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ПРЕДГОВОР КОН ЕДИЦИЈАТА МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС 

 

 

Математиката е јазик што го опишува светот околу нас. Таа е во 
основата на секоја од природните науки, но истовремено црпи и 
инспирација од нив. Често, дури и незабележително, математичките 
откритија им претходат на технолошките иновации, а математичките 
идеи и структури се користат и се заслужни за развојот на скоро секое 
поле од науките. Денес математика поставува нови стандарди на 
современиот начин на живеење. Но, математиката е дисциплина и са-
мата за себе − таа е најдобар пример за човечката упорност и истрајност 
во стекнување знаења, таа е прилагодлива и има способност да ги 
поврзе областите кои изгледаат многу различни.     

Таа разновидност од математички идеи, а истовремено и обедине-
тост, планираме да биде во основата на едицијата Математички 
омнибус. Книгите во рамките на оваа едиција се со научно-популарни 
содржини од областа на чистата и применетата математика, како и 
содржини за наставата по математика. Наменети се за наставниците и 
професорите по математика, студентите, учениците и сите вљубеници 
во математиката, но и за оние кои сè уште го откриваат нејзиното 
значење.  

 
 
           Од уредниците  

Скопје,     
           24.07.2017
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ПРЕДГОВОР КОН КНИГА 3  

 

Вториот семинар „Математика и примени“ се одржа на 6 и 7 декем-
ври 2017 година на Институтот за математика при Природно-матема-
тичкиот факултет во Скопје. Излагањата на Семинарот беа поделени во 
две секции: научно-популарна секција и секција за наставата по мате-
матика. За успешниот тек на Семинарот заслужни беа и водителите на 
секциите (по ред на појавување): доц. д-р Анета Гацовска-Барандовска, 
проф. д-р Ѓорѓи Маркоски, проф. д-р Ирена Стојковска, проф. д-р Сла-
ѓана Брсакоска, проф. д-р Весна Целакоска-Јорданова, д-р Петар Соко-
лоски и доц. д-р Валентина Гоговска. За техничката поддршка беа зас-
лужни ас. м-р Марко Димовски, м-р Милена Кузманоска (советник за 
библиотечно работење на ИМ), Стефан Терпини (самостоен референт 
за ИКТ на ПМФ), Олгица Андова (самостоен референт за деловно рабо-
тење на ИМ) и студентите: Арбан Иљази, Тамара Стефановска, Алек-
сандра Начкоска и Милош Каранфиловиќ. 

Научно-популарниот дел се состоеше од 10 научно-популарни пре-
давања, во кои беа презентирани разни математички проблеми, нив-
ната примена во разни области − не само во математиката, туку и во ин-
женерските и во економските науки.  

 Излагачите во оваа секција се потрудија да ни ја пренесат пораката 
за убавината и корисноста на математиката и дека таа е јазик на 
нашата реалност. Во оваа книга се содржани трудовите од одржаните 
предавања, а сите тие имаат научно-популарен карактер од областа на 
чистата и на применетата математика.  

    
  
      Од уредниците  

   Скопје,  
 28.06.2018 
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МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, 3 (2018), 9 − 20            
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МОЌТА И НЕМОЌТА НА ОЧИГЛЕДНОТО ВО МАТЕМАТИКАТА 

Љупчо Настовски 1 

Билјана Начевска 2 
 

Секое свесно суштество кое ја достигнало свеста за свеста, кое е 
зачудено над самото постоење независно од обичноста или необичноста 
на неговото пројавување, во други галаксии, во други димензии, како 
груб или фин ентитет, останува конечно крајно изненадено над постое-
њето на самата свест како моќ за себеспознавање и спознавање на то-
талното постоење. Но, кое постоење? Што е свеста и која е нејзината 
природа? Колку ние сме моќни со инструментите на интелектот или со 
други инструменти, како на пример интуицијата која извира од душата, 
да ја спознаеме тоталната стварност и да го постигнеме конечното знае-
ње? Конечно знаење, кое би било крај на интелектуалната одисеја. Дали 
тој крај на интелектуалната одисеја е посакуван од самите истражувачи, 
од самите љубители на вистината? Тоа би било своевидно пензионира-
ње, уништување на предизвикот на мистеријата, испарување на аромата 
на тајната. 

Математиката е моќен инструмент, моќна галија во оваа одисеја за 
потрага по вистината. Со помош на апстрахирањето го претвора кон-
кретното во општо, пронаоѓа структури кои опстојуваат независно од 
местото и времето. Но, како ги пронаоѓа и каде ги пронаоѓа? Да напра-
виме еден едноставен мисловен експеримент. Секој може да го изведе 
со затворање на очите и со обид на блага амнезија за сè што сме виделе 
во нашиот живот. Каква стварност ни се нуди? Дали го гледаме светот 
(ако воопшто гледаме) во кој можеме да ги пронајдиме природните 
броеви како нешто конкретно и да ги апстрахираме во математички 
поим? Ги гледаме ли како апстракција на конкретна стварност  точките, 
правите, рамнините со нивните меѓусебни односи или сепак ни се отво-
рени вратите за некои други димензии и други светови. Можеби сети-
лото за вид е затворски чувар, а стварноста која ја познаваме e нашата 
ќелија. Оној интервал на електромагнетните бранови кој е процеп низ 
кој може да ѕиркаме не ни дава можност за тотално спознавање на 
стварноста. Можеби за создавање на математиката, барем таква како 
што ја познаваме, е доволен почетен краток визуелен допир, како
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секавица, па потоа математиката повторно би била создадена во целиот 
нејзин раскош? А можеби и не? Како и да е, сетилото за вид игра голе-
ма улога во создавањето на математиката. Или таа постои независно од 
нас, а ние сме само нејзини интерпретатори. Ја пееме песната на мате-
матиката. Како што одговорил Борхес кога го запрашале зошто пишува. 
Рекол: „Зарем ги прашувате птиците зошто пеат или ѕвездите зошто 
светат?“. Така и ние можеби, како математичари или љубители на 
математиката, танцуваме заедно со математиката. 

Интелектот го претставува функционирањето на главата, инстинк-
тот го претставува функционирањето на телото, а интуицијата го прет-
ставува функционирањето на срцето. Зборчето ин (лат. во) се употрeбу-
ва во трите зборови. Тоа значи дека квалитетите се вродени. Тие не мо-
же да се научат, не постои начин да се развијат со помош која доаѓа од-
надвор. Сите клучни функции на телото се во рацете на инстинктот: 
дишењето, работата на срцето, крвотокот. Во многу процеси што се 
одвиваат во нашето тело не учествува нашиот интелект. Интелектот го 
користиме кога се соочуваме со нови ситуации од животот на коишто 
пакетот програми на инстинктот нема одговор. Го користиме интелек-
тот во обид да разрешуваме актуелни, нови животни ситуации. Инте-
лектот на располагање ја има методологијата на логиката и на други 
видови размислување. Интуицијата се покажува во квантни скокови. 
Таа не познава методолошка процедура, таа едноставно согледува. Ан-
глискиот збор tuition чиешто значење е подучување, обука, е во соста-
вот на англискиот збор intuition, т.е. интуиција. Ако се има предвид 
значењето на англискиот збор in (внатре), може да кажеме дека инту-
иција значи нешто што се раѓа внатре во нашето битие, нешто што нè 
подучува одвнатре во самите нас, тоа е наш сопствен потенцијал. Инту-
ицијата едноставно е знаење без употреба на мислење. Taa е согледува-
ње на вистини без признавање на времето и просторот. Кога ќе спом-
нуваме визуелна интуиција, ќе подразбираме интуитивни согледувања 
базирани на сетилото за вид. Кога ќе спомнуваме математичка инту-и-
ција, ќе подразбираме согледувања базирани на самата математика, на 
нејзиниот свет од апстракции, односно од апстракции на апстракции, 
кои за да влезат во нашето “видно” поле, треба да бидат интерпретира-
ни со помош на математички симболи. 
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Моќта и немоќта на очигледното во математиката 

Следуваат неколку примери, презентирани хронолошки низ веко-
вите, а можеби следуваат хронолошки и за секој од нас кој ја проучувал 
и ја проучува матемaтиката. 

1. Питагора. Немерливост со дропка на дијагонала на квадрат 
со страна еден. 

Питагора (570 − 500 п.н.е.) бил роден во Самос, грчки остров кој е 
во близина на брегот на сегашна Турција, непосредно до градот Куша-
даси, [2]. Нема документи од периодот во кои живеел, па за неговиот 
живот и творештво дознаваме од документите кои многу подоцна биле 
запишани врз основа на легендите кои се пренесувале низ вековите. 
Учел математика кај Талес од Милет (624 − 547). Питагора исто така 
патувал во Египет и Вавилон од каде добил многу математички идеи. 
Toj, поточно неговата школа од Питагорејци, прв го открил доказот на 
Питагорината теорема, иако самиот тој првобитно не ја формулирал. Се 
верува дека зборовите математика и филозофија се воведени од Пита-
гора. Околу 540 год. п.н.е. се населил во Кротон, грчка колонија во 
јужна Италија. На таков потег бил принуден затоа што во родното 
место Самос бил оневозможен да го негува и пренесува своето знаење. 
Имено, бил толку многу почитуван во Самос, така што од него било ба-
рано да има опшествен ангажман околу упавувањето на градот. Во Кро-
тон основал школа чии ученици се познати како Питагорејци. Мотото 
на школата било „Сè е број“, па Питагорејците се обидувале сè во нау-
ката, во религијата и во филозофијата да сведат на законите на броеви-
те. Питагорејската школа се раководела по строги правила на однесува-
ње. Од нејзините членови се барало да запазуваат одреден  код на дис-
креција. Кодот за дискреција помеѓу другото барал сите математички 
резултати кои се откриени од Питагорејците да бидат сопственост на 
самата школа. 

Веќе спомнавме дека мотото на школата било „Сè е број“, па би-
дејќи им биле познати дропките како броеви, очекувале дека на секоја 
должина ѝ соодветствува некоја дропка. Тоа очекување се должи на 
особината на дропките да се густи, т.е. помеѓу кои било две дропки се-
когаш може да најдеме друга дропка. Визуелната перцепција, очиглед-
ното, не согледува празнини во густината на рационалните броеви. 
Обидот на Питагорејците да ја пронајдат дропката која би била
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должина на дијагонала на квадрат со страна еден, визуелно е очекуван и 
оправдан, но законите на математиката и законите на правилното 
расудување се немилосрдни. Обидот бил неуспешен. Спротивно на нив-
ните очекувања, докажале дека не постои дропка која би ја измерила 
должината на дијагонала на квадрат со страна еден. Питагорејците биле 
многу зачудени од ова нивно откритие. Легендата кажува дека Питаго-
ра на боговите им принел жртва од стотина бикови. Дали сакале да ги 
смилoстиват боговите или сакале да им заблагодарат за откритието? Ка-
ко и да е, откритието ги оправадало таквите трошоци, бидејќи ова от-
критие значело пресвртница во развојот на математиката. Се срушил 
системот на Питагорејците и билa овозможена изградаба на нови, по-
суптилни и подлабоки теории. Значењето на ова откритие во математи-
ката може да се спореди со значењето на откритието на неевклидската 
геометрија во XIX век. 

Во овој пример е демонстрирана немоќта на визуелната 
перцепција, на очигледното, понекогаш  да антиципира резултати во 
математиката. 

2. Бесконечноста и Кантор 

Многу филозофи емпиристи, како Хобс, Лок и Хјум, а и некои 
математичари, меѓу кои и Гаус, не верувале во постоењето на актуелна-
та бесконечност во математиката. Не верувале во бесконечност како го-
тов ентитет кој не е во процес на создавање, откривање. Благодарејќи 
на германскиот математичар Георг Кантор (1845 − 1918),  скоро сите 
математичари денес ја имаат прифатено бесконечноста. Toj самостојно 
создал јасна и комплетна теорија на бесконечноста во математиката. 
Благодарејќи му нему добивме ново и подлабоко  разбирање за реални-
те броеви и за многу области од математиката, како што е на пример 
математичката анализа. Поради големиот отпор што во времето на соз-
давањето на  Канторовата теорија  за бесконечноста во математиката, го 
пружале многу математичари современици на Кантор (меѓу кој бил и 
Кронекер), Кантор никогаш не добил позиција на универзитетски про-
фесор. За време на неговиот живот многу луѓе ја отфрлале неговата 
теорија. Во 1884 година психички заболел, болест која го следи до 
крајот на животот. Починал во 1918 година, во психијатриска клиника 
во Хале во Германија. Сепак, историјата пресудува дека Кантор е еден 
од најоргиналните и најзначајните математичари на сите времиња, [1].

12 



Моќта и немоќта на очигледното во математиката 
 

Еден од најважните резултати на Кантор е дека постои бесконечна 
хиерархија на различни бесконечности. За разлика од него, Бернард 
Болцано (1781 − 1848), а  и многу други математичари, тврдел дека кои 
било две бесконечни множества се „еднакви“ затоа што помеѓу нив 
може да се воспостави инјективно пресликување. 

Кардиналните броеви како класи на еквивалентни множества ни се 
познати и покрај природните броеви како кардинални броеви на конеч-
ните множества, добиваме кардинални броеви кои го „мерат“ степенот 
на бесконечност на бесконечните множества. Првата и најмалата, визу-
елно најприфатлива бесконечност е бесконечноста на множеството на 
природните броеви. Без претходно познавање на теоријата на Кантор за 
бесконечни множества, како Болцано, така и ние, наивно би ја прифати-
ле идејата за постоење на само еден вид бесконечност. Кантор со позна-
тиот доказ во кој ја применува дијагоналната постапка, докажува дека 
множеството реални броеви и множеството природни броеви не се ек-
вивалентни, т.е. имаат различни кардинални броеви. 

Големо изненадување било кога се докажало дека отсечки со раз-
лични должини како множества од точки имаат еднакви кардинални 
броеви. Кардиналност континиум. Исто изненадување претставувало и 
тоа дека множеството точки од една права е еквивалентно со множес-
твото точки од една отсечка. Со тоа дека на бесконечната права има 
исто толку точки колку што има и на отсечката, математичарите се 
помириле. Но, следниот резултат на Кантор се покажал многу неочеку-
ван. Во потрагата по множества кои би имале поголема моќност от-
колку што има множеството точки на една отсечка, Кантор го разгледу-
вал множеството точки од еден квадрат. Сомнежи во резултатот што го 
очекувал немало. Било очигледно дека отсечката целосно се разместува 
на една страна од квадратот, а множеството од сите отсечки на кои 
може да се разложи квадратот ја има истата таа моќност што ја има 
множеството точки на отсечката. Во текот на три години, од 1871 до 
1874, Кантор го барал доказот на тоа дека биекција помеѓу множество-
то од точките на една отсечка и множеството од точките на еден 
квадрат е невозможна. Годините минувале, а посакуваниот резултат не 
се добивал. И наеднаш сосема неочекувано, Кантор успеал да пронајде 
биекција за која сметал дека не постои. На самиот почеток не можел да 
поверува. На Дедекинд му напишал „Го гледам тоа, но не верувам.“ 
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Сепак Кантор морал да се помири со фактот дека визуелната интуиција 
потфрлила во овој случај. Строгиот доказ на тврдењето дека постои 
биекција помеѓу множеството точки од една отсечка и множеството 
точки од еден квадрат, поради нееднозначноста на децималниот запис 
на реалните броеви, не е едноставен, но сепак ќе дадеме негова скица. 

Ќе ги разгледаме отсечката  [0,1] и квадрат со страна 1. Тој 
квадрат може да сметаме дека е поставен во координатен систем со 
темиња во А(0,0), B(1,0), C(1,1) и D(0,1). Треба да воспоставиме биек-
ција помеѓу точките на отсечката и точките на квадратот. Проектирање-
то на точките на квадратот на отсечката АВ нема да помогне, бидејќи 
при проектирањето во една точка од отсечката ќе се пресликаат 
бесконечно многу точки од квадратот. Решението се добива на следни-
ов начин. За секоја точка Т од квадратот ABCD се задаваат два броја и 
тоа нејзините координати x и y. Нека нивните децимални записи се 

1 20, . . . . . .nα α α     и 1 20, . . . . . .nβ β β  За поедноставување на доказот, може 
да не ги разгледуваме точките на квадратот кои лежат на неговите 
страни, туку само внатрешните точки. Сега е потребно да најдеме точка 
Е од отсечката АВ која еднозначно ќе биде придружена на точката 
T(x,y). Бараната точка Е од отсечката АВ ќе биде дадена со 

1 1 2 20, . . . . . .n nα β α β α β   Точката лежи на отсечката [0,1] и јасно е дека на 
различни точки од квадратот им соодветствуваат различни точки од 
отсечката. На овој начин е воспоставена биекција помеѓу точките на 
квадратот и подмножество од отсечката [0,1]. Со тоа е покажано дека 
кардиналниот број на квадрат е еднаков на кардиналниот број на 
отсечка. Не само квадрат, туку и коцка има исто толку точки колку што 
има точки една отсечка. Уште повеќе, која било n-димезионална коцка 
има исто толку точки колку што има една отсечка. И тоа е еден пример 
дека очигледното нè наведува да очекуваме резултати коишто не се 
доследни на  математичката строгост, [3]. 

Утврдени биле два вида бесконечни множества. Пребројливи и 
непребројливи. Природно се наметнувало прашањето дали помеѓу овие 
две бесконечности постојат други бесконечности. Односно, дали посто-
јат множества чиj кардинален број ќе биде строго помеѓу  кардиналниот 
број на природните броеви и кардиналниот број на реалните броеви. 
Тоа прашање е познато како континиум хипотеза. Многу математичари, 
меѓу кои и самиот Кантор, се обидувале да ја потврдат оваа хипотеза.
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Неуспехот на обидите да се реши проблемот на континиум не бил 
случаен. Се покажало дека во однос на актуелната аксиоматика на 
теоријата на множествата, постоењето на множество со моќност која би 
била строго помеѓу моќноста на природните броеви и моќноста на 
реалните броеви не противречи на останатите аксиоми (резултат на 
математичарот Гедел од 1938 година) и дека не може да се изведе од 
аксиомите (резултат кои скоро истовремено, независно еден од друг го 
докажале Коен во 1963−1964 година и Вопенка во 1964 година). Кантор 
докажал дека не постои најголем кардинален број. Имено, за кое било  
множество постои множество коешто има поголема моќност од 
првобитното множество. На пример, ако е дадено множеството А, 
тогаш може да се докаже дека множеството В коешто се состои од сите 
функции дефинирани на А и кои примаат вредности само 0 и 1, има 
моќност поголема од множеството А. 

3. Множеството на Кантор.  
     Фатаморганата на неговото исчезнување. 

Позната е визуелната конструкција на множеството на Кантор. Од 
интервалот [0,1] се отстранува „средната третина“ (1/3, 2/3), понатаму 
од преостанатите интервали [0,1/3] и [2/3,1] се отстрануваат нивните 
„средни третини“ (1/9, 2/9) и (7/9, 8/9), итн. Ако се пресмета збирот од 
должините на сите отстранети интервали ќе се добие бројот еден, што 
очигледно нè доведува до убедување дека од интервалот [0,1] не оста-
нува ништо. Тоа е антиципирањето на очигледното, антиципирањето на 
визуелната перцепција. Но, да се вратиме на доследна примена на 
правилното расудување во математиката. Може да се докаже дека 
множеството коешто исчезнува, т.е. множеството на Кантор, за елемен-

ти ги има сите броеви од [0,1], кои во својот тријадски развој 
1 3

k
kk

∞

=

α
∑   за  

цифри ги имаат само 0 и 2. Оттука едноставно се утврдува еднозначно 
соодветствие помеѓу елементите на множеството на Кантор и броевите 

од интервалот [0,1]. Имено, помеѓу дијадскиот развој 
1 2

k
kk

∞

=

β
∑  на 

броевите од сегментот [0,1] и елементите од множеството на Кантор се
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воспоставува биекција на следниов начин: 
1 3

k
kk

∞

=

α
∑  се пресликува во 

1 2
k
kk

∞

=

β
∑ , каде што 0kβ = , доколку 0kα =  и 1kβ = , доколку 2kα = . 

Значи множеството на Кантор е непребројливо. Множеството од рацио-
нални броеви е пребројливо и густо. Да резимираме што ни нуди 
очигледното, што ни нуди визуелната перцепција во случајот на мно-
жеството на Кантор и множеството на рационални броеви од сегментот 
[0,1], а што ни нуди математиката со нејзината доследност и строгост 
во логичките заклучувања. 

Множеството на Кантор, очигледно визуелно исчезнува, испарува, 
анихилира, се губи во непостоењето, умира, се вакуумира, но сепак 
неговата содржина, неговите жители се со поголема кардиналност од 
кардиналноста на рационалните броеви кои очигледно визуелно се 
секаде присутни, густо населени на бројната права. Може да кажеме 
дека имаме уште еден пример од светот на математиката во кој се со-
гледува дека очигледното не секогаш ја дава вистинската слика на мате-
матичката стварност. Или сепак може да кажеме дека нашето визуелно 
перципирање на стварноста не е доволно за да ги ловиме вистините на 
тоталната стварност. Харолд Путоф докажал дека физиката на вакумот 
не е лишена од енергија, дека вакуумот е со изобилие од енергија. Тој е 
меѓу првите научници кои ја измериле енергијата на вселената. Таа 
енергија е мерена на нула келвинови степени, на апсолутно најниска 
можна температура во вселената. На таа температура, според Њутнова-
та физика, сите движења на молекулите и атомите би требало да преста-
нат и не би требало да се измери никаква енергија. Наместо непронаоѓа-
ње енергија како што се очекувало, било пронајдено огромно количес-
тво енергија која подоцна била наречена енергија на нулта точка. Имај-
ќи го предвид физичкиот вакум како отсуство на физичка материја, а 
кој според претходно спомнатото, изобилува со огромна енергија и 
имајќи го предвид множеството на Кантор како математички вакум на 
сегментот [0,1], а кој сепак има кардиналност поголема од рационални-
те броеви кои визуелно се сеприсутни, можеби може да кажеме дека 
Канторовото множество е математички модел на физичкиот вакум и 
дека математички ја антиципира неговата содржина. Можеби ова мно-
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жество е уште една потврда за ефективноста на математиката за  анти-
ципирање вистини од физичкиот свет. 

4. Непрекинати никаде диференцијабилни функции. 
     Функцијата на Ван-дер- Варден. 

Долго време по откривањето на диференцијалното сметање, мате-
матичарите сметале дека непрекинатите функции во суштина се дифе-
ренцијабилни. Мислеле дека „шпицовите“ на нивните графици се блага 
аномалија во нивната диференцијабилност. Кога во 1861 година  гер-
манскиот математичар Карл Вајерштрас публикувал пример на функци-
ја која е непрекината во секоја точка од реалната права и која нема 
извод во ниедна точка, тогашниот  математички свет бил запрепастен. 
Францускиот математичар Aнри Поенкаре по повод на тоа откритие се 
запрашал: „Како можеше интуицијата да нè залажува до таков степен?“ 
Уште поенергично реагирал францускиот математичар Шарл Ермит кој 
рекол дека „со ужас и одвратност се оградувам од тој беден чир на 
непрекината функција која нема извод во ниедна точка“. 

Примерот на Ваерштрас е доста сложен. Многу поедноставен при-
мер на непрекината функција која е недиференцијабилна во ниедна точ-
ка, во минатиот век конструирал холандскиот математичар Ван-дер-
Варден. Ќе ја илустрираме визуелно конструкцијата на таа функција 
иако графикот на самата функција не ќе можеме визуелно да го 
претставиме. 

Ќе започнеме со конструкција на функција 0ϕ  чиј график е прика-

жан на Цртеж 1. Функцијата 0ϕ  е непрекината во секоја точка од реал-
ната права и е периодична со период еден.  

 
Цртеж 1. График на функцијата 0ϕ . 
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Покрај тоа, 1
0 20 ( )x≤ ϕ ≤  , за секој реален број x. Освен тоа, графикот 

на функцијата 0ϕ  е симетричен во однос на која било вертикална права 

од облик 2
kx = , k ∈ . Во точките 2

kx =  функцијата 0ϕ  не е диферен-

цијабилна.                  
Функцијата 1

1 02( ) (2 )x xϕ = ϕ  нема извод во точките 4
kx = , k ∈ ; 

функцијата 2
21

2 12
( ) (2 )x xϕ = ϕ  нема извод во точките 8

kx = , k ∈ . За 

секој природен број n∈  ќе ставиме 1
12

( ) (2 )n
n

n x xϕ = ϕ . Функцијата 

nϕ  е непрекината во секоја точка од реалната права и не е диференција-

билна во точките 12n
kx += , k ∈ . Освен тоа, 1

1
2

0 ( ) nn x +≤ ϕ ≤ , за секој 

x∈ . Се гледа дека точките во кои функцијата nϕ  е недиференција-
билна, стануваат се погусти и погусти со растењето на n. Што би се 
случило ако сите функции nϕ  се соберат? Може да се надеваме дека 
сумата би била непрекината во секоја точка и недиференцијабилна во 
точките од облик 12n

kx += , k ∈ , n∈ . Ќе ја формираме низата 

функции 0 1( ) ( ) ( ) . . . ( )n nx x x xΦ = ϕ + ϕ + + ϕ . Дел од графиците на првите 
две од оваа низа функции се претставени на Цртеж 2 (со црна боја) и 
Цртеж 3 (со зелена боја), соодветно. Со помош на Теоремата на Ваjер-
штрас, која тврди дека монотоно растечка функција што е ограничена 
одозгора има граница, може да се  докаже дека за секој реален број x  
постои l im ( )nn

x
→∞

Φ . 

                  

     Цртеж 2. График на 1( )xΦ .   Цртеж 3. График на 2( )xΦ .
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Доказот за тоа дека функцијата ( ) l im ( )nn
x x

→∞
Φ = Φ  е непрекината, 

како и доказот за тоа дека функцијата нема извод во ниедна точка од 
реалната права ќе ги изоставиме.  

Недиференцијабилноста на функцијата во ниедна точка од реална-
та права на прв поглед може да изгледа очигледна, доколку се има 
предвид дека со растењето на n, множествата точки во кои функциите 

nΦ  се недиференцијабилни  стануваат сè погусти и погусти, па некако 
природно е да се очекува дека множеството точки на недиференција-
билност на функцијата  ( ) lim ( )nn

x x
→∞

Φ = Φ  ќе биде целата реална права. 

Сепак, ова е уште еден пример кој укажува дека очигледното може да 
нè доведе до наивни расудувања.  

Дека очекување како претходното може да нè доведе до погрешни 
заклучоци, може да се види од следниот пример. Функцијата ( )G x  e 
дадена со ( ) lim ( )nn

G x G x
→∞

= , каде што функциите 1 2,G G  се покажани 

на Цртеж 4 и Цртеж 5, соодветно. Сега е очигледно дека 2( ) 1G x x= − , 
којашто е диференцијабилна во секоја точка. 

               

     Цртеж 4. Функцијата 1( )G x .                Цртеж 5. Функцијата 2( )G x . 

По откривањето на непрекинати функции кои се недиференција-
билни во ниедна точка од реалната права, се покажало дека всушност   
таквите функции се правило, дека нив, на некој начин, ги има многу 
повеќе од сите други непрекинати функции кои имаат извод во барем 
една точка. Имајќи предвид дека визуелно не можеме да си ги претста-
виме непрекинатите функции кои се недиференцијабилни во ниедна 
точка, може да сметаме дека математиката дава уште еден доказ дека 
тоталната стварност е многу, многу поголема од нашата визуелна 
стварност.
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ФРАКТАЛИ: ДЕФИНИЦИЈА, КОНСТРУКЦИЈА,  

СВОЈСТВА И  ПРИМЕНА 

Елена Хаџиева 
1 

Јован Петкоски 2 

 

1. ВОВЕД 

Една од  воведните реченици на Манделброт, таткото на фрактал-

ната геометрија, во книгата [11] е: „Облаците не се сфери, планините не 

се конуси, крајбрежјето ниту е праволиниско, ниту кружно, крошните 

на дрвјата не се глатки, а ни светлината не патува по права линија.“ Со 

други зборови, природата сама по себе содржи комплексни форми кои 

не можат да бидат опишани со класичната Евклидска геометрија. Од 

тие причини, природно се јавила потребата од проширување на оваа 

геометрија со фрактална геометрија. Со фракталната геометрија се об-

јаснуваат токму овие „неправилни“, комплексни, природни облици 

(Слика 1).  

 
Слика 1. Неправилноста на природните објекти во контраст со  пра-

вилноста на неприродните објекти (поглед од планината Галичица  

кон Преспанското Езеро).
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Покрај самата комплексност, за овие форми е карактеристично и 

тоа дека степенот на нивната комплексност е иста независно од 

размерот во кој се набљудува објектот (Слика 2).  

 
Слика 2. Илустрација на еднаквоста на степенот на коплексност  

    кога објектот е гледан при различни размери ([4]). 

 

Манделброт, согледувајќи ја сличноста помеѓу сите овие облици, 

во 1975 година ги нарекол со едно име, „фрактали“, според латинскиот 

збор „fractus”, што значи скршен, искршен. Таа година се смета за 

почеток на фракталната геометрија, иако многу од нејзините концепти, 

алатки, примери и контрапримери биле развиени многу порано. Неод-

минливи предвесници на фракталната геометрија се Кантор (Georg 

Cantor), Пеано (Giuseppe Peano), Хилберт (David Hilbert), Вон Кох 

(Helge Von Koch), Серпински (Waclaw Sierpinski), Жулија (Gaston Julia), 

Хаусдорф (Felix Hausdorff), научници кои главно работеле кон крајот на 

19 и почетокот на 20 век. Првите пет од гореспомнатите се изумители 

на исклучителните, патолошки примери во своето време, а денес типич-

ни фрактали: Канторовото множество, Пеановата крива, Хилбертовата 

крива, Коховата крива (но и Коховата снегулка), сунѓерот на Серпин-

ски. Овие примери, заедно со уште неколку чудни, невообичаени кри-

ви, често биле нарекувани „математички чудовишта“, бидејќи така и
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во споредба со вообичаените некаде прекинати или непрекинати, 

некаде неглатки или глатки криви или површини ([14]). Улогата на 

останатите двајца научници во развојот на фракталната геометрија, ќе 

биде објаснета во поглавјата 3 и 6. 

Подоцна, за горе спомнативе патолошки структури произлегло де-

ка ја отсликуваат токму природата. На пример, ако го погледнете  ваше-

то тело обвиено со непрекината надворешна површина - кожа, иако таа 

непрекината површина изгледа глатка, кога е погледната со микроскоп, 

може да се забележи дека има толку многу неправилности, што најверо-

јатно е никаде диференцијабилна. Од друга страна, вештачки може да 

се произведе правилна, глатка, површина, на пример, железна топка – 

но колку правилни топки се среќаваат во природата? Колку вистински, 

глатки, конуси? Генерално, 2Д и 3Д формите кои се основни елементи 

од Евклидската геометрија, многу ретко се среќаваат во природата како 

такви. 

 

2. НЕКОИ КАРАКТЕРИСТИЧНИ СВОЈСТВА НА 

ФРАКТАЛИТЕ 

Во ова поглавје ќе бидат објаснети некои карактеристични свој-

ства на фракталите преку примерот на Коховата крива (Helge Von Koch 

1870-1924). Да претпоставиме дека во отсечка со должина a средната 

третина од отсечката се заменува со две други отсечки – дел од рамнос-

тран триаголник, како што е прикажано на Сликата 3. Во оваа конс-

трукција, отсечката се нарекува иницијатор, а искршената линија од 

Слика-та 3б), се нарекува генератор на Коховата крива.  

 

 а)         б) 

      a      a/3 

 

Слика 3. a) Отсечка со должина a – иницијатор на Коховата крива  

б) Средната третина од отсечката е заменета со двосегментниот 

триаголен облик – ова е генератор на Коховата крива 
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Потоа постапката на замена на средната третина со две отсечки 

продолжува со четирите отсечки од Сликата 3б). Се добива фигура како 

на Сликата 4а), итн. При итерирање на оваа постапка бесконечно многу 

пати се добива непрекинатата и никаде диференцијабилна крива, Кохо-

вата крива (види Слика 4б)). Доколку иницијаторот е рамностран триа-

голник, а генераторот е таков што секоја страна од триаголникот се за-

менува со искршената линија од Сликата 3б), се добива Коховата 

снегулка (Слика 4в)).  

    

          а)             б)             в) 

Слика 4. а) Втора итерација при конструкција на Коховата крива;  

   б) Коховата крива (всушност ова е само 5-та итерација,  

    но доволно да се почувствува обликот на Коховата крива);  

   в) Кохова снегулка. 

 

Интересно е да се разгледа периметарот на Коховата крива. Пери-

метарот на секоја крива од итеративната постапка е редоследно:  

4 4 4 4
,  ,  ,  ... ,  ,  ... 

3 3 3 3

n

a a a a
   
   
   

, 

односно, периметарот на Коховата крива, кој е гранична вредност на пос-

ледната низа од периметри, е бесконечен. Уште поинтересно е дека пери-

метарот помеѓу произволни две нејзини точки е повторно бесконечен. 

А Коховата снегулка, составена од три Кохови криви (Слика 4в)) исто 

така има бесконечен периметар, но зафаќа конечна плоштина. Конкрет-

но, плоштината на фигурата ограничена со Коховата снегулка е 22 3

5
a .  

 

3. ФРАКТАЛНИ ДИМЕНЗИИ 

Иако Коховата снегулка има многу необични својства (никаде 

диференцијабилна крива со бесконечен периметар и зафаќа конечна
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плоштина), таа има тополошка димензија (DТ) еднаква на 1. Со таква 

тополошка димензија, иста како и тополошката димензија на секоја 

глатка крива, очигледно било несоодветно да се окарактеризира оваа 

комплексна крива со толку испреплетувања (извивања). Затоа се јавила 

потреба од дефинирање нова димензија, која подобро ќе ги опишува 

„неправилните објекти“. Еден од наједноставните и најприродните на-

чини на размислување при воведувањето нова димензија е опишан во 

следниов пасус. 

Ако една отсечка со должина a се подели на n еднакви делови, 

тогаш секој дел може да се добие од целата отсечка со сличност (хомо-

тетија) со коефициент на сличност s = 1/n. Ако пак, еден квадрат со 

страна a, се подели на n
2
 помали квадрати со страна a/n, тогаш секој 

мал квадрат може да се добие од големиот со сличност со истиот 

коефициент, s = 1/n. Исто така, ако една коцка со страна а, се подели на 

n
3
 помали коцки со страна a/n, тогаш секоја мала коцка може да се 

добие од големата со сличност повторно со коефициент s = 1/n. И во 

трите случаи важи формулата 

                   1DN s  ,   односно  
ln

ln

N
D

s
                    (1)  

каде што N е бројот на малите копии, а D е Евклидската димензија. На 

Сликата 5 се прикажани опишаните ситуации за n = 1, 2, 3 и s = 1, 1/2, 

1/3, соодветно. 

 
Слика 5. За трите случаи од сликава, а), б), в), важи равенството (1)
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Ваквото размислување создало плодна почва за проширување на 

поимот димензија. На пример, кај Коховата крива, бројот 
ln 4

ln 3
D   го 

задоволува равенството (1), бидејќи тука s = 1/3, а N = 4. Оваа 

димензија е наречена димензија на сличност. 

Покрај спомнaтите, постојат уште неколку димензии, корисни за 

карактеризирање на „неправилните“ објекти: димензија на броење 

коцки, фрактална, Хаусдорфова (или Хаусдорф-Бесикович) димензија, 

димензија на Минковски, димензија на капацитет, информациска ди-

мензија,... Подолу ќе ги наведеме дефинициите на неколку поважни 

димензии.  

Дефиниција 1. Нека е даден тополошкиот простор X. Нека C е 

покривка нa X и нека C’ е уситнување (анг. refinement) на C, што значи 

дека за секој 'B C , постои A C , таков што B A . Тополошкиот 

простор X има тополошка димензија n, ако за произволна покривка C 

постои уситнување 'C , така што секоја точка од X се содржи во 

најмногу n+1 множествo од 'C  и n е најмалиот таков број.  

Дефиниција 2 ([5]). Нека F е произволно множество и нека 0.s   

Бројот  

   ( ) inf | ( ) 0 sup | ( ) ,
H

s sD F s H F s H F   
 

каде што  

 0 1
( ) lim ( ), ( ) inf | | :  e  - покривка на ,SS S

i ii

sH F H F H F U U F   


 
  

 

се нарекува Хаусдорфова димензија или Хаусдорф-Бесикович димензија 

(Hausdorff-Besicovitch) на множеството F. 

Дефиниција 3 ([1]). Нека е даден 0  . Нека ( )N   е најмалиот 

број затворени (хипер) топки со радиус 0   потребни за да се покрие 

множеството F.  Фрактална димензија на множеството F е бројот 

0

ln( ( ))
( ) lim . (2)

ln

N
D F  
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Ако во претходнатa дефиниција, наместо (хипер)топки, се земат 

(хипер)коцки со раб 1/2
n
,  тогаш фракталната димензија на множеството 

F, D(F), е еднаква на бројот  

ln( ( ))
( ) lim                 (3),

ln 2
B n n

N n
D F   

кој се нарекува димензија на броење коцки на множеството F. Овде N(n) 

е најмaлиот број (хипер)коцки со раб 1/2
n
 потребни за да се покрие 

множеството F.  

Дефиниција 4. ([12]): Нека е дадена функцијата :[ , ]f a b  .  

| || |
( ) | max( ( )) min( ( )) |

x tx t
f x f t f t

   
   

е τ-осцилација на функцијата  f  во точката x, [ , ].x a b   τ-варијација на 

функцијата f на интервалот  [a, b] се дефинира како средна вредност на 

функцијата fτ(x) на интервалот  [a, b], односно: 

1
 ( ) 

b

a

VAR f f x dx
b a

 
  . 

Димензијата на Минковски на графот на функцијата, се дефинира со 

формулата:   

0

log  
( ) lim(2 )

log
M f

VAR f
D G 

 
        

Секоја од овие димензии имаат предности и мани. Некои се 

корисни само за криви, но не и за површини, некои се ограничени во 

поглед на тополошката димензија, некои се корисни само за вештачки 

произведени, но не и за природни фрактали, некои се лесни за пресме-

тување, но не задоволуваат одредени пожелни својства кои треба да ги 

задоволува димензија на множество. Димензијата на сличност, како и 

димензијата на Минковски се дефинирани само за определен тип мно-

жества, додека тополошката, Хаусдорфовата, фракталната (а со тоа и 

димензијата на броење коцки) се дефинирани за секое множество. 

Хаусдорфовата е добро дефинирана димензија од математички аспект,
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но тешка е за пресметување. Како што е докажано во [5] на стр. 118, 

при одредени услови Хаусдорфовата и фракталната димензија се исти, 

а и исти со димензијата на сличност (кога е задоволен условот за отво-

рено множество и кога фракталот е самосличен, односно составен од 

конечен број намалени копии од самиот себе). Ова и слични својства и 

врски помеѓу димензиите помагаат во пресметувањето на некои 

димензии, а со тоа и во карактеризирањето на кривите. 

Куриозитет. Крајбрежјата се сметаат за природни фрактални кри-

ви. (Поимот природен фрактал означува објекти од природата кои мо-

же да се претстават со фрактално множество. Поимот фрактално мно-

жество ќе биде дефиниран во наредното поглавје.) Доколку се мери 

должината на карпестотото крајбрежје на езеро или море, има неколку 

начини за тоа. Еден од историски првите начини бил следниов: се раз-

гледува мапа со одреден размер, се апроксимира крајбрежието со искр-

шена линија составена од еднакви отсечки, се мери должината на искр-

шената линија и се добива конечен резултат имајќи го предвид разме-

рот. Притоа, се смета дека една искршена линија го апроксимира крај-

брежјето ако отсечките на искршената линија се спојуваат на крајбреж-

ната линија. Потоа, ако втор пат се апроксимира крајбрежјето со искр-

шена линија составена од еднакви пократки отсечки, должината на 

искршената линија ќе биде поголема. Оваа постапка може да се продол-

жи  при што се забележува дека со намалување на должината на отсеч-

ките, искршената линија станува сè поиспреплетена, а нејзината должи-

на се зголемува, стремејќи се кон беконечност. Интересна е забелешка-

та на Мaнделброт, изнесена на стр. 33 во [11], дека енциклопедиите на 

различни држави се разликуваат во податоците за должината на заед-

ничките граници. Овие разлики се должат на различните аршини за 

мерење. На пример, го спомнува податокот дека Шпанија и Португали-

ја даваат податоци за заедничката граница 987 km и 1214 km, соодветно. 

Или, пак, Холандија и Белгија даваат податоци 380 km и 449 km, 

соодветно. (Забелешка на авторите: Според сегашните податоци на 

Википедиjа, должината на границата помеѓу Шпанија и Португалија е 

1214 km, а помеѓу Холандија и Белгија е 450 km.) За мерење на 

димензијата на крајбрежјата, постои уште една димензија, димензија на
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периметар, L(G)=MG
1-D

, каде што G е должина на отсечката, М е 

константа, а L(G) е должина на брегот. 

4. ДЕФИНИЦИЈА НА ПОИМОТ ФРАКТАЛ  

Првпат Манделброт се обидел да го дефинира поимот фрактал во 

својот познат есеј [10] како подмножество од метрички простор, за кое 

Хаусдорфовата димензија е поголема од тополошката димензија, т.е.  

DH  > DT. 

Но, веќе во 1982 година, во [11] на стр. 362, Манделброт вели дека 

множеството наречено „ѓаволски скали“ секој интуитивно го смета за 

фрактал, иако за ова множество важи DH = DT  и дека кога ќе постојат 

добри причини за тоа, оваа дефиниција ќе мора да се смени. („Ѓавол-

ските скали“ е график на функција :[0,1] [0,1]f  , која е константна на 

третините од Канторовото множество кои се отфрлаат.) 

И следнава дефиниција, која исто така ја предлага Манделброт, а 

која се базира на тоа што Хаусдорфовата димензија, за разлика од 

тополошката, не мора да биде цел број, за брзо се отфрлила. Имено, 

според таа дефиниција, секое множество кое има нецелобројна 

Хаусдорфова димензија се сметало за фрактал. Но, типичниот фрактал, 

трагата од Брауново движење не ја задоволува оваа дефиниција, бидеј-

ќи има целобројна Хаусдорфова димензија, поточно DH=2. (За овој 

фрактал пак, DТ=1, односно важи DH> DT).  

И покрај наведените недостатоци и двете дефиниции на Мандел-

брот одиграле значајна улога во развојот на поимот фрактал и сè уште 

се користат.  

Согледувајќи ги недостатоците и размислувајќи дека каква и де-

финиција да се даде, сигурно ќе има некое фрактално множество кое не 

ја задоволува, Фалконер навел описна дефиниција, која најверојатно е и 

најдобрата. Имено, тој го нарекува фрактал ([5]) секое множество кое: 

 има фина структура (детална при произволен размер), 

 има премногу неправилна форма за да може да се опише со 

јазикот на традиционалната геометрија, било глобално, би-

ло локално (не е ниту некакво геометриско место на точки, 

ниту пак множество решенија на некоја равенка), 
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 го поседува својството самосличност (вистински, приближ-

но или статистички, целото множество е слично на своите 

делови). 

 обично, „фракталната димензија“ на тоа множество (дефи-

нирана на некој начин) е поголема од неговата тополошка 

димензија, 

 во повеќето случаи, множеството е дефинирано на многу 

едноставен начин, најчесто рекурзивно. 

 

5. КОНСТРУКЦИЈА НА КЛАСИЧНИТЕ ФРАКТАЛИ 

Начинот на којшто погоре ја конструиравме Коховата крива, 

преку замена на средната третина со двете отсечки (или аналогните 

начини на конструкција на Канторовото множество, Пеановата или 

Хилбертовата крива, килимот на Серпински, сунѓерот на Серпински), е 

геометриски начин на конструкција на фрактали, преку иницијатор и  

генератор зададени геометриски. Со определување на пресликувањата 

кои иницијаторот го пресликуваат во генераторот, се доаѓа до уште два 

други начини за генерирање на фрактали, детерминистички и случаен. 

Ќе бидат изложени после неколку дефиниции и теореми. 

Дефиниција 6. (Контрактивен) итеративен функциски систем 

(ИФС)  се нарекува системот од конечен број контракции : ,iw X X    

i = 1, 2, …, n, дефинирани на комплетниот метрички простор (X, d), со 

фактори на контракција si, i = 1, 2, …, n, соодветно. Неговиот 

контрактивен фактор е најголемиот помеѓу поединечните 

контрактивни фактори, а неговата ознака е: 1 2{ ; , ,..., }.nF X w w w   

Теорема. ([1]) Нека 1 2{ ; , ,..., }nF X w w w е контрактивен ИФС и 

нека ( )H X  е просторот од компактни подмножества на X. Тогаш опе-

раторот : ( ) ( )FW H X H X  дефиниран со 

1

( ) ( )
n

F i

i

W B w B


                                 (4) 

е исто така контракција во метричкиот простор (H(X), h(d)), каде што 

h(d) е Хаусдорфова метрика индуцирана од метриката d.  
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Операторот WF дефиниран со (4) се нарекува Хачинсонов опера-

тор (Hutchinson) соодветен на ИФС F. 

Може да се покаже дека (H(X), h(d)) е комплетен метрички прос-

тор (доказот може да се најде во [1] на стр. 37). WF, како контракција 

дефинирана на комплетен метрички простор, има единствена фиксна 

точка, наречена атрактор на дадениот ИФС F, 

  lim ( ),    ( ).n
F

n
A W B B H X


                          (5) 

(Овде, 

 пати

( ) ... ( )n
F F F F

n

W B W W W B ). Од особен интерес е кога 

фиксната точка на Хачинсоновиот оператор е фрактал (што најчесто се 

случува), иако може фиксната точка да биде и непрекината глатка 

крива или површина.  

Директното користење на формулата (5) за конструкција на фрак-

тал се нарекува детерминистички начин на конструкција на фрактали 

(детерминистички алгоритам). На пример, на Сликата 3, се дадени 

B={отсечка со должина a} (Слика 3а)), и  
4

1

( )F i

i

w BW B


  (Слика 3б)), 

кaде што 2

1 2 3 4{ ; , , , }F w w w w , и 

1

1
([ , ] ) ([ , ] );

3

T Tw x y x y  

2

cos( ) sin( )
1/ 33 3

([ , ] ) ,
  0

sin( ) cos( )
3 3

T
x

w x y
y

 

 

 
      

      
      

  

 

3

cos( ) sin( )
    1/ 23 3

([ , ] ) ,
1/ (2 3)

sin( ) cos( )
3 3

T
x

w x y
y

 

 

 
    

     
    

  

 

4

1
([ , ] ) [ , ] [2 / 3,  0] ;

3

T T Tw x y x y   

Да забележиме дека: i) пресликувањето 1w  е хомотетија со коефи-

циент 1/3 и центар во левиот крај на отсечката; ii) 2w  е ротација за π/3 

во насока спротивна од стрелката на часовникот и транслација за 1/3 во
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позитивната насока на x оската; iii) 
3w  е ротација за π/3 во насока на 

стрелката на часовникот и транслација за вектор 
1 1

[   ]
2 2 3

T ; и iv) 
4w   е 

хомотетија со коефициент 1/3 и транслација за 2/3 во позитивната 

насока на x оската. 

На Сликата 4 а) и б) се дадени 2( )FW B и 5( )FW B , соодветно. 

Граничната вредност lim ( )n

F
n

W B


е Коховата крива.  

Постои и случаен начин за генерирање фрактали, содржан во 

алгоритмот со случајни итерации (random iteration algorithm), исто 

така базиран на ИФС, а пресметковно многу поефикасен. Еве како 

функционира: на секое од пресликувањата wi, i = 1, 2, …, n,  од ИФС 

1 2{ ; , ,..., }nF X w w w  му се придружува веројатност pi, при што 

p1+p2+…+pn = 1. (Со додадени веројатности, итеративниот функциски 

систем се нарекува ИФС со веројатности.) Потоа се одбира 

произволна точка од просторот X, x0, и се генерира низа {x0, x1, x2, …, 

xm, …}, така што настанот xm=wi(xm-1) е со веројатност pi, а настаните x0, 

x1, x2, …, xm, … се независни во целина. Под одредени услови (дадени 

со ергодичната теорема на Биркоф – Birkhoff’s ergodic theorem), низата 

{xm} скоро секогаш конвергира кон атракторот на 
1 2{ ; , ,..., }.nF X w w w  

Бројот на точки кој е доволен за да се генерира фрактален атрактор со 

фина структура е помеѓу 10
4
 и 10

6
. Најчесто, првите 10-50 точки не се 

исцртуваат, бидејќи може да лежат надвор од атракторот.  

 

6. ДРУГИ ВИДОВИ ФРАКТАЛИ 

Погоре опишаните фрактали се нарекуваат класични или ИФС 

фрактали.  Постојат уште неколку видови видови фрактали, меѓу кои 

особено интересни се фракталите на Жулија и Манделброт. Жулија и 

Манделброт, за произволна константа c, ја разгледувале итеративната 

низа: 

     0z  е произволен комплексен број, 2
1n nz z c   , 0,1, 2,n         (6) 

Множество на Манделброт е множество точки c во 

комплексната рамнина за кои итеративната низа (6), добиена за  0 0z 



Фрактали: дефиниција, конструкција, својства и примена 

 

33 

 

е ограничена. Се покажува дека ова множество е непразно. Прикажано 

е на Сликата 6. 

     

 

Слика 6. Множеството (фракталот) на Манделброт ([5]) 

За дадена функција f, неформалната дефиниција на множеството 

на Жулија е дека тоа е множество од комплексни вредности z, такви 

што мала промена на z ќе предизвика голема промена во итеративната 

низа  

                                      , ( ), ( ( )),...z f z f f z                                       (7) 

Самата дефиниција веќе потсеќа на хаотични карактеристики на 

множеството на Жулија. Најобработувана е квадратната функција  
2( ) ,cf z z c   за која итеративната низа (7) се сведува на низата (6) и 

патем, е една од најомилените функции на специјалистите за динамич-

ки системи. Се покажува дека ([5], стр. 198) множеството на Жулија е 

непразно и компактно.  

Напоменуваме дека, за разлика од Манделброт множеството, во 

кое c се менува, овде c  се фискира, а се менува z.  За c = 0, множеството 

на Жулија е единичната кружница ([5], стр. 203). Но, за различни не-

нулти вредности на c, множествата на Жулија се различни фрактални 

слики (Слика 7). 
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Слика 7. Множества (фрактали) на Жулија, добиени за различни 

                           вредности на c ([17]). 

Множеството на Манделброт се смета за еден вид „атлас“ на мно-

жествата на Жулија. На секоја точка од множеството на Манделброт ѝ 

соодветствува фрактал на Жулија. Шематскиот приказ е даден на Сли-

ката 8. 

 
Слика 8. На секоја точка од множеството на Манделброт  

                                 му одговара фрактал на Жулија ([8]).
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Вреди да се спомене следниов историски факт. Гастон Жулија 

(1893  1978) имал само 25 години кога го објавил своето ремек дело на 

199 страници во 1918, Mémoire sur l'itération des fonctions rationnelles 

(прев. Белешки за итерациите на рационалните функции), што го 

направило познат во математичките кругови во тоа време ([13]). Иако 

за својата книга ја добил највисоката награда на Француската академија 

на науки и доживеал голема слава во дваесеттите години на XX век, 

неговата работа била заборавена сè додека Манделброт не ја извлекол 

од заборав кон крајот на седумдесеттите години. Со помош на компју-

терската графика, Манделброт покажал дека книгата на Жулија е извор 

на некои од најубавите фрактали што се познати денес. 

7. ПРИМЕНА НА ФРАКТАЛИТЕ ВО ДРУГИТЕ НАУКИ 

Како карактеристични примери на природни фрактали во 

литературата се споменуваат: молња, ураган, галаксија, облаци, разгра-

нетите бронхии, капиларните мрежи, фиксационото движење на очите 

([18]), речните мрежи, коренските системи на одредени дрвја, различни 

растенија, карпестите предели, разиграните крајбрежја, и многу други 

природни феномени кои се разгрануваат до сè помали и помали гранки, 

се самослични, претпочитаат едноставност и ефикасност. На Сликата 9 

може да се видат неколку фрактални форми од природата. 

    
Слика 9. Фрактални облици од природата. 

Инспирирани од стремежот на природата да формира облици на 

итеративен начин, инженерите користат идеи од фракталната геомет-

рија во различни апликации кои имитираат природни неправилности. 

Примери може да се најдат во повеќе инженерски области: електрони-

ка, компјутерска графика, хемија, архитектура, моделирање на живот-
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ната средина, како и во уметноста, медицината, музиката, урбанистич-

кото планирање и јавната политика. 

Многу вештачки создадени ентитети при развојот на современата 

цивилизација, како што се транспортните мрежи и градови кои верти-

кално се прошируваат од долу нагоре, се чини дека се хиерархиски и 

високо само-слични ([2]). Пример за рана употреба на фрактални струк-

турни елементи за да се минимизира товарот, е Ајфеловата кула, из-

градена со користење на еден вид метална прачка која се реплицира во 

различни големини низ кулата (Слика 10).  

 

Слика 10. Фрактални форми во Ајфеловата кула ([9]) 

Разгранувачки структури во конструкција на столбови се појавиле 

во Кина уште пред околу 2000 години (Слика 11 лево и средина), а и 

некои фини дизајни на столбови сеуште можат да се видат на 

аеродромот во Штутгарт (Слика 11 десно).  

 

Слика 11. Фрактали во конструкција на столбови ([7]).
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Технологијата за изработка на кабли е од суштинско значење во 

изградбата на висечки мостови. Повторлив процес може да се примени 

за да се создадат цврсти кабли кои користат фрактални шеми во 

пресекот (Слика 12). 

 

             Слика 12. Можна конфигурација на челичен кабел ([7]). 

Најуспешната хардверска имплементација на фрактална геометри-

ја се самослични дизајни на фрактални антени кои ја зголемуваат ком-

пактноста при примање или пренесување на електромагнетно зрачење 

низ различни фреквенции (multi-band). Освен тоа, самата фрактална 

природа ја намалува нивната големина 2-4 пати (без користење индук-

тори или кондензатори), ги подобрува перформансите и им овозможува 

апликативност во мобилните телефони, микробранови комуникации во 

најсложени воени услови и тактички операции. Производители се ком-

пании како Fractenna во САД и Fractus во Европа. Пример за фрактална 

антена е просторно-пополнувачката крива наречена остров на Минков-

ски (Minkowski island, Слика 13).  

 
Слика 13. Фрактална антена наречена „Остров на Минковски“ ([6]).
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Покрај тоа, фрактални форми може да се видат во имплементаци-

јата на кондензатори, фрактални филтри, резонатори, отпорници, нано-

технолошки кола, системи за препознавање говор, системи за диферен-

цијација меѓу природни и вештачки објекти ([19]), расејување топлина 

од електронски уреди итн. 

Современата опрема за снимање (компјутерска томографија и 

магнетна резонанца) овозможува собирање огромно количество диги-

тални податоци за пациентот. Фракталната анализа може да помогне да 

се откријат болести во раните фази, да се опишат, квантифицираат и 

дијагностицираат ([15]). Најважна алатка на фракталната анализа е 

фракталната димензија, со која може да се разликуваат нормалните и 

абнормалните ткива. Како мерка за комплексност на објектите, фрак-

талната димензија на абнормалните ткива, кои обично се згужвани и 

закоравени, е поголема, а кај мазните, нормални ткива, е помала. Се 

разбира, фракталната димензија е само еден од факторите кој помага во 

дијагностицирањето болести (најчесто рак). Но треба внимателно да се 

употребува, бидејќи постојат многу начини да се загрози математичката 

прецизност при оваа анализа ([8]). 

Исто така, фрактална анализа во комбинација со други индикато-

ри, во тековните трговски платформи овозможува анализи на акции кои 

претходно не биле возможни. Ова им помага на економистите да доби-

јат подобар увид на берзите, кои се сè посложени, постојано се менува-

ат и приспособуваат и не се врзани со истите физички и геолошки огра-

ничувања како природните катастрофи ([16]). 

Поради нивниот природен изглед, фракталите стануваат екстрем-

но популарни во областа на компјутерската графика, главно за тексту-

рирани пејзажи, планински масиви, крајбрежја и други сложени терени 

за компјутерски игри или филмски сцени со детали на сите размери на 

набљудување ([3]).  

На крај, да спомнеме дека фракталите имаат примена и во компре-

сија на дигитални слики, врз основа на тезата дека фрагменти од  слика-

та често личат на други делови од истата слика. Сликите се компреси-

рани многу повеќе во споредба со најчесто користените алгоритми 

(JPEG или GIF формати) и тие во голема мера се имуни на проблемите 

со пикселирање кога се применува зум операција врз нив. 
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8. РЕЗИМЕ 

По разбирањето на фракталите, погледот на светот е поинаков – 

на секој чекор се бараат и се препознаваат. Освен тоа, се вкоренува 

мислата дека во природата „неправилните“ форми се правило, а „пра-

вилните“ исклучок.  

Различноста на фракталите од дотогаш анализираните геометрис-

ки форми, отворила пат за проширување на поимот димензија. Покрај 

Евклидската и тополошката, се дефинирале нови или добиле ново зна-

чење претходно дефинирани димензии, како што се Хаусдорф-Бесико-

вич димензијата, фракталната, димензијата на броење коцки, димензи-

јата на сличност. Нецелобројната фрактална или Хаусдорфова димензи-

ја, преку фракталите добила своја визуелизација. Покрај нецелобројна 

димензија, фракталите имаат и други карактеристични својства: довол-

но комплексен облик кој не може да се опише преку Евклидската гео-

метрија, самосличност, комплексност при било кој размер и најчесто се 

дефинирани преку некој вид рекурзија.  

Има повеќе видови фрактали, но најшироко распространети се 

класичните (или уште се нарекуваат ИФС фрактали) и фракталите на 

Жулија и Манделброт.  

И природните, но и лабораториски добиените фрактали воодуше-

вуваат со својата убавина и инспирираат примена во разни области: 

електроника, хемија, медицина, моделирање на животната средина, 

компјутерска графика, уметност, музика, економија, архитектура. 
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ЗА НОРМАЛНИТЕ И АБНОРМАЛНИТЕ РЕАЛНИ БРОЕВИ 

Емилија Целакоска 
1 

 

1. ВОВЕД 

Идејата за нормалност на број прв ја вовел Борел во 1909 година 

при обид за формализирање на поимот за случаен реален број, [4]. 

Според таа идеја, реален број x е просто-нормален во бројна база со 

основа b ≥ 2 ако во неговото претставување во таа база сите цифри по 

основната запирка се појавуваат, во асимптотска смисла, еднакво често, 

т.е. со релативна честота 
({ }, ) 1

lim , {0,1,..., 1}
n

N i n
i b

n b
   . Ако пак, за 

секој природен број m, различните 
mb  низи со должина m се појавуваат 

еднакво често, тогаш бројот x се вика нормален во базата со основа b, 

т.е. за секоја низа s, 
( , )

lim m

n

N s n
b

n



 . Притоа, N(s,n) е бројот на појави 

на низата s со должина m во првите n цифри по основната запирка од 

бројот x претставен во базата со основа b, [25].  За број кој е просто-

нормален, или пак, соодветно, нормален во сите бази, не ја спомену-

ваме базата и го викаме апсолутно просто-нормален (или само просто-

нормален), односно соодветно, апсолутно нормален (или само 

нормален) број. Апсолутно абнормални броеви се оние кои не се 

нормални, ниту барем просто-нормални, во ниедна база, [15].  

Од просто-нормалноста на бројот во дадена база не следува и 

нормалност на бројот во истата база. Еве еден пример: Во бинарната 

база бројот конструиран со наизменично допишување на 0 и 1, т.е. 

бројот а  0,1010101010.... е очигледно просто-нормален (0 и 1 се 

рамномерно распределени), но не е нормален во истата база, бидејќи, на 

пример, од низите со должина 2, само „10“ и „01“ се повторуваат 

еднакво често, но „00“ и „11“ ги нема. Дури и ако ги допишеме „00“ и 

„11“ некаде во низата конечно многу пати, можеме да речеме дека 

скоро ги нема, бидејќи лимесот од дефиницијата за „00“ и „11“ дава 0, а 

за „10“ и „01“ дава 1/2. Во случај на нормалност, според дефиницијата, 

лимесот треба да даде 2
−2 
 1/4 за секоја од овие низи со должина 2. 
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Некој ќе ја забележи врската на формулата од дефинициjата на 

Борел со законот на големите броеви во теоријата на веројатност, но и 

тоа дека формулата е запишана како да се подразбира дека лимесот 

секогаш постои. Всушност, овде се работи за силниот закон на големи-

те броеви кој се однесува на конвергенција со веројатност 1 или скоро 

сигурна конвергенција. Законот искажува дека аритметичката средина 

на независните и еднакво распределени случајни променливи X1, X2, …, 

Xn конвергира кон нивното математичко очекување. Кај Бореловата 

дефиниција, броевите N(s, n) за соодветната низа од случајни 

променливи за кои е искажан законот имаат вредности во множеството 

од природни броеви и 0, а означуваат колку пати низата s (со должина 

m) се појавила до  n‒тата цифра по основната запирка од разгледува-

ниот број, па така, 
( , )

lim 1m

n

N s n
P b

n




 
  

 
. Овде mb  очигледно е 

математичкото очекување на појавувањето на низата s со должина m во 

систем со основа b. Истата формула, но при различни услови во 

теоремата која го искажува овој закон се користи во сите негови 

варијанти (наједноставната од нив е Бореловата) и можат да се најдат 

во [22].  

Кои се овие броеви – нормални во некоја или секоја база? Какви 

се тие кои не се нормални во некоја или во сите бази? Дали дефини-

цијата преку елементи од теоријата на веројатност значи дека имаме 

работа со случајност, или пак, и покрај таквата дефиниција треба да се 

обратиме на друга теорија, можеби на теоријата на хаос?  

 

2. СКОРО СИТЕ РЕАЛНИ БРОЕВИ СЕ НОРМАЛНИ, НО... 

Една теорема на Борел во [4] вели дека скоро сите реални броеви 

се нормални. Некаде оваа теорема се наоѓа во облик дека скоро сите 

реални броеви во (0,1) се нормални, со оглед дека всушност сме 

заинтересирани само за развојот по основната запирка. Оваа теорема 

навидум сугерира дека е лесно да се најдат нормални броеви. Но, засега 

не знаеме некој неконструиран број за кој сме сигурни дека е макар 

просто-нормален во некоја дадена бројна база!  

Борел дал хипотеза во 1950 г. според која сите ирационални 

алгебарски броеви се нормални. Хипотезата сѐ уште нема доказ. Така,
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иако можеме да најдеме многу цифри по основната запирка во која 

било бројна база на пример на бројот 2 , ние нормалноста можеме 

само емпириски да ја насетуваме, без конечен заклучок. Во првите 

милион цифри на 2  во десетичната база може компјутерски да се 

провери дека 0 се јавува 99814 пати, 1 се јавува 99925 пати, 2 – 100436 

пати; 3 – 100190 пати, 4 – 100024 пати; 5 – 100155, 6  99886 , 7 – 

100008, 8 – 100441, 9 – 100121 пати, [27]. Секој пар цифри (низи со 

дожина 2) би се јавувал околу 10000 пати, секоја тројка цифри (низи со 

должина 3) би се јавувала околу 1000 пати, итн. Со други зборови, 

можеме да го генерираме бројот со конечно многу цифри во развојот по 

основната запирка, да му ги броиме цифрите од базата и да поделиме со 

вкупниот број на цифри што сме ги генерирале, за на крај само да 

речеме „личи како да е нормален во избраната база“. 

За поголем успех во броењето цифри, измислени се таканаре-

чените spigot алоритми (во слободен превод – „капка по капка“ алго-

ритми), кои генерираат цифра по цифра доста брзо и независно од 

претходната цифра, наместо да го генерираат бројот како целина. Овие 

алгоритми се всушност базирани на приближни нумерички кон-

струкции кои бесконечно можат да се уточнуваат. Всушност, тие се 

специфични редови „преведени“ во облик на вгнездени низи од соби-

роци и множители. Од нив произлегува итеративен алгоритам кој се 

програмира со само два вгнездени циклуси до дадена точност. Брзината 

на конвергирање кон точните цифри е зачудувачка во однос на 

редовите пронајдени до крајот на 19-тиот век. Математичкиот гениј 

Рамануџан (1887-1920), може да го сметаме за човекот без кој не би 

можеле да бидат измислени „капка по капка“ алгоритмите. Неговиот 

начин на размислување успеваме да го претпоставиме до пред 

почетоков на веков (по наоѓањето на познатата „загубена тетратка на 

Рамануџан“, [2]) и да го имитираме со сличен облик на формули (чита-

телот може да ги побара алгоритмите на истражувачите S. Rabinowitz, 

S. Wagon, P. Borwin, D. Bailey, R. Gosper, J. Gibbons и браќата 

Chudnovsky). Компјутерите се приближуваат колку што е во нивна моќ 

до точните вредности на алгебарските ирационални и на нашите одома-

ќени трансцендентни броеви како што се , e, ln 2, ln 10 и слични. 

Сепак, во контекст на математички доказ за нормалноста, макар во
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десетичната база, барем за 2  на пример, овој правец на истражување 

не изгледа ветувачки.  

Оксфордскиот професор Д. Шампернон во времето на своите 

додипломски студии на Кембриџ, конструира број за кој во 1933 г. 

докажал дека е нормален во десетичната база, [10].  Тој „вештачки“ 

број се добива со запишување на природните броеви од десетичната 

база еден по друг, „залепени“ еден со друг, по децималната запирка: 

0,12345678910111213141516… Рускиот математичар А. Безикович во 

1935 г. покажал во [3] дека бројот 0,149162536496481100121144..., 

конструиран од квадратите на природните броеви во десетичната база, е 

нормален број во таа база.  Во 1992 г. e докажано дека запишувањето 

еден-до-друг на природни броеви по основната запирка во произволна 

база, а добиени како цел дел од вредностите на позитивна полиномна 

неконстантна функција со реални коефициенти и со аргументи - 

последователните природни броеви (во 1997 г. и за последователните 

прости броеви), дава нормален број во таа база, [18]. Сепак останува 

отворено прашањето дали така конструираните броеви во една бројна 

база се нормални во друга база.  

Константата на Копланд-Ердеш 0,235711131719232931374143... е 

конструирана со запишување еден-до-друг на простите броеви во 

десетичната база и во 1946 г. е докажано дека е нормален број во таа 

база, [11]. Истите автори, А. Копланд и П. Ердеш, покажале дека бројот 

конструиран како  0, f(1)f(2)f(3)..., каде што f(n) е n-тиот прост број 

запишан во една бројна база, е нормален во истата база. Слично, Х. 

Давенпорт и П. Ердеш во [12] докажале ваква теорема во десетичната 

база: Ако f(n) е кој било полином од n кој за n = 1, 2, 3,... дава вредности 

кои се природни броеви, тогаш бројот  0, f(1)f(2)f(3)... е нормален во 

десетичната база. Оваа група автори покажува и уште поопшта теорема 

од која следи нормалноста на специјално конструираните броеви во 

дадена база. 

Првата апстрактна конструкција за апсолутна нормалност е 

дадена од Лебег (1909 г.), а објавена во истиот број на списанието во 

1917 г. во кој В. Шерпињски, независно од Лебег, дава поексплицитна 

конструкција, [21]. А. Тјуринг, во 1938 г. (годината се претпоставува, 

бидејќи трудот [24] останал необјавен сѐ дури до 1992 г., по пронао-

ѓањето на неговите ракописи), дава сосем експлицитна конструкција на
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нормален број во сите бази со основа природен број. Во 2002 г., врз 

основа на таа конструкција во [1] е направен општ алгоритам за кон-

струирање на апсолутно нормален број. 

Дали знаеме броеви кои не се просто-нормални во произволна 

база? Такви сигурно знаме – тоа се рационалните броеви, бидејќи 

цифрите периодично се повторуваат по основната запирка. Дури и 

периодичниот број 0,(123456789), како и нему сличните кои се констру-

ирани со сите цифри од десетичната база се само просто-нормални во 

таа база, но не и во друга база. Затоа можеме да кажеме дека ниеден 

рационален број не е апсолутно просто-нормален, а и не е апсолутно 

нормален, но може да биде просто-нормален во некоја база. Се разбира, 

ова не кажува ништо за пребројливоста на броевите кои не се нормал-

ни. Всушност има непребројливо многу броеви кои се апсолутно 

абнормални и тоа првпат е укажано во [17] и даден е и конструктивен 

доказ за тоа во [20]. Се разбира, тоа е затоа што постојат непребројливо 

многу трансцендентни броеви кои се апсолутно абнормални. Примери 

на такви броеви се конструирани во [15]. Имено, ако се стави 
1
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 е ирационален, 

апсолутно абнормален број по конструкција. 

Денес, кога различните делови од математиката соработуваат 

(теорија на мери и веројатност, теорија на броеви и теорија на алго-

ртамски и нумерички техники), се пронаоѓаат интересни својства кои 

сепак, само ја загребуваат површината на проблемот на докажување 

дека еден број е (или не е) нормален.  Во тој правец се поставува и пра-

шањето за нашето (не)знаење: Дали една низа ни изгледа непредвид-

лива затоа што не секогаш имаме доволно знаење за да го увидиме 

законот за појавување на секоја следна цифра, или пак, има низи кои се 

објективно случајни? Со тоа, во однос на случајните низи, каде спаѓаат 

нормалните броеви? 

  

3. ИМА ЛИ „ТАЈНА“ ИНФОРМАЦИЈА КАЈ СЛУЧАЈНОСТА? 

Фрлањето паричка или коцка се класични почетни примери за 

илустрација на техниките на теоријата на веројатност. Да забележиме
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дека тие се експерименти кои физички може да се случат и на нивниот 

исход влијаат физички закони. Тогаш, некој исклучително (можеби 

овде треба да се рече – совршено) педантен, совесен и упорен набљу-

дувач може да ги измери и пресмета сите сили и влијанија и да го 

предвиди исходот. Тоа веќе не е теорија на веројатност, туку е физика – 

можеби и со елементи дури и од квантна физика – на пример, малите 

промени на моментумот на коцката во лет заради радиоактивното 

испуштање на честичка од трагите на некој изотоп во коцката, можат да 

влијаат на акумулирање на ефектот на промена на моментумот и да го 

променат исходот, како ефектот на пеперутка (butterfly effect) од теори-

јата на хаосот. Објективно, ниту помалку педантни набљудувања не 

прави никој, освен некои професори и студенти од Беркли (за рулет) и 

Институтот за технологија на Масачусетс (за игрите со карти), кои по 

користењето на така добиените информации од набљудувањата добива-

ле забрани за влез во коцкарниците (филмот „21“ од 2008 г. е заснован 

на вистинити настани, а случаите со рулет се споменуваат во книги од 

статистика, на пример во некои книги од професорот по економија Gary 

Smith). Стандардно, во игрите на среќа се применува теоријата на 

веројатност и статистика. Сепак, од секојдневното искуство во нашата 

неапстрактна, обична реалност гледаме дека стручњаците или тален-

тите во некоја област имаат поголема моќ на предвидување на некои 

типично непредвидливи исходи, отколку неупатените. На пример, 

талентиран и стручен метеоролог понекогаш може да предвиди со 80% 

сигурност, на пример,  ураган од петта категорија 48 часа пред да се 

случи гледајќи ги визуелните метеоролошки извештаи, искусен 

магионичар може да биде 90% сигурен дека следното фрлање паричка 

ќе резултира со „петка“, итн. Поседувањето на таканаречена внатрешна 

информација секако помага за подобро предвидување на исходот.  

До пред стотина години физичарите биле сложни дека „тајните“ 

информации од универзумот само треба да ги извлечеме, па со тоа да 

предвидиме што сакаме. Со слична мотивација, во последните 

шеесетина години нагло се разви теоријата на хаосот која непредвид-

ливоста на исходот практично ја припишува на чувствителноста на 

почетните услови во некои системи. Сепак, и теоријата на хаосот се 

засновува на каузалноста: има причини за исходот, но тешко e да ги 

контролираме почетните услови. Во последниве нецели сто години,
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пак, со развојот на квантната физика се покажа дека на ред е да сфатиме 

многу тежок концепт, а тоа е концептот за вистинска, објективна 

случајност која, како што се претпоставува, се случува на квантно ниво. 

Концептот на случајност е многу потежок за сфаќање од бесконечноста 

која во принцип ја сфаќаме индуктивно. За разбирање на поимот 

случајност мораме да се откажеме од каузалноста, бидејќи случајноста 

не признава причина за ниеден исход. Од една страна развиените 

веројатност и статистика се среќна околност за квантната физика, која 

својот математички апарат го базира на нивните техники. Но, во исто 

време овие математички техники ја „запоседнуваат“ и суштината на 

квантната физика - веќе ништо суштински не може да се објасни на 

квантно ниво, само се применува математичката анализа и теоријата на 

мери со моделите од веројатноста и статистиката. Овие модели, пак, од 

своја страна, внимателно одбегнуваат токму поимање на случајноста, 

заменувајќи го концептот за случајност со изразување на колкава 

веројатност треба да се припише на тврдење кое вклучува случајни 

низи од настани, [13].  

Формулата од дефиницијата на Борел за нормалност на број, 

секако е поврзана со теоријата на веројатност, но тоа некого може да го 

наведе на размислување дека цифрите во секој нормален број се 

појавуваат случајно. Тоа не е сосем така и всушност може да се припи-

ше на грешка во терминологијата. Зборот „случајност“ би требало да се 

користи многу внимателно и ретко, речиси никогаш без филозофски 

аспект, бидејќи стриктно гледано, случајноста поединечно не може да 

се докаже, бидејќи ако може да се докаже, тогаш за неа има шема, 

правило, па затоа нема да биде случајност. Случајноста понекогаш 

погрешно се користи наместо поимот за хаос или псевдослучајност. 

Најмногу што може да се заклучи за случајните низи, во стил на 

Геделовата теорема за некомплетност, е дека има конечно множество 

случајни низи за кои, со некој специјален конзистентен аксиоматски 

систем, може да се докаже нивната случајност, [9]. Иако објективно 

може и да не постои, сепак, не е контрадикторно случајноста да се 

дефинира.  

Во математиката сме навикнати прво да имаме дефиниција за 

поимот. Направени се многу обиди за дефинирање на случајноста и 

една дефиниција е онаа на познатиот руски математичар Колмогоров
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[14], преку алгоритми. Имено, според него, една низа е случајна ако не 

може да се компримира во пократка низа. На пример, програмата што 

се сместува во компјутерот како бинарен код (низа) да не може да биде 

пократка од случајниот број што таа го генерира. Во суштина оваа 

дефиниција вели дека не постои пократок начин да се генерира 

случајна низа од задавањето на сите нејзини цифри. Спротивно на тоа, 

периодичните низи, на пример, лесно се компримираат иако се беско-

нечни: периодичните децимални броеви ги претставуваме со конечна 

низа од цифри кои ги пишуваме во заграда. За конечните низи воопшто 

не станува збор за случајност. Има и други дефиниции за случајна низа 

дефинирани преку покривки во Канторов простор ([16]) и преку 

непостоење стратегија за коцкање така што коцкарот би добил 

бесконечна сума ([19]). Секоја од овие дефиниции може да се зајакнува 

и ослабува и соодветно, па сите три да се доведат до еквивалентност. 

Имајќи ја предвид која било дефиниција за случајна низа, со 

сигурност може да се тврди дека скоро сите броеви во интервалот (0,1) 

се случајни, [8]. Да се потсетиме прво дека алгебарските ирационални 

броеви се пресметуваат по одамна познат алгоритам за пресметување 

корен кој има конечно многу инструкции, а со тоа и конечно знаци, што 

значи дека е секако пократок од низата на цифри по основната запирка, 

т.е. не ја задоволуваат дефиницијата (на Колмогоров) за случајна низа. 

Нив ги има пребројливо многу. Но, и трансцендентните броеви кои 

може да се пресметаат (пресметливи трансцендентни броеви) ги има 

пребројливо многу и уште, алгоритамски напишани изнесуваат само 

неколку десетици реда од инструкции (обичните редови за нив или 

spigot алгоритмите до некоја точност). Значи, сите алгебарски ирацио-

нални броеви и пресметливите трансцендентни броеви се комприма-

билни (и постои добитничка коцкарска стратегија за генерирање 

цифра). Хипотезата за нив е дека и тие се нормални броеви. Накратко, 

појавување на цифра во алгебарски ирационален или пресметлив 

трансцендентен број не е случајна, а хипотезата е дека и таквиот број е 

нормален. Значи, нормалноста на броевите не е еквивалентна со поимот 

случајност.  

Нормалните броеви се одликуваат со исклучителна симетрија по 

дефиниција, а пак, од која било дефиниција на случајна низа може да се 

изведе таа симeтрија. Релативно лесно математички се гледа дека сите
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случајни броеви (низи од цифри по основната запирка во интервалот 

(0,1)) се нормални, [6], дури и доказот се задава за домашна работа по 

предметот теорија на веројатност на факултетите, на пример во [26]. 

Но, уште поинтересно, и кај броевите кои се абнормални, и кои ги има 

во иста мера – непребројливо многу како и нормалните, повторно само 

пребројливо многу од нив се пресметливи! Тогаш кои се другите 

абнормални броеви до непребројливост? Со таква асиметрија во 

дефиницијата, можеме ли воопшто да помислиме дека во тоа 

множество има макар и еден случаен број? Сепак, да не заборавиме 

дека интервалот (0,1) е исполнет и со непребројливо многу неименливи 

(кои не можат да се дефинираат) броеви! Како за таков број воопшто 

може да се испитува нормалност или абнормалност!? 

Да резимираме, знаеме од една страна дека има непребројливо 

многу трансцендентни броеви, а од нив, непребројливо многу непрес-

метливи броеви, [23], (најпознатиот непресметлив број е константата на 

Чајтин, Ω, [7]) меѓу кои спаѓаат непребројливо многу случајни броеви. 

Од друга страна, има непребројливо многу нормални и непребројливо 

многу абнормални броеви. Броевите со случајни низи од цифри по за-

пирката се тие кои го прават множеството од нормални броеви непре-

бројливо. 

 

Слика 1. Дијаграм за класите од пребројливи и непребројливи множества  

                 од реални броеви. Прашалник на некои гранки означува 

                 нерасчистено прашање во литературата. 
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4. ЗАКЛУЧОК 

Колку ситуацијата со реалните броеви е парадоксална се покажува 

во една (иронична) забелешка на Е. Борел во [5], во дискусија за 

континуумот, дека всушност има „сезнаечки“ броеви! Преведена на 

македонски, со прескокнувања кај ознаката „...“, Бореловата забелешка 

отприлика гласи вака: „Може да се дефинира број, така што секоја 

наредна цифра од неговиот децимален развој е 0 или 1, зависно од тоа 

дали одговорот на некое прашање е позитивен или негативен. Уште 

повеќе, би било возможно да се подредат сите прашања...како што тоа 

се прави во речниците. Само прашањата со да/не одговор се земаат 

предвид. Така, самото знаење на бројот би ни ги дало сите одговори за 

минатото, сегашноста, иднината во науката, историјата...“ .  

Очигледно ни е потребна теорема-признак за нормалност, која 

нема да испитува цифра по цифра од еден број, но и нема да ги 

проучува броевите преку множества во стил на Канторовата теорија 

или Геделовите методи, бидејќи со таков „авионски поглед“ веќе доста 

лесно носиме заклучоци. Таквата теорема би бил цивилизациски 

напредок на човековата мисла, бидејќи со неа би се пробил обрачот на 

детерминизмот, т.е. ограничувањата на каузалноста. Реалните броеви 

според изложениов аспект се патоказ кон тој пробив, бидејќи треба да 

се соочиме со навидум парадоксалните факти за нив, дека скоро сите се 

трансцендентни и скоро сите се непресметливи, случајни или неимен-

ливи... 
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ПРОСТОР НА КОНФИГУРАЦИИ НА ТОПОЛОШКИ ПРОСТОР  
И НЕГОВА ПРИМЕНА ВО РОБОТИКАТА 

Ерблина Зеќири 1 

 
1. ТОПОЛОГИЈАТА КАКО МАТЕМАТИЧКА ДИСЦИПЛИНА 

 
Топологијата (грчки τόπος tópos-место и λόγος logos-наука) како 

математичка дисциплина се појавила во почетокот на дваесетиот век. 
Голем број математичари и научници, за раѓање на топологијата го 
смеатаат времето на познатиот математичар Леонард Ојлер (Leonhard 
Euler).  

 
Слика 1. Leonhard Euler 1707−1783. 

Решението на проблемот на Седумте мостови на Кeнигсберг 
(Seven Bridges of Königsberg) се смета за прва практична примена на 
топологијата во историјата на математиката. Вреди да се спомне и 
формулата на Ојлер за полиедар 2=+− FEV , каде што V e број на 
темиња на полиедарот, E  e број на рабови на полиедарот, F e број на 
ѕидови на полиедарот. На пример, ако ја примениме Ојлеровата форула 
на коцка, тогаш добивме: 

8, 12, 6V E F= = =  ⇒ 26128 =+−=+− FEV . 
Топологијата ги изучува особините на просторите кои се инвари-

јантни во однос на непрекинати деформации, како што се истегнување 
и свиткување, но не и кинење или лепење. Две тела се нарекуваат 
тополошки еквивлентни ако од едното може да се добие другото без 
кинење или лепење. На пример, кружница и сфера се тополошки 
еквивалентни, а исто такви се и топка и елипсоид, додека сфера и торус 
не се тополошки еквивалентни. 
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Ќе наведеме неколку дефиниции во врска со поимите топологија и 
тополошки простор. 

Нека X  е дадено множество и τ  е фамилија од подмножества од 
множеството X . За фамилијата τ  велиме дека е топологија ако се 
исполнети следните услови: 

(1) , X τ∅ ∈ , 
(2) Ако τ∈VU ,  тогаш τ∈∩VU , 

(3) Ако AaU a ∈∈ ,τ  тогаш 


Aa
aU

∈

∈τ . 

Множеството X  со топологијата τ  се нарекува тополошки простор и 
се означува со ),( τX . 

Ако U е подмножество од X  коешто припаѓа во τ , тогаш U  се 
нарекува отворено множество. Множеството C  чијшто комплемент 

CC  припаѓа во τ  се нарекува затворено множество.  
Да забележиме дека користејќи ги Де Моргановите закони поимот 

топологија може да се дефинира и со помош на затворени множества. 
Имено, за фамилијата τ  велиме дека е топологија ако се исполнети 
следните услови: 

(1) , X τ∅ ∈ , 
(2) Ако τ∈GF ,  тогаш τ∈∪GF , 

(3) Ако AaFa ∈∈ ,τ  тогаш 


Aa
aF

∈

∈τ . 

Претходно спомнавме дека сферата и торусот не се тополошки 
еквивалентни простори. Но, всушност што значи два тополошки прос-
тори да се тополошки еквивалентни? За прецизно да го дефинираме 
овој поим ќе дефинираме што е хомеоморфизам меѓу два простори. 

Хомеоморфизам (или тополошки изоморфизам) е непрекинато би-
ективно пресликување меѓу два тополошки простори чиешто инверзно 
пресликување е исто така непрекинато.  

За два тополошки простори велиме дека се тополошки еквива-
лентни ако постои хомеоморфизам од едниот простор во другиот, [5]. 

На пример, торусот и филџанот за кафе се тополошки еквивален-
тни, бидејќи од едниот може да се добие другиот со непрекинати транс-
формации (Слика 2). 
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Слика 2. Торусот и филџанот за кафе се тополошки еквивалентни. 

Ќе покажеме дека еден отворен интервал и една права се 
тополошки еквивалентни. Навистина, отворениот интервал ),( ba  може 
да се деформира во една полукружница, [4]. 

 
Слика 3. Отворениот интервал се трансформира во полукружница. 

Оваа полукружница може да се трансформира во права со след-
ното пресликување. Прво го наоѓаме центарот на полукружницата O , а 
потоа повлекуваме прави низ тој центар коишто ја сечат полукружница-
та и правата p  како на Сликата 4.  

 
Слика 4. Полукружницата се трансформира во права. 

Ова покажува дека на секоја точка од полукружницата ѝ одговара 
единствена точка од правата p и обратно, т.е. еден отворен интервал 

),( ba  може хомеоморфно да се трансформира во права. Според тоа, 
еден отворен интервал и една права се тополошки еквивалентни.
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2. ПРОСТОР НА КОНФИГУРАЦИИ НА ТОПОЛОШКИ 
ПРОСТОР X  И РОБОТИКА 

 
Дефинираме n -ти простор на конфигурации на еден тополошки 

простор X , со ознака Conf ( )Xn , на следниот начин: 

1Conf ( ) {( ,..., ) | , }n n i jX x x x x i j= ≠ ≠ . 

Често пати овој простор се нарекува и подреден простор на конфигура-
ции на тополошкиот простор X . 

Симетрична група на едно конечно множество X  е групата чии-
што елементи се сите биекции од X  во X  (т.е. пермутации на X), со 
операцијата композиција на прелискувања. Се означува со nS . Aко nS  е 
симетричната група којашто ги подредува индексите на n-ките, тогаш 
фактор-просторот Conf ( ) /n nX S  се вика неподреден простор на 
конфигурации. 

Нека I  е отворениот интервал )1,0(=I . Ќе го разгледуваме 
просторот Conf ( ) /n nX S . Множеството од сите n-ки ),...,,( 21 nttt , каде 

што 1...0 21 <<<<< nttt , се нарекува отворен n-димензионален сим-
плекс. 

За 1=n ,  1-димензионален симплекс е интервалот )1,0(=I . 

 
За 2=n , 2-димензионален симплекс е отворен триаголник.  

 
 

 
 

 
Два простори од конфигурации на различни простори X  и Y  се 

поврзани меѓусебе ако Y  е добиен од X  со отстранување на конечен 
број точки.  

Ќе разгледаме неколку примери каде што се гледа претставување-
то на  конфигурацијата на некои објекти од секојдневниот живот.

                         1   

                        2t  

                            0        1t          1 
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а) Конфигурација на врата којашто се опишува со еден агол θ . (Аголот 
θ  е единствен параметар во оваа конфигурација.) 

 
                                             
                                    
                  
 
 
 
б) Конфигурација на една точка во рамнината којашто се опишува со 2 
координати ),( yx . (Една точка во рамнината е потполно определена со 
2 координати.) 
   
 
 
 
 
 
 
в) Конфигурација на монета на маса којашто се опишува со 3 координа-
ти ),,( θyx . (Координатите x  и y  ја определуваат положбата на моне-
тата во рамнина, а θ  ја означува насоката каде што гледа човекот на 
монетата, т.е. монетата може да се движи во xOy  рамнината како точка 
и таа ротира околу себе, па затоа нејзината положба се определува со 3 
координати.) 
                                                                                         
 
 
 
 
 

 

59 
 



Ерблина Зеќири 

Пат во еден тополошки простор X  е секое непрекинато пресли-
кување : [0,1]k I X= → . Ако X  е тополошки простор, a Xx ∈0  е 

фиксирана точка од X  и ако XIk →:  е пат кој го задоволува условот 

0)1()0( xkk == , тогаш велиме дека k  е котелец во 0x . 
На сличен начин се дефинира котелец и во просторот на конфигу-

рации. Еден пат во просторот на конфигурации Conf ( )Xn , се состои 
од n-ки на патишта од различни точки во X. Овој пат претставува 
котелец во просторот на конфигурации, ако почнува и завршува во иста 
конфигурација. На Сликата 6 е прикажан како изгледа еден котелец.  

Примената на котелците во роботиката е следнава: ако во една 
фабрика има работници и одреден број роботи кои носат материјали од 
едно место во друго, тогаш како може тие да се движат, но да не дојде 
до судир меѓу нив? Одговорот на ова прашање е даден во примерот 
подолу. 

 
Слика 6. Патишта во простор кои не се сечат меѓу себе. 

3. ДВИЖЕЊЕ НА ГРУПА РОБОТИ  

Можеби звучи чудно како во една фабрика во која работат автома-
тизирани роботи (АР) може да се најдат тополошки својства. Да прет-
поставиме дека во една фабрика работат роботи кои носат материјали 
од едно место во друго место. Целта е да се ставаат неколку роботи (на 
пример N) кои се програмирани на тој начин што ќе носат одредени 
материјали од местото А до местото Б. Проблемот се појавува во тоа 
што при движење на тие роботи може да се случи некои од нив да се
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судрат меѓу себе или со пречките коишто се наоѓаат во таа просторија. 
Значи, нашата задача е како да се програмира роботот така што да може 
да се движи од местото А до местото Б без да се сретне со другите ро-
боти или со пречките. Планирањето на координирано движење во општ 
случај не е лесен проблем за решавање, бидејќи една мала грешка може 
да доведе до голема материјална штета за фирмата. Конкретно, може да 
се спомне на пример ориентирањето на авионите при слетување на 
аеродром. Доволна е една мала грешка и да настане катастрофа. На 
Сликата 7 е прикажана една можна комбинација на движењето на 18 
роботи, 9 од едната страна и 9 од другата страна без да се сретнат меѓу 
себе. 

Слика 7. Една можна комбинација на движењето на 18 роботи. 

За решавањето на проблемите од оваа природа се користат особи-
ни и својства од топологијата, поточно од просторите на конфигурации 
на тополошките простори. Со други зборови, може да се конструира 
простор од сите можни подредувања на роботите и потоа да се елими-
нираат сите тие подредувања што се блиску до судир. 

Патиштата во ваквиот простор даваат сигурно координирано 
движење. Формалната конструкција на еден ваков простор го дава 
точно просторот на конфигурации на N  различни точки во рамнината 

2
 . Ги разгледуваме сите подредени N -ки од точки во 2

  со својство-
то секои 2 точки од нив да се различни меѓусебе. Секоја таква N -ка 
претставува една точка во просторот на конфигурации. Во овој случај 
просторот на конфигурации формално изгледа 

2 2 2 2Conf ( ) : . . . \ ,N R R R R= × × × ∆
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каде што },|)(),...,,{( 2
21 jixxRxxx ji

N
N ≠=∈=∆  ([2]). 

Да претпоставиме дека 2W =   е рамнината каде што треба да се 
движи роботот и нека таа содржи неколку пречки кои ја формираат 
околината од пречки O W⊂ . Нека A W⊂  е роботот, кој е програмиран 
да се движи во таа рамнина, со конфигурација ( , , )q x y θ=  (одговара на 
конфигурацијата на монетата во примерот погоре на Слика 5 в.) опи-
шан со 3 параметри и C W⊂  е просторот на сите конфигурации на ро-
ботот. Нека preC C⊆  е конфигурација на околината на пречки дефини-

рана со  
{ | ( ) }preC q C A q O= ∈ ∩ ≠∅  

т.е. множество од сите конфигурации q , во кои ( )A q  има пресек со 
околината од пречки О. Притоа, ( )A q  е трансформираниот робот, т.е. 
неговата конфигурација. Бидејќи О и preC  се затворени множества во 

рамнината следува дека и preC  е затворено множество во C . 

Останатиот дел од рамнината се вика слободен простор, каде што 
роботот може да се движи слободно без да има никаков судир со 
пречките и се означува со \sl preC C C= . Бидејќи C  е тополошки прос-

тор и е затворено множество, следува дека slC  ќе биде отворено мно-
жество. Оваа значи дека роботот може да се движи произволно блиску 
до пречките без да ги допира ако се движи во slC . 

 
Слика 8. Движење на роботот од местото p slq C∈  во k slq C∈  

                          без да ги допира пречките во preC .
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Овој проблем  може да се опише на следниот начин познат како 
проблем на поместување на пиjано (Piano Mover’s Problem), [3]: 

1. Се определува рамнината 2W =  . 
2. Се дефинира околината од пречки O W⊂ . 
3. Нека А е роботот со конфигурација ( , , )q x y θ= . 
4. Се наоѓа просторот од конфигурации C  определен со сите 

можни трансформации на роботот. 
5. Една конфигурација p slq C∈ , позната како почетна конфигура-

ција на роботот. 
6. Една конфигурација k slq C∈ , позната како крајна конфигурација 

на роботот. Почетната и крајната конфигурација заедно се наре-
чени бараниот пар и се означуваат со ( , )p kq q . 

7. Со помош на одреден алгоритам се наоѓа пат : [0,1] slk I C= →  

таков што (0) pk q= и (1) kk q= .  

8. Или се покажува дека ваков пат не постои, односно дека не е 
можно слободно движење на роботот во одредениот дел од рам-
нината. 

3. ДВИЖЕЊЕ И ОДНЕСУВАЊЕ НА РОБОТ 

Ќе видиме како просторот на конфигурации се применува и при 
движењето и однесувањето на роботите. Се разбира за изучување на 
однесувањето на еден робот потребно е доволно знаење од роботиката 
и не може да се опфати во целост само со еден пример.  

Во примерот  погоре видовме дека конфигурацијата на врата се 
опишува со 1 параметар, точка во рамнина се опишува со 2 параметри, 
монета со 3 параметри итн. 

       
Слика 9. Скелетот на еден едноставен робот
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Конструкција на еден робот е определување и означување на по-
ложбата на секоја битна точка од роботот. Минималниот број n  од ре-
ално вредносни координати потребни за репрезентација на конфигура-
цијата се вика степен на слобода со ознака dof (анг. degree of freedom). 
Како се пресметува степенот на слобода на еден робот? 

Степенот на слободата на даден робот се пресметува со форму-
лата на Гриблер (Grübler)  

∑
=

+−−=
j

i
ifjNmdof

1
)1( , 

m  е степен на слобода на тврдо тело  (во рамнина m=3), N - број на 
алки, j - број на зглобови, if - степен на слобода на секоја алка (зависи 
од формата на алката, обично ќе разгледаме роботи со кружни алки кај 
кои 1=if ), [4]. 

Сето ова конкретно може да се види во наредниот пример каде 
што се бара колку е степенот на слобода на раката на роботот на даде-
ната Слика 9. 

 
Слика 10. Рака на робот. 

Степенот на слободата се пресметува со формулата на Гриблер  

∑
=

+−−=
j

i
ifjNmdof

1
)1( ,  за 

3,  5,  5,m N ј= = = 1=if , 5,4,3,2,1=i , па 
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=

j
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Значи степенот на слобода на овој робот е 2, [1]. Тоа значи дека роботот 
може да се движи само во две насоки. Или само напред-назад, нагоре-
надолу или лево-десно. Ако степенот на слободата е 3, едно можно дви-
жење на роботот е лево-десно-напред. 
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Простор на конфигурации на тополошки простор... 

На следната слика се прикажани неколку примери на репрезента-
циите на просторите на конфигурации заедно со нивната топологија. 

Слика 11. Репрезентации на просторите на конфигурации  
                      заедно со нивната топологија на неколку системи. 

 
4. ЗАКЛУЧОК 

Примената на просторите на конфигурации во роботиката е 
многу голема, различни идеи се изучувани од страна на познати науч-
ници, инженери и математичари од 1960 година. Со напредувањето на 
технологијата местото на човекот во индустријата го зафаќаат роботите 
и автоматизираните машини, што повлекува дека потребата за нивното 
усовршување се зголемува секој ден. 
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ЗОШТО ЧИГРАТА СЕ ДВИЖИ ПО КРУЖНА ТРАЕКТОРИЈА? 

Костадин Тренчевски 
1 

 

 

1. ВОВЕД ВО ПОВЕЌЕДИМЕНЗИОНАЛНО ПРОСТОР-ВРЕМЕ 

 

Познатиот антички филозоф Платон во текстот под наслов ,,Але-

горија за пештерата“ [1, стр.129  135], на многу прегледен начин опи-

шал еден хипотетички пример од кој се гледа колку може да биде огра-

ничена човечката свест базирана само на перцепција, односно на она 

што го гледа и она што го слуша. Во кратки црти, тоа може да се опише 

на следниот начин. Се разгледува една група луѓе коишто живеат во 

еднa подземна пештера и можат во полутемнина да гледаат само нана-

пред, така што гледаат само сенки од она што се случува горе. По прет-

поставка, тие можат да слушнат гласови од позадина без да видат луѓе. 

Спрема нивната перцепција, тие имаат поинаква претстава за севкупни-

от свет. На пример, за нив сенките меѓусебно разговараат. Тие и не се 

свесни за постоење на поинаков свет, па дури и нема да сакаат да ја на-

пуштат пештерата. Доколку успеат да се искачат на површината на Зем-

јата, тие ќе сфатат дека постои и поинаков свет. По овој текст се прашу-

ваме дали и ние живееме во една таква заблуда во една пониска димен-

зија на нашата свест базирана на опсервација на околниот простор. За 

жал, одговорот е потврден.  

Во последно време се зборува дека и растенијата имаат свест иако 

на многу ниско ниво. На повисоко ниво е свеста на животните, но тие 

веќе имаат некаков осет за трите просторни димензии, а исто така раз-

ликуваат што е веќе минато, а што е сегашност, односно тие имаат 

претстава за време. Што се однесува до човекот, тој во голема мера 

добро ги разработил овие 4 димензии, но за жал останал во нив. Вове-

дени се шест степени на слобода: 3 степени на слобода за просторното 

вртење на дадено тело во просторот и три степени на слобода за брзи-

ната на телото во просторот. Она што недостасува е тоа дека овие сте-

пени на слобода не се рамноправни со базичните три просторни димен-

зии, популарно наречени должина, ширина и висина. Многу крупен 

чекор е направен со појавата на Специјалната теорија на релативностa, 

каде што трите просторни димензии и едната временска димензија како
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да стануваат рамноправни. Попрецизно кажано, кога едно тело ќе се 

придвижи со некоја брзина, тогаш имаме два инерцијални система и 

притоа во равенките просторниот дел од едниот координатен систем 

навлегува во временскиот дел на другиот систем, а временскиот дел 

навлегува во просторниот дел, па заради симетрија истото се однесува 

и за вториот систем во однос на првиот. Тоа многу добро се гледа од 

Лоренцовите трансформации, а нагледно може да се согледа и од цртеж 

на двата система бидејќи временските оски на двата система не се пара-

лелни. Она што не е согледано до крај, во суштина може да се опише во 

кратки црти на следниот начин.  

i) Простор-времето е 9 димензионално, при што 6 димензии се 

просторни и тука спаѓаат 3 просторни димензии како што визуелно ги 

перципираме, три димензии коишто се однесуваат на ротацијата на 

телото и три временски димензии за кои немаме физичка нагледност, 

но последниве се многу важни заради постоењето на електромагнетни-

те појави.  

ii) Кога има попречување на некоја од овие два типа на димен-

зии, тогаш доаѓа до навлегување во другиот тип на димензија, 

аналогно како што го кажавме тоа за Специјалната теорија на релатив-

ност. Под ,,попречување“ овде се подразбира неможност во целост или 

делумно да се остане во старата димензија.  

iii) Кога имаме попречување во рамките на просторниот дел, 

тогаш прво доаѓа до навлегување во рамките на просторниот дел од 

димензионалноста. На пример, ако имаме попречување на просторниот 

дел, тогаш доаѓа до навлегување во ротациониот дел и обратно, а ако и 

тоа се попречи, тогаш доаѓа до навлегување во временскиот дел, попу-

ларно наречено патување во времето.  

iv) Двата потпростора од просторниот дел се меѓусебно рам-

ноправни и тополошки хомеоморфни. Последново практично значи 

дека ако за просторот од ротации се земе групата од единични кватер-

ниони, кој е хомеоморфен со 3-димензионалната сфера, тогаш и нашиот 

универзум како што визуелно го перципираме ќе има облик на триди-

мензионална сфера.  

Овие преминувања од еден простор во друг ќе бидат разјаснети 

подоцна на конкретен пример. Врската меѓу трите типови  координати 



Зошто чиграта се движи по кружна траекторија? 

69 

коишто се аналогни на Лоренцовите трансформации читателот може да 

ги најде во кој било од трудовите [10, 11, 12, 13, 14].  

Идејата за 3-димензионалното време не е нова. Имено, уште Ал-

берт Ајнштајн (Albert Einstein) и Анри Поенкаре (Henri Poincaré) раз-

мислувале дали времето е 3-димензионално, за просторот и времето да 

имаат иста димензионалност. Во поново време и други автори [2, 3, 4,  

5, 6, 7, 8, 9, 15] се занимаваат со оваа проблематика, со цел да дадат 

подобар пристап во некои делови од физиката, како на пример во 

квантната механика. Генерално гледано со гореопишаниот пристап се 

очекува поадекватен пристап во сфаќањето на физичките закони. Ако 

физичките закони се опишат аксиоматски, тогаш со новиот пристап би 

требало тој број на аксиоми да се намали. Но, што е многу побитно, 

овој пристап открива постоење на некои нови феномени кои не се 

познати во досегашната наука. Тоа ќе биде цел во преостанатиот дел од 

овој труд.  

 

 2. ВОВЕД ВО ИНДУЦИРАНИ СПИНСКИ ДВИЖЕЊА 

 Ќе дадеме краток осврт на поимот индуцирано спинско движе-

ње, кое е воведено и детално проучено во трудовите [13, 14]. Најпрво ќе 

го разгледаме следниот пример, каде што имаме премин од еден прос-

тор во друг. Ако на еден автомобил само една кочница е исправна, а 

другите не функционираат, тогаш со нагло кочење при праволиниско 

движење автомобилот ќе се заротира околу тоа тркало со исправна 

кочница. Значи тоа што на едното тркало не му е дозволено да се движи 

по патот, влијае на целиот автомобил, како да се заротира тврдо тело. 

Доколку и таа ротација се попречи, без оштетување на автомобилот ќе 

дојде до мало поместување во времето. Обратното од опишаниот ефект 

исто така важи. Да претпоставиме дека едно тврдо тело прави некое 

движење во просторот, кое вклучува и ротација со некој неконстантен 

вектор на аголна брзина. Тогаш секоја точка во согласност со нејзината 

траекторија ќе тежнее да се ротира во просторот по строго одредено 

правило во геометријата на криви во простор. Но, секако дека на точки-

те не им е дозволено да ротираат како што тие тежнеат да ротираат, 

туку ќе ротираат согласно со ротирањето на телото во целина. Тогаш за 

секоја попречена ротација на произволна точка од телото, ќе дојде до 

мала дислокација на телото со што ќе се компензира нереализираната
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ротација. Но, телото ќе се дислоцира согласно резултантата на сите 

такви дислоцирања. Ако не постои гравитација, тогаш резултантата ќе 

биде нулти вектор, односно нема да има дислоцирање, но ако постои 

гравитација, тогаш резултантата може да биде ненулти вектор. На тој 

начин доаѓа до дополнително движење на целото тело, а соодветната 

брзина која е индуцирана од спинот ќе ја викаме индуцирана спинска 

брзина или само спинска брзина и ќе ја бележиме со голема буква V.  

За добивање на спинската брзина главна улога имаат кривината и 

торзијата на траекторијата што ја опишува разгледуваната точка во 3-

димензионалниот Евклидски простор. Спинските брзини се индуцирани 

брзини од ротацијата на телото и затоа тие немаат инерција. Овие брзи-

ни се јавуваат кога едно тело ротира во присуство на гравитационо поле 

такашто неговата аголна брзина е променлива или пак неговата оска на 

ротација е променлива.  

Пример 1. Ако едно ротационо тело се врти околу својата накосе-

на оска на ротација врз една хоризонтална површина, неговото тежиште 

ќе се врти по кружница, а брзината која го определува неговото кружно 

движење е всушност спинска брзина. На овој пример ќе се навратиме 

подоцна. При ова кружно движење клучна улога има тоа што на телото 

не му е дозволено слободно да паѓа во просторот. Ако не постои 

гравитација, нема ниту да има кружно движење.   

Пример 2. Да претпоставиме дека еден кружен цилиндричен 

прстен е поставен да ротира околу својата вертикална оска со промен-

лива аголна брзина w. Тогаш за точките коишто се на растојание r се 

јавува спинска брзина во вертикален правец со големина 

2422

54

)(

'3

wrg

gwwr
V


 , каде што g е земјиното забрзување, [13]. Постоењето 

на оваа спинска брзина може лесно да се установи, ако се мери 

тежината на овој ротирачки прстен. Имено, кога прстенот ја менува 

аголната брзина, ќе важи 0
dV

dt
 , а тоа ќе влијае на тежината на прсте-

нот и тоа лесно може да се забележи на вага. (Ова е и експериментално 

проверено од авторот на овој труд.) За да биде позабележлива промена-

та на тежината, потребно е цилиндричниот прстен да има поголема 

маса. Притоа, најголема промена на тежината се забележува кога
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центрифугалната сила на прстенот е приближно еднаква на 

гравитационата сила, односно grw 2 . Повторно забележуваме дека 

0V   ако 0g  . Без користење на спинската брзина, опишаниот ефект 

е необјаснив.   

Пример 3. Познато е дека фудбалската топка, која вообичаено има 

променлива оска на ротација, не се движи по строго параболична 

траекторија како што е тоа случај при слободен пад на неротирачки 

тела. Причината за отстапување од вообичаената траекторија и нејзино 

движење покрај отпорот на воздухот лежи и во појавата на спинското 

движење.  

 Спинското движење покрај својата неинерцијалност ги има и 

следните особини.  Бидејќи спинската брзина е само обично поместува-

ње во просторот, за тоа движење наместо Лоренцовите трансформации, 

треба да се користат Галилеевите трансформации ttVtxx  ',' . Исто 

така, никаде не се јавува коефициентот 2

2

1
c

V . За спинското движење 

не важи третиот Њутнов закон за акција и реакција. Ако спинското дви-

жење е блокирано и не се реализира, тогаш силата која го попречува 

неинерцијалното движење предизвикува инерцијално движење со спро-

тивна брзина V . Инерцијалното движење треба да го сфатиме како 

последица од тоа што некоја надворешна сила го придвижува телото и 

тогаш времето на придвиженото тело ќе се разликува од првобитното 

време. За разлика од него, во случај на спинско движење времето оста-

нува исто.   

 Според претходно кажаното, произлегува дека спинското движе-

ње не е ограничено со брзината на светлината како што е тоа случај со 

вообичаените инерцијални движења. Интересно е да се спомне дека во 

природата се јавуваат такви движења со брзина поголема од брзината 

на светлината. За разлика од вообичаените херцови бранови, каде што 

интензитетот на бранот опаѓа обратно пропорционално со квадратот на 

оддалеченоста, Никола Тесла (1856  1943) открил дека постојат и така-

наречени нехерцови бранови каде што споменатата законитост за 

опаѓање на интензитетот како функција од растојанието не важи. Тој 

нашол дека тие можат да се шират во воздух со брзина поголема од 

брзината на светлината. Такви бранови можат да се генерираат лабора-
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ториски, но најдени се исто така и во природата, на пример, во близина 

на врвовите на некои ридови во форма на пирамиди или пирамиди 

составени од камени блокови. На пример, според популарните предава-

ња на Семир Османагиќ, такви бранови откриени се на таканаречената 

пирамида на Сонцето во близина на гратчето Високо во Босна. Како 

заклучок може да се очекува дека постои поврзаност помеѓу ефектите 

кои произлегуваат од теоријата на повеќедимензионалното простор-

време, на пример спинското движење и експериментите кои ги правел 

Никола Тесла.       

 Да напоменеме дека аналогно како што во Специјалната теорија 

на релативностa ја имаме инваријантата 

dx
2
+dy

2
+dz

2 
- c

2
dt

2
, 

овде ги имаме следните инваријанти: 

dx
2
+dy

2
+dz

2
+R

2
(dθx

2
+ dθy

2
+ dθz

2
) - c

2
(dtx

2
+dty

2
 + dtz

2
)  и  

dx·dθx + dy·dθy  + dz·dθz ,  

каде што x, y, z, θx , θy, θz, tx, ty, tz  се шесте просторни и трите временски 

координати, а R и c се константи на пропорционалност. Времето t  

коешто вообичаено го користиме, не е дел од овие координати, туку се 

јавува како еднодимензионален параметар.  

3. ПРИМЕНА НА ПОВЕЌЕДИМЕНЗИОНАЛНО  

    ПРОСТОР-ВРЕМЕ 

Теоријата за повеќедимензионалното простор-време не е доволно 

развиена теорија. Многу од авторите се скептични во однос на целиот 

пристап, макар што со неа видовме дека може многу едноставно да се 

објаснуваат некои парадокси како што е презентирано во Примерите 1 

и 2. На интернет (YouTube) може да се разгледаат многу експерименти 

со кои може да се утврди дека законот за акција и реакција престанува 

да важи. Имено во таквите примери се генерира спинско движење, на 

пример со менување на оската на ротација на едно тело кое ротира и 

како што веќе кажавме, за таквите движења третиот Њутнов закон не 

важи. Покрај примената во механиката, целата оваа теорија наоѓа при-

мена и во електродинамиката. Со неа се објаснува постоењето на маг-

нетното поле на масивните тела кои што ротираат, што би требало да
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даде поприродно објаснување на јаката сила и на квантната механика.  

Ги спомнавме исто така и експериметите на Никола Тесла, кои за жал 

се ставени на маргините во научната јавност.  

Примената може да се подели глобално во два дела: примена на 

случајот кога просторниот дел преминува во ротација како што тоа 

беше прикажано, и примена кога просторните 6 димензии преминуваат 

во временски и обратно. Ние главно во овој популарен труд се задржу-

ваме на првиот случај, додека вториот случај бара дополнителна разра-

ботка и е посебно интересен бидејќи доведува до поместување во вре-

мето, што популарно се нарекува патување низ времето. Ова временско 

поместување во практика е многу мало, а за поголеми поместувања пот-

ребно е користење на јаки електромагнетни полиња. До крајот на тру-

дот ние ќе се навратиме на Пример 1 и ќе го разгледаме подетално.  

 

 

                            Слика 1. Жироскоп (чигра). 

 

Ако едно тело има една оска на симетрија и тоа ротира околу таа 

оска, обично го нарекуваме жироскоп (види слика) или популарно наре-

чено чигра. Кога чиграта ротира врз една хоризонтално поставена рам-

нина во гравитационо поле, при што неговата оска е накосена, искус-

твото покажува дека неговото тежиште ќе се движи вдолж кружница, а 

неговата оска со истиот период ја менува својата положба во просторот, 

но за цело време зафаќа ист агол со хоризонталната рамнина. Мал-

кумина автори признаваат дека овој едноставен пример е своевиден
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парадокс. Како прво, постои закон во физиката кој вели дека оската на 

телото што ротира останува непроменета во просторот. Исклучок 

прават некои релативистички ефекти кои се многу мали, како и некои 

мали ефекти во небеската механика. На пример, од причина што 

Земјата не е хомогена топка, Сонцето и Месечината влијаат нејзината 

оска на ротација да ротира со период од околу 25000 години. Секако 

дека за чиграта која ротира на хоризонтална површина не станува збор 

за наведените мали отстапувања. Освен тоа, на самиот почеток на рота-

цијата, чиграта ја зголемува својата енергија, пред сè затоа што ние са-

мо задаваме ротација околу својата оска, но не и движење на нејзиното 

тежиште.   

Да ги воведеме следните параметри за чиграта. За поедноставува-

ње на примерот ќе претпоставиме дека масата на чиграта во најголем 

дел е рамномерно распределена на кружница со радиус r, а незначите-

лен дел од масата се наоѓа на оската и во поврзување на кружницата со 

оската. Со n  да го означиме единичниот вектор во насока на ротаци-

јата, а аголната брзина на чиграта е константна и да ја означиме со w. 

Аголот што векторот n  го зафаќа со вертикалната оска да го означиме 

со   и нека sina  и  cosb . Со   да ја означиме аголната брзина 

на оската на ротација, така што ( cos , sin , ).n a t a t b    Секоја точ-

ка од чиграта си има своја спинска брзина, но чиграта ќе се движи во 

рамнината со нивната резултанта. По долги пресметки ([14]), резултант-

ната спинска брзина со голема точност се апроксимира со следната 

формула  

2 3

( )
r w

V g n
g

  


 

 









0

222222222242

2

2
32

2
3222

)](cos2)cos(cos[

)cos](cos3cos)([sin
d
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gbarwgarwbggabrwbwr

 

каде што g е земјиното забрзување.   

Оваа формула покажува дека спинската брзина на чиграта е во 

хоризонталната рамнина и е нормална на оската на ротација, што е и 

природно да се очекува. Но, она со што може предложената теорија да 

се тестира, е следното. Имено, штом чиграта се движи со линиска
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брзина | |V , радиусот на кружницата по која се движи тежиштето на 

чиграта е еднаков на | | /R V  . Според тоа, ако во оваа формула се 

замени добиената вредност за спинската брзина V , знаејќи ги прет-

ходно дадените параметри r,   и  , како и вредноста g = 9,81 m/s
2
, 

можеме да го пресметаме радиусот R  и да го споредиме со измерениот 

радиус на кружницата по која се движи тежиштето на чиграта.    
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НУМЕРИЧКА АПРОКСИМАЦИЈА НА ИЗВОД НА ФУНКЦИЈА ОД 
РЕАЛНА ПРОМЕНЛИВА СО ПОМОШ НА ИМАГИНАРЕН ЧЕКОР 

Филип Николовски 1 

 
При примената на математички методи во пракса често пати се 

соочуваме со услови и ограничувања кои не се својствени за теориската 
анализа. Така на пример, податоците добиени со мерење при изведува-
ње експерименти претставуваат дискретно множество податоци, па тех-
никите од диференцијанлото и интегралното сметање не се директно 
применливи. Во вакви и слични ситуации природно се налага потребата 
од апроксимација на одредени величини кои во теорискиот случај рела-
тивно едноставно би можеле точно да се пресметаат. Во овој труд поде-
тално ќе се осврнеме на една апроксимација на првиот извод на функ-
ција од една реална променлива, ќе ја установиме точноста на апрокси-
мацијата, но и ќе ја споредиме нејзината ефикасност со една од „кла-
сичните“ апроксимации на изводот. 

1. ИЗВОД НА ФУНКЦИЈА И НЕГОВА „КЛАСИЧНА“ 
АПРОКСИМАЦИЈА 

Прво ќе го дефинираме поимот извод на функција во точка. Ја 
имаме следнава дефиниција, [1]. 

Дефиниција. Нека P  е отворен интервал и нека :f P →  е реал-
на функција определена на P . Функцијата ( )f x  е диференцијабилна во 
точката 0x P∈  ако постои конечен лимес 

 
0

0

0

( ) ( )lim
x x

f x f x
x x→

−
−

  (1) 

Овој реален број се нарекува извод на функцијата ( )f x  во точката 0x  и 

се бележи со 0( )f x′ . 
Да забележиме дека лимесот (1.1) е еквивалентен со  

 0 0

0

( ) ( )lim
h

f x h f x
h→

+ −   (2) 

Лимесот (2) е попогоден за воведување на апроксимациите, па затоа 
понатаму ќе работиме со него. 

77 
 



Ф. Николовски 

Иако за елементарните функции постојат формули за обликот на 
изводот, неговото аналитичкото пресметување често пати е тешко и 
непрактично. Постојат и случаи кога функцијата која се диференцира е 
позната само на дискретно множество точки (на пример точки во кои се 
врши некакво мерење), па воопшто и не може да стане збор за наоѓање 
на точниот извод. Во вакви и слични случаи постои можност изводот да 
го апроксимираме со одредена точност. 

Имајќи ја предвид дефиницијата на извод во точка (2), за мали 
вредности на параметарот 0h >  ја добиваме следнава апроксимација: 

 0 0
0 0

( ) ( )( ) ( )FD
f x h f xf x f x

h
+ −′ ′≈ =   (3) 

Оваа апроксимација се нарекува апроксимација со предна разлика и 
јасно дека колку h  е помало, таа е поблиску до точната вредност на 
изводот. За да ја оцениме нејзината точност, од Тејлоровиот развој на 
f  во околина на 0x  имаме дека 

 ( )2
0 0 0( ) ( ) ( ) ,f x h f x h f x O h′+ = + ⋅ +   

од каде што следува дека 

 0 0
0

( ) ( )( ) ( ).f x h f xf x O h
h

+ −′ = +   

Да напоменеме дека ако за две низи ненегативни броеви ( )ka  и ( )kb  

постои број 0C >  таков што за секој k∈  важи k ka C b≤ ⋅ , тогаш 

пишуваме ( )k ka O b= . Конечно, за грешката на апроксимацијата доби-

ваме  

 0 0
0

( ) ( )( ) ( )f x h f xf x O h
h

+ −′ − ≤   (4) 

За грешката при апроксимација на првиот извод дадена со (4) велиме 
дека е грешка од прв ред. 

На сличен начин може да извршиме апроксимација на изводот со 
помош на задна разлика дадена со 

 0 0
0

( ) ( )( ) f x f x hf x
h

− −′ ≈   (5) 

кај која грешката е исто така од прв ред (следи од Тејлоровиот развој, 
слично како кај грешката на апроксимацијата со предната разлика). За
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да ја подобриме апроксимацијата, т.е. за да ја намалиме грешката, пов-
торно поаѓаме од Тејлоровиот развој на f  во околина на 0x . Ако 0h >  
е мал чекор, тогаш 

 
( )

( )

2
3

0 0 0 0

2
3

0 0 0 0

( ) ( ) ( ) ( )
2

( ) ( ) ( ) ( )
2

hf x h f x h f x f x O h

hf x h f x h f x f x O h

′ ′′+ = + ⋅ + ⋅ +

′ ′′− = − ⋅ + ⋅ +
  

Одземајќи го вториот од првиот израз добиваме 
 ( )3

0 0 0( ) ( ) 2 ( ) ,f x h f x h h f x O h′+ − − = ⋅ +   

од каде што следува дека  

 ( )20 0
0

( ) ( )( )
2

f x h f x hf x O h
h

+ − −′ = +   (6) 

Оваа апроксимација на првиот извод се нарекува апроксимација со 
центрирана разлика, а очигледно е дека грешката во овој случај е од 
втор ред, бидејќи 

 ( )20 0
0

( ) ( )( ) .
2

f x h f x hf x O h
h

+ − −′ − ≤   

Така, за мали вредности на чекорот h  првиот извод може да се 
апроксимира со 

 0 0
0 0

( ) ( )( ) ( )
2 CD

f x h f x hf x f x
h

+ − −′ ′≈ =   (7) 

Апроксимациите (3), (5) и (7) се нарекуваат апроксимации со 
конечни разлики и содржат одземање во броителот; при имплементација 
на овие апроксимации во нумерички алгоритми, во случаи кога чекорот 
h  е мал, броителот може да биде еднаков на нула во конечната аритме-
тика којашто ја користат компјутерите. Ова, пак, води кон погрешна 
апроксимација на изводот, што секако е непожелно. Затоа препорачли-

во е користење на чекор од ред 16 810 10− −≈ = , [4]. За да се избегне 
ваков исход, во продолжение ќе опишеме еден начин за апроксимација 
на првиот извод кај кој нема одземање коешто може да води до погреш-
ни резултати. 
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2. АПРОКСИМАЦИЈА НА ИЗВОД СО ПОМОШ НА 
ИМАГИНАРЕН ЧЕКОР 

Нека f  е аналитичка функција од комплексна променлива 

z x iy= +  ( 2 1i = − ) чија рестрикција на реалната права е реална 
функција. За ,x h∈  и 0h > , според [5], функцијата има Тејлоров 
развој 

 

2 3

2 3

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 6

( ) ( ) ( ) ( )
2 6

ih ihf x ih f x ih f x f x f x

h hf x ih f x f x i f x

′ ′′ ′′′+ = + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

′ ′′ ′′′= + ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ +





  

од каде што следува дека 

 ( )
3

Im ( ) ( ) ( ) ,
6
hf x ih h f x f x′ ′′′+ = ⋅ − ⋅ +   

т.е.  ( ) ( )
2

21 Im ( ) ( ) ( ) ( ) .
6
hf x ih f x f x f x O h

h
′ ′′′ ′⋅ + = − ⋅ + = +   

Оттука добиваме формула за апроксимација на првиот извод со помош 
на комплексен чекор дадена со 

 ( ) 0
1( ) Im ( ) ( )CSf x f x ih f x
h

′ ′≈ ⋅ + =   (8) 

при што грешката е определна со 

 ( ) ( )21( ) Im ( )f x f x ih O h
h

′ − ⋅ + ≤ . 

Иако грешката кај оваа апроксимација е од втор ред, исто како и 
кај апроксимацијата со центрирани разлики (7), во овој случај нема 
можност за одземање на величини со слична големина, па се избегнува 
случајот апроксимацијата да даде резултат нула и во случаи кога тоа е 
неточно. Дополнително, за апроксимација на првиот извод со грешка од 
втор ред во овој случај е потребно само едно пресметување на вреднос-
та на функцијата (за истата грешка со конечни разлики потребни се 
две). Од друга страна, апроксимацијата (8) зависи од можноста реална 
функција да се прошири до аналитичка функција од комплексна про-
менлива чија рестрикција на реалната оска е реална функција. Ова сека-
ко не е секогаш можно да се направи на начин кој е корисен и едноста-
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вен, но за најголем дел од функциите кои често се сретнуваат, постои 
вакво проширување. 
 

3. ПРИМЕРИ И СПОРЕДБА НА АПРОКСИМАЦИИТЕ 

Ефикасноста на апроксимациите ќе ја споредиме на функцијата 
4.5( )f x x=  за вредноста на изводот во точката 0 1.5x = ; точната вред-

ност на 13 децимали е (1.5) 18.6008127342598f ′ ≈ . Во Табелата 1 се 
дадени вредностите на апроксимациите на изводот добиени со помош 
на предна разлика ( 0( )FDf x′ ), центрирана разлика ( 0( )CDf x′ ) и со ком-

плексен чекор ( 0( )CSf x′ ) за различни вредности на h . 

 

Табела 1. Апроскимација на (1.5)f ′  со различни нумерички методи. 
 

 
Слика 1. Зависност на апсолутната грешка на апроксимациите  

                        од големината на чекорот h .
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Од сликата и табелата јасно се гледа дека апроксимацијата со ком-
плексен чекор е најдобра. До големина на чекорот 610h −≈  апроксима-
цијата со центрирана разлика и апроксимацијата со комплексен чекор 
се со точност од ист ред (што и се очекува), но за помала големина на 
чекорот грешката кај апроксимацијата со центрирана разлика почнува 
да расте (бидејќи одземањето во броителот дава сѐ понепрецизни резул-
тати), а кај апроксимацијата со комплексен чекор продолжува да се на-
малува. Апроксимацијата со предната разлика е со најмала точност од 
трите апроксимации кои се споредуваат. 

Една природна насока за понатамошно обопштување на апрокси-
мацијата со комплексен чекор е нејзина примена во случај на функции 
со повеќе променливи, во контекст на апроксимација на градиентот , 
[2]. Голем број нумерички алгоритми користат изводи/градиенти во 
рамки на итеративните процеси кои ги опишуваат, па подобрената ап-
роксимација неминовно води и до подобра работа на самите алгоритми.  
Дополнително, во [3] е направена имплементација на апроксимацијата 
на извод со помош на комплексен чекор во околина на шум, а оваа 
постапка е применета во оптимизациони алгоритми кои користат само 
информации за функцијата на цел. И во овој контекст, апроксимацијата 
со комплексен чекор покажува подобри резултати од апроксимациите 
со конечни разлики. 
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ЗАТВОРЕНИЧКА ДИЛЕМА:  
КОНТЕКСТ, ПРЕДИЗВИЦИ, ВАРИЈАЦИИ 

Невена Серафимова 1 

 

Затвореничка дилема (ЗД) е загадочното име кое се користи за 
една од мноштво (144) ординални модели на 2х2 игри (двајца играчи со 
по две стратегии) со дискретни множества стратегии, комплетна инфор-
мација и симултани потези на играчите. Сепак, ниту една друга игра не 
добила, оправдано или не, толку интензивно внимание и академска 
посветеност како што е случајот со ЗД. Акселрод ја нарекувал Е.coli на 
социјалните науки, Елстер сметал дека таа го опишува фундаментални-
от проблем во политичките науки, а МекКејн тврдел дека нејзината 
важност е еднаква со онаа на влијателната Теорија на игри и економско 
однесување на вон Нојман и Моргестерн, [12]. 

Меѓу игрите со позитивна сума, ЗД е веројатно најпознатиот при-
мер. Овие игри се специфични по тоа што имаат вин-вин исход, во кој 
ниту една од страните не добива повеќе на сметка на другата. Оттука, 
рационалниот играч може да игра во своја корист, но и во корист на 
противникот, избирајќи опција од која и другиот играч ќе профитира. 
Решенијата со позитивна сума се поверојатни во ситуации кои се под 
влијание на повеќе различни интереси, [13]. ЗД е единствениот модел 
на симетрична 2х2 игра чиј еквилибриум е составен од доминантни 
стратегии, но истовремено е и Парето доминиран. Ова значи дека 
исходот од играта е инфериорен во строга смисла (строго Парето - 
неефикасен, т.е. постои исход кој е стриктно подобар барем за еден, во 
случајов и за двата играчи), но од друга страна е поткрепен со силен 
еквилибриумски концепт (еквилибриум од доминантни стратегии, т.е. 
исход во кој сите ја играат својата доминантна стратегија). Ваквата 
состојба доведува до своевиден парадокс на рационалоста – имено, 
рационалниот исход за двајцата играчи е добивно инфериорен. Следна-
та ситуација го мотивира името на Затвореничката дилема.  

Двајца затвореници се наоѓаат во одделни ќелии без можност за 
комуникација. Обвинителот му нуди на секој од нив спогодба, кажувај-
ќи му истовремено дека истата спогодба ја добил и другиот. 
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− Ако признаеш дека си го извршил делото заедно со твојот соу-
чесник, а тој одрекува, тогаш ќе те ослободиме, а другиот ќе до-
бие 5 години затвор. 

− Ако и двајцата одрекувате, тогаш имаме доволно докази за да ве 
осудиме и двајцата секој на по една година. 

− Ако и двајцата го признаете делото, тогаш и двајцата ќе добиете 
по 3 години затвор. 

Овде, секој од затворениците А и В има на располагање по две 
стратегии: да признае или да молчи. Исходот од преземените акции ќе 
го класифицираме на следниот начин (Слика 1):  

− добивка за кодошот (Д = 0), награда за молчење (Н = 1),  
− казна за заемно клеветење (К = 3) и искушение за клеветење (И = 5).  

 

 

 

 

 

Слика 1. Добивна матрица на Затвореничката дилема. 

Преференците за играње во општата форма на ЗД се определени со 
подредувањето И>Н>K>Д. Вообичаено се додава уште еден услов: 
2Н>И+Д, според кој заемната соработка обезбедува подобра добивка, 
во споредба со онаа од наизменично соработување и дефектирање. 
Добивната релација Н>K укажува дека заемната соработка (молчење) е 
подобра од заемното дефектирање, а од И>Н и K>Д заклучуваме дека 
дефектирањето (клеветење) е доминантна стартегија за двајцата игра-
чи. Според претпоставката за рационалност на играчите, ниту еден од 
нив нема да игра доминирана стратегија, па исходот (КА, КВ) од аспект 
на рационалноста, е недвосмислен. 

Секоја ситуација која ги задоволува овие услови се нарекува  
затвореничка дилема. Описно, се работи за интерактивен модел во кој 
рационалниот избор на секој поединец е да не соработува, иако истов-

А            В Молчи Клевети 

Молчи (НА, НВ) 
(1, 1) 

(ИА, ДВ) 
(5, 0) 

Клевети (ДА, ИВ) 
(0, 5) 

(КА, КВ) 
(3,3) 
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ремено, соработката носи подобар исход. Овој „парадокс“ е многукрат-
но олицетворен во политиката, бизнисот, генетиката, како и во мнош-
тво социјални интеракции. 

Моделот на ЗД во продолжение е илустриран преку неколку 
примери од различни области. 

Играта на донирање 

Во играта на донирање, соработката одговара на нудење на опре-
делена корист k во замена за личен влог (трошок) t, при што k>t. Дефек-
тирањето значи и двете страни да се воздржат од понуди. Добивната 
матрица на донирањето е прикажана на Слика 2. 

     А               В Соработува Дефектира 

 Соработува (k-t, k-t) (-t, k) 

Дефектира (k, -t) (0, 0) 

Слика 2. Матрица на добивки за играта на донирање 

Во оваа игра важи 2Н > И+Д односно 2(k−t) > k−t, поради што 
може да се разгледува нејзиниот итериран облик (за што ќе зборуваме 
подолу). 

Играта на донации може да ја воочиме во пазарната размена. На 
пример, да претпоставиме дека А одгледува портокали, а В јаболка. 
Маргиналната добивка на А за едно јаболко е k и таа е повисока од 
маргиналната добивка за еден портокал t, бидејќи А има вишок порто-
кали, но нема јаболка. Аналогна е ситуацијата на Б. Ако А и В се дого-
ворат да разменат едно јаболко со еден портокал и секој се придржува 
до договорот, тогаш секој ќе има добивка од k-t. Ако едниот дефектира 
и не го испорача својот дел, ќе заврши со добивка k, додека другиот ќе 
загуби t. Ако и двајцата дефектираат, ниту ќе загубат ниту ќе добијат. 

Загадување и заштита на околината 

Колкумина ги оставаат дома своите автомобили кога властите ќе 
повикаат за користење на јавниот превоз, со цел да се намали коли-
чеството издувни гасови во големите градови? Истото прашање би до-
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било сличен одговор во една друга, глобална димензија. Имено, иако 
секоја држава добива од намалувањето на емисијата на СО2, властите 
честопати се колебаат при примената на неопходните мерки. Се чини 
дека за рационалните лидери е исправно да го занемарат проблемот, 
сметајќи дека или останатите ќе се ангажираат (со што нивната држава 
ќе добие бесплатно возење) или одговорот од страна на заедницата 
нема да биде соодветен, па индивиуалното ангажирање нема да ги 
спаси од неизбежната катастрофа. Сепак, ставот дека непосредниот бе-
нефит за одделна држава која останува на старите пракси е поголем од 
оној, кој би го добила кога однесувањето на сите држави би се сменило, 
се смета за погрешен, [15]. 

Важна разлика помеѓу политиката на климатски промени и ЗД е 
неизвесноста: обемот и брзината со која загадувањето може да ја мену-
ва климата се непознати. Оттука, дилемата со која се соочуваат владите 
е различна од ЗД по тоа што добивките не се познати, што сугерира 
дека државите ќе соработуваат многу помалку отколку во вистинската 
повторена ЗД. Според тоа, веројатноста да се избегне можна климатска 
катастрофа е многу помала од онаа која ја предвидува теориската ана-
лиза на вистинска итерирана ЗД, [16]. 

Во животинскиот свет 

Кооперативното однесување кај многу од животинските заедници 
може да се разбере како ЗД. Честопати тие влегуваат во долги партнер-
ства со одредени правила. Така на пример, лилјаците применуваат 
реципрочна размена на храна, т.е. хранење со крв (доколку најдат плен) 
или давање крв на друг лилјак (ако тој не успеал да најде храна). Се 
разбира, ова не обврзува ниту еден од нив да возврати на истиот начин: 
„идеалната“ ситуација на максимална моментална добивка е да се до-
бие, но да не се даде. Долгорочно, сепак, ова може да не е идеалниот 
избор. 

Психологија на зависностите 

Зависното однесување може да се прикаже како меѓувременска ЗД 
игра помеѓу сегашното и идното јас на зависникот. Притоа, соработката 
подразбира апстиненција, а дефектирањето значи враќање во зависност. 
Лесно се согледува дека недефектирање сега и во иднина е најдобриот
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исход. Случајот кога некој апстинира денес, но се враќа (рецидивира) 
во иднина е најлошиот исход - на некој начин, дисциплината и жртвата 
на апстинирање се залудно потрошени бидејќи и покрај трудот, завис-
никот е повторно на почетокот и треба да направи сé одново (што 
делува демотивирачки). Рецидивирање денес и во иднина е нешто 
подобар исход, бидејќи и покрај зависноста, не е вложуван напор за 
нејзино елиминирање. Последниот случај (денес зависност, а утре апс-
тиненција) е вообичаен за овој проблем, како и за општиот модел на ЗД 
– постои очигледен бенефит од денешното дефектирање, а исто и утре 
кога ќе се најде во истата ситуација, итн. што води до бескрајна низа од 
дефектирања, [1]. 

Во економијата 

Производителите се здружуваат во картели за да ја обезбедат 
цената на своите производи на пазарот. Потрошувачите на тие 
производи имаат интерес ако членовите на картелот дефектираат, т.е. ги 
намалуваат договорените цени во потрага по поголем профит. Ова е 
еден очигледен мотив за појава на ЗД во пазарните односи на понуда и 
потрошувачка. 

Рекламирањето некогаш се наведува како вистински пример за ЗД. 
Компаниите си поставуваат прашања како: Кога да се рекламира? Кол-
ку пари да се вложат во рекламирање? Ефективноста на рекламите за 
производителот А е делумно зависна од  рекламирањето кое го прави 
конкурентот Б, и обратно. Така, ако и двете фирми одлучат да се 
рекламираат во ист период, ќе сметаме дека тоа го поништува ефектот 
и тие си остануваат на истиот профит, но трошоците се зголемиле 
поради вложувањето во реклами. И двете би имале корист ако го нама-
лат рекламирањето. Но, ако Б одбере да не рекламира, А може да многу 
да добие со рекламите. Како и да е, оптималниот износ на рекламирање 
за една фирма зависи од тоа колку вложува другата во тоа. Затоа овде 
не постои доминантна стратегија, поради што ова е малку поразлично 
од ЗД. Исходот е сличен во тоа што и за двете фирми е подобро да 
рекламираат помалку отколку во еквилибриум, [5]. 

Ситуацијата на ЗД влијае на појавување на разни облици на коопе-
ративно однесување во бизнисот. Парадоксот на интереси во индустри-
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јата на рекламирање на цигари, на пример, доведе до тоа забраната за 
рекламирање да биде позитивно прифатена, со мисла дека тоа ќе ги на-
мали трошоците и ќе го зголеми профитот на индустријата.  

Во спортот  

Допингот во спортот, гледан како интеракција помеѓу двајца нат-
преварувачи е уште еден облик на ЗД. Двајца спортисти кои се 
натпреваруваат имаат опција да користат нелегална и/или опасна 
стимулирачка супстанција со цел да ги зголемат своите перформанси. 
Ако и двајцата се воздржат од тоа, тогаш ниту едниот ниту другиот ќе 
добие дополнителна предност во натпреварот. Ако, пак, само еден се 
одлучи за таков чекор, тогаш ќе добие значителна предност пред 
противникот, која е сепак намалена од опасноста да биде подложен на 
легални или здравствени потешкотии. Ако, пак, и двајцата користат 
недозволени стимулатори, тогаш придобивките се поништуваат и 
останува само опасноста, што ги става во полоша ситуација отколку 
воопшто да не прибегнале кон употреба на допинг, [9]. 

Во меѓународната политика 

Доминантна одлика на меѓународните односи е комплексноста на 
стратегиските интеракции помеѓу глобалните актери, кои отсекогаш се 
стремеле кон унапредување на сопствената безбедносна состојба. Го-
лем дел од овие интеракции резултираат во безбедносна дилема: 
активностите преземени заради сопствената безбедност ги стимулира 
другите субјекти да преземаат акции за зголемување на нивната без-
бедносна состојба, што пак дополнително ја намалува безбедноста на 
сите останати. Овој бесконечен круг наметнува потреба за извесни са-
мооткажувања и одлуки за соработка со цел да се постигне одредена, 
релативна безбедност и стабилност. Сепак, скриената желба за домини-
рање на политичката сцена води до примена на стратегии на дефек-
тирање: лажење, пазарење, разни форми на колаборационизам кој ја 
поткопува соработката. Ваквите односи може да се опишат преку не-
колку модели на игри, меѓу кои е и Затвореничката дилема.  

Во теоријата на меѓународна политика, моделот на ЗД честопати 
се користи во контекст на дејствување во насока на сопствениот
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интерес, а во услови на меѓународна анархија (таканаречен стратешки 
реализам). Студената војна е само еден пример, а голем број вакви при-
мери ќе најдеме и во денешните меѓународни општења. Прекршување-
то на мировните договори, на договорите за нуклеарно разоружување 
или договорите за здружување, се поттикнати од стратешките интереси 
на секоја држава и раководени од рационалниот парадокс на ЗД. 

2. НАДГРАДУВАЊЕ: N ИГРАЧИ, ПОВТОРЕНА ИГРА 

Играта на Затвореничка дилема е разгледувана во многу форми и 
варијанти. Во општата форма на ЗД со n играчи, секој од учесниците 
може самостојно да бира со кого ќе соработува, а со кого не. Притоа, 
меѓу играчите не постои никаква комуникација. Натаму, секој играч 
има поголема добивка од несоработка отколку од соработка 
(доминантна стратегија), а сите играчи имаат помала добивка ако некој 
не соработува, отколку во случај кога сите соработуваат (Парето-
инфериорност) ([6]). 

Да земеме пример на ЗД со 3 играчи во која, ако тројцата сорабо-
туваат − добиваат 3, ако двајца соработуваат − добиваат 2, а третиот кој 
дефектира − добива 4, ако еден соработува − добива 1, а останатите 
двајца − 3 и ако сите дефектираат − добиваат 2. Оваа ситуација е илус-
трирана на Слика 3, при што добивките во првата редица се однесуваат 
на ситуации во кои соодветната стратегија ја применува само еден 
играч (А, В или С), додека во втората редица се добивките кога дадена 
стратегија ја применуваат сите играчи.  

     стратегија 
 
играчи 
 

Соработува Дефектира 

А, B, C (1,3,3)  (3,1,3) (3,3,1) (4,2,2)  (2,4,2) (2,2,4)  

ABC (3,3,3) (2,2,2) 

Слика 3. Илустрација на ЗД со три играчи 

Општо, за претставување на игри со n играчи не се користат 
матрици, туку функции на добивка. Така, ако m од вкупно n играчи во

91 
 



Н. Серафимова 
 

ЗД соработуваат и притоа добивките на соработувач и дефектор се C(m) 
и D(m) соодветно, тогаш условите на играта ќе бидат: 

D(m) > C(m+1), и 
C(n) > D(0). 

Притоа, ќе има n+1 можни исходи: 0, 1, 2, ..., n, кои одговараат на 
бројот на играчи кои избираат соработка. Првиот услов означува дека 
соработката меѓу m учесници секогаш обезбедува повисока добивка за 
оној кој дефектира, во споредба со оној кој станува m+1 соработник (за 
m = 0,1,…, n−1). Според вториот услов, универзалната соработка меѓу 
сите n играчи носи поголема добивка од универзалното дефектирање. 

Без оглед на големината на n, во еднократната (нормална) верзија 
на ЗД, ниту еден од играчите нема да биде поттикнат на соработка. 
Всушност, и ако таа се повторува неколку (познат број) пати, теоријата 
вели дека нема подобар избор од несоработка (чист Нешов еквилибри-
ум), што може да се утврди со индукција наназад. Имено, двајцата 
учесници знаат дека во последната рунда ќе се решат за несоработка 
бидејќи нема да има прилика за реванширање. Ако ја тргнеме последна-
та рунда, истото ќе важи за претпоследната, итн. за сите претходни 
повторувања. Но ако ова се повторува бесконечен број пати, под од-
редени околности, може да дојде до појава на соработка како најдобар 
можен избор.  

Всушност, може да се рече дека стратегијата на дефектирање е 
непосакувана во итерираната верзија на ЗД и не го опишува индивиду-
алното однесувањето на учесниците. Сепак, за да се појави соработка 
помеѓу рационални играчи, вкупниот број на рунди притоа треба да 
биде случаен, или барем непознат за играчите. Во ваков случај, 
постојаното дефектирање може да не биде строго доминантна страте-
гија туку само Нешов еквилибриум (што значи, исход во кој никој не 
може да добие повеќе со еднострано менување на сопствената страте-
гија).  

Во итерираната верзија на ЗД доаѓа до израз условот 2Н>И+Д, кој 
спречува најизменичното соработување и дефектирање да донесе пого-
лема добивка од стратегијата на соработка. Но, воспоставувањето на 
соработка помеѓу играчите не е воопшто едноставно, па тие често заг-
лавуваат во инфериорната но стабилна стратегија на дефектирање. 
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Итерациите може да произведат и нови стратегии, што особено доаѓа до 
израз во комплексните општествени интеракции. На пример, веќе 
споменатата мило за драго стратегија која дава добри резултати, е 
чувствителна на сигнални грешки: еден од субјектите може да покаже 
кооперативно однесување, но од другата страна истото да се толкува 
како измама. Ова ќе резултира со промена на однесувањето, односно 
влегување во ланец од дефектирања на двете страни. Во таа смисла, 
стратегија како победи-задржи загуби-промени (т.е., ако измамата не е 
откриена повтори го однесувањето, ако си фатен промени ја стратегија-
та), може да покаже подобри перформанси во однос на водечката мило 
за драго ([10]). 

Итерираниот облик на ЗД е фундаментален за некои од теориите 
на соработка. Под претпоставка дека играта моделира трансакции во 
кои е потребна доверба, кооперативното однесување во популациите 
може да се моделира со итерирана верзија на ЗД со повеќе играчи. Не-
каде оваа игра е позната и како војна и мир. Во контекст на повторената 
ЗД може да произлезат и многу дополнителни прашања поврзани со 
комуникациите, формирањето коалиции, целта на играта (да се 
максимизира добивката, да се победи конкуренцијата, да се формира 
однесување), па дури и со личноста на играчот. Оттука, повторената ЗД 
е широко проучувана, вклучувајќи и компјутерски симулации. 
Познатиот турнир во повторена ЗД кој во 1984 го започнал Акселрод, 
каде учесници од целиот свет учествуваат со компјутерски стратегии за 
натпреварување, дава одреден увид во успешноста на стратегиите. Во 
секоја од однапред утврдениот број рунди и при комплетно сеќавање за 
претходните интеракции, учесниците (всушност, програмите кои тие ги 
доставиле) бираат своја оптимална стратегија. 

Еден од најважните резултати од овие турнири е дека најдобриот 
резултат го покажала стратегијата мило за драго, при дополнителна 
претпоставка за кооперативност на почетокот („Ќе бидам добар, но за 
понатаму, како ќе се однесуваш ти кон мене − така и јас следниот пат 
кон тебе.“). Оваа стратегија се покажала подобра и од златното 
правило („Однесувај се кон другите како што сакаш тие да се однесу-
ваат кон тебе.“). Малку подобра може да се покаже стратегијата мило за 
драго со простување. Имено, кога противникот дефектира, понекогаш
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играчот може сепак, со мала веројатност (од 0,01 до 0,05, зависно од 
составот на противници), да соработува во наредната рунда. Со тоа ќе 
се оневозможи запаѓање во циклус од дефектирања. Други карактерис-
тики на добро котирачките стратегии се фин (играчот не дефектира 
прв), одмазда (возвраќање на дефектирања), простување (прекин на де-
фектирањето), незавидливост (не тежнеење кон најдобар вкупен резул-
тат), [2]. 

3. СТОХАСТИЧКА ЗАТВОРЕНИЧКА ДИЛЕМА 

Иако бесконечното повторување на игрите е корисна апстракција, 
сепак тоа подразбира драстично упростување на реалниот свет. Опкру-
жени сме со динамични процеси кои се развиваат во текот на времето и 
чија природа може поверно да биде опишана со стохастичките игри. 
Тие претставуваат обопштување на повторените игри во смисла на 
менување на играта (добивките) во секоја рунда, согласно даден стохас-
тички процес. Внесувањето на стохастички елемент кај повторената ЗД 
ја зголемува реалистичноста и дава поголеми можности за вклучување 
на околностите во емпириските тестови.   

Во стохастичката ЗД, стратегиите подразбираат веројатности за 
соработка. Така, во средбата помеѓу А и В, стратегиите на А се 
изразени како множество на веројатности за соработка со В. Попрециз-
но, дадено е множество Р од вредности кои зависат од исходите во 
претходните средби на играчите, или од некое нивно подмножество. 
Ако Р е базирана само на нивните последни n средби, се нарекува n-
мемориска стратегија. Така, 1-мемориската стратегија ќе се заснова на 
4 веројатности за соработка, P = (pss, psd, pds, pdd), за сите можни 
претходни исходи, каде psd на пример ја означува веројатноста дека А 
ќе соработува во претстоечката рунда ако претходниот исход бил sd (ѕ – 
соработка, d- дефектирање). Ако секоја од овие веројатности е 1 или 0, 
тогаш стратегијата се нарекува детерминистичка. На пример, мило за 
драго ќе биде претставена со P = (1, 0, 1, 0), што означува дека А 
одговара како што играл В во претходната рунда ако победил (ss или 
ds), но ја менува стратегијата ако загубил (sd или dd). Покажано е дека 
за секоја n-мемориска стратегија постои соодветна 1-мемориска страте-
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гија која го дава истиот статистички резултат, па поради тоа доволно е 
да се разгледуваат само 1-мемориски  стратегии ([11]). 

Да претпоставиме дека стратегиите на А и В се дадени со P = (pss, 
psd, pds, pdd) и Q = (qss, qsd, qds, qdd), соодветно. За А дефинираме матрица 
на транзиции М, во која елементот ij е веројатноста дека исходот од 
дадена средба меѓу А и В ќе биде ј доколку претходниот исход бил i, 
каде i и ј се еден од четирите можни исходи ss, sd, ds, dd. На пример, од 
стојалиштето на А, веројатноста дека исходот од сегашната рунда е sd 
ако претходниот исход бил sd, е еднаква на Msd,sd = psd (1 − qds). Овде, 
индексот на q е во однос на В, т.е. sd исход за А е ds исход за В. 

Под овие услови, итерираната ЗД може да се квалификува како 
стохастички процес, а М како стохастичка матрица, со што е овозмо-
жена примена на теоријата на стохастички процеси. Според резултатите 
на оваа теорија, за матрицата М постои стационарен вектор v така што 
v⋅M = v. Без да изгубиме од општоста може да избереме нормализиран 
облик на v.  

Елементот ij на матрицата Mn која е добиена со повторување од n 
рунди, ја дава веројатноста дека исходот од средбата меѓу А и В ќе биде 
ј, под услов исходот пред n рунди да бил i. Кога n се стреми кон 
бесконечност, М ќе конвергира кон матрица со фиксни вредности кои 
ги опишуваат долгорочните веројатности за исход ј, независно од i. Со 
други зборови, редиците на М∞ ќе бидат идентични и ќе ги опишуваат 
веројатностите на долгорочниот еквилибриум на итерираната ЗД, без да 
има потреба од експлицитно оценување на голем број интеракции.  

Може да се воочи дека v е стационарен вектор за Mn, а и во 
специјалниот случај и за М∞, така што секоја редица на М ќе биде 
еднаква на v. Оттука, стационарниот вектор ги определува  веројатнос-
тите на еквилибриумскиот исход за А. На пример, ако дефинираме 
краткорочни добивни вектори за исходите (ss, sd, ds, dd)А  со 
SA=(Н,Д,И,К) и ЅВ=(Н,И,Д,К), тогаш еквилибриумските добивки за А и 
В ќе бидат uA = v⋅SA и uВ = v⋅SВ, со што двете стратегии P и Q ќе можат 
да се споредуваат согласно нивните долгорочни добивки. 
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4. КВАНТНА ВЕРЗИЈА НА ЗАТВОРЕНИЧКАТА ДИЛЕМА 

Квантната теорија на игри е проширување на класичната теорија 
во квантниот домен, од која се разликува во три појдовни точки.  

−  претпоставка за суперпозиција на почетните состојби; 
−  претпоставка за квантна испреплетеност на почетните состојби;  
−  суперпозиција на стратегиите кои се користат во почетните 

состојби. 

Одовде, играта се одвива согласно определени физички каракте-
ристики на информацијата, односно трансферот на информации кој се 
случува за време на играта се посматра како физички процес. Имено, во 
наједноставниот случај на класична 2×2 игра секој играч може да 
користи бит (0 или 1) за да одбере стратегија − во ЗД, тоа е соработка 
или дефектирање (молчење или клеветење). Во квантната форма пак, 
битот е заменет со кубит, т.е. со квантна суперпозиција на две или 
повеќе основни состојби. Во игра со две стратегии, ова физички се 
имплементира со користење на некој ентитет, како на пример електрон, 
кој има суперпозиционирана спин-состојба со база +1/2 и −1/2. Секоја 
од спин-состојбите може да се користи за претставување на двете 
стратегии. Кога се врши мерење на електронот, тој влегува (колабира) 
во една од основните состојби со што ја определува стратегијата која ќе 
биде играна. На Слика 4 ова е прикажано преку едноставна квантна 
мрежа, во која одлуките на играчите се дадени во вид на дихотомни 
променливи ([7]). 

 

Слика 4. Квантна игра со двајца играчи. Играта I е унитарен оператор познат 
на играчите. Почетната состојба е |ψ0〉 = I |CC〉. Стратегиите, кои се соодветни 

на унитарните оператори UA и UB, се изведуваат на пар од кубити во |ψ0〉. 
Стратешкиот простор Ѕ е подмножество од групата на унитарни 2×2 матрици.

|ψ0〉 

|C〉 

|C〉 
I I† 

|ψf〉 

UA 

UB 
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Физичкиот модел на ЗД се состои од:  
− извор на два бита, по еден за секој играч; 
− множество од физички инструменти кои овозможуваат 

манипулирање на сопствениот бит на стратешки начин; 
− направа за мерење која ја определува добивката согласно 

состојбата на двата бита.  
Играчите имаат совршено знаење за секој од овие елементи (изво-

рот, физичките инструменти и мерењето на добивката). 
Множествата кубити за избор на стратегии кои на почетокот го 

добива секој од играчите, може да бидат испреплетени. Тоа значи дека 
секоја операција која ќе биде извршена врз еден од кубитите ќе влијае 
на останатите, со што ќе се промени очекуваната добивка. Изборот на 
стратегија се сведува на одлука за евентуално ротирање на кубитот во 
нова состојба, со што се менуваат веројатносните амплитуди за секоја 
од основните состојби. По правило, ваквите операции се унитарни 
трансформации на почетната состојба на кубитот, што е различно од 
класичниот случај во кој стратегиите се бираат согласно утврдени 
(статистички) веројатности.  

Општо земено, внесувањето на квантна информација во игрите 
овозможува појавување на нов тип на еквилибриумски состојби, кои не 
се појавуваат во традиционалните игри. Испреплетеноста на одлуките 
може да создаде ефект на договор, така што ќе ги спречи играчите да 
профитираат од дефектирањето, [4]. 

Во квантниот модел на ЗД, играчите успеваат да ја избегнат 
дилемата со оглед на тоа што секогаш постои пар од квантни добивни 
стратегии кои се Нешов еквилибриум, при што постои квантна 
стратегија чија добивка е супериорна во однос на добивките на која 
било класична стратегија, [7]. 

5.  ЗД  ВО СОЦИЈАЛНИТЕ ДИЛЕМИ 

Структурата на ЗД е дел од една поопшта група на парадоксални 
феномени познати како социјални дилеми. Накратко, социјална дилема е 
ситуација на конфликт помеѓу личната и колективната рационалност, 
во која групата има заедничка цел (исход) и секој нејзин припадник
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треба да одлучи дали да го даде својот придонес или не. Од аспект на 
теоријата на игри, социјалната дилема подразбира општествен модел на 
интеракција во кој некооперативната добивка за поединецот ја 
надминува кооперативната добивка во заедницата. Истовремено, ако 
поголемиот дел од заедницата не соработува, сите завршуваат со 
послаб резултат. 

Во овие, како и во мноштво други примери на социјалните дилеми, 
ја забележуваме истата карактеристика воочена кај моделот на 
Затвореничката дилема: доминантната стратегија ги доведува играчи-
те во инфериорна состојба односно, рационалната акција ќе доведе до 
послаб резултат. Освен овој, кај социјалните дилеми се забележуваат и 
други интересни модели на 2×2 игри кои се добиваат со менување на 
структурата на добивки. На пример, при И>Н>Д>К ја добиваме играта 
Kукавица, која исто така одговара на неколку ситуации од реалноста. 

(Кукавица е често користено име за 2×2 игра каде, иако за двата 
играчи е полезно ако еден од нив се повлече, оптималниот избор на 
другиот играч зависи од она што го прави противникот: ако тој се 
повлече, тогаш другиот играч не треба да се повлече, и обратно − ако 
првиот се повлече, тогаш вториот не треба да го направи тоа. Ова, за 
разлика од ЗД, е пример за антикоординациска игра, во која делењето 
на заеднички ресурси е поврзано со одреден трошок. Во реалноста, 
често се илустрира со трката на вооружување каде опишува ситуација 
на „заемно обезбедено уништување“.) 

Основниот проблем кај социјалните дилеми е во тоа што тензијата 
која се јавува помеѓу она што е краткорочно добро за поединецот 
(еднократна игра) и долгорочните интереси на групата (итерирана 
игра), може да дојде до израз дури во подоцнежните фази, кога негатив-
ното влијание веќе зело замав. Односите се усложнети поради диспро-
порционалното влијание на личниот удел во однос на личната добивка 
и придобивката за групата. На пример, да претпоставиме дека некој 
одлучил да вложи одредена сума за исплата на националниот долг. Таа 
сума може да значи многу за поединецот, но да е незначителна за 
државата. Значи, проблемот не е само во евентуалната себичност, туку 
во фактот што останатите припадници на заедницата добиваат малку од
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некој поединечен придонес, во споредба со истовремената лична загуба 
(трошок) на поединецот. 

Во својата суштина, социјалните дилеми се екстремно вообичаени 
ситуации. Како модел на интеракција, може да се препознаат според 
следниве карактеристики:  

− Иако за сите е подобро ако сите соработуваат (придонесуваат), 
за даден поединец е секогаш подобро да не соработува. 

− Личниот придонес нема да влијае на конечниот исход. 

Затвореничката дилема упростено, но впечатливо ја моделира 
оваа тензија, поради што е присутна во самиот фундамент на 
теоријата на соработка. Дури и кога не се работи за ЗД, речиси 
севкупната теорија на соработка користи елементи од (теоријата на) 
игри како појдовна точка во анализите ([3]). 

Еден пример во кој се задоволени двата услова на социјалните 
дилеми се парламентарните избори. Имено, за сите е подобро ако сите 
излезат и гласаат на избори. Но, од индивидуално стојалиште, се чини 
дека еден глас нема да влијае на конечниот резултат, додека 
истовремено бара одреден влог од страна на поединецот. Оттаму е и 
називот гласачкиот парадокс. Чинот на индивидуалниот глас во оваа 
смисла може да изгледа ирационално. Тој има своја цена, а се чини дека 
не може значајно да влијае на изборните резултати. Иако може да 
полемизираме дека индивидуалниот глас може да биде пресуден за 
одредување на конечниот победник, сепак веројатноста за вакво нешто 
на кои било избори со разумна големина е исклучително малa, [8].  

Во социјалната наука и философијата се смета дека гласачкиот 
парадокс е специјален случај на ЗД. Тој има слична добивна матрица 
(во која вториот играч се сите останати - заедницата), иако во реалноста 
проблемот е многу покомплексен. Делот на придонесот најдобро е 
илустриран со гласачкиот процес. Делот на повлекување (негласање) 
може да се илустрира со таканаречената Трагедија на сличнитe, игра во 
која одделни поединци прават прекумерни повлекувања на заеднички 
средства. Овој аспект често се нарекува и бесплатно користење 
(freeloading) или бесплатно возење (freeriding). 

(Трагедијата на сличните се однесува на ситуација во која заед-
нички ресурси се прекумерно употребувани, иако корисниците знаат
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дека прекумерната употреба ќе доведе до нивно губење. За разлика од 
ЗД каде што не постои комуникација, овде комуникацијата е дозволена, 
но тоа не го спречува непосакуваниот исход.) 

6. ЗАКЛУЧОК 

Нешовиот еквилибриум, дури и во неговиот категоричен облик од 
доминантни стратегии како кај Затвореничката дилема, не секогаш е и 
најдобрата можна опција за инволвираните страни. Интензивните проу-
чувања, многубројните надградби, различниот пристап во анализата на 
ЗД, се чини дека не го дале потребниот увид во произлезениот 
парадоксот на рационалното дејствување. Некои од пристапите 
покажале делумен успех, многу од нив биле целосно неуспешни. Како и 
кај бројните повторувачки шеми на социјалните дилеми кои се дел од 
секојдневието, се чини дека и овде не може да се издвои некое 
очигледно, техничко решение.  

Кога зборуваме за социјалните дилеми, пред сè треба да го разбере-
ме влијанието на нормативните, моралните и алтруистичките аспекти, 
кои заедно со надворешната добивка влијаат на однесувањето на 
поединците. Тие треба да имаат причина за верување дека останатите 
нема да дефектираат, односно дека апсолутната добивка од кооператив-
ното однесување на крајот ќе надвладее, без разлика што моменталната 
ситуација го фаворизира дефектирањето. Соочени сме со ситуација во 
која, рационално, поединецот треба да дефектира (паразитира), но за 
сите е полошо ако двата субјекти (и поединецот и остатокот од општес-
твото) го направат тоа. Останува прашањето: како да се надмине ранли-
воста индуцирана од постоењето на подобар исход за сите, кога веќе е 
познато дека таков исход постои?   

Во поголемите групи, парадоксот може да исчезне ако личноста е 
директно наградена или казнета за своите акции. Тоа подразбира допол-
нителна стратегијата за бришење или намалување на групната компо-
нента во равенката за трошоци и бенефиции. Но, ова не е секогаш 
можно. Иако постојат различни дејства кои можат да го ублажат проб-
лемот, најветувачкото и најопшто решение е добро познато и има долга 
историја: моралноста. 
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Кога би можело да се утврди дека соработката е морално нешто и 
кога би ги убедиле сите (или барем повеќето) дека треба да бидат 
морални, тогаш проблемот би бил решен. Луѓето ќе гласаат, политича-
рите нема да крадат, околината нема да се загадува. Дали човековото 
општество е направено така што, ако сака да преживее, неопходно е да 
биде морално? Ова би била нерелигиозна, рационална основа на морал-
носта, со моќна порака: или ќе соработуваме или ќе се соочиме со це-
лосно уништување на цивилизацијата, онаква како што ја знаеме, [14]. 
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МОДЕЛИРАЊЕ НА КОНВЕЈОВАТА ИГРА „ЖИВОТ“ 

Елена Атанасовска 
1 

 

 

Во доцните 60-ти години, британскиот математичар Џон Хортон 

Конвеј ја создава играта наречена „Живот“. Името на самата игра про-

излегува од поврзаноста со издигнувањата, падовите и слични социјал-

ни животни состојби со кои се соочува една личност во својот живот. 

Тоа е симулациона игра којашто може да создаде необични шеми, со 

прекрасен изглед, на комплексен и интересен начин.  

Еднобојни пулови се позиционираат врз бесконечна решетка. Иг-

рата започнува со почетна, произволно избрана состојба на пуловите, 

при што врз секое поле од решетката се применуваат три едноставни 

правила. Понатаму играта се одвива во вид на итерации коишто зависат 

само од почетната конфигурација, а не и од одлуката на играчот. 

Оттука, оваа игра може да се смета за игра со 0 играчи. Секое поле од 

решетката има 8 соседни полиња, т.е. „соседи“, или поточно кажано, 8 

полиња кои делат 1 или 2 заеднички темиња со тоа поле. 

На самиот почеток, играчот формира почетен распоред на фигури 

(наречени пулови), на полињата од една решетката. На кое поле играчот 

ќе смести пул, а на кое не, се препушта на самиот играч и зависи само 

од него. Полињата на кои има пул, односно фигура, ги нарекуваме 

живи полиња, а оние без пул се мртви полиња. Оваа почетна фаза на 

играта е единствениот дел од играта во кој играчот донесува каква било 

одлука. Веќе натаму, во главната фаза се применуваат одредени 

правила врз почетната конфигурација, со што влијанието на играчот врз 

последователниот развој на играта е целосно отстрането.  

1. ПРАВИЛА НА ИГРАTA 

Во главната фаза има три едноставни правила, кои се повторува-

ат во секоја итерација. Со нивна константна примена се создаваат нови 

распореди на пулови и секој од нив може да биде различен од претход-

ните.
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Прво правило. Ако моментално разгледуваното поле има точно 

две соседни полиња кои се живи, тогаш положбата на тоа поле (без раз-

лика дали е живо или мртво) останува непроменета во новиот распоред. 

Ова правило е познато како status quо. 

Второ правило. Ако моментално разгледуваното поле има точно 

три живи соседни полиња, тогаш тоа поле ќе биде живо во новосоздаде-

ниот распоред. Ова правило се нарекува правило на раѓање (birth rule).  

Трето правило. Ако моментално разгледуваното поле има помал-

ку од две или повеќе од три живи соседни полиња, тогаш тоа поле ќе 

биде мртво во новиот распоред. Ова правило се нарекува правило на 

смрт (death rule) и се дели на две потправила и тоа, смрт од изолација 

(death by isolation) и смрт од пренаселеност (death by overcrowding).  

Почетниот распоред го означуваме со 0t  , следниот распоред 

што се добива од 0t   со помош на трите правила го означуваме со 

1,t  итн. 

 2. ПРИМЕРИ НА КАРАКТЕРИСТИЧНИ РАСПОРЕДИ 

 Прв карактеристичен тип на распоред е постојаниот распо-

ред. Со други зборови, ова е распоред кој никогаш не се менува. Поточ-

но, во секое време t , секое живо поле има две или три живи соседни 

полиња, додека секое мртво поле има помалку од три или точно шест 

живи соседни полиња. Значи, секое живо поле останува живо (бесмрт-

но), а секое мртво поле останува мртво (постојано мртво) (Слика 1.). 

Покрај овој, постојат и многу други постојани распореди, [3]. 

 
Слика 1. Постојан распоред 

Вториот карактеристичен тип на распоред се нарекува осцила-

тор. Осцилатор е распоред кој постојано се повторува, со одреден пе-

риод на повторување. Ова значи дека од почетниот распоред, со при-

мена на пропишаните правила одреден број пати, се добива истиот
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почетен распоред на пулови од којшто сме ја започнале играта. Посто-

јат голем број таканаречени основни осцилатори, како што се трепкач 

(blinker) и жаба (toad), чијшто период е 2. Но, постојат и осцилатори со 

поголем период, како на пример 3 (таканаречен пулсер), 4, 8, 14, 15, 30 

итн., [4], коишто настануваат од сосема случајни почетни распореди.  

 
Слика 2. Осцилатор (со период 2)  

Третиот карактеристичен тип на распоред се нарекува вселенски 

брод (spaceship). За овој тип на распоред е специфично тоа што тој се 

повторува со одреден период, но на различна позиција. Поточно, со 

примена на правилата на играта врз почетниот распоред и добивање на 

нови распореди, по одреден број итерации го добиваме истиот почетен 

распоред, но придвижен (Слика 3). Постојат уште многу други вселен-

ски бродови коишто изгледаат интересно кога се придвижуваат, [3]. 

 
Слика 3. Вселенски брод (со период 4).
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3. ГУСТ ПОСТОЈАН РАСПОРЕД 

Во овој дел ќе изложиме модел за наоѓање на најгуст постојан рас-

поред, кој би можеле да го конструираме во изолирана област од беско-

нечната решетка, [1]. Да се потсетиме, постојан распоред е животен 

распоред што никогаш не се менува, т.е. секое поле е или бесмртно или 

постојано мртво.  

За таа цел, дефинираме густина на постојан распоред d над некоја 

област R, којашто претставува однос помеѓу бројот на бесмртни полиња 

во постојаниот распоред и вкупниот број на полиња во разгледуваната 

изолирана област R,  

.
полињанабројвкупен

полињабесмртнинаброј
d  

Променливи. За да измоделираме постојан распоред во дадена 

област R, прво ќе дефинираме соодветна променлива. Во случајов, тре-

ба да ги означиме полињата е во R кои се бесмртни,  како и оние кои се 

постојано мртви.  Дефинираме одлучувачка променлива ex  со:  

1,  ако е бесмртно поле

0, ако  е постојано мртво поле
e

е 
x

е


 


  .                           (1) 

Ограничувања. За секое поле е од R формираме ограничувања 

кои ги отсликуваат правилата на мртво поле од изолација, мртво поле 

од пренаселеност и правилото на раѓање во постојан распоред.  

 Дефинираме множество N(e) од соседни полиња на полето е во 

R, при што  ги добиваме следниве неравенства:  

              ( )

2 0e f

f N e

x x


                                                (2) 

              ( )

3 6e f

f N e

x x


                                                 (3) 

каде што  f  е кое било живо соседно поле на е.  

Ограничувањето (2) произлегува од правилото на мртво поле од 

изолација според кое, кај постојаниот распоред, полето е со помалку од 

2 бесмртни (живи) соседни полиња ќе биде постојано мртво. 
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Ограничувањето (3) е формирано врз основа на правилото мртво 

поле од пренаселеност, така што полињата е со повеќе од 3 бесмртни 

соседни полиња ќе бидат постојано мртви.  

Причината поради која во (3), коефициентот на променливата 
ex  е 

3 и од десната страна имаме 6 е таа што, ако полето е имаше повеќе од 

6 живи соседи во времето t, тогаш најмалку еден од тие соседи ќе мора 

да има повеќе од 3 живи соседи во времето t. Тоа повлекува дека даде-

ното поле ќе биде мртво во времето 1t  . Со други зборови, во 

постојаниот распоред, постојано мртвите полиња не може да имаат 

повеќе од 6 бесмртни соседи. 

 Следните ограничувања го отсликуваат правилото на раѓање, 

според кое полињата е со точно 3 бесмртни соседни полиња мора исто 

така да бидат бесмртни. За овие ограничувања ќе претставиме два 

пристапи. 

 Првиот пристап вклучува три ограничувања и две помошни 

бинарни променливи 
ea  и 

eb  со кои ќе го регулираме правилото на ра-

ѓање за полето е, со кое се утврдува дека моментално разгледуваното 

поле е има точно 3 бесмртни соседи. Ограничувањата во овој случај би 

биле: 

                ( )

2 4f e

f N e

x a


                                                     (4) 

               ( )

4 4f e

f N e

x b


                                                      (5) 

                 
1e e ea b x                                                          (6) 

Притоа може да забележиме дека од (4) следува дека 1eа   кога 

полето е има 3 или повеќе бесмртни соседи, од (5) следува дека 1eb   

кога полето е има 3 или помалку бесмртни соседи. Најпосле, за да 

имаме постојан распоред полето xe треба да биде бесмртно и притоа да е 

отсликано правилото на раѓање ( 1ex  ), т.е. тоа поле треба да е живо и 

да не се промени неговата состојба во следните чекори. За таа цел, 

збирот на неговите бесмртни соседи кои имаат вредност ae и be треба да 

е 2. Тоа е можно само кога 1ea   и 1eb   истовремено се бесмртни, што 

следува од (6). 



Е. Атанасовска 

108 

 

Вториот пристап користи 56 ограничувања за секое поле, но без 

помошни променливи. Поточно, секое од овие ограничувања претставу-

ва едно од 
8

56
3

 
 

   

различни начини за прекршување на правилото на 

раѓање. Имено, за да се прекрши ова правило за некое поле е, тоа поле 

мора да биде постојано мртво и да има точно 3 бесмртни соседи. Ситуа-

цијата е илустрирана со следниов пример (Слика 4). 

   

   

   

Слика 4. Прекршување на правилото на раѓање, [1]. 

За да ги спречиме прекршувањата на правилото на раѓање, го 

формираме ограничувањето: 

                             ( )

2e f f

f S f N e S

x x x
  

                                       (7) 

каде што S е 3-елементно подмножество од полиња од множеството 

N(e). 

 Во вториот пристап ќе имаме уште едно ограничување коешто 

треба да осигура дека постојаниот распоред којшто го моделираме во 

областа R, останува во R. Ако полето e R  има точно три соседи f, g и h 

коишто се од областа R, т.е. f, g, h  R, тогаш мора да го формираме 

ограничувањето: 

                                   
2f g hx x x                                              (8) 

Поточно, ова значи дека полето е нема да има повеќе од 2 бесмртни 

соседи.  

3.1. ЦЕЛОСНА ФОРМУЛАЦИЈА НА ПРОБЛЕМИТЕ 

 

 Од досега изведеното може да заклучиме дека, за да најдеме 

максимално густ постојан распоред кој го моделираме во некоја област 

R, треба да решиме една од следните две задачи на целобројното 

програмирање:
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(ИП1):                              max e

e R

x


  

( )

при ограничувања  2 0e f

f N e

x x


  ,  e R   

( )

3 6e f

f N e

x x


  ,  e R   

( )

2 4f e

f N e

x a


  ,  e R   

( )

4 4f e

f N e

x b


  ,   e R   

1e e ea b x    ,   e R   

и x , , {0,1},e e ea b e R    

 

(ИП2):                            max  e

e R

x


  

( )

при ограничувања 2 0e f

f N e

x x


  ,  e R   

( )

3 6e f

f N e

x x


  ,  e R   

( )

2e f f

f S f N e S

x x x
  

     , : ( ) : 3e R S N e S      

така што {0,1},ex e R    

 

Формулацијата (ИП2) е полесна за решавање, отколку (ИП1). Иако 

(ИП1) има помалку ограничувања од (ИП2), сепак бројот на променли-

ви во (ИП2) е само една третина од бројот на променливи во (ИП1). 

Оттука, за решавање на (ИП2) се потребни помалку branch-and-bound 

јазли, помалку итерации од симплекс методот и помало CPU време на 

секоја од тестираните области. Исто така, најголемата област за која 

(ИП2) може да најде решение е од ред 9х9, додека пак (ИП1) наоѓа 

решение најмногу за квадратна област 7х7, [1].  

 

3.2. НЕКОИ КОНКРЕТНИ РЕШЕНИЈА 

 

Во овој дел ќе ги изложиме решенијата на (ИП2) за квадратна        

n n  област R, за некои вредности на n , односно максимално
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густите постојани распореди над квадратни области од различни димен-

зии. Притоа се добиваат интересни форми на постојани распореди за 

квадратни области од ред 4 4 , 5 5 , 6 6  и 9 9 , [1]. 

Пример 1:   

    

    

    

    

 Слика 5. Максимално густ постојан распоред од ред 4 4  со густина d = 0.5. 

 

Пример 2: 

     

     

     

     

     

 

 Слика 6. Максимално густ распоред од ред 5 5  со густина d= 0.64. 

 

Пример 3:  

      

      

      

      

      

      

Слика 7. Максимално густ распоред од ред 6 6  со густина d = 0.5.



Моделирање на конвејовата игра „Живот“ 
 

111 

 

Пример 4: 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Слика 8. Максимално густ распоред од ред 9 9 со густина d  0.5309. 

 

4. МОДИФИКАЦИЈА НА НАЈГУСТ ПОСТОЈАН РАСПОРЕД  

 

Понатаму ќе претставиме една поинаква модификација на макси-

мално густиот постојан распоред од [1]. Поточно, во овој дел ќе прет-

ставиме нова (ИП) формулација на играта „Живот“. За разлика од 

претходните модели (ИП1) и (ИП2), оваа формулација е знаковно по-

долга и покомплицирана. Условите за поставување и почеток на моди-

фицираната игра „Живот“ се истите што досега ги користевме, како во 

[1], додека промената е во правилата за раѓање, смрт и преживување. 

Од досега изнесениот модел знаеме дека, според правилото на:  

 преживување, ако моментално разгледуваното поле е живо и 

има точно 2 или 3 живи соседи, тогаш тоа ќе остане живо и во 

следниот чекор (правило S23, S - survive, преживува); 

 раѓање, ако моментално разгледуваното поле е мртво и има 

точно 3 живи соседи, тогаш тоа преминува во живо во следниот 

чекор од играта (правило B3, В - born, се раѓа); 

 умирање, ако моментално разгледуваното поле е мртво или живо 

и има помалку од 2 или повеќе од 3 живи соседи, тогаш тоа поле 

преминува во мртво во следниот чекор. 
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Овој модел, што веќе го разгледавме, може да го означиме со B3/S23. 

Неговата модификација се состои во следниот начин на интерпретација 

на правилата: 

 Преживување: ако моментално разгледуваното поле има точно 2, 

3 или 6 живи соседи, тогаш тоа останува живо во следниот чекор 

(S236); 

 Раѓање: ако моментално разгледуваното поле има точно 3 или 

точно 6 живи соседи, тогаш тоа преминува во живо (B36). 

Оваа модификација на моделот B3/S23 ќе ја означиме со B36/S236. 

Слична модификација може да се добие доколку ги споиме правилата 

B36 и S23 и истата ја означуваме со B36/S23. Од чекор во чекор овие 

модели остануваат непроменети, т.е. добиваме постојан распоред, [2]. 

 
Слика9. Добиени постојани распореди со примена на правилата  

                      B3/S23, B3/S23 и B36/S236, B36/S236, [2]. 

 

Да претпоставиме дека ја играме играта според правилата B36/S236 

и притоа бараме максимално густ постојан распоред во дадена беско-

нечна област R. Дефинираме променлива    исто како во [1], како и 

иста функција на целта. Целосната формулација би гласела: 

                                     max e

e R

x


   

при ограничувања 

 
( )

1, ( ) : 3 или 6     (9)e f f

f S f N e S

x x x S S N e S S
  

           

                                                
( )

2 0                                       (10)e f

f N e

x x
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( )

( )

2 2 8, ( ) : 4            (11)

2 8                                                             (12)

2                                                         

e f f

f S f N e S

e f

f N e

f g h

x x x S N e S

x x

x x x

  



     

 

  

 



       (13)

 

Ограничувањата (9) коишто се однесуваат на правилото на раѓање, 

се дефинирани за триелементни или шестелементни подмножества S од 

соседи на е. Оттука, имаме ( 
 
)     ограничувања кои одговараат на 

триелементно подмножество и ( 
 
)     ограничувања кои одговараат 

на шестелементно подмножество. Овие правила гарантираат дека поле-

то е ќе биде бесмртно ако има точно три, односно шест бесмртни 

соседи, соодветно. Трите ограничувања (10), (11) и (12) кои се 

однесуваат на правилото на смрт содржат во себе услов кој гарантира 

дека полето ќе биде постојано мртво ако има помалку од 2 бесмртни 

соседи, точно 4, точно 5 или повеќе од 6 бесмртни соседи. За точно 4 

или точно 5 бесмртни соседи би имале ( 
 
)     ограничувања. Крајно-

то ограничување (13) обезбедува постојаниот распоред да остане внатре 

во разгледуваната област R, [2]. 

Во [2] можеме да видиме пример за најгуст постојан распоред 

моделиран во квадратна n n  област со модификацијата B36/S236: 

 
 

Слика10. Најгуст постојан распоред на квадратна област со густина d  

              и CPU времињата потребни за да се најде распоредот, [2].
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Постојаните распореди на Слика 10 се добиени со повторување на 

копии од 3х3 распоред за B36/S236 со густина 
 

 
. Тој 3 3  распоред 

може да се искористи со повторување до бесконечност, при што кон-

струираме бесконечен постојан распоред со густина 
 

 
 во модифицира-

ната игра, кој не се разликува во ништо од појдовниот распоред во 

конечната област 3 3 . Но, оваа густина не е максимална. Најгустиот 

бесконечен постојан распоред е со густина  
 

 
 (Слика 11).  

За да го утврдиме максимално густиот постојан распоред во 

играта B36/S236, ја дефинираме следната теорема. 

Теорема. ([2]) Ако    е густината на најгустиот постојан 

распоред кој може да се конструира во квадратна nxn област R од 

играта B36/S236, тогаш 

 . 

Доказот на теоремата може да се прочита во [2]. 

 

Слика 11. Најгустиот бесконечен постојан распоред со густина 
 

 
  за  

                         играта B36/S236, [2].
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Оваа модификација на играта е најблиска со моделот (ИП2), или 

поточно кажано, е еден вид на негово проширување. За нивно решава-

ње се користат методи од целобројно програмирање коишто може да се 

разгледаат поподробно во [1] и во [2]. 
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ЗАКОНОТ НА БЕНФОРД ЗА ПРВАТА ЗНАЧАЈНА ЦИФРА 

Ирена Стојковска 
1 

 

Една од убавините на математиката е нејзината универзалност, од-1 

носно способноста навидум различни појави од различни области да ги 2 

опишува на еден ист начин. Познат пример за универзалноста на мате-3 

матиката е Централната гранична теорема во теоријата на веројатност 4 

според која величините кои се збир од голем број величини со незначи-5 

телни поединечни влијанија, се приближно нормално распределени, 6 

како на пример, висината на луѓето, електронскиот шум, коефициентот 7 

на интелегенција (IQ), поените на тестовите и слично. Друг пример за 8 

универзалноста на математиката е законот на Бенфорд за првата зна-9 

чајна цифра, кој последните години сосема заслужено добива сè пого-10 

лемо внимание. Накратко, овој закон тврди дека кај броевите кои „по-11 

текнуваат од природата“, многу поверојатно е првата значајна цифра да 12 

е помал број, отколку поголем, наспроти очекуваната нејзина рамно-13 

мерна распределба. Првата значајна (децимална) цифра на еден реален 14 

број x  се дефинира како (единствен) цел број {1,2,...,9}j  за кој важи 15 

10 10 ( 1)k kj x j    за некој (единствен) k , [3]. На пример, првата 16 

значајна цифра на бројот 2 1.41421356...  е цифрата 1, додека првата 17 

значајна цифра на бројот 1

2
0.70710678...  е цифрата 7, а првата 18 

значајна цифра на бројот 2

300
0.00666666...  е цифрата 6. За да го 19 

искажеме попрецизно законот на Бенфорд, со 1D  ја означуваме првата 20 

значајна цифра на бројот, при што 1D  е случајна променлива, па зако-21 

нот на Бенфорд вели дека за броевите кои „потекнуваат од природата“, 22 

веројатноста првата значајна цифра да е d е еднаква на: 23 

1
1 10( ) log , 1,2,3,...,9.d

d
P D d d    (1) 24 

Ова значи дека во 30,1% од случаите, првата значајна цифра е 1, во 25 

17,6% од случаите е 2, па сè така до 4,6% од случаите таа е 9 (Слика 1).26 
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 1 
Слика 1. Распределба на првата значајна цифра кај колекциите од броеви кои 2 

„потекнуваат од природата“, според законот на Бенфорд. 3 

Многу научници низ историјата се обидувале емпириски да ја по-4 

кажат универзалноста на овој закон, т.е дека важи за која било колекци-5 

ја од нумерички податоци, правејќи трансформации и калкулации со 6 

оние податоци за кои директната примена на законот се покажало дека 7 

не е можна. Така биле откриени „природни“ колекции од нумерички 8 

податоци за кои важи овој закон, но биле откриени и такви за кои не 9 

важи. Многумина, пак, се обидувале математички да ја докажат точнос-10 

та на законот и со тоа да ја потврдат неговата универзалност. Сите овие 11 

обиди се успешни помалку или повеќе и секој од нив има дадено свој 12 

придонес кон разбирањето на овој феномен. Од друга страна, примена-13 

та на законот на Бенфорд во најразлични дисциплини како сметковод-14 

ството, компјутерските науки, динамичките системи, економијата, ин-15 

женерството, медицината, теоријата на броеви, психологијата, веројат-16 

носта и статистиката, зборува за вистинското значење на универзалнос-17 

та на овој закон. 18 

Во продолжение, прво ќе зборуваме за откривањето на законот на 19 

Бенфорд, а потоа ќе презентираме дел од емпириските резултати со цел 20 

да ја воведеме потребата од математичката теорија која го објаснува за-21 

конот и условите при кои тој важи. На крајот, ќе изложиме некои при-22 

мени на овој закон. 23 
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1. ОТКРИВАЊЕ 

Иако законот на Бенфорд е именуван според американскиот физи-

чар Франк Бенфорд (1883-1948), првиот печатен труд во врска со оваа 

законитост датира од 1881 година, кога американскиот астроном Сај-

мон Њукомб (1835-1909) го објавил својот труд Note on the frequency of 

use of the different digits in natural numbers (прев. Забелешка за 

честотата на употреба на различни цифри во броевите од природата) 

во списанието American Journal of Mathematics на само две страници, 

[12]. Њукомб во тоа време бил признат астроном, кој работел на плане-

тарни теории и изведување на астрономски константи. Тој не бил мате-

матичар во строга смисла на зборот, но и самата интуитивна природа на 

законот на Бенфорд, не е за чудење што повеќе ги привлекувала физи-

чарите и научниците од сродни области, отколку математичарите. Во 

својот труд Њукомб дури изразува и чудење, како ваква појава не била 

и порано откриена. Но, како дошол тој до тоа откритие? 

Набљудувајќи ја книгата со логаритамски таблици, многупати по-

зајмувана од библиотеката, Њукомб забележал дека почетните страни-

ци биле многу повеќе користени, отколку средните, а крајните најмал-

ку. Ако знаеме дека логаритамските таблици ги содржат мантисите на 

логаритмите на броевите подредени во растечки редослед, тогаш јасен е 

заклучокот на Њукомб кој вели дека кај броевите од природата „првата 

значајна цифра е почесто 1, отколку која било друга цифра и честотата 

опаѓа одејќи кон 9“. Мантиса (во декаден систем) на еден реален број 

x  се дефинира како единствениот реален број 1
10

[ ,1)r  за кој 10nx r  

за некој n , [5]. Така, мантиса на бројот 2  е 0.141421356..., 

мантиса на бројот 1

2
0.70710678...  е 0.70710678..., додека мантиса на 

бројот 2
300

0.00666666...  е 0.666666.... Њукомб исто така забележал де-

ка „законот на веројатноста на појавување на броевите е таков што ман-

тисите на нивните логаритми се еднаквоверојатни“. Оваа своја забелеш-

ка, Њукомб не ја запишал преку формула, но ги пресметал веројатнос-

тите за појавување на првата и втората значајна цифра кај броевите „од 

природата“ (види Слика 2). Може да се покаже дека оваа забелешка  на 

Њукомб ја повлекува распределбата на првата значајна цифра, дадена 

со (1), [7]. По пресметките на веројатностите на појавување на првата и
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втората значајна цифра, Њукомб забележува дека „за третата значајна 

цифра распределбата на веројатностите на појавување е скоро еднаква 

за сите цифри, а од четвртата цифра натаму, разликата е занемарлива.“   

    Слика 2. Веројатности на појавување на првата и втората значајна цифра,   

                     пресметани од Њукомб (1881), [12]. 

Второто важно согледување кое го забележал Њукомб е дека 

нумеричките вредности на физичките величини во голема мера зависат 

од изборот на единицата мерка, па затоа Њукомб препорачува броевите 

„да се земаат како односи на количини“. На тој начин би биле 

неименувани броеви, односно броеви независни од мерните единици, а 

појавата во врска со распределбата на првата значајна цифра ќе биде 

независна од изборот на единицата мерка (својство на скаларна 

инваријантност). На крајот Њукомб дава забелешка за примената на ова 

сознание, имено тој вели дека „овој закон би ни овозможил да одлучиме 

дали некоја голема колекција од независни нумерички резултати е 

составена од броеви од природата или логаритми“.  

Од досега кажаното, може да се заклучи дека Њукомб изложил 

важни согледувања за овој феномен, од емпириски, интуитивен и 

применлив аспект. Тоа што недостасувало била математичката теорија 

на која би се изградило посолидно објаснување за оваа појава, како и 

оправдување, зошто е важно изучувањето на оваа појава. Но затоа, 

Бенфорд во 1938 година, иако не презентирал солидна математичка 

теорија за оваа појава, прв дал понапредно објаснување зошто првите 

значајни цифри ја имаат таа распределба и презентирал оправдување 

зошто оваа појава вреди да се истражува, [2]. 
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Педесетина години подоцна и Бенфорд, како Њукомб, најнапред 

приметил дека почетните страници на логаритамските таблици се 

повалкани (од користење), отколку крајните. Потоа, расудувајќи каде сè 

се користат овие таблици, тој се одлучил да ја провери распределбата 

на првата значајна цифра кај 20 колекции од нумерички податоци, 

различни по потекло, вкупно 20229 податоци, како на пример должини 

на реки, големини на области, број на население, физички константи, 

низи од броеви, но и некои чудни колекции од податоци, како сите бро-

еви кои се среќаваат на страниците во еден број од списанието Reader 

Digest, броевите од првите 342 адреси на улици од списанието American 

Men of Science итн. Резултатите од неговата проверка се дадени на 

Слика 3. 

      Слика 3. Распределбата на првата значајна цифра кај 20 различни  

                       колекции од нумерички податоци, тестирања кои ги направил 

                       Бенфорд (1938), [2]. 

Бенфорд забележал дека иако некои колекции од податоци не го 

задоволуваат законот, сепак кога сите тие различни колекции од пода-

тоци ќе се измешаат се добива нова низа кај која распределбата на пр-

вата значајна цифра има блиско однесување на Бенфордовата распре-
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делба, односно велиме дека го поседува Бенфордовото својство. Ова 

посебно се забележува кај низите 2, ,...n n  која секоја одделно не го 

поседува Бенфордовото својство, но сите заедно се приближуваат кон 

тоа својство (претпоследната колекција од податоци на Слика 3). Исто 

така, распределбата на првата значајна цифра кај средната вредност на 

сите колекции е многу поблиска до Бенфордовата распределба, отколку 

истата распределба кај секоја колекција поединечно. 

Меѓу другото, на Бенфорд му се припишува и неуспешниот обид да 

покаже дека веројатноста еден природен број да има прва значајна 

цифра 1 е еднаква на 10log 2 . Имено, тој сакал да ја пресмета 

веројатност при случаен избор на природен број да се избере број од 

множеството {1,10,11,12,...,100,101,...}, што е проблем за кој не постои 

границата на релативните честоти на појавување на тој настан, [7]. 

Неуспешноста на овој обид лежи и во неговата бесмисленост, имено 

обидот да се докаже вакво тврдење за природните броеви е како да 

сакаме да покажеме дека законот на Бенфорд важи за севкупноста од 

броеви, за која било природна случајна колекција од нумерички подато-

ци, што не е точно. Сепак, Бенфорд многу подлабоко навлегол во ана-

лизирањето на оваа појава. Како што подоцна ќе биде покажано, него-

вите согледувања за среќавањето на овој феномен кај мешаните колек-

ции од податоци се посуштински, а дал и геометриско објаснување на 

оваа појава, според кое процесите со константна стапка на раст го 

поседуваат Бенфордовото својство (види го делот 3.1. од овој труд за 

геометриското објаснување на Бенфорд). 

2. ЕМПИРИСКИ РЕЗУЛТАТИ И СОГЛЕДУВАЊА 

Пред да се зборува за тоа кои колекции од нумерички податоци го 

поседуваат Бенфордовото својство, треба да се споменат оние кои не го 

поседуваат и зошто е тоа така. Ако имаме податоци за дневни тем-

ператури за некое место во текот на летото, за кое време температурите 

се движат од 12 до 31 степени, јасно е дека не се застапени сите цифри 

како прва значајна цифра, па не може ни да стане збор за проверка на 

законот на Бенфорд. Слично е и со висината кај луѓето, резултатите од 

тестовите и слични величини кои се нормално распределни, што значи 

дека нивните вредности се симетрично распределени околу очекуваната
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вредност, па во случај на мала дисперзија, кај овие податоци не може да 

се очекува првата значајна цифра да ја прати Бенфордовата распредел-

ба. 

Овие согледувања водат кон едно од објаснувањата на законот на 

Бенфорд  хипотезата за распространетост, која вели дека ако вред-

ностите на податоците се распростанети низ неколку степени на интен-

зитет, тогаш може да се очекува да првата значајна цифра има 

Бенфордова распределба. Меѓутоа, оваа хипотеза не треба да се зема 

како правило за поседување на Бенфордовото својство, туку само како 

показател зошто некоја колекција податоци не го поседува својството, 

во случај на недоволна распространетост на податоците. Имено, мно-

жеството податоци 2000{1,10,100,1000,...,10 }  опфаќа 2000 степени на 

интензитет, а јасно е дека не го поседува Бенфордовото својство (секој 

број има прва значајна цифра 1). 

При проверката на законот на Бенфорд, пронајдени се различни 

колекции од податоци кои го поседуваат Бенфордовото својство. Некои 

од тие колекции ги има откриено и Бенфорд во неговото обемно 

истражување, како на пример: должините на реките, големина на 

областите, број на население, броеви од еден број на списание, 

воздушен притисок, радиоактивно зрачење, и други, [2]. Други примери 

за колекции кои за кои барем приближно важи законот на Бенфорд се: 

научни пресметки во случај на долги обемни примени на пресметковни 

операции; сметководствени и финансиски податоци во вид на платежни 

сметки, односно дневен приход од акции; некои физички мерења и 

други, [7].  

 

2.1. НЕКОИ НОВИ ЕМПИРИСКИ РЕЗУЛТАТИ И СОГЛЕДУВАЊА 

Законот на Бенфорд е толку фасцинантен и предизвикувачки, што 

ретко кој, додека го истражува овој феномен, може да оддолее, а да не 

го тестира на „свои“ податоци, и покрај мноштвото постоечки 

емпириски резултати. Тоа е и една од главните причини за тестирањата 

чии резултати ги презентираме во овој дел. Прво, беа тестирани три 

колекции од податоци – бројот на жители во општините во Република 

Македонија според пописот од 2002 година, бројот на дипломирани 

студенти на факултетите во Р. Македонија во 2016 година и просечната
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потрошувачка кошничка на просечен граѓанин на Р. Македонија за ме-

сец октомври 2010 година. Податоците на кои е тестиран законот на 

Бенфорд се преземени од Statoids, [18] и Државниот завод за статистика 

на Р. Македонија, [17]. 

Првата колекција податоци, бројот на жители во општините во Р. 

Македонија според пописот од 2002 година, се состои од податоци за 

84 општини со опсег од 1322 жители во Вранештица до 105485 жители 

во Куманово (жителите на градот Скопје се разгледуваат по општини). 

Втората колекција податоци, бројот на дипломирани студенти на 

факултетите во Р. Македонија во 2016 година, се состои од податоци за 

број на дипломирани студенти на 117 факултети со опсег од 1 

дипломиран студент (на некои од факултетите) до 696 дипломирани 

студенти на Економскиот факултет при УКИМ во Скопје. И третата 

колекција податоци, просечната потрошувачка кошничка на просечен 

граѓанин на Р. Македонија за месец октомври 2010 година, се состои од 

потрошувачки месечни износи на 64 артикли со опсег од 14.83 ден. за 

квасец до 1172.60 ден. за бел леб. Распределбите на првата значајна 

цифра кај овие три колекции податоци, во споредба со Бенфордовата 

распределба, се дадени на Слика 4.  

 

 

Слика 4. Распределбите на првата значајна цифра кај трите колекции 

    податоци, во споредба со Бенфордовата распределба.
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Според Слика 4, „визуелно“ најблиска распределба на првата 

значајна цифра до Бенфордовата распределба има бројот на жители т.е. 

население во општините во Република Македонија во 2002 година, што 

е и за очекување, заради самата природа на овие податоци. Имено, и во 

резултатите на Бенфорд на Слика 3, распределбата на првата значајна 

цифра кај бројот на население т.е. популацијата, незначително отскок-

нува од Бенфордовата распределба, најверојатно заради хипотезата на 

распространетост, бидејќи имаме вредности кои преминуваат преку 

неколку прагови на степените на бројот 10, но и заради тоа што бројот 

на население се должи на повеќе случајни фактори со различни 

распределби. Исто така, и при проверка на согласноста на 

распределбата на првата значајна цифра кај населението во општините 

со Бенфордовата распределба, за Пирсоновата 2  статистика се добива 

2  4.118  15.507   , што значи дека статистички гледано не ја отфр-

ламе претпоставката за Бенфордова распределба (статистичкиот Пирсо-

нов 2 тест е со 8 степени на слобода).  

Кај останатите две распределби на првите значајни цифри, на бро-

јот на дипломирани студенти на факултетите во 2016 година и на 

месечните портошувачки износи на артиклите од потрошувачката 

кошнична за октомври 2010 година, се забележува визуeлно можно 

отстапување од Бенфордовата распределба, едните имаат поголем број 

1-ци како први значајни цифри, додека другите имаат поголем број на 

2-ки за први значајни цифри. Од друга страна, за очекување е заради 

природата на овие податоци да важи Бенфордовото својство, имено 

бројот на дипломирани студенти е величина која зависи од повеќе 

случајни фактори со различни распределби, додека потрошувачките 

месечни износи се добиваат како резултат од повеќе пресметковни 

операции. Статистичкиот Пирсонов 2  тест за согласност го потврдува 

ова наслутување, имено Пирсоновата 2  статистика за бројот на 

дипломирани студенти е 2  11.175  15.507   , а за потрошувачките 

месечни износи изнесува 2  10.951  15.507   , што значи и во овие 

два случаја не ја отфрламе претпоставката за Бенфордова распределба 

на првата значајна цифра. 
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Овие три колекции податоци се незначително големи, 84, 117 и 64 

податоци соодветно, што сосема одговара за примена на Пирсоновиот 
2  тест за согласност кој се препорачува за помали колекции од пода-

тоци, [8]. Затоа, дополнителен предизвик претставува проверка на 

Бенфордовото својство кај голема колекција од нумерички податоци. За 

таа цел беа тестирани нумерички податоци за надморската височина на 

земјиштето во југоисточниот регион на Република Македонија. 

Податоците беа добиени со помош на дигиталниот висински модел 

ASTER GDEM V2 на NASA и METI, [16], при просторна резолуција од 

38 m. Добиената матрица со нумерички вредности за надморските 

височини е со димензии 1254 на 1690, односно вкупно 2119260 пода-

тоци во опсег од 14.39 до 2171.95 метри. Примената на Пирсоновиот 
2  тест за согласност на податоци од оваа димензија резултираше со 

неприфаќање на хипотезата за Бенфордова распределба на првата зна-

чајна цифра кај надморската височина на земјиштето, со многу голема 

вредност на Пирсоновата 2  статистика од 2  51889  15.507   . Од 

една страна, добиениот резултат не е за очекување заради природноста 

на податоците и нивната визуелна споредба со Бенфордовата распре-

делба (види Слика 5), но од друга страна големината на колекцијата и 

несоодветната примена на Пирсоновиот 2  тест за согласност e при-

чина за отфрлање на хипотезата. Имено, кај многу големи колекции од 

податоци, збирното отстапување од претпоставената распределба 

доведува до статистичко значајно несовпаѓање со претпоставената 

распределба, [8]. Во овој случај статистички оправдана постапка е 

тестирањето на законот на Бенфорд да се изврши на дел од податоците 

со разумна големина. Големината на делот од податоците беше одреде-

на според симплифицираната формула за пропорции на Yamane, [6]. На 

случаен начин, од севкупноста на податоците, беше извлечен примерок 

со големина 400. Опсегот на оваа значајно помала колекција од 

податоци е од 18.07 до 2078.84 метри, а на овој начин беше надминато 

и „вештачкото“ поставување на просторната резолуција од 38 m, со тоа 

што 400-те вредности беа одбрани на случаен начин. На Слика 5 

прикажана е распределбата на првата значајна цифра кај оваа 

потколекција од 400 податоци во споредба со Бенфордовата распредел-

ба. Овој пат Пирсоновиот 2  тест за согласност не ја отфрли претпос-
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тавката за Бенфордова распределба на првата значајна цифра, со вред-

ност на Пирсоновата 2  статистика од 2  14.501  15.507   . Овој ре-

зултат, односно идентификацијата на Бенфордовото својство кај пода-

тоците за надморската височина на земјиштето добиени од дигиталниот 

висински модел ASTER GDEM V2, би можел да послужи како потврда 

за веродостојноста на овој модел, односно неговата точност при 

проценка на надморската височина на земјиштето (види го делот 4 од 

овој труд за некои примени на законот на Бенфорд).  

 
Слика 5. Распределбата на првата значајна цифра кај сите податоци за 

надморската височина на земјиштето во југоисточниот регион на 

Република Македонија, односно на примерок со големина 400 во споредба 

со Бенфордовата распределба. 

3. МАТЕМАТИЧКИ ОБЈАСНУВАЊА 

Откако видовме некои примери за податоци за кои важи и такви за 

кои не важи законот на Бенфорд, природно се наметнува потребата за 

карактеризирање на условите при кои важи законот. Во овој дел ќе 

изложиме две математички објаснувања на законот на Бенфорд. Првото 

објаснување е геометриското објаснување кое го дал Бенфорд за проце-

сите со константна стапка на раст, [2], а второто е статистичката 

теорија на Теодор Хил, [5]. 
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3.1. ГЕОМЕТРИСКОТО ОБЈАСНУВАЊЕ НА БЕНФОРД 

Според ова објаснување, кај процесите со константна стапка на 

раст, првата значајна цифра има Бенфордова распределба. Примери за 

вакви процеси се радиоактивното зрачење, растот на популација од 

бактерии, Фибоначиевите броеви, степените на бројот 2, степените на 

кој било друг број и други. Но, да видиме како се доаѓа до тој заклучок. 

Да претпоставиме дека имаме акции чија вредност се зголемува за 

4% на годишно ниво, [11]. Ако 
dn  е бројот на години потребни за 

вредноста на акциите да порасне од d  во 1d   денари, тогаш 

(1.04) 1dn
d d   , од каде што 

    
 1log

log1.04

d
d

dn



 .    (2) 

Во Табела 1 е дадено времето за кое вредноста на акциите има 

прва значајна цифра еднаква на d , при фиксна стапка на раст од 4%. 

Од табелата може да се види дека се потребни повеќе од 17 години, ак-

цииите да пораснат од 1 до 2 денари, но потребни се помалку од 3 

години тие да пораснат од 9 до 10 денари.  

 

 

 

 

 

 

 

Табела 1. Време за кое вредноста на акциите има прва значајна цифра 

еднаква на d , при фиксна стапка на раст од 4%, [11]. 

Ако се пресмета процентот на времето за кое вредноста на 

акциите има прва значајна цифра еднаква на d  може да се воочи дека 

тоа се поклопува со Бенфордовиот закон (види Табела 1). Имено, ако n

Првата 

значајна цифра 
Години 

Процент 

на време 

Закон на 

Бенфорд 

1 17.6730 0.30103 0.30103 

2 10.3380 0.17609 0.17609 

3 7.3350 0.12494 0.12494 

4 5.6894 0.09691 0.09691 

5 4.6486 0.07918 0.07918 

6 3.9303 0.06695 0.06695 

7 3.4046 0.05799 0.05799 

8 3.0031 0.05115 0.05115 

9 2.6863 0.04576 0.04576 
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е времето потребно вредноста на акциите да се зголеми од 1 на 10 

денари, тогаш 1 (1.04) 10n   или 
log10

log1.04
n  , па со користење на (2) 

добиваме дека процентот на времето за кое вредноста на акциите има 

прва значајна цифра еднаква на d  е еднакво на 

  
   

 
1 1log loglog10 1

10log1.04 log1.04 log10
/ log

d d
d d d

d d
n n

 

   ,   

што навистина се поклопува со законот на Бенфорд даден со (1). 

Стапката на раст од 4% е случајно избрана за илустрирање, до ист 

заклучок би дошле и со која било друга вредност на фиксна стапка на 

раст. 

Многу математички и природни појави имаат геометриски раст, 

како на пример радиоактивното зрачење, растот на популација од 

бактерии, па сè до Фибоначиевите броеви. Една од причините за 

геометрискиот раст е тоа што овие појави претставуваат решенија на 

диференцни равенки кои се линеарни комбинации на геометриски 

прогресии, [11]. На пример, низата Фибоначиеви броеви ја задоволува 

линеарната рекурентна равенка од втор ред 

    2 1n n nF F F   , 

за дадени почетни вредности на првите два Фибоначиеви броја 

0 1 1F F  . За n -тиот Фибоначиев број постои и експлицитна форму-

ла, позната како Бинеова формула т.е. 

   
1 5 1 51 1

2 25 5

n n

nF
    

    
   

, 

чие обопштување е дел од решение на систем од линеарни рекурентни 

равенки. Бидејќи, 
1 5

2
1


  и 

1 5

2
1


 , па за големи вредности на n , 

се добива приближното претставување на n -тиот Фибоначиев број како  

1 51

25

n

nF
 

  
 

,  

односно 
1 5

1 2n nF F


   или 1 1.61803n nF F  . Ова значи дека низата 

Фибоначиеви броеви има константна стапка на раст од 61.803%, па
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според претходната анализа, за очекување е да го поседува Бенфордо-

вото својство, за големи вредности на n . Навистина, на Слика 6 се 

прикажани распределбите на првите значајни цифри кај првите 32, 

односно 1132 Фибоначиеви броеви во споредба со Бенфордовата рас-

пределба, од каде се согледува дека поголема вредност на n  дава по-

блиска распределба до Бенфордовата. 

 
Слика 6. Распределбата на првата значајна цифра кај првите 32, 

односно 1132 Фибоначиеви броеви во споредба со Бенфордовата 

распределба. 

3.2. СТАТИСТИЧКАТА ТЕОРИЈА НА ТЕОДОР ХИЛ 

Сите до сега спомнати обиди за објаснување на законот на 

Бенфорд имаат  главно детерминистичка природа. За разлика од нив, 

теоријата на Теодор Хил од 1995 година, дава статистичко објаснување 

на законот на Бенфорд, [5]. Суштината на теоријата на Хил е најнапред 

во конструкција на соодветен простор на веројатност. Имено, вообичае-

ниот простор на веројатност во кој настани се Бореловите множества во 

, не одговара за разгледување на проблемот на првата значајна цифра 

и нејзината распределба, бидејќи нема да постои единствен интервал 

кој ќе ги содржи сите реални броеви чии мантиси припаѓаат на 

одредено Борелово множество, па следствено нема начин како едноз-



Законот на Бенфорд за првата значајна цифра 

131 

 

начно да се доделат веројатностите на појавување на настаните. На 

пример, секој реален број од интервалите [1, 2) , [10,20) , [100,200) , … 

има мантиса во интервалот [1, 2) . Овде, терминот мантиса ќе го корис-

тиме за значајниот дел на реален број x , имено станува збор за бројот 

[1,2)y  од единствениот запис на 10nx y , за некој n . Затоа, Хил 

конструира нов простор на веројатност во кој настани се множествата 

од облик 10n

n

B




 , кои ги содржат сите позитивни реални броеви 

чии мантиси припаѓаат на Бореловото множество [1,10)B  . Тоа значи 

дека се разгледува мерливиот простор ( , )М , каде М  е -алгебра од 

настани дефинирана со: 

 10 | [1,10) е Борелово множество .n

n

M B B




  
   
  

     (3) 

Основни карактеристики на -алгебрата M  се тоа дека секое 

непразно множество од M  е бесконечно со точки на натрупување 0 и 

+, што значи дека во секое множество од M  може да се најдат произ-

волно големи и прозволно мали ненулти броеви, потоа M  е затворена 

во однос на множење со скалар, M  е затворена во однос на коренување 

со коренов показател m  и M  е себеслична т.е. ако S M  тогаш и 

10m S M  за произволен m , [5]. Овие интересни особини на -

алгебрата M  дозволуваат воведување на претпоставките за скаларна 

инваријантност и базна инваријантност, кои ќе ги изложиме во про-

должение. 

Скаларната инваријантност е една од наједноставните претпос-

тавки кога станува збор за „универзалноста“ на законот на Бенфорд. Да 

се потсетиме дека и Њукомб укажал на ова својство, препорачувајќи 

броевите „да се земаат како односи на количини“ за да не зависат од 

единицата мерка, [12]. Впрочем, на Универзумот не му е грижа која 

единица мерка ја користиме во нашите експерименти, па природно е 

еден универзален закон, како законот на Бенфорд да го поседува свој-

ството на скаларна инваријантност. На пример, ако законот на Бенфорд 

важи за вредностите на месечните сметки изразени во долари, треба да 

важи и за истите сметки конвертирани во денари. 
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Со следното тврдење се покажува дека скаларната инваријантност е 

карактеристика на законот на Бенфорд. 

Теорема 1. [5] Веројатносната мера P дефинирана над мерливиот 

простор ( , )M  е скаларно инваријантна т.е. 

( ) ( )s S M     ( ) ( )P S P sS    (4) 

ако и само ако P го задоволува законот на Бенфорд т.е. 

  10[1, ) 10 logn

n

P t t




 
  

 
, за сите [1,10)t  . (5) 

Да забележиме дека обликот (5) е општ облик на законот на 

Бенфорд, со кој е опфатена распределбата не само на првата значајна 

цифра, туку заедничката распределба на значајните цифри. Ако k-тата 

значајна цифра ја означиме со kD , тогаш општиот облик на законот 

на Бенфорд, еквивалентен на обликот (5) е следниот: 

         

1

1 1 2 2 10
1

( , ,..., ) log 1 10 ,
k

k i
k k i

i

P D d D d D d d






  
       
   

      (6) 

за 1 {1,2,3,...,9}d  , {0,1,2,3,...,9}, 2,...,jd j k  . 

Претпоставката за базна инваријантност е многу посуптилна од 

претпоставката за скаларна инваријантност, но исто така потекнува од 

универзалноста на законот. Имено, ако некој универзален закон важи за 

броевите во декаден броен систем, систем со основа 10, би требало да 

важи за броевите во систем со произволна основа b. За оваа намена ја 

означуваме со bM , -алгебрата од мантиси во систем со основа b, па за 

10b   ја добиваме -алгебрата M  дефинирана со (3). Тогаш, важат 

сите досегашни тврдења, при што во распределбата на веројатностите, 

10log  се заменува со logb . Следното тврдење ја дава врската меѓу 

базната инваријантност и законот на Бенфорд. 

Теорема 2. ([5]) Веројатносната мера P дефинирана над мерливиот 

простор ( , )bM  е базно инваријантна т.е. 

( ) ( )bm S M     1/( ) ( )mP S P S          (7) 

ако и само ако  1(1 )bP qP q    , за некој [0,1]q .      (8)
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Притоа, Pb е веројатносната распределба дефинирана со (5), каде 

што 10 се заменува со b, а 1  е Дираковата мера на множеството 

1 {1} n
nS b
   дефинирана со 1( ) 1S  , ако 1S S  и 1( ) 0S  , во 

спротивен случај. 

Од Теорема 1 и Теорема 2 може да се види дека скаларната инва-

ријантнoст ја повлекува базната инваријантност, но обратното не важи, 

имено 1  е базно, но не и скаларно инваријантна мера.  

Третиот придонес на статистичката теорија на Хил е статис-

тичкото објаснување на експериментот на Бенфорд кој се состои од 

собрани случајни податоци од случајни распределби. Хил дефинира 

случајна веројатносна мера  , мера на очекувана распределба E   на 

случајната веројатносна мера   и случајна низа од  -случајни k-

примероци, со чија помош ја моделира постапката на Бенфорд во него-

виот експеримент и покажува зошто една таква постапка води кон 

распределба дефинирана со законот на Бенфорд. 

Дефиниција 3. ([5])  Случајна веројатносна мера   е случајна промен-

лива, над разгледуваниот простор на веројатност ( , , )F P , чии вред-

ности се Борелови веројатносни мери на  и која е регуларна т.е. за 

секое Борелово множество B  , ( )B  е случајна променлива. 

Дефиниција 4. ([5])  Мерата на очекуваната распределба на случајна 

веројатносна мера   е веројатносната мера E  (на Борелови подмно-

жества од ) дефинирана со: 

 ( )( ) ( ( ))E B B    за секое Борелово множество B  , 

каде што ( )  е математичкото очекување во однос на соодветната 

веројатносна мера  .   

Дефиниција 5. ([5])  За случајна веројатносна мера   и природен број 

k, случајна низа од  -случајни k-примероци е низа од случајни 

променливи 1 2, ,...X X  над ( , , )F P  така што постои низа од независни 

и еднакво распределени случајни веројатносни мери 1 2, ,...   со иста 

распределба како   и за секој 1,2,...ј   
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(i) случајните променливи ( 1) 1,...,j k jkX X   се независни и еднакво 

распределни со распределба jP  , и 

(ii) ( 1) 1,...,j k jkX X   се независни од ( 1) 1, ,...,i i k ikX X    за i j . 

Колку и да изгледа апстрактна последната Дефиниција 5 за случај-

на низа од  -случајни k-примероци, впрочем станува збор за колекција 

од (независни) примероци со големина k, при што секој примерок 

одговара на распределба, случајно и независно избрана со помош на 

случајната веројатносна мера  . Може да се покаже дека, дури и кога 

1 2, ,...X X  не се независни и еднакво распределни случајни променливи, 

разгледуваната честота на настан во низата од  -случајни k-примероци 

сепак конвергира кон веројатност која е мера на настан според 

очекуваната распределба на  , [5]. Односно, за да ја знаеме честотата 

на настанот, треба да ја познаваме само очекуваната распределба. 

Откако ги поставивме основите на статистичката теорија на Хил, 

може да го изложиме главниот резултат во скратен облик, [7]. Проши-

рената верзија на овој резултат може да се најде во [5].  

Теорема 3. ([5]) (Логаритамско граничен закон за значајните 

цифри) Нека   е случајна веројатносна мера на ( , )M . Следните 

тврдења се еквивалентни: 

(i) Е   е скаларно инваријантна, 

(ii) Е  е базно инваријантна и безатомска на ( , )M , 

(iii) 10[1, ) 10 logn

n

Е t t




 
  

 
 за сите [1,10)t  , 

(iv) за секоја низа од  -случајни k-примероци 1 2, ,...X X , 

 1
( ) [1, ) 10

1

lim 1 log
i

n

X tnn i

t 
 

  за сите [1,10)t  .  (9) 

Притоа, безатомска веројатносна мера е онаа која не содржи атоми 

т.е. мерливи множества со позитивна мера кои не содржат помали 

множества со позитивна мера. Да забележиме дека во (iv) од Теорема 3, 

ознаката [ ]1   е индикатор функција, па во нашиот случај ( ) [1, )1
iX t   

прима вредност 1, ако ( ) [1, )iX t  , а во спротивно, прима вредност 0. 
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Последната Теорема 3 дава објаснување зошто во експериментот 

на Бенфорд,  иако некои од колекциите податоци ни приближно не го 

задоволувале законот на Бенфорд (на пример, одредени низи од брое-

ви), сепак средната вредност од честотите на појавување на првите 

значајни цифри во севкупноста од сите колекции, сепак го задоволува 

законот на Бенфорд. Имено, во низата од  -случајни k-примероци, 

само очекуваната распределба влијае на пресметките со честотите, до-

дека сите останати поединечни распределби се на некој начин неважни. 

Или како што констатира Хил, „постојат многу (природни) начини за 

избор на примерок кои водат кон логаритамска распределба“, [5].  

 На крајот, да забележиме само дека претпоставките за скаларна и 

базна инваријантност се скоро исто оправдани како и претпоставката за 

независни (и еднакво распределени) случајни променливи кај строгиот 

закон на големите броеви или централната гранична теорема - ниедни 

од овие претпоставки со сигурност не можат да се докажат дека важат, 

а сепак во многу реални примени разумно е да се претпостават, [5]. 

4. ПРИМЕНИ 

Статистичката теорија на Теодор Хил и главниот резултат даден 

со Теорема 3, оправдува многу од примените на законот на Бенфорд. 

Сепак, постојат три поголеми области на примена: дизајнирање на 

ефикасни сметачи, математичко моделирање и откривање на измами, 

[5], [7].  

При дизајнирањето на ефикасни сметачи, важно е одредувањето 

на меморијата за складирање и брзината на процесирање при правењето 

на пресметките. Така, ако распределбата на влезните податоци е 

позната, тогаш таа информација може да се искористи за дизајнирање 

на оптимален сметач во однос на таа распределба. Може да се покаже 

дека под претпоставка на логаритамски влез (влезни податоци чии 

значајни цифри пратат логаритамска распределба), системот со основа 

32b   е оптимален во однос на минимален простор за складирање, [14]. 

Од друга страна, податоците добиени од научни пресметки се 

однесуваат како случајно избрани примероци од случајни распределби, 

па според Теорема 3, овие податоци би одговарале на споменатиот 

логаритамски влез. 
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Втората поголема примена на законот на Бенфорд се основа на 

идејата дека ако одредено множество податоци го следи законот на 

Бенфорд, тогаш и математичките модели за предвидување основани на 

овие податоци исто така го следат законот на Бенфорд, [15]. На овој 

начин, познавајќи дека за одредени податоци важи законот на Бенфорд, 

може да се тестираат математичките модели. Имено, ако за предвидува-

њата не важи законот на Бенфорд, разгледуваниот модел треба да се 

отфрли и да се бара нов. 

Согледувањето дека манипулираните податоци не го следат 

законот на Бенфорд, туку само природно добиените, навестува дека 

законот на Бенфорд може да се користи за откривање на измами базира-

ни на манупилирање со нумерички податоци. Па така, законот на Бен-

форд може да се искористи и за откривање на дуплирани податоци во 

базите, како на пример повторни наплатувања. Можеби и најголемата 

слава законот на Бенфорд ја доживува со изработката на тестот за сог-

ласност со Бенфордовата распределба од страна на Нигрини, со чија 

помош се откриени финансиски измами во седум компании во Њујорк 

во 1995 година. Имено, ова расудување се заснова на откритието на 

Нигрини дека даноците, сметководствените податоци и трансакциите 

на берзата приближно го следат Бенфордовиот закон, [13].  

Во насока на откривањето на измами, забележана е примената на 

законот на Бенфорд и при откривањето на измама за време на 

претседателските избори во Иран во 2009 година, кога при пребројува-

њето на бројот на гласови, за еден од кандидатите биле пријавени број 

на гласови од избирачките места добиени со замена на првата цифра со 

поголема. Имено, статистичките анализи на бројот на гласови, основа-

ни на примена на Бенфордовите тестови за првата и втората значајна 

цифра, како и големиот број на аутлеери, покажале дека „средно силно“ 

може да се верува дека за време на изборите била направена измама  

[9]. Потоа, законот на Бенфорд во комбинација со моделот на Бениш 

(Messod D. Beneish) и Алтмановиот Z-тест помогнал и при откривање 

на финансиската измама во фабриката Тошиба во периодот 2008  2014 

година, [10]. Законот на Бенфорд е применет и при анализа на 

фотографии и проверка на нивната природност, при што добиено е дека 

обработуваните фотографии не го следат Бенфордовиот закон, [1]. Исто 

така, регресионите коефициенти во научните трудови покажуваат
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согласност со законот на Бенфорд, па во овој случај законот на Бенфорд 

може да биде искористен и за откривање на научни измами, поточно 

лажни податоци во научните трудови, [4]. 

5. ЗАКЛУЧОК 

Можеби историјата за законот на Бенфорд, од неговото открива-

ње, преку емпириските потврдувања, математичката теорија и примени-

те, изгледа како една завршена приказна, сепак вниманието кое го доби-

ва во последните години, зборува нешто сосема поинаку. Имено, во 

секое од спомнатите полиња има простор за нови истражувања, нови 

идеи, нови примени, па и нови подобри математички теории.  
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ОКАМОВОТО СЕЧИЛО НИЗ ПЕРСПЕКТИВАТА  
НА БЕЈЗОВАТА СТАТИСТИКА 

Марко Димовски 1 

 

1. ПОИМОТ – „ОКАМОВО СЕЧИЛО“ 

 „Numquam ponenda est pluralitas sine necessitate“ или „Ентитетите 
не треба да се размножуваат непотребно“ е принципот кој во четирина-
есеттиот век бил поставен од страна на англискиот францистички свеш-
теник Вилијам од Окам, кој особено се истакнувал во полето на фило-
софијата и логиката. Философскиот принцип поставен од негова страна, 
набрзо добил најразлични толкувања во разни научни области, но заед-
ничката констатација при сите цитирања на принципот е дека „објасну-
вањето на фактите не треба да се комплицира непотребно“. Поинаку 
кажано, доколку една хипотеза доволно добро го објаснува дадениот 
проблем, тогаш нема потреба од поставување на покомплексни 
хипотези. Самиот додаток „сечило“ во називот на принципот говори 
дека врз основа на овој принцип, разликувањето меѓу две хипотези ќе 
го направиме или со отстранување на непотребните претпоставки или 
со исклучување на сличните заклучоци кои произгледуваат од нив. 
Терминот „поедноставна хипотеза“ е тежок да се дефинира во секоја 
ситуација, па затоа Окамовото сечило често се применува необјективно. 
Користењето на овој евристичен пристап се покажало како ефикасна 
алатка во научните дисциплини. Иако, принципот не е цитиран експли-
цитно, сепак низ историјата се покажало дека оние кои го користеле во 
својата работа, биле поуспешни од оние кои не се служеле со Окамово-
то сечило, [1]. Алберт Ајнштајн се раководел според овој принцип при 
формулацијата на теоријата за релативноста, Макс Планк и Хајзенберг 
го користеле при развојот на квантната механика, а неговата примена се 
смета за најевидентна при прифаќањето на Коперниковата теорија за 
хелиоцентричниот Сончев систем, пред Птоломеевиот геоцентричен 
модел, според кој Сонцето и планетите се движат околу Земјата. И 
двата модели давале одлично објаснување на ретроградните орбити и 
причините поради кои Венера и Меркур никогаш не патуваат далеку од
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Сонцето, но Коперник ги отфрлил Птоломеевите екванти и формирал 
поелегантен модел, кој потоа бил прифатен пред геоцентричниот 
модел. Постојат и примери кога примената на Окамовото сечило не се 
покажала како оправдана. Познатата „Tеорема за четири бои“ од теори-
јата на графови најпрвo била „покажана“ од Алфред Кемпе. Едностав-
ниот и елегантен доказ бил прифатен и објавен во влијателни списа-
нија, но 11 години подоцна било докажано дека тој не е доволно добар, 
бидејќи Кемпе не разгледувал посложени графови при докажувањето.  

Дали Окамовото сечило сепак наоѓа примена во математиката? 
Одговорот би бил различен, во зависност од аспектот во однос на кој го 
интерпретираме овој принцип. Дали доколку две различни теории дава-
ат поинакви резултати околу исто математичко прашање, потребно е 
како точна да ја прифатиме поедноставната? Не! Но, доколку два спро-
тивставени пристапи се служат со две различни множества од аксиоми 
при доказот на едно исто тврдење, тогаш подобро е да го прифатиме 
поедноставниот пристап. Низ историјата се покажало дека математича-
рите се опседнати со едноставноста на нештата. Дејвид Хилберт се оби-
дел да ги собере сите постоечки теории во конечно и комплетно мно-
жество од аксиоми и да пронајде доказ дека овие аксиоми се конзистен-
тни. Но, не само што се покажало дека оваа задача е тешка, туку се 
покажало и дека таа е невозможна, што било потврдено со Геделовата 
теорема за некомплетност.  

Тоа што е помалку познато е дека Окамовото сечило може да се 
разгледува како последица на некои веќе поставени принципи во мате-
матиката. Токму ова ќе биде темата на овој труд, а посебен акцент ќе 
ставиме на законите кои важат во Бејзовата статистика. 

2. БЕЈЗОВАТА СТАТИСТИКА И ОКАМОВОТО СЕЧИЛО 

Во статистиката, врз основа на нашето искуство се обидуваме 
одредени податоци да ги опишеме со најразлични модели на што е 
можно посоодветен начин. Просторот од хипотези може да опфати мо-
дели кои се разликуваат според својата комплексност, која ја мериме 
според нивните степени на слобода или бројот на слободни параметри. 
Традиционалниот пристап во решавањето на овие задачи од областа на 
регресионата анализа вели дека вршиме прилагодување на параметрите
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во моделите, сè додека не направиме добро совпаѓање со даденото мно-
жество од податоци. Ваквиот пристап врши фаворизирање на моделите 
со повеќе слободни параметри, без разлика на тоа дали доволно добро 
го опишуваат вистинскиот процес од кој се генерирани податоците. Но, 
тоа не е начинот на кој работи човековиот мозок. На моделите им прис-
тапуваме од поинаква перспектива, тежнеејќи да пронајдеме баланс 
меѓу комплексноста на моделот и неговото ефикасно опишување на по-
датоците. Тогаш, нема да биде неизбежно да го одбереме најсложениот 
модел, па многу често изгледа како одлуката да ја носиме врз основа на 
Окамовото сечило. 

Пример 1 (Задача од статистичко моделирање, [5]).  Пронајди крива 
којашто најдобро ја опишува зависноста меѓу податоците од множес-
твото податоци претставено на Слика 1.а). 

 
Слика 1. Различни модели кои вршат опишување на зависноста на 

податоците од Пример 1, [5]. 
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Множеството податоци прикажано на Слика 1.а е опишано со три 
различни модели. На Слика 1.б имаме опишување со помош на линеа-
рен модел, на Слика 1.в имаме квадратен модел, додека на Слика 1.г 
зависноста меѓу податоците е опишана со полином од дванаесетти ред. 
Наједноставниот линеарен модел врши грубо опишување на податоци-
те, претставувајќи ги како шум дел од податоците коишто ние ги согле-
дуваме како сигнал. Квадратниот модел изгледа подобро, изгледа до-
волно комплексен да ја опише формата на податоците, без да изврши 
натсовпаѓање (анг. overfitting) на шумот. Најкомплексниот модел се чи-
ни дека врши натсовпаѓање на податоците, претставувајќи ги очиглед-
ните шумови како сигнали. Параметрите се прилагодени, така што кри-
вата минува низ секоја точка, што за ова множество од податоци би 
изгледало како совршено изработен модел, меѓутоа ако го гледаме про-
цесот од кој се генерирани податоците, ова би можело да нè води кон 
многу непрецизни идни предвидувања. Затоа, математичарите тежнеат 
да одберат поедноставен модел којшто врши доволно добро опишување 
на податоците, пред покомплексен модел кој врши подобри предви-
дувања на помало множество од податоци. 

Една елегантна и моќна форма на Окамовото сечило произлегува 
од Бејзовата статистика, позната како Бејзово Окамово сечило. Бејзово-
то Окамово сечило се однесува на фактот што „покомплексните“ хипо-
тези поставени за одредено множество од податоци, подложни се на ав-
томатско казнување при процесот на носењето на условните статистич-
ки заклучоци. 

Да напоменеме дека Бејзовата статистика се разликува од фрек-
венциониот пристап во тоа што поставува априорни веројатности околу 
изгледот на статистичките модели, независно од заклучоците кои ги 
имаме од дадените податоци. Во фреквенционата статистика ја корис-
тиме веројатноста само за да моделираме одредени процеси со помош 
на користење на примероци од дадено множество податоци. Додека 
резултатите од фреквенциониот пристап се конкретни – точни или 
неточни, донесени врз основа на користење на најразличнии тестови на 
значајност или интервали на доверба, во Бејзовата статистика заклучо-
кот може да биде и веројатносна распределба за параметрите донесен 
врз основа на набљудуваните податоци. 
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Постојано зборуваме за поимот „комплексност на хипотези“, но 
дали истиот може да се дефинира генерално за секоја ситуација? Во 
многуте формулации на Окамовото сечило комплексноста се мери син-
таксички. Синтаксичките мерки се однесуваат на должината на описот 
на хипотезата претставена на одреден начин или бројот на слободни 
параметри кој е потребен за да одбереме хипотеза од некое поголемо 
множество од модели. Оваа форма на Окамовото сечило се соочува со 
потешкотии при оправдувањето на мерката за комплексност. Исто така, 
не е посебно утврдено дали прифатената алтернативна мерка за доброто 
однесување на моделот е доволно добра да го надмине изборот на 
помалку комплексен модел (тежината на казнување на моделите поради 
нивната комплексност). Совпаѓањето на моделот со податоците, однос-
но опишувањето на нивната зависност е семантичка карактеристика. 
Ако комплексноста на моделот се мери синтаксички, а совпаѓањето со 
податоците е семантичка мерка, тогаш несомнено се јавува проблем 
при носењето на одлуката околу тоа кој модел би бил најсоодветен – 
поедноставен, кој добро ја опишува зависноста на податоците.  

Во Бејзовата форма на Окамовото сечило, комплексноста на моде-
лот и неговата функционалност при опишувањето на зависноста на 
податоците, се мерат семантички. Семантичката ознака на комплекс-
носта, всушност е мерка за флексибилност на моделот. Хипотезата која 
е доволно флексибилна да генерира поширок спектар на множества од 
податоци ќе ја сметаме за покомплексна. Согласно со теоремите во 
Бејзовата статистика, ваквите хипотези тежнеат да имаат помала 
апостериорна веројатност од помалку флексибилните, поедноставните 
хипотези кои го објаснуваат истото множество од податоци.  

Нека 𝐻1,𝐻2, … ,𝐻𝑛 се 𝑛 дисјунктни хипотези, чија унија го 
претставува целиот простор од елементарни настани. Нека 𝑃(𝐻𝑖|𝐼), 𝑖 =
1, … , 𝑛 е ознака за веројатноста (априорна веројатност) дека хипотезата 
𝐻𝑖, 𝑖 = 1, … ,𝑛 е точна, која сме ја утврдиле врз основа на релевантни 
априорни информации (множеството од податоци 𝐼) што ни се на рас-
полагање. Нека 𝐷 е ново множество од податоци што ни е на распо-
лагање. Нашата почетна веројатност ќе треба да ја обновиме како 

𝑃(𝐻𝑖|𝐷, 𝐼) =
𝑃(𝐷|𝐻𝑖, 𝐼) ⋅ 𝑃(𝐻𝑖|𝐼)

𝑃(𝐷|𝐼)
, 𝑖 = 1, … , 𝑛.
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Со 𝑃(𝐻𝑖|𝐷, 𝐼) ја означуваме апостериорната веројатност дека хипоте-
зата 𝐻𝑖, 𝑖 = 1, …𝑛 е точна, при дадени множества од податоци 𝐷 и 𝐼. За 
веројатноста во именителот, важи следново: 

𝑃(𝐷|𝐼) = �𝑃(𝐷|𝐻𝑖, 𝐼) ⋅ 𝑃(𝐻𝑖|𝐼)
𝑛

𝑖=1

. 

Да разгледаме случај во кој имаме само две алтернативни хипотези 𝐻1 и 
𝐻2. При априрорни веројатности за точност на овие хипотези 𝑃(𝐻1) и 
𝑃(𝐻2) соодветно, за нивните апостериорни веројатности при дадено 
множество од податоци 𝐷 ќе добиеме 

𝑃(𝐻1|𝐷) =
𝑃(𝐻1) ⋅ 𝑃(𝐷|𝐻1)

𝑃(𝐷)
 и 𝑃(𝐻2|𝐷) =

𝑃(𝐻2) ⋅ 𝑃(𝐷|𝐻2)
𝑃(𝐷)

. 

Со делење на левите и на десните страни на овие две равенства, 
соодветно, ќе го добиеме веројатностиот количник 

                                              
𝑃(𝐻1|𝐷)
𝑃(𝐻2|𝐷) =

𝑃(𝐻1) ⋅ 𝑃(𝐷|𝐻1)
𝑃(𝐻2) ⋅ 𝑃(𝐷|𝐻2).                                (1) 

Количникот 𝑃(𝐻1) 𝑃(𝐻2)⁄  од десната страна на (1) го означуваме со 𝐵1. 
Тој е мерка за тоа колку нашите субјективни априорни веројатности ја 
фаворизираат хипотезата 𝐻1 во однос на хипотезата 𝐻2. Количникот 
𝑃(𝐷|𝐻1) 𝑃(𝐷|𝐻2)⁄  го означуваме со 𝐵2. Овој количник е мерка за тоа 
колку множеството 𝐷 ја фаворизира првата хипотеза пред втората, т.е. 
колку добро хипотезата 𝐻1 ги опишува овие податоци, во споредба со 
хипотезата 𝐻2. Ако 𝐵1 е еднакво на 1, тогаш сме зеле еднакви априорни 
веројатности. Во случајот кога е поголемо од 1, тогаш имаме субјектив-
но фаворизирање на првата хипотеза, додека втората е фаворизирана 
кога овој коефициент е помал од 1. Како е ова поврзано со Окамовото 
сечило во случајот кога едната хипотеза е поедноставна? Коефициентот 
𝐵1 ни дава можност да внесеме априорна пристрасност. Ако 𝐻1 е поед-
ноставен модел, врз основа на естетика и искуство, можеме да внесеме 
пристрасност во коефициентот 𝐵1, што би значело дека 𝑃(𝐻1) > 𝑃(𝐻2). 
Во нашите намери да покажеме дека Окамовото сечило е последица на 
правилата кои важат во Бејзовата статистика, нема да имаме потреба да 
ја поставуваме оваа априорна пристрасност, бидејќи ефектот на поед-
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ноставната хипотеза автоматски ќе излезе на виделина од дефиниранос-
та на коефициентот 𝐵2. 

Поедноставните модели тежнеат да вршат попрецизни предвиду-
вања. Покомплексните модели, според нивната природа, способни се да 
направат поширок спектар на предвидувања. Без губење на општоста, 
да претпоставиме дека хипотезата 𝐻1 е поедноставна. Од Слика 2 ќе 
согледаме зошто е оправдана основната интуиција за помалата веројат-
ност на покомплексните модели. 

 

Слика 2. Доказот на хипотезите 𝐻1 и 𝐻2 претставени во однос на 
просторот од возможните множества од податоци 𝐷, [2]. 

Хоризонталната оска на Слика 2 го претставува просторот од возмож-
ните множества од податоци 𝐷. Во Бејзовата статистика, моделите се 
споредуваат според пропорцијата добиена од тоа колку добро моделите 
ја опишуваат зависноста на податоците кои ги имаме на располагање 
како производ на извршени набљудувања или експерименти. Овие 
предвидувања се квантифицираат според нормализираната веројатнос-
на распоределба на 𝐷. Веројатноста 𝑃(𝐷|𝐻𝑖), 𝑖 = 1,2 уште се нарекува 
доказ (анг. evidence) за 𝐻𝑖, 𝑖 = 1,2. Поедноставниот модел 𝐻1 врши 
предвидувања лимитирани на одреден опсег на податоци, додека 
„помоќниот“ модел 𝐻2 е поробустен односно способен е да изврши 
предвидување на поширок спектар од множества од податоци. На 
пример, за подмножеството од податоци 𝐶1 важи дека хипотезата 𝐻2 не 
врши толку добри предвидувања како поедноставната хипотеза 𝐻1. 
Тогаш, ако множеството од набљудувани податоци е одбрано од 𝐶1, ако 
сме дале еднакви априорни веројатности за двете хипотези, тогаш
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„помалку моќниот“ модел 𝐻1 ќе биде поверојатен во согласност со 
начинот на кој се носи одлуката во Бејзовата статистика. Со оглед на 
тоа што покомплексните хипотези можат да генерираат поголем спек-
тар од множества од податоци, тие задолжително мораат да им доделат 
помала веројатност на секое од нив. Ако не внесеме пристрасност во 
априорните веројатности, тогаш апостериорната веројатносна дистри-
буција на хипотезите ќе ја фаворизира поедноставната хипотеза. Па, 
така, доколку моделот 𝐻2 е покомплексен, графикот на предвидувач-
ката веројатност 𝑃(𝐷|𝐻2) ќе биде поразвлечен долж просторот од 
податоци, за разлика од оној на 𝐻1. Тогаш, ако податоците се добро 
опишани од двата модели, поедноставниот модел 𝐻1 ќе биде повероја-
тен, дури и при еднакви априорни веројатности. 

Пример 2. ([2]) Дадена е низата −1, 3, 7, 11... Кои се следните два 
броеви во оваа низа? 

Популарно размислување кое е во насока на ова прашање е дека 
членовите на низата се менуваат по принципот на аритметичката прог-
ресија со разлика 4. Како поедноставна хипотеза ќе ја одбереме хипо-
тезата која се заснова на ова размислување, односно 𝐻1-членовите на 
оваа низа се дел од аритметичка прогресија со прв член 𝑎1 и разлика 
𝑑,  𝑎𝑛 = 𝑎1 + (𝑛 − 1)𝑑. 

Втората хипотеза ќе ја сметаме за покомплексна, па дефинираме 
𝐻2 – членовите на оваа низа се менуваат така што 𝑛-тиот член се добива 
како 𝑎𝑛 = 𝑏𝑎𝑛−13 + 𝑐𝑎𝑛−12 + 𝑒, каде што непознатите коефициенти се 
дропки. Со други зборови, броевите во низата се генерираат преку куб-
на функција. 

Без никакво сомнение можеме да внесеме пристрасност во априор-
ните веројатности во корист на поедноставната хипотеза од причина 
што аритметичката прогресија се среќава многу почесто од кубната 
функција, во ваквиот тип задачи. Но, да им дадеме еднаква априорна 
веројатност и на двете хипотези. Колку добро овие два модели ги опи-
шуваат податоците? Без губење на општоста, нашата субјективна прет-
поставка е дека непознатите 𝑎1 и 𝑑, како и броителите во дропките 𝑏, 𝑐 
и 𝑒 ги одбираме од множеството {𝑥 ∈ ℤ| − 50 ≤ 𝑥 ≤ 50}, додека имени-
телите во дропките ги одбираме од множеството од првите 50 природни
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броеви. Со оглед на тоа што само за 𝑎1 = −1 и 𝑑 = 4  моделот врши 
соодветно опишување на зависноста на податоците од множеството 
𝐷 = {−1,3,7,11}, за доказот 𝑃(𝐷|𝐻1) ќе имаме: 

𝑃(𝐷|𝐻1) =
1

101
∙

1
101

≈ 10−4. 

Со решавање на системот од 3 линеарни равенки со 3 непознати 

�
−𝑏 + 𝑐 + 𝑒 = 3

27𝑏 + 9𝑐 + 𝑒 = 7
343𝑏 + 49𝑐 + 𝑒 = 11

, 

добиваме дека 𝑏 = −1 11⁄ , 𝑐 = 9 11⁄  и 𝑒 = 23 11⁄ . Па, постојат 4 
начини на кои може да се претстави коефициентот 𝑏, т.е. имаме дека 
𝑏 = −1 11⁄ = −2 22⁄ = −3 33⁄ = −4 44⁄ . Слично, постојат 4 начини за 
претставување на 𝑐 и 2 за 𝑒. Тогаш, за доказот 𝑃(𝐷|𝐻2) ќе имаме: 

𝑃(𝐷|𝐻2) =
1

101
∙

4
101

∙
1

50
∙

4
101

∙
1

50
∙

2
101

∙
1

50
≈ 2,5 ∙ 10−12. 

Ако 𝐵1 = 1, тогаш 
𝑃(𝐷|𝐻1)
𝑃(𝐷|𝐻2) ≈ 4 ∙ 107. 

Вредноста на последниот коефициент зависи од неколку априрорни 
претпоставки околу дефиниционата област на параметрите кои моравме 
да ги поставиме, бидејќи така налагаат методите во Бејзовата статисти-
ка. Во секој случај, квантитативните детали во субјективните претпос-
тавки немаат влијание врз ефектот на Бејзовото Окамово сечило. Од-
носно, покомплексниот модел претставен во хипотезата 𝐻2 е подложен 
на ефектот на Окамовото сечило, од причина што има повеќе пара-
метри. Во овој пример, работевме со четириелементно множество, а во 
задачи со повеќе податоци магнитудата на ефектот на Окамовото сечи-
ло расте, па влијанието на квантитативните детали на субјективните 
претпоставки се намалува. 

Нека 𝐻1 и 𝐻2 се два модели кои вршат подеднакво добро 
опишување на зависноста на податоци од дадено множество 𝐷, но 
втората хипотеза 𝐻2 е модел со еден параметар повеќе. Дополнителниот 
параметар да го означиме со 𝜆. Општо, ако претпоставиме дека секој од 
моделите 𝐻𝑖, 𝑖𝜖𝐼 е составен од вектор од параметри 𝑤, согласно со
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Бејзовата теорема, секој модел е дефиниран со априорни распределби 
𝑃(𝑤|𝐻𝑖), 𝑖𝜖𝐼, кои ни посочуваат какви вредности би можеле да примат 
параметрите и со множество од условни распределби (по една за секој 
параметар од 𝑤) 𝑃(𝐷|𝑤,𝐻𝑖), кои ги дефинираат предвидувањата кои 
моделот 𝐻𝑖, 𝑖𝜖𝐼 ги врши за даденото множество податоци 𝐷,[3]. Во 
нашиот случај, од Бејзовата теорема [2], [3] за апостериорната веројат-
ност на 𝜆 имаме: 

                                       𝑃(𝜆|𝐷,𝐻2) =
𝑃(𝐷|𝜆,𝐻2) ∙ 𝑃(𝜆|𝐻2)

𝑃(𝐷|𝐻2)
.                           (2) 

Бидејќи во Бејзовата статистика секогаш задаваме априрорни претпос-
тавки, ќе претпоставиме дека (𝜆|𝐻2)~𝑈[𝜆𝑚, 𝜆𝑀]. Тогаш, имаме дека 

𝑃(𝜆|𝐻2) = �
1

𝜆𝑀 − 𝜆𝑚
, 𝜆 ∈ [𝜆𝑚, 𝜆𝑀]

0, инаку
. 

Нормализирачката константа од (2) односно доказот 𝑃(𝐷|𝐻2), се прес-
метува со 

                                   𝑃(𝐷|𝐻2) = �𝑃(𝐷|𝜆,𝐻2) ∙ 𝑃(𝜆|𝐻2)𝑑𝜆.                          (3) 

Во Бејзовата статистика [2], [3] за апостериорната веројатност важи 
дека 𝑃(𝜆|𝐷,𝐻2)~𝑃(𝐷|𝜆,𝐻2) ∙ 𝑃(𝜆|𝐻2) и таа го достигнува својот макси-
мум во вредноста која ја максимизира 𝑃(𝐷|𝜆,𝐻2). Нека максимумот на 
функцијата на подобност 𝑃(𝐷|𝜆,𝐻2) се постигнува во 𝜆0 и нека 𝛿 е 
такво што (𝜆0 − 𝛿, 𝜆0 + 𝛿) е 95% интервал на доверба за 𝜆0. Тогаш, со 
користење на Лапласовиот метод [2], [3], доказот може да се апрок-
симира со висината на максимумот на подинтегралната функција 
помножена со неговата должина. Односно, 

𝑃(𝐷|𝐻2) ≈ 𝑃(𝐷|𝜆0,𝐻2) ∙ 𝑃(𝜆0|𝐻2) ∙ 𝑒−
(𝜆−𝜆0)2
2𝛿2 . 

Со замена во (3), за доказот добиваме 

𝑃(𝐷|𝐻2) ≈ �𝑃(𝐷|𝜆0,𝐻2) ∙ 𝑃(𝜆0|𝐻2) ∙ 𝑒−
(𝜆−𝜆0)2
2𝛿2 𝑑𝜆 = 

=
1

𝜆𝑀 − 𝜆𝑚
𝑃(𝐷|𝜆0,𝐻2)�𝑒−

(𝜆−𝜆0)2
2𝛿2 𝑑𝜆 =

𝛿√2𝜋
𝜆𝑀 − 𝜆𝑚

𝑃(𝐷|𝜆0,𝐻2). 

Со замена во (1) добиваме 
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𝑃(𝐻1|𝐷)
𝑃(𝐻2|𝐷)

≈
(𝜆𝑀 − 𝜆𝑚)𝑃(𝐷|𝐻1)
𝛿√2𝜋𝑃(𝐷|𝜆0,𝐻2)

. 

Овој количник ни дава два заклучоци. Првиот е дека при субјективна 
претпоставка ако двата модели прават подеднакво добри предвидувања, 
односно 𝑃(𝐷|𝐻1) ≈ 𝑃(𝐷|𝜆0,𝐻2), тогаш треба да ја прифатиме поеднос-
тавната хипотеза 𝐻1, бидејќи возможниот интервал од кој го одбираме 
𝜆 дава множител во именителот кој е поголем од 𝛿. Ова е токму ефектот 
на Окамовото сечило! 

Вториот заклучок е поинтересен. Можеме да одредиме колку точ-
но дополнителниот параметар го „казнува“ моделот. Па, во специфични 
случаи можеме да тестираме дали вреди да се воведе дополнителниот 
параметар или не. Можеме да оцениме дали предвидувањата се значи-
телно подобри по воведувањето на дополнителниот параметар и дали 
тоа е доволно за да се надмине „казната“ за користење на покомплексна 
хипотеза. 

3. ЗАКЛУЧОК 

Окамовото сечило, далеку од тоа дека е ад хок критериум, во 
многу практични ситуации во науката може да биде разгледуван како 
последица на правилата кои важат во Бејзовата статистика. Видовме 
неколку начини при кои Окамовото сечило може да се разгледа под Беј-
зови услови. При изборот на априорните веројатности на хипотезите, 
користејќи го научното искуство претпоставуваме дека поедноставните 
хипотези поверојатно ќе бидат точни, отколку покомплексните хипоте-
зи. Покажавме дека тоа е последица на фактот што покомплексните хи-
потези, односно хипотезите со повеќе прилагодливи параметри авто-
матски имаат помала апостериорна веројатност. На крајот, видовме де-
ка Окамовото сечило може да биде многу корисно при споредбата на 
моделите, при што во конкретен случај можеме да одредиме дали вклу-
чувањето на дополнителни параметри е потребно или не. 
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