої скромнос-
ті пише, що система TEX призначена для «…створення чудових книг, 
особливо таких, де багато математичних формул», а через кілька сто-
рінок: «Якщо ви хочете виготовити пристойний документ — щось 
прийнятне і в основному читабельне, але не шедевр, — достатньо 
будь-якої простої системи. За допомогою системи TEX ви отримаєте 
документ найвищої якості.» Я виділив слово «шедевр», бо воно тут 
головне, на мою думку. 

Найкраща технологія 
Кожен, кому траплялися програми, що працюють повільно, міс-

тять помилки чи мають кілька несумісних версій, буде вражений сис-
темою TEX. 

TEX працює швидко. Програма TEX працювала швидко ще у 
1978 році, коли доктор Кнут, відомий фахівець у галузі програмуван-
ня, почав її розробку, а з того часу машини стали набагато потужні-
шими і TEX працює ще швидше. Крім того, система TEX невимоглива 
до апаратного і програмного забезпечення. 

TEX — стабільна система. TEX використовується дуже широко і 
дуже давно. Мільйони людей в усьому світі тестували TEX2. Система 
працює надзвичайно стабільно. Але «стабільно» означає не тільки те, 
що TEX працює, а й те, що буде продовжувати працювати. Дональд 
Кнут заборонив змінювати ядро TEX та METAFONT [9], тому ті доку-
менти, які ви можете компілювати зараз, зможуть компілювати ваші 
нащадки і через п’ятдесят, і через сто років. 

TEX — гнучка система. Заборона змінювати TEX зовсім не озна-
чає, що це застаріла технологія, яка не розвивається. Зрозуміло, що 
програмний засіб, розроблений у далекому 1978 році, зараз міститиме 
багато прогалин і не відповідатиме сучасним вимогам до програмного 
забезпечення. Тому в TEX вже під час розробки була закладена мож-

                                                        
2 Кнут платить грошову винагороду тому, хто перший знайде помилку в програмах TEX та 
METAFONT. Винагорода спочатку складала $2.56 і подвоювалася кожного року, аж поки її розмір 
зупинився на теперішній величині $327.68. Але Кнут до цього часу не збанкрутів. 
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ливість додавати розширення. 
Наприклад, коли Дональд Кнут почав розробку, ще не існували 

такі графічні стандарти, як JPEG чи GIF, і тому TEX, зрозуміло, не 
може працювати з файлами у таких форматах. Але коли прийшов час, 
розробники програмного забезпечення скористалися здатністю TEX до 
навчання і створили засоби для включення ілюстрацій до документів. 

Вхідні файли TEX — звичайні текстові файли. Такі файли легко 
перенести на будь-яку комп’ютерну платформу. Їх можна генерувати 
автоматично, наприклад, якась інша програма може сформувати ре-
зультати своєї роботи як файл у форматі TEX. Текстові файли дуже 
компактні, займають порівняно небагато місця на носіях інформації. У 
текстових файлах легко здійснювати пошук інформації. 

Вихідним файлом може бути все, що завгодно. Ви можете легко 
конвертувати вихідний файл TEX чи у формат PostScript, чи PDF або 
HTML, чи навіть у якийсь інший формат, який може з’явитися у май-
бутньому. 

Свобода 
Ви знаєте, безперечно, що у світі вільного програмного забезпе-

чення і відкритого коду створено багато якісних і потужних програм-
них засобів, наприклад, операційна система Linux, популярність якої 
постійно зростає. Система TEX належить до числа таких програм. 

TEX розповсюджується вільно. Всі основні компоненти системи 
TEX є відкритими і вільно розповсюджуваними. Це означає, по-перше, 
що ви завжди можете впевнитися, чи програма працює саме так, як 
написано в документації. По-друге, ви можете скористатися відкри-
тим кодом, щоб покращити програму чи додати нові, потрібні вам 
компоненти. 

TEX є майже скрізь. Існують реалізації TEX для більшості 
комп’ютерних платформ. Ви можете працювати в операційній системі 
Windows, наприклад, і файл TEX, який ви створите, легко зможе про-
читати ваш товариш з китайського університету, який працює в опе-
раційній системі Linux. 

Популярність 
Використання системи, яку знають і використовують багато лю-

дей, має безліч переваг. Ви можете отримати відповіді на свої запи-
тання. Може трапитися навіть, що проблеми, які у вас виникають, вже 
хтось розв’язав. І за рахунок великої кількості користувачів ви можете 
бути впевнені, що система, якою ви користуєтеся, буде популярною 
ще багато років. 

TEX є стандартом. TEX є стандартом у науковому світі. Біль-
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шість науковців використовують TEX для підготовки до друку своїх 
наукових робіт і спілкування з колегами. Причому не лише фахівці у 
галузі математики чи інформатики, а й фізики, астрономи, хіміки, біо-
логи, лінгвісти. Тому багато наукових організацій та видавництв під-
тримують використання TEX. Наприклад, Американське математичне 
товариство, видавництво Springer рекомендують своїм авторам готу-
вати статті та книги у форматі TEX. Деякі українські наукові журнали 
готуються до друку з використанням TEX: наприклад, «Algebra and 
discrete mathematics», «Methods of functional analysis and topology», 
«Теорія ймовірностей та математична статистика», «У світі математи-
ки». Вікіпедія, вільна енциклопедія, яку я цитував раніше, використо-
вує TEX для набору математичних формул у статтях. 

Оскільки TEX є стандартом, то існує різноманітне програмне за-
безпечення з підтримкою TEX. Наприклад, ви можете знайти надзви-
чайно багато спеціалізованих текстових редакторів та оболонок, при-
значених для редагування файлів TEX: зі спеціальними режимами ре-
дагування, з підсвічуванням синтаксичних елементів тощо. Система 
комп’ютерної алгебри Mathematica може генерувати файли у форматі 
TEX. 

Оскільки цей збірник називається «Студентські фізико-
математичні етюди», то я припускаю, що більшість його читачів є 
студентами. Яка користь може бути студенту від вивчення і викорис-
тання TEX чи LATEX? Студент приходить в університет вчитися, отже, 
основна його робота — здобувати нові знання, кожного дня дізнава-
тися щось нове. То чому б не вивчити можливості LATEX? 

По-перше, вивчаючи LATEX, ви вивчаєте сучасну і потужну сис-
тему підготовки документів. Ефективність вашої діяльності значно 
зросте, якщо ви будете чітко висловлювати свої ідеї та охайно оформ-
ляти отримані результати. Погодьтеся, набагато зручніше читати на-
друкований текст чи навіть електронний документ, ніж рукопис (осо-
бливо, якщо автор рукопису не дружить з каліграфією). По-друге, ви-
вчаючи LATEX, ви освоюєте одну з мов розмітки тексту. Це може бути 
ваш перший крок до вивчення інших мов розмітки, популярних у су-
часному електронному світі. Ви, напевно, чули про універсальну мову 
розмітки XML, якій дехто пророкує славне майбутнє стандартного за-
собу зберігання і обміну інформацією. У будь-якому випадку ви 
освоюєте сучасні технології. 

Без сумніву, TEX — актуальний і сучасний програмний засіб. Про 
це свідчить хоча б той факт, що посібник «The TEXbook», написаний 
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автором ще у 1984 році, неодноразово вдосконалювався (разом з удо-
сконаленням TEX) і перевидавався, а також перекладався багатьма мо-
вами світу. Зокрема, черговий переклад російською мовою нещодавно 
побачив світ у видавництві «Вильямс» [3]. Але українською мовою 
«The TEXbook», напевно, ніколи не перекладали. 

Скептичний читач зауважить, що я занадто розхвалюю систему 
TEX. Невже не знайдеться хоч якихось недоліків? При бажанні можна 
знайти достатньо. Я зупинюся лише на одному моменті, коли викори-
стання TEX слід вважати недоцільним. За допомогою TEX можна (але 
важко) створювати документи, які не мають чіткої структури, містять 
складні сполучення тексту та ілюстрацій, довільні зміни шрифтів, на-
приклад, рекламні буклети. Але такі речі майже не зустрічаються в 
наукових публікаціях. І не слід вважати це недоліком системи TEX, 
просто вона не призначена для цього. Якщо ви бажаєте зробити рек-
ламний буклет, скористайтеся іншим програмним забезпеченням, 
спеціально для цього розробленим. 

А зараз саме час розповісти про великий набір супутніх програм-
них засобів, які допомагають TEX створювати чудові документи 
(TEXніки часто називають їх «друзями TEX»). 

У першу чергу, згадаємо METAFONT. Це мова програмування 
для конструювання шрифтів, які використовує TEX, та інтерпретатор 
цієї мови. Основна ідея полягає в тому, що форма символів описуєть-
ся геометрично, наприклад, можна означити якусь точку, як точку пе-
ретину двох кривих. Найчастіше ця програма працює «в тіні», без уча-
сті користувача, але коли ви здобудете достатньо досвіду роботи з 
TEX, то, безперечно, захочете спробувати і METAFONT також. 

Далі, це макропакети: LATEX, PLAINTEX, AMS-TEX, ConTEXt та 
інші. Макропакет LATEX був створений Леслі Лампортом [10], а зараз 
його продовжує розвивати команда LATEX3. Це найпопулярніший спо-
сіб використання TEX зараз. Що таке макропакет? TEX — це мова 
розмітки тексту, досить складна для звичайних людей. Макропакет — 
це набір макросів, які надають дружній інтерфейс користувача. Це ні-
би мова програмування високого рівня, ближча до людини, ніж до 
машини. 

LATEX спонукає користувача визначати логічну структуру доку-
мента, а не його вигляд [11]. Те, що я говорив раніше про опис струк-
тури документа, особливо стосується LATEX. Макропакет LATEX про-
понує автору не оформляти документи безпосередньо, а описувати 
структуру документа, наприклад, писати текст теореми між 
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\begin{theorem} та \end{theorem}, задавати назву статті за допомо-
гою команди \title, заголовки розділів за допомогою команд 
\chapter, \section тощо. 

Для підтримки бібліографічної бази даних та організації посилань 
на літературу призначена супутня програма BIBTEX. 

За допомогою іншої супутньої програми, MakeIndex, можна ство-
рювати предметні покажчики. 

Програма dvips призначена для конвертування dvi-файлів, які ге-
нерує програма TEX, у формат PostScript3. Після цього ви можете пе-
реглянути PostScript-файл на екрані, надрукувати чи конвертувати йо-
го у формат PDF залежно від наявного програмного забезпечення. 

Програма MetaPost, розроблена на основі METAFONT, дозволяє 
описувати досить складні геометричні фігури за допомогою спеціалі-
зованої мови програмування і генерує команди PostScript. 

Нарешті, програма pdfTEX — це розширення TEX, яке дозволяє 
генерувати PDF-файли відразу з вхідних файлів TEX. 

Я сподіваюся, що все вищесказане вже могло переконати вас у 
тому, що TEX заслуговує на любов і повагу. Уявіть, що TEX — ваш 
друг. Вчинки друга інколи можуть бути незрозумілими, він може ін-
коли казати щось неприємне. Але друг завжди підтримає у скрутну 
хвилину, дасть хорошу пораду, зробить те, що ви зробити не маєте 
змоги, просто буде поряд. Справжній друг завжди залишається дру-
гом. До речі, ви бачили, як виглядає ваш друг? У статті [4] є портрет 
симпатичного лева TEX, виконаний Дьюен Біббі (Duane Bibby). 
2. Інсталяція і робота з системою TEX 

Для конкретності я припускаю, що читачі бажають інсталювати 
TEX на машину, що працює під управлінням операційної системи 
Windows (існують реалізації TEX для багатьох операційних систем; те, 
що я далі говоритиму, правильно для будь-якої реалізації з точністю 
до назв програм, команд і URL). Також я припускаю, що ви маєте до-
ступ до Internet. Приготуйтеся до того, що файлів доведеться заванта-
жувати багато — потрібен швидкий і безкоштовний Internet. Дове-
деться йти в університет? Якщо ж доступу до Internet немає взагалі, 
спробуйте пошукати CD чи DVD з дистрибутивом системи TEX — 
зверніться до місцевих TEXніків. 

Завантаження та інсталяція MiKTEX 
MiKTEX — одна із сучасних реалізацій TEX і пов’язаних програм 

                                                        
3 PostScript — це мова опису сторінок, спеціалізована мова програмування, розроблена фірмою 
Adobe Systems Inc. Призначена для управління лазерними принтерами та іншими пристроями для 
виводу. На даний час вона є стандартом у професійному книговиданні. 
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для операційної системи Windows (http://www.miktex.org). Розповсю-
джується вільно. 

На мою думку, доцільно завантажувати базовий набір MiKTEX, 
так званий Small MiKTEX, див. http://www.miktex.org/setup.html (на час 
написання статті необхідний файл мав версію 2.4.1705 і розмір при-
близно 24 Мб). MiKTEX має можливість завантажувати та інсталюва-
ти відсутні компоненти автоматично, коли в цьому виникає потреба. 
Але якщо вас не турбує розмір файлів, які потрібно завантажувати, то 
виберіть Total MiKTEX (понад 250 Мб). Тоді у вас будуть всі потрібні 
файли. 

Процедура інсталяції MiKTEX дуже проста: відповідайте на запи-
тання майстра інсталяції. Якщо якась опція вам незрозуміла, залишіть 
вибір за замовчуванням. Пізніше, коли ви матимете бажання і достат-
ньо досвіду, всі ці опції можна налагодити. 

Під час інсталяції майстер створює форматні файли, підключає 
зразки переносів слів, оновлює бази даних імен файлів, одним словом, 
робить все, що потрібно. 

Якщо ви інсталювали лише Small MiKTEX, то потрібно ще додати 
підтримку кирилиці. Знайдіть у меню Windows програму MiKTEX 
Options (у створеній під час інсталяції групі MiKTEX). Спочатку пере-
йдіть на вкладку Packages і визначте Package repository: один з архівів 
CTAN, наприклад, ftp.dante.de (про CTAN я розповім пізніше). Знай-
діть і виберіть серед MiKTEX Packages потрібний пакет (Language 
Support → Cyrillic) і натисніть кнопку Apply/Применить. Після заванта-
ження та інсталяції перейдіть на вкладку Languages і підключіть мову 
ukrainian. Тепер потрібно на вкладці General спочатку оновити базу да-
них імен файлів (кнопка Refresh now), а потім — форматні файли 
(кнопка Update now). 

Так потрібно діяти, якщо ви хочете додати будь-які нові компо-
ненти. Базу даних імен файлів слід оновлювати завжди, коли до сис-
теми додаються нові файли. Форматні файли, як правило, необхідно 
оновлювати лише у випадку, якщо ви додаєте або вилучаєте підтрим-
ку певних мов. 

Завантаження та інсталяція WinEdt 
Якщо ви віддаєте перевагу графічному інтерфейсу користувача, 

то варто інсталювати WinEdt — це потужний і гнучкий текстовий ре-
дактор та оболонка, що інтегрується з MiKTEX 
(http://www.winedt.com). Програма WinEdt є shareware і розповсюджу-
ється з 31-денним випробувальним терміном: її використання після 
закінчення випробувального терміну без реєстрації є незаконним. 
(Пошепки: але ж ви знаєте, що роблять українські студенти, коли не 
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мають достатньо грошей, щоб купити програмне забезпечення.) Крім 
того, можна знайти якусь іншу оболонку, яка є freeware (наприклад, я 
читав схвальні відгуки про TEXnicCenter). 

Виберіть версію, яка найбільше підходить до вашого апаратного і 
програмного забезпечення, див. http://www.winedt.com/about.html, і за-
вантажте її. Інсталяція WinEdt теж не викликає проблем, 
див. http://www.winedt.com/installing.html. 

Після інсталяції Configuration Wizard запропонує вам налагодити 
дуже багато різноманітних аспектів роботи WinEdt. Рекомендується, 
щоб ви пройшли цю процедуру перед тим, як розпочнете роботу зі 
своїми документами. 

Тепер випробуйте WinEdt і відкрийте будь-який текстовий файл, 
написаний українською чи російською мовою. Якщо замість кирилич-
них літер на екрані лише якась абракадабра, то слід вибрати пункт ме-
ню Options → Preferences і на вкладці Font налагодити кириличний на-
бір символів (і, на ваш смак, інші атрибути шрифтів, які використовує 
WinEdt). 

CTAN 
Для підтримки зберігання і пошуку пов’язаних з TEX файлів була 

створена Comprehensive TEX Archive Network (CTAN) — Всеохоплю-
юча мережа архівів TEX. CTAN складається з кількох основних вузлів 
і великої кількості дзеркал в усьому світі. Тут можна знайти майже всі 
програмні засоби, пов’язані з TEX, і документацію. Всі сервери досту-
пні через анонімний FTP, а більшість — також через World Wide Web. 
Наприклад,  

ftp://tug.ctan.org або http://www.ctan.org 
Свіжий список всіх дзеркал міститься у файлі CTAN:CTAN.sites. За-
мість написання повних URL прийнято писати CTAN: і далі відповід-
ну адресу в ієрархії CTAN, тобто написаний вище URL можна прочи-
тати, наприклад, так: 

ftp://tug.ctan.org/tex-archive/CTAN.sites 
Зокрема, MiKTEX можна знайти за адресою 

CTAN:systems/win32/miktex/ 
а WinEdt — за адресою 

CTAN:systems/win32/winedt/ 
Перший документ 

Отже, ви інсталювали MiKTEX та WinEdt. Хочете спробувати, як 
все це працює разом? Створимо у WinEdt новий документ такого змі-
сту (звичайно, не потрібно набирати номери рядків зліва, вони тут 
лише для посилань):  

1 \documentclass[a4paper,10pt]{article} 
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2 \usepackage[T2A]{fontenc} 
3 \usepackage[cp1251]{inputenc} 
4 \usepackage[english,ukrainian]{babel} 
5 \usepackage{amsmath,amsthm} 
6  
7 \newtheorem{theorem}{Теорема} 
8  
9 \begin{document} 

10 \title{Моя перша стаття} 
11 \author{А. В. Тор} 
12 \maketitle 
13  
14 Hello, world! % Стандартна фраза для першої програми 
15               % чи першого документа 
16 \TeX~--- моя улюблена програма. 
17  
18 Легко  порахувати, що \(2^{10}=1024\), але виявляється, 
19 що це дуже просто набирати.     І так теж 
20 \[2^{10} = 1024.\] 
21 А ще можна поставити номер 
22 \begin{equation} 
23 2^{10}\neq\sin\frac{\pi}{2}. 
24 \end{equation} 
25  
26 \begin{theorem}[Закон утворення підхідних дробів] 
27 \label{thm:convergent} 
28 Для будь-якого \(k\geq2\) 
29 \begin{equation} 
30 \left.\begin{aligned} 
31 p_k &= a_kp_{k-1}+p_{k-2},\\ 
32 q_k &= a_kq_{k-1}+q_{k-2}. 
33 \end{aligned}\right\} 
34 \end{equation} 
35 \end{theorem} 
36  
37 Доведення теореми~\ref{thm:convergent} можна знайти в 
38 книзі~\cite{Khi61}. 
39  
40 \begin{thebibliography}{9} 
41 \bibitem{Khi61} \emph{Хинчин~А.~Я.} Цепные дроби.~--- 
42 3-е изд.~--- Москва: Физматгиз, 1961.~--- 112~с. 
43 \end{thebibliography} 
44 \end{document} 

Збережемо цей документ з ім’ям first.tex, наприклад. Скомпі-
люємо наш перший документ, вибравши пункт меню Accessories → 
LaTeX або клікнувши відповідну кнопку на панелі інструментів. 

Якщо під час компіляції помилок не було знайдено, то в тому ка-
талозі, де ви зберегли first.tex, з’являться ще файли: 

 first.dvi — це результат роботи програми TEX, цей файл 
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можна переглядати і друкувати; 
 first.log — протокол роботи компілятора, сюди запису-

ються також і всі повідомлення про помилки, що виника-
ють під час компіляції; 

 first.aux — допоміжний файл. 
WinEdt — дуже хороша оболонка: щоб переглянути dvi-файл, 

виберемо пункт меню Accessories → DVI Preview чи відповідну кнопку. 
За перегляд і друк dvi-файлів відповідає програма Yap, компонент 
MiKTEX. Роздивіться добре перший документ, який ви створили свої-
ми руками, порівняйте те, що ви писали, з тим, що отримали, спро-
буйте можливості програми Yap. Полюбуйтеся вашим першим доку-
ментом, адже задоволення від якісно виконаної роботи — невід’ємна 
частина процесу. 

Якщо ви не інсталювали WinEdt (або якщо раптом він чомусь не 
працює), то можете скомпілювати документ first.tex, давши ко-
манду з командного рядка (сподіваюся, ви ще не забули, що таке ко-
мандний рядок) 
latex first.tex 
і переглянути отриманий dvi-файл, давши команду 
yap first.dvi 

Дуже короткий курс LATEX 
Зверну вашу увагу лише на кілька принципових моментів (які ви, 

безперечно, вже помітили): 
 Символ \ (обернена похила лінія або просто бекслеш) має спеці-

альне призначення. Це управляючий символ, з якого починають-
ся всі команди LATEX (чи, по-іншому, управляючі послідовності), 
наприклад, \documentclass, \usepackage, \TeX. Команди мо-
жуть мати аргументи: обов’язкові, які пишуться у фігурних дуж-
ках, і необов’язкові, які пишуться у квадратних дужках. Напри-
клад, у рядку 3 викликається команда \usepackage з одним 
обов’язковим аргументом inputenc і одним необов’язковим 
cp1251. 

Конструкції виду 
\begin{<назва>} 
... 
\end{<назва>} 

називаються оточеннями LATEX. Особливе значення має оточення 
document. Всередині нього ви розміщуєте весь текст свого доку-
мента. Звичайно, інші оточення (equation, center, verbatim 
тощо) можуть теж використовуватися всередині оточення 
document. 
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 Можна написати скільки завгодно пропусків між словами, TEX 
розуміє їх як один і завжди робить правильні пропуски, коли роз-
биває текст на рядки і сторінки. 

Порожній рядок означає кінець абзацу, як у рядку 17, наприклад. Але 
зауважте, що після рядка 20 немає порожнього рядка. 

 Символ % означає коментар, тобто компілятор ігнорує все, що 
слідує за цим символом до кінця рядка, і всі пропуски на початку 
наступного рядка: цей текст не з’являється у dvi-файлі. (А як же 
написати фразу «Різдвяна знижка 20 %» чи щось подібне? Здога-
дайтесь. Це просто.) 

 Документ обов’язково повинен містити команду 
\documentclass, аргументом якої є назва потрібного класу до-
кумента. Клас документа визначає, який вигляд матиме доку-
мент: ширину і висоту тексту, розмір шрифта, абзацний відступ 
тощо. Крім article, у вашій системі ще є кілька інших класів 
документів: це файли з розширенням .cls. 

 Нарешті, останнє і найважливіше: про математику. Щоб отрима-
ти формулу в тексті, пишіть \(...\), щоб отримати виділену фо-
рмулу (тобто таку, що займає окремий рядок), слід написати 
\[...\]. Для формули з номером можна використати оточення 
equation, наприклад. Знову ж таки, немає значення, скільки про-
пусків ви поставите, тому що TEX знає, як необхідно розставляти 
пропуски у математичних виразах. 
Зверніть увагу на використання фігурних дужок. Оскільки ми на-
писали 2^{10}, то TEX розуміє 10 як єдиний об’єкт і тому пише 
210. Таке використання фігурних дужок називається групуванням 
і дуже часто використовується не лише при наборі математики, а 
й при наборі тексту. Якби ми написали 2^10, то отримали б дещо 
несподіваний результат. Але компілятор у цьому випадку зовсім 
не засмутився б — тут немає синтаксичної помилки. TEX не може 
здогадатися, що ви мали на увазі — тому будьте уважні. 
Якщо ви спробували компілювати наведений вище приклад, аку-

ратно виконуючи мої рекомендації, то зараз вже, напевно, трохи роз-
дратовані. Ви ж помітили знаки питання там, де вони ніби не повинні 
бути? Спокійно! Це не помилка! Якщо ви ще не здогадалися, в чому 
тут справа, поміркуймо разом. 

Команда \ref{thm:convergent}, очевидно, означає посилання 
на теорему, позначену міткою thm:convergent, а коман-
да \cite{Khi61} — посилання на книгу, позначену міткою Khi61. 
Компілятор читає файл рядок за рядком. Ось він дійшов до рядка 38, 
він не знає, на що посилається команда \cite{Khi61} (бо список лі-
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тератури ще не прочитав). Напевно, компілятор повинен «за-
пам’ятати», що у цьому місці мало бути посилання. Коли він дійде до 
списку літератури, то знатиме, що необхідно написати на місці коман-
ди \cite{Khi61}, але він вже не може повернутися і змінити раніше 
опрацьований матеріал. Тому в dvi-файлі з’являються знаки питання. 
А що ж нам з ними робити? У файлі first.log знайдіть LATEX 
Warning такого змісту 
Citation `Khi61’ on page 1 undefined on input line 38. 

Тобто LATEX не розуміє, що означає Khi61 (десь там поряд має бути 
аналогічне повідомлення для thm:convergent). Але в кінці файла 
first.log є підказка, що слід зробити: 
Label(s) may have changed. Rerun to get cross-references 
right. 
Просто скомпілюйте документ ще раз. Компілятор використає інфор-
мацію, яку він раніше «запам’ятав», і розставить коректні посилання 
замість знаків питання. 

Як бачите, нічого страшного немає. Ми трішки поміркували і 
усунули прикру проблему, що виникла. Як каже народна мудрість, не 
святі горшки ліплять. 

Додаткова інформація 
Допитливий студент, прочитавши написане вище, можливо, за-

питає: «А для чого призначена команда \usepackage? А як набирати 
таблиці? А навіщо потрібен aux-файл? Як змінити поведінку команди 
\maketitle?» Так, я згоден, цей «короткий курс» LATEX скоріше може 
породити проблеми, ніж дати відповіді на всі запитання. Але я не мо-
жу зробити цього у короткій статті, і моя мета є значно скромнішою: я 
лише хочу дати вам можливість спробувати, як працює щойно встано-
влена система TEX. 

І ще я можу порадити, де знайти відповіді на ці та багато інших 
запитань. Для початківців є дуже гарна книжечка «Не надто короткий 
вступ до LATEX 2ε» [12]. Можна швидко вивчити основи роботи з 
LATEX. У іншому посібнику для початківців [13] застосовується спе-
цифічний підхід: наприклад, тут розглядаються питання інсталяції рі-
зних систем TEX та вибору текстових редакторів, але практично нічо-
го не написано про набір математики. Далі — фундаментальна праця 
С. М. Львовського [14]: від елементарного вступу для початківців до 
набору складних математичних виразів, роботи з ілюстраціями і мо-
дифікації стандартних класів документів. А через деякий час, коли ви 
достатньо попрацюєте з системою і будете почуватися вже досить 
впевнено, можливо, вам захочеться почитати книгу [3], щоб зазирнути 
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у найпотаємніші куточки системи TEX. 
Безмежне джерело інформації — це web-сайт TEX Users Group 

(TUG): http://www.tug.org. Група користувачів TEX — це освітня і нау-
кова організація, заснована у 1980 році з метою організації та допомо-
ги користувачам TEX усього світу. На сайті можна знайти дзеркало 
CTAN, історичні відомості про TEX, інтерв’ю, новини, лінки на різно-
манітні ресурси, пов’язані з TEX, інформацію про конференції та зі-
брання TUG. Крім того, TUG видає журнал TUGboat, який містить ба-
гато навчальних і пояснювальних статей (серед них є й доступні для 
нових користувачів), огляди нових програмних продуктів, пов’язаних 
з TEX, інтерв’ю з відомими у світі TEX людьми, матеріали конферен-
цій, що проводить TUG та ін. Випуски журналу за поточний рік до-
ступні лише для членів TUG (як винагорода за приєднання до органі-
зації). Але приблизно через рік після публікації випуски журналу до-
ступні у форматі PDF на http://www.tug.org/TUGboat/. А в 2005 році 
TUG заснувала ще й електронний The PracTEX Journal: 
http://www.tug.org/pracjourn/. У ньому, зокрема, є дуже хороший роз-
діл для початківців \begin{here} % getting started та розділ за-
питань і відповідей Ask Nelly. 

Відповіді на більшість своїх запитань, я думаю, ви можете знайти 
в FAQ, який підтримує UK TEX Users Group: http://www.tex.ac.uk/faq/. 

І головне: не обмежуйтеся читанням. Адже Дональд Кнут напи-
сав: «Найкращий спосіб вивчити систему TEX — використовувати 
її» [3, с. 41]. 

Якщо ж після прочитання цієї статті у вас виникнуть запитання 
до її змісту чи побажання щодо її покращення, я буду радий їх вислу-
хати. Пишіть мені електронною поштою 

Oleksandr Baranovskyi <ombaranovskyi@ukr.net> 
Особливо я зацікавлений у відгуках людей, які відкрили для себе TEX 
завдяки цій статті. А якщо раптом цю статтю прочитають досвідчені 
TEXніки і захочуть щось мені підказати, це буде дуже доречно. Зав-
жди приємно дізнаватися нове. 

3. Що далі? 
Тепер зрозуміло, що TEX може зробити для нас. А тому запитає-

мо себе: що ми можемо зробити для TEX? 
 Використовувати LATEX для підготовки до друку збірника 
«Студентські фізико-математичні етюди», написавши спеціаль-
ний клас документа. Насправді достатньо скористатися будь-
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яким стандартним класом документа, лише трішки змінивши йо-
го і додавши специфічні для «СФМЕ» команди, елементи оформ-
лення тощо. 
Ви можете також набирати свої курсові та кваліфікаційні роботи, 
використовуючи LATEX. Якщо ви написали хорошу, змістовну ро-
боту, то вам же захочеться, щоб вона й за формою була бездоган-
ною? 
 Самостійно створювати нові пакети чи класи документів 
LATEX, нові компоненти системи TEX, спеціалізовані текстові ре-
дактори та оболонки тощо. Навіть дисертацію можна захистити 
на цю тему. Не вірите? Такий звичний зараз компонент TEX, як 
підтримка правил переносу слів, розробив Френк Лайенг 
(Franklin M. Liang) у своїй дисертації «Word Hy-phen-a-tion by 
Com-put-er», опублікованій у 1983 році. 
І зараз дослідження TEX і розробка нових програм продовжуєть-
ся. Згадаю один з перспективних, на мою думку, проектів — це 
програма BIBTEX++, яка розширює можливості BIBTEX, залиша-
ючись при цьому сумісною з останньою [15]. 
 Бракує доступних книг, присвячених TEX і LATEX. Пере-
клад [12] — напевно, єдина книга українською мовою на цю те-
му. Я не знаю жодного вищого навчального закладу України, де б 
студентам пропонували курс TEX. Кому ж, як не майбутнім учи-
телям математики, фізики, інформатики, поміркувати над цим 
питанням? 
Ще залишилося мені відповісти на запитання, поставлене в заго-

ловку: про що ж мріють TEXніки? Але я, на жаль, не знаю: TEXніки — 
звичайні люди, і мрії у них, напевно, як у звичайних людей. Вони мо-
жуть мріяти про щастя, про успіхи, про мир і спокій, про гармонію, 
про кохання палке і жагуче, про славу і популярність, про велику купу 
грошей, про що завгодно… Але вони не мріють про TEX, це я точно 
знаю, бо TEX — це реальність. TEXнік прокидається вранці, швидень-
ко вмивається, робить ранкову гімнастику, потім вмикає машину і… 
створює шедеври! 
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О.В. Школьний   (кандидат. фіз.-мат. наук,  
ст. викл. кафедри вищої математики) 

 
 «СТУДЕНТ ФІЗМАТУ» – ТАК ТРИМАТИ! 

 
Про конкурс «Студент фізмату», який проводиться у НПУ імені 

М.П.Драгоманова ми вже згадували у одному з попередніх номерів 
СФМЕ. Тому не будемо зупинятися на його цілях і завданнях. 
Відмітимо лише, що з моменту останньої публікації дещо змінилися 
умови проведення самого конкурсу. З 2004 року він став проводитись 
у два етапи.  

На першому відбірковому етапі, який умовно можна назвати 
«Студент групи», у кожній студентській групі фізико-математичного 
факультету проходив відбір 3-4 кращих студентів до участі у другому 
етапі. Питання відбіркового етапу були дещо простішими, ніж у 
фіналі а, кількість самих питань була меншою. Наявність першого 
етапу дала змогу чітко визначити учасників фіналу, що значно сприя-
ло покращенню його організації і проведення. 

У фіналі 2005 року студентам було запропоновано 40 запитань, 
19 з яких стосувалися фахових дисциплін, які вивчаються на факуль-
теті (математика, фізика, астрономія, інформатика, економічна теорія, 
методика викладання математики), а 21 питання стосувалося інших 
галузей знань (хімія, біологія, історія, географія, мова, література, ми-
стецтво та інші). 

Нижче подано перелік питань фіналу 2005 року та (у дужках) 
відповіді до них. 
 
1. Запишіть у римській системі числення число 7949. (VIIMCMXLIX) 
2. Число n кратне 3, але не кратне 2 і не кратне 5. Скільки таких чисел 

між 1 і 2005? (267 чисел: кратних 3 є 668, кратних 6 – 334, кратних 
15 – 133, кратних 30 – 66. 267 = 668 – 334 - 133 + 66.) 

3. На годиннику 3 години дня. О котрій годині стрілки годинника 
сумістяться вперше після цього? (Швидкість руху годинникової 
стрілки: 0,5 градуси за хвилину, а хвилинної: 6 градусів за хвилину. 
Різниця швидкостей: 5,5 градусів за хвилину. Час до зустрічі: 
90/5,5 = 180/11 хвилин. Отже, стрілки сумістяться o 16 годині 4/11 
хвилини.) 

4. Довжини сторін трикутника утворюють зростаючу геометричну 
прогресію. Знайдіть множину можливих значень знаменника цієї 
прогресії. (Множина можливих значень знаменника q визначається 
із нерівності трикутника для найбільшої сторони: 12  qq . Тому 

).;1( 2
15q ) 



 
О. В. Школьний 

118  

5. Доки лисиця робить 5 стрибків, хорт робить три. Але відстань, яку 
хорт долає за 4 стрибка, лисиця долає за 10. Знайдіть відношення 
швидкостей хорта і лисиці. (Якщо h1, t1 i v1  –довжина, час і 
швидкість одного стрибка лисиці, а h2, t2, v2 – довжина, час і 
швидкість одного стрибка хорта, то за умовою 5t1 = 3t2, 10h1 = 4h2 і 
2 v1 = 4/3 v2. Отже,  v2/v1 = 3/2.) 

6. З деякого розбіжного ряду вилучили певну кількість його членів. 
Чи правильно, що отриманий ряд також буде розбіжним? Відповідь 
обгрунтуйте. (Неправильно. Наприклад, якщо з гармонічного ряду 
вилучити всі його члени, крім членів виду 1/n2.) 

7. Які із даних задач не можуть бути розв'язані за допомогою циркуля 
та лінійки: а)побудувати відрізок, довжина якого складає 4/3 дов-
жини довільного даного відрізка; б)побудувати кут, градусна міра 
якого складає 4/3 довжини довільного даного кута; в) побудувати 
коло, довжина якого складає 4/3 довжини довільного даного кола? 
(Відповідей може бути більше ніж одна.) (Відповідь: б), інші зво-
дяться до побудови третини даного відрізка.) 

8. Як відомо, антени системи радіомовлення монтують вертикально, а 
телеантени –горизонтально. Чим пояснити таку особливість мон-
тажу антен? (Площиною поширення хвиль: одні хвилі розташову-
ються у горизонтальній площині, а інші – у вертикальній.) 

9. Назвіть прізвище першого космонавта, який вийшов у відкритий 
космос. (Леонов.) 

10. Хлопчик може кинути камінь із легкого гумового човна та із на-
вантаженої баржі. В якому випадку камінь полетить далі? 
Відповідь обгрунтуйте. (З баржі. При кидкові гумовий човен на 
більшу відстань рухатиметься у протилежному напрямі.) 

11. У якому випадку шина автомобіля більше нагріється: коли вона 
слабо надута чи надута добре? Відповідь обгрунтуйте. (Коли наду-
та слабо. За рахунок більшої деформації газ набуде більшої 
кінетичної енергії, яка перейде у теплову.) 

12. Яке найбільше натуральне число можна помістити у регістр 
пам’яті, якщо регістр містить 16 біт інформації? Відповідь дати у 
десятковій системі числення. (Один біт містить один двійковий  
знак. Тому шукане число: (1111111111111111) 2 = 216 -1 = 65535.) 

13. Яка роздільна здатність екрану у параметрах Windows 98 не є стан-
дартною: а) 640х480; б) 800х600; в) 1024х768; г) 1000х750; д) 
1280х1024? (Відповідь: г).) 

14. Яка кількість клавіш на стандартній клавіатурі? (101.) 
15. Об'єм вибірки дорівнює 100. Яку кількість інтервалів, як правило, 

обирають для побудови відповідного інтервального варіаційного 
ряду? (За формулою Стеджерса кількість інтервалів k = 1 + 3,322 lg 
100 = 7,644. Отже, повинно бути 7 або 8 інтервалів.) 
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16.  На яких умовах краще вкласти гроші у банк: на 2 роки під 20 
відсотків річних чи під 44 відсотки з виплатою відсотків у кінці 
другого року? (Однаково. У першому випадку капітал у кінці дру-
гого року становитиме (1+0,2)2 =1,44 від початкового. У другому 
також 1+ 0,44 =1,44 від початкового.) 

17. Який початковий зміст мала операція «al-gebr» у трактаті Аль-
Хорезмі «Книга про  відновлення і протиставлення»'? (Перенесен-
ня доданків у іншу частину з протилежним знаком.) 

18. Скільки книг містила праця Евкліда «Начала»? (13.) 
19. Знак  ввів: а) Ньютон; б) Лейбніц; в) Ейлер; г) Декарт; д) Піфагор? 

(Відповідь: в).) 
20. Назвіть найбільше озеро Азії. (Каспійське море.) 
21. Яку частину Африки займають пустелі: а) 20 відсотків; б) 40 

відсотків; в) 50 відсотків; г) 75  відсотків; д) 100 відсотків? 
(Відповідь: б).) 

22. За цим критерієм у Європі Україна друга, а Франція – третя. Що це 
за показник і хто лідер? (Площа, Росія.) 

23. Всім відомо, що Столітня війна тривала більше ніж 100 років. А 
хто ж переміг у цій війні? А хто програв? (Франція перемогла Анг-
лію.) 

24. За яку провину, згідно міфології, був приречений на вічні муки ле-
гендарний Сізіф? (Прикував до скелі бога смерті Таната.) 

25. Для виготовлення вибухівки необхідна велика кількість кислоти. 
Ця кислота: а) соляна; б) сірчана; в) азотна; г) оцтова; д) лимонна? 
(Відповідь: в).) 

26. Який фундаментальний закон відкрив французький хімік Антуан 
Лавуазьє? (Закон збереження маси.) 

27. Птахи їдять це заради покращення травлення, люди цього зовсім не 
їдять. Що це таке, якщо крокодилам воно потрібне для вдалого 
тривалого вичікування жертви? (Каміння.) 

28. Яка рослина найшвидше росте? (Бамбук.) 
29. Хто з наступних українських письменників був сином сільського 

коваля: а) Іван Франко; б) Михайло Коцюбинський; в) Олесь Гон-
чар; г) Олександр Довженко; д) Михайло Стельмах? (Відповідь: а).) 

30. Мати Лесі Українки також була відомою українською поетесою. 
Назвіть її справжнє прізвище і поетичний псевдонім. (Косач, Олена 
Пчілка.)  

31. Які три займенники є найчистішими? А які два займенники зава-
жають ходити? (Ви-ми-ті, я-ми.) 

32. Який всесвітньо відомий композитор при написанні музики інколи 
використовував методи теорії ймовірностей і комбінаторики? (Мо-
царт, при написанні музики він коритувався гральними кубиками.) 
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33. На картині Леонардо да Вінчі «Мона Ліза» зображена дівчина на 
ім'я Ліза. А що означає слово «мона»? (Мадонна.) 

34. Всі ми любимо подорожувати. А хто з людей здійснив найвідда-
ленішу подорож? І куди? (Ніл Армстронг, на Місяць.) 

35. На перонах при посадці у електропотяг кого тільки не зустрінеш... 
А от у передмісті Токіо по перонах розгулюють кремезні молодики 
у білих рукавичках. Чим займаються ці люди? (Заштовхують паса-
жирів у переповнені поїзди.) 

36. За які заслуги альпіністам присвоюється почесне звання «Сніговий 
барс»? (За 4 підкорення висоти більше за 7000 метрів.) 

37. Один бразильський футболіст протягом одного сезону забив у свої 
ворота 5 м’ячів, але примудрився при цьому стати чемпіоном у 
складі своєї команди. Під час підбиття підсумків сезону жур-
налісти подарували йому одну річ. Яку? (Компас.)  

38. Цим люди займаються з давніх давен. Причому вважається, що чо-
ловікам воно подобається більше ніж жінкам, хоча жінки з такою 
точкою зору не завжди згодні і часто є не менш вправними у цьо-
му. Серед чоловіків найбільш вправними у цьому вважають бра-
зильців, італійців і французів, хоча з таким твердженням не пого-
дитися можуть і німці, і голандці, і англійці. У багатьох країнах це 
заборонялося, зокрема у Англії це було заборонено більше сто-
ліття. Що це? (Футбол.) 

39. У радянські часи станція метро «Берестейська» мала зовсім іншу 
назву. Яку? (Жовтнева.) 

40. У одному російському прислів'ї стверджується наявність суттєвих 
антагоністичних стосунків між рятувальниками однієї столиці у 
сучасній Європі та джерелами колоритного національного символу 
іншої європейської країни. Назвіть прислів'я. (Гусь свинье не това-
рищ.) 
 

Наостанок варто відзначити, що у 2004, а особливо у 2005 році 
значно більше викладачів сприяло проведенню конкурсу «Студент 
фізмату», зокрема лише умови завдань запропонувало більше деся-
ти осіб. Висловлюючи їм щиру вдячність, сподіваємося на подаль-
шу активну співпрацю і допомогу. Особливу подяку слід вислови-
ти деканату фізико-математичного фаультету у особі заступника 
декана з виховної роботи Верпатової Н.Ю. без постійної уваги та 
підтримки якої конкурс би значно втратив.   
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ДО УВАГИ АВТОРІВ: 
 

Шановні студенти та наукові керівники, Ви можете опублікувати 
результати своїх наукових досліджень в галузі математики, фізики, інфор-
матики, а також методики навчання математики, фізики або інформатики у 
збірнику наукових студентських робіт «Студентські фізико-
математичні етюди», який видається на кафедрі вищої математики НПУ 
імені М.П.Драгоманова.  

Звертатись за довідками та подавати роботи, оформлені згідно з вимо-
гами, наведеними нижче, Ви можете на кафедру вищої математики за ад-
ресою: 

м. Київ, вул.. Пирогова, 9, ауд. 464, 

тел. 239-30-31, 

e-mail: sfme@ukr.net 

 
 

Вимоги до оформлення статті у збірник 
“Студентські фізико-математичні етюди” 

1. У збірнику “Студентські фізико-математичні етюди” друкуються науко-
ві роботи з математики, фізики, інформатики авторами або співавторами 
яких є студенти. 

2. У редакцію необхідно подавати дискету з файлом, створеним у тексто-
вому редакторі MS Word (або надіслати файл електронною поштою) і 
один примірник статті, надрукований на білому папері формату А4. 
Стаття має бути написана українською мовою і повинна містити коротку 
анотацію українською мовою. 

3. Вимоги до оформлення статті: 
 обсяг: 3-12 повних сторінок формату А4 (без нумерації!) 
 поля: зверху і знизу — 25 мм, справа і зліва — 30 мм 
 міжрядковий інтервал: одинарний 
 шрифт: Times New Roman, висота букв основного тексту — 14 пт, 

анотації, літератури, підписів до малюнків, схем — 12 пт. 
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4. Стаття повинна обов’язково містити наступні компоненти: 
 ініціали та прізвище автора (авторів) з вказанням у дужках, на якому 

курсі навчаються автори; науковий ступінь, ініціали і прізвище нау-
кового керівника; 

 назва роботи ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ, виділена напівжирним, ви-
рівняна по лівому краю; 

 текст анотації українською мовою, шрифт 12 пт. У анотації слід ко-
ротко (розмір анотації не повинен перевищувати 8 рядків) викласти 
зміст статті. Анотація не повинна містити громіздких формул та біб-
ліографічних посилань; 

 Частини малюнків, виконаних у Microsoft Word повинні бути згурто-
вані в єдиний об’єкт; 

 у тексті статті формулювання означень, лем, теорем, наслідків необ-
хідно виділяти курсивом. Деякі слова повинні мати спеціальний ви-
гляд: 

Л е м а  1. Т е о р е м а  1. Зауваження 
О з н а ч е н н я  Наслідок 

 у кінці статті після слова Література — список використаної літера-
тури, оформлений за загальноприйнятими правилами з виділенням 
прізвищ авторів курсивом. Список літератури потрібно упорядкувати 
відповідно до посилань у тексті статті. Посилання на неопубліковані 
роботи не допускаються. 

5. До статті має додаватися: 
а) відгук наукового керівника автора роботи; 
б) рецензія кандидата або доктора наук (не наукового керівника), який 

спеціалізується в даній галузі. Підписи наукового керівника та рецен-
зента необхідно завірити, а відгук і рецензія повинні містити печатку 
установи, в якій працює науковий керівник чи рецензент. 

6. На окремому аркуші слід додати інформацію про авторів: прізвище, 
ім’я, по батькові, місце навчання (з вказанням факультету, курсу, групи), 
адресу для листування, телефон, e-mail. 

7. Редакція залишає за собою право редагувати статті і не розглядати робо-
ти, що не задовольняють зазначені вище вимоги. 
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Зразки бібліографічних посилань 
посилання на книги: 

1. Холл М. Теория групп. — М.: Изд-во иностр. лит., 1962. — 468 с. 
2. Каргаполов М. И., Мерзляков Ю. И. Основы теории групп. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Наука, 1982. — 288 с. 
3. Теория и методы расчета асинхронных турбогенераторов / Под ред. И. М. Пост-

никова. — К.: Наук. думка, 1977. — 176 с. 
4. Беллман Р. Введение в теорию матриц: Пер. с англ. — М.: Наука, 1976. — 368 с. 
5. Гихман И. И., Скороход А. В. Теория случайных процессов: В 3-х т. — М.: Наука, 

1971. — Т. 1. — 664 с. 
посилання на статті з журналів і збірників: 
1. Черников С. Н. Конечные сверхразрешимые группы с абелевыми силовскими подг-

руппами // Группы, определяемые свойствами системы подгрупп. — К.: Ин-т мате-
матики АН УССР, 1979. — С. 3-15. 

2. Зайцев Д. И. О группах с дополняемыми нормальными подгруппами // Алгебра и 
логика. — 1975. — 14, № 1. — С. 5-14. 

3. Гордиенко В. И. Частотный диапазон эффективного использования источников воз-
буждения электромагнитного поля // Докл. АН УССР. Сер. А. — 1976. — № 8. — С. 
745-747. 

посилання на препринти: 
1. Артемович О. Д. О конечных нильпотентных группах с дополняемыми неабе-

левыми нормальными делителями. — К., 1984. — 52 с. — (Препринт / АН УССР, 
Ин-т математики; 85.34). 

2. Винничук С. Д. Уравнения с оператором обобщенного деления над пространствами 
аналитических функций // Внутренние свойства голоморфных функций и оператор-
ные уравнения. К., 1980. — С. 3.-8. — (Препринт / АН УССР, Ин-т математики; 
80.35). 

посилання на тези доповідей, доповіді та інші матеріали конференцій, з’їздів: 
1. Сидоров А. В. Конечные группы с f-подгруппами // IX Всесоюз. симпоз. по теории 

групп, Москва, 18-20 сент. 1984 г.: Тез. докл. — М.: Москов. пед. ин-т, 1984. — С. 
121. 

2. Каменярж Я. А., Седов Л. И. Конструирование новых моделей сплошных сред // 
Современные проблемы теоретической и прикладной механики: Тр. IV Всесоюз. 
съезда по теорет. и прикл. механике, Киев, 21-28 мая 1976 г. — К.: Наук. думка, 
1978. — С. 189-199. 

3. Лопатин А. К. Асимптотическая декомпозиция систем дифференциальных уравне-
ний высокой размерности и ее приложения // Тр. IX Междунар. конф. по нелинейн. 
колебаниям, Киев, 30 авг.-6 сент. 1981 г. — К.: Наук. думка, 1984. — Т. 1. — С. 235-
242. 

посилання на дисертації і автореферати дисертацій: 
1. Питербарг В. И. Асимптотические методы в теории гауссовских случайных про-

цессов и полей: Автореф. дис. … докт. физ.-мат. наук. — М., 1982. — 18 с. 
2. Сиденко Н. Р. Нелинейные задачи диатермически разделенных теплоизлучающих 

тел: Дис. … канд. физ.-мат. наук. — К., 1974. — 167 с. Машинопись. 
посилання на депоновані рукописи: 
1. Даниленко Е. П. Стохастические модели контроля сложных технических систем. — 

М., 1984. — 164 с. — Рукопись деп. в ВИНИТИ 13.04.84, № 3891-84 Деп. 
2. Исаев С. Н. Обобщающие показатели развития народного хозяйства. — М., 1981. — 

17 с. — Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР, № 8884. 
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