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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, математичките 
концепти и структури се користат и заслужни се за развојот на скоро 
секое поле од науките. Денес математика поставува нови стандарди 
на современиот начин на живеење. Но, математиката е дисциплина 
и самата за себе, таа е најдобар пример за човечката упорност и ис-
трајност во стекнување знаења, таа е прилагодлива и има способ-
ност да ги поврзе областите кои изгледаат многу различни.     

Таа разноликост 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-популар-
ни содржини од областа на чистата и применетата математика, како 
и содржини за наставата по математика. Наменети се за наставни-
ците 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 1  

 

Првиот семинар „Математика и примени“ се одржа на 14 декем-
ври 2016 година на Институтот за математика при Природно-мате-
матичкиот факултет во Скопје, кој се организираше во чест на 70 го-
дишнината од нивното основање. Излагањата на Семинарот беа по-
делени во две секции: научно-популарна секција и секција за наста-
вата по математика. Секоја од секциите имаше по 13 предавања. Од 
двесте и педесетте учесници, најголемиот дел беа некогашни сту-
денти на ПМФ, кои се сега професори во средните и основните учи-
лишта во Р. Македонија, а присуствуваа и професори, асистенти и 
студенти по математика, физика и информатички науки од уни-
верзитетите во земјава.  

Математиката истовремено се занимава со сложеноста и еднос-
тавноста. Успева сложените појави да ги поедностави и искаже ко-
ристејќи го својот јазик, а едноставните концепти, да ги усложни за 
да ги истражи подлабоко и примени пошироко. Математиката како 
наука можеби изгледа недостапна за многумина, но презентирана 
на вистинскиот начин, таа треба да биде сфатена од пошироката 
јавност, зашто таа е јазик на нашата реалност. Нејзината логичка и 
егзактна природа, како и широката примена, може да помогнат кон 
осварување на оваа цел. 

Излагачите на научно-популарната секција на Семинарот се пот-
рудија да ни ја пренесат оваа порака, а во оваа книга се содржани 
дел од трудовите од одржаните предавања. Како прилог се додадени 
и неколку трудови од работилницата „Математиката и предвидува-
њата“ која се одржа на 11 мај 2016 година.  

Сите трудови во оваа книга имаат научно-популарен карактер од 
областа на чистата и на применетата математика.    

 
      Од уредниците  

   Скопје,  
24.07.2017  
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МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, 1 (2017), 9 − 19 

ШЕМИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТИТЕ БРОЕВИ  

Весна Целакоска-Јорданова 1 

  

Секој природен број поголем од 1 што е делив самo со 1 и сам со 
себе се вика прост број. Запишани во низа, тоа се броевите: 2, 3, 5, 7, 
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31,... Наједноставен начин за наоѓање на 
простите броеви е Ератостеновото сито (Ератостен, 276−194 година 
пред н.е.). Тоа е едноставен алгоритам којшто се состои во следното.  
Се запишува низата од природни броеви поголеми или еднакви на 
2:   

                                2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...                            (1)                                     
Прво, се пречкртуваат броевите во низата (1) што се поголеми од 2 и 
се деливи со 2 (тоа се: 4, 6, 8, 12, ...), т.е. секој втор број. Потоа, од 
преостанатите броеви во (1), го наоѓаме најмалиот број што е 
поголем од 2, т.е. бројот 3 и ги пречкртуваме сите броеви поголеми 
од 3 што се деливи со 3 (тоа се: 6, 9, 12, 15, 18,...). Ако во низата се 
испишани n  природни броеви, постапката ја продолжуваме натаму 

сé до најголемиот природен број што е помал или еднаков на n . 
Броевите што остануваат непречкртани се прости броеви (Слика 1). 

 
Слика 1. Шема на простите броеви до 100. 

До денес, не постои формула за одредување на простите броеви. 
Ниту една комбинација на алгебарски операции не го дава, на 
пример, стотиот прост број. Сепак, постојат шеми коишто даваат 
барем некакво чувство за ред меѓу простите броеви. Еден посебно
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В. Целакоска-Јорданова 

интересен пристап за разгледување на простите броеви е Уламова-
та спирала ([4, 6]). Називот доаѓа од презимето на полско-амери-
канскиот математичар Станислав Улам (1909−1984).   

1. УЛАМОВА СПИРАЛА 

Спиралата се конструира на следниов начин. Се почнува од 1. 
Потоа, до него од десната страна се пишува 2, над 2 се пишува 3, до 
3 одлево се пишува 4 (така 4 доаѓа над 1), па лево од 4 се пишува 5, 
под 5 се пишува 6, итн., како на Слика 2; така, „движејќи“ се спро-
тивно од стрелките на часовникот се пишуваат сите останати броеви 
([5]). Со сиво се обележани полињата на простите броеви. 

 

65 64 63 62 61 60 59 58 57 

66 37 36 35 34 33 32 31 56 

67 38 17 16 15 14 13 30 55 

68 39 18 5 4 3 12 29 54 

69 40 19 6 1 2 11 28 53 

70 41 20 7 8 9 10 27 52 

71 42 21 22 23 24 25 26 51 

72 43 44 45 46 47 48 49 50 

73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Слика 2. Уламова спирала на броеви до 81. 

Во врска со конструкцијата на оваа спирала постои една анегдо-
та. Во 1963 година, присуствувајќи на нечие долго и здодевно изла-
гање на научна конференција, Улам почнал да ги пишува природ-
ните броеви во спирала, онака како што ги испишавме на цртежот, 
и почнал да ги заокружува простите броеви. Изненадено забележал 
дека простите броеви се редат по прави линии или, како што рекол, 
„имаат тенденција на неслучајно појавување“. По враќањето во ла-
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Шеми за распоредување на простите броеви 

бораторијата во Лос Аламос, сакал да ја види оваа шема за повеќе 
броеви. Искористувајќи магнетна лента што ги забележувала 
првите 90 милиони прости броеви, тој и неговите соработници 
Мајрон Л. Стајн (Myron L. Stein) и Марк Б. Велс (Mark B. Wells), го 
програмирале лабораторискиот компјутер Maniac II за да ги 
прикаже простите броеви во спирала на 65000 последователни 
природни броеви, како светлечки точки во туба на осцилоскоп 
поврзана со компјутерот. Направиле фотографија и добиле 
изненадувачки образец (шара), која ги прикажувала простите 
броеви не само во дијагонални, туку и во хоризонтални и 
вертикални прави (Слика 3a.). Овие прави не се појавуваат кога 
станува збор за спирала од прости броеви на случајно одбрани при-
родни броеви (Слика 3б). 

      
              Слика 3а.                                        Слика 3б. 

Овие прави, односно полуправи, кои почнуваат од некој број и 
се или вертикални, или хоризонтални, или имаат коефициент на 
правец 1 или −1, навестуваат формули за простите броеви. Денес е 
познато дека тие најчесто можат да се опишат со помош на 

квадратни триноми во кои првиот член е 24n . До тој заклучок се 
стигнува преку табелата од разлики што се формира од почетната 
низа. На пример, една дијагонална низа ги вклучува простите 
броеви 5, 19, 41, 71 и 109. Ако на n  во трономот 24 10 5n n+ + , му 
доделиме вредности од 0 до 4, ќе ги добиеме броевите 5, 19, 41, 71 и 
109 кои се прости, но за 5n =  се добива бројот 155, кој очигледно не 
е прост. Табелата од разлики на оваа низа е: 
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В. Целакоска-Јорданова 

Низа 0 5  19  41  71  109  155 

Разлика од 
прв ред 

 14  22  30  38  46  

Разлика од 
втор ред 

  8  8  8  8   

Разлика од 
трет ред 

   0  0  0    

        Табела 1. Табела од разлики на низата 5, 19, 41, 71, 109, 155. 

Како што можеме да видиме од табелата, разликите од втор ред 
се еднакви, па ова ни кажува дека почетната низа може да се опише 
со помош на полином од втор степен. Полуправата на која ѝ 
припаѓаат овие броеви може да се опише со алгебарскиот израз  

24 10 5n n+ + . 
Но, како можеме да ги најдеме алгебраските изрази кои ќе ни 

определуваат линии од прости броеви? Прво, да забележиме 
неколку основни својства на Уламовата спирала. Неа можеме да ја 
разгледуваме како низа од квадрати сместени еден во друг, што се 
нумерирани на следниов начин: 

1) На 0n =  одговара квадратот што го содржи само 1; 
2) На 1n =  одговара квадратот што ги содржи 1,2, ..., 9. Да забе-

лежиме дека страните на овој квадрат имаат 3 елементи; 
3) На 2n =  одговара квадратот што ги содржи 1,2, ..., 25, а стра-

ните на овој квадрат имаат 5 елементи; итн. 
Тогаш страната на n -тиот квадрат има 2 1n +  елементи. Со индук-
ција по n  се покажува дека страната на ( 1n + )-виот квадрат има 
2 3n +  елементи. Навистина, ( 1n + )-виот квадрат има онолку 
елементи на една страна колку што има n -тиот квадрат и уште два 
повеќе, т.е. (2 1) 2 2 3 2( 1) 1n n n+ + = + = + + .  

Очигледно е дека n -тиот квадрат има вкупно 2(2 1)n + елементи. 

Значи, најголемиот елемент во n -тиот квадрат, т.е. елементот во 
долниот десен агол, е квадрат на непарен број и тоа на ( 1n + )-виот 
непарен број. Покрај тоа, половина од дијагоналата, т.е. полуправа-
та што ги содржи броевите 1, 9, 25, 49, 81, ... e определена со функци-
јата  

2 2( ) (2 1) 4 4 1f n n n n= + = + + ,  за секој n∈ . 

12 
 



Шеми за распоредување на простите броеви 

Слично како претходно, можеме да ја наjдеме функцијата што ја 
определува полуправата што ги содржи 1, 3, 13,  31, 57,... Да го раз-
гледаме сега ( 1n − )-виот квадрат. Најголемиот број во овој квадрат е 

2(2 1)n − , за 1,2,3,...n = . Сакаме да го добиеме најмалиот број што 

следува по 2(2 1)n −  кој лежи на полуправа што ги содржи 1,3,13, 

31,57,... Затоа, на 2(2 1)n −  треба да го додадеме бројот на елементи 

од странта на n -тиот квадрат (т.е. 2 1n + ) и да одземеме 1, т.е. 

2 2 2( ) (2 1) (2 1) 1 4 4 1 2 4 2 1g n n n n n n n n= − + + − = − + + = − + . 

Значи, броевите во полуправата што ги содржи 1, 3, 13, 31, 57,... се 
определени со 2( ) 4 2 1g n n n= − + , за секој n∈ . 

Оваа полуправа може (паралелно) да се помести со додавање 
позитивна константа на функцијата g . Ако, на пример, додадеме 2, 

ќе ја добиеме функцијата 2
1( ) 4 2 3g n n n= − + , која ни ја дава 

полуправата што ги содржи броевите 5, 15, 33, 59, 93, ... , т.е. правиме 
транслација на полуправата определена со функцијата g . Специјал-
но, со додавање на бројот 40 на функцијата g , се добива квадратен 
трином сo кој се добива една од полуправите со најгуст распоред на 
прости броеви: 

2
2 ( ) 4 2 41g n n n= − + ,  n∈ . 

Да забележиме дека оваа полуправа ќе започне од n -тиот квад-
рат така што бројот 2 ( ) ( ) 40g n g n= +  ќе лежи на истата хоризонтал-

на страна како ( )g n , т.е. од n -тиот квадрат, така што 40 2n≤ , од 

каде што добиваме дека 20n ≥ . Со други зборови, сите броеви 2 ( )g n  

за 0,1,...,19n =  не лежат на таа полуправа. 
Слично можат да се добијат и функции на други полуправи 

коишто имаат густ распоред на прости броеви. На пример, ако го 
земеме n -тиот квадрат (за кој веќе утврдивме дека има вкупно 

2(2 1)n + елементи), за да ја одредиме функцијата којашто ја опреде-

лува полуправата во која се наоѓаат 7, 21,43,73, ... од 2(2 1)n +  ќе одзе-

меме 2n . Ја добиваме функцијата 2( ) 4 2 1h n n n= + + , n∈ . Специ-

јално, со додавање на бројот 40 на функцијата h , се добива
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В. Целакоска-Јорданова 

квадратен трином сo кој исто така се добива полуправа со густ 
распоред на прости броеви. 

Една спирала може да започне и од некој друг број што не е 1. Да 
земеме, на пример, шемата да започнува со бројот 41 (Слика 4). По 
дијагоналата на оваа спирала се добива низа од 40 прости броеви 
без прекин. Тие можат да се добијат со помош на формулата 

2 + 41n n + , што е всушност, познатата Ојлерова формула за генери-
рање прости броеви. Интересно е дека од првите 2398 броеви гене-
рирани со оваа формула точно половината се прости броеви. 
Проверувајќи ги броевите помали од 10 милиони, Улам и неговите 
соработници утврдиле дека односoт меѓу простите и сложените 
броеви од оваа полуправа е 0,475. 

105 104 103 102 101 100 99 98 97 

106 77 76 75 74 73 72 71 96 

107 78 57 56 55 54 53 70 95 

108 79 58 45 44 43 52 69 94 

109 80 59 46 41 42 51 68 93 

110 81 60 47 48 49 50 67 92 

111 82 61 62 63 64 65 66 91 

112 83 84 85 86 87 88 89 90 

113 114 115 116 117 118 119 120 121 

Слика 4. Уламова спирала што започнува од 41. 

Исто така, може да се добијат 80 последователни прости броеви 
со трансформирање на Ојлеровата формула до формулата 

2 279 1601 ( 40) ( 40) 41n n n n− + = − + − + . 
Постојат и други формули што се богати со прости броеви. На 

пример, за броевите од облик 24 +170 1847n n +  односот меѓу прости-

те и сложените броеви е 0,466, додека за оние од облик 24 +4 59n n + ,
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односот е 0,437. Постојат и квадратни триноми што ретко даваат 

прости броеви. На пример, изразот 22 4 117n n+ +  води до прост број 
во само 5% од случаите.  

Улам предложил неколку проблеми за натамошно истражување. 
На пример: 

1. Постојат ли прави (полуправи) со бесконечно многу прости 
броеви? 

2. Дали распределбата на прости броеви во секој квадрант е 
иста? 

2. КЛОБЕРОВ ТРИАГОЛНИК   

Пред Улам, Американецот Лоренс М. Клобер (Laurence M. 
Klauber) во 1932 година ги претставил простите броеви меѓу природ-
ните броеви наредени во еден триаголник. Оригиналната верзија на 
овој триаголник започнува со 1 на врвот, а во секој нареден ред го 
зголемува бројот на елементи за 2, така што n -тиот ред  ги содржи 

броевите од 2( 1) 1n − +  до 2n . Слично како што Улам забележал дека 
простите броеви се поjавуваат во разни дијагонални линии, така и 
Клобер забележал дека простите броеви се специфично распореде-
ни, т.е.  дека се појавуваат на определени прави (Слика 5). 

      1       
     2 3 4      
    5 6 7 8 9     
   10 11 12 13 14 15 16    
  17 18 19 20 21 22 23 24 25   
 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36  

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 48 49 

Слика 5. Клоберов триаголник до 7n = . 

Очигледно,  во првиот ред има 1 елемент, во вториот − 3, во 
третиот − 5, итн., во i -тиот има 2 1i −  елементи. Вкупниот број еле-

менти за n редови ( 1n ≥ )  е даден со 
1

(2 1)
n

i
i

=

−∑ . Оваа формула може 

да се запише и поедноставно: 

2

1 1

( 1)(2 1) 2 2 ( 1)
2

n n

i i

n ni i n n n n n n
= =

+
− = − = ⋅ − = + − =∑ ∑ .
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Последниот елемент од n -тиот ред е 2n , додека првиот од 

истиот ред е 2( 1) 1n − + . За да ги добиеме броевите од линијата во 
средина (личи на висина спуштена од темето во 1), ќе забележиме 
дека тие се средна вредност од првиот и последниот број во n -тиот 
ред, т.е. 

2 2 2
2( 1) 1 2 2 2 1

2 2
n n n n n n+ − + − +

= = − +  . 

Значи, броевите од вертикалната линија (означена со темно сива 
боја на Слика 5) се определени со полиномот: 

 2( ) 1n n nϕ = − + , за 1n ≥ . 
Секоја вертикална линија во триаголникот може да се добие со 
поместување на средната вертикална линија налево или надесно, 
додавајќи една константа c∈  на функцијата ( )nϕ . Ако го додаде-
ме, на пример, бројот 40, ќе ја добиеме функцијата  

2
1( ) 41n n nϕ = − + , за 1n ≥ . 

Сите броеви до 40n =  се прости, но (очигледно) за 41n =  не се 
добива прост број. Сепак, се добива многу долга низа од 40 прости 
броеви. 

Има разни варијации на Клоберовиот триаголник. Може, на 
пример, да се почне од бројот 2, наместо од 1, а може да се почне и 
со три броја во првиот ред (1, 2 и 3), а потоа во секој нареден да се 
зголемуваат за 2.  

3. САКСОВА СПИРАЛА 

Во 1994 година, Роберт Сакс (Robert Sacks) дошол на идеја да ги 
претстави ненегативните цели броеви врз Архимедова спирала ([3]), 
а своите откритија ги објавил на интернет во 2003 година. Во поче-
токот на Архимедовата спирала е сместена нулата, а квадратите на 
природните броеви се наредени на една полуправа десно од нулата 
(Слика 6). Останатите броеви се разместени измеѓу. На пример, 
меѓу 1 и 4 на еднакви растојанија се сместени 2 и 3, при ротација 
обратно од стрелките на часовникот. На извесен начин, оваа дводи-
мензионална „бројна сфера“ ни открива шеми и правила на распо-
редување на броевите, заради што може да се смета како периоден 
систем на броевите. Ќе го користиме компасот за определување на 
страните во Саксовата спирала, зашто формално немаме оски. 
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                      Слика 6. Саксова спирала. 

• Исток (Е) 

Спиралата започнува и ја комплетира секоја ротација на саканата  
0°-оска. Броевите од оската се квадрати на природните броеви (и 
нулата), па формулата што ја претставува оваа оска е просто 2n . 
Низата броеви од оваа оска започнува со: 1, 4, 9, 16, 25, 36.  

• Север (N) 

Север се наоѓа на четвртина завртување од 0°-оската обратно од 
стрелките на часовникот. Формулата што ги опишува овие броеви 
на приближно 90°-оска е ( )4 1n n + . Низата започнува со: 5, 18, 39, 
68, 105, 150. 

• Запад (W) 
Запад се наоѓа на половина завртување од 0°-оската обратно од 
стрелките на часовникот. Формулата што ги опишува овие броеви 
на приближно 180°-оска се боревите од облик ( )1n n + . Низата за-
почнува со: 2, 6, 12, 20, 30, 42. 

• Југ (S) 

Југ се наоѓа на четвртина завртување од 0°-оската во насока на 
стрелките на часовникот. Формулата што ги опишува овие броеви 
на приближно 270°-оска е ( )4 1n n − . Низата започнува со: 3, 14, 33, 
60, 95, 138. 

17 
 



В. Целакоска-Јорданова 

Причината што низите на север и на југ растат двапати побрзо 
од оние на исток или на запад е тоа што секој број на север, односно 
југ, е разделен од следниот со две завртувања на спиралата.  

Со означување на простите броеви на Саксовата спирала може 
да се дојде до подлабоки сознанија за шемите на распределување на 
простите броеви, многу подлабок отколку оние од Уламовата псев-
доспирала или од Клоберовиот триаголник.  

    

Слика 7. Стрелката ги означува броевите од облик ( ) 1   41n n− + . 

Црните точки на Слика 7 ги претставуваат простите броеви, а со 
стрелка означената крива ги претставува броевите од облик 

( ) 1   41n n− + , т.е. тоа е Ојлеровата формула за генерирање прости 

броеви. Изгледа дека простите броеви се концетрираат во криви 
што се движат кон северозапад и југозапад.   

4. НАМЕСТО ЗАКЛУЧОК 

Шемите од прости броеви не се многу испитувани. Но, тие се 
значајни зашто покажуваат постоење на јасен образец кој постои 
меѓу простите броеви. Тој, пак, може да овозможи откривање на 
нови полиноми што ќе генерираат поголеми прости броеви, а тие 
можеби ќе водат до подобро разбирање на многу интерсни хипотези 
во врска со простите броеви ([1, 2]). 
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ГОЛЕМАТА ТЕОРЕМА НА ФЕРМА 

Стефан Мирчевски 1

1. ВОВЕД

Значењето на теоријата на броеви и општо, фасцинираноста со 
поимот број потекнува уште од времето на Вавилонците. Илјада 
години пред Питагора математичарите знаеле како систематски да 
ги најдат питагорините тројки, т.е. оние природни броеви , ,а b c  за 

кои важи равенството 2 2 2а b c+ = . 
Во овој труд се разгледува настан кој ја доловува матемaтиката 

од XVII век, т.е. развојот на теоријата на броеви. Целокупниот 
напредок во оваа област се поврзува со појавата на францускиот 
математичар Пјер де Ферма (Pierre de Fermat). 

Под притисок на фамилијата, Ферма морал да ја започне својата 
кариера во државните служби. Бил ефикасен државен службеник 
кој во целост ги извршувал сите должности. Во склоп со неговата 
работа, секогаш им излегувал во пресрет на луѓето и им помагал во 
решавањето на нивните проблеми. Многу брзо напредувал во 
кариерата, па станал почесен член во општествената елита и добил 
„де“ во презимето. Немал амбиции учество во политиката, работата

Тој бил роден на 20 август 1601 
година во градот Бомон де Ломањ 
(Beamount de Lomagne), недалеку 
од Тулуз. Кратко време студирал 
на универзитетот во Тулуз, но и на 
универзитетите во Орлеан и Бор-
до. Уште како студент покажувал 
големи математички способности, 
а во 1629 год. Направил реставра-
ција на делото на Аполониј, поз-
нато како „Plane loci“ (во слободен 
превод: „Значајни точки во рам-
нина“).  

Слика 1. Пјер де Ферма 
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си ја извршувал чесно, а во слободното време се занимавал со мате-
матика.  

 2. ЗАГАТКА ШТО ГО ЗБУНИЛА СВЕТОТ 

Големата теорема на Ферма (натаму ќе ја означуваме со ГТФ), 
која уште е позната и како Последната теорма на Ферма, е многу 
значаен дел од теоријата на броеви. Таа била инспирација за генера-
ции и генераици математичари, професионалци и аматери, кои се 
обидувале да го решат проблемот. Тие напори довеле до создавање 
на моќна теорија со многу длабоки и важни резултати.  

Сè започнало со преводот на Клод Баше на Диофантовата 
„Аритметика“. Ферма добил идеја токму од Баше, кој покрај тоа 
што бил лингвист, бил ум кој поставувал совршени математички 
загатки. Додека ја проучувал втората книга од Аритметиката, Ферма 
запазил многу тврдења, задачи и нивни решенија кои се поврзуваат 
со Питагорината теорема и питагорините тројки. На пример, Дио-
фант го дискутирал постоењето на некои тројки броеви кои форми-
раат правоаголни триаголници кај кои разликата на катетите x  и y  

е еднаква на 1. На пример, за 20,x = 21y =  и 29z = , важи 
2 2 220 21 29+ = . Ферма бил изненаден од бројноста и од видовите 

на веќе постоечките питагорини тројки. Бил и свесен дека векови 
претходно Евклид приложил доказ со кој потврдил дека постојат 
бесконечно многу вакви тројки. Барајќи нешто што би се допишало 
кон широката листа на питагорини тројки на Диофант, почнал да си 
игра со Питагорината равенка. Одеднаш, во еден момент на гени-
јалност, напишал равенка, слична на Питагорината равенка. Намес-
то 2 2 2x y z+ = ,  Ферма ја смислил оваа варијанта: 3 3 3x y z+ = . Со 
оваа модификација и многуте обиди за решавање, Ферма потврдил 
дека е многу тешко да се најдат два природни броја такви што 
збирот на нивните трети степени е еднаков на трет степен на некој 
природен број. Се поставило прашањето, дали со оваа мала транс-
формација, Питагорината равенка се сведува од равенка со беско-
нечно многу решенија во равенка без решенија? Ферма продолжил 
со зголемување на степените, со тоа што добивал нови равенки за 
кои повторно чувствувал дека многу тешко е да се најдат три 
природни броеви кои би ја задоволувале конкретната равенка. Во 
општа форма, равенката изгледала вака: , 3, 4,...n n nx y z n+ = =
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Ферма со сигурност тврдел, дека никаде, во целиот бесконечен уни-
верзум на броеви не може да се најде тројка броеви на Ферма. На 
маргините на Диофантовата Аритметика, тој запишал: 

„Невозможно е да се напише трет степен (куб) на некој број 
како збир од кубови на два броја или четврти степен на број како 
збир од четврти степени на два броја, или, општо, кој било број 
на степен поголем од два како збир од броеви на истиот тој 
степен.“ 

Непосредно по оваа забелешка, на маргините запишал и допол-
нителен коментар кој предизвикал вечно прогонување на сите идни 
математичари. „Имам навистина величествен доказ на оваа тео-
рема, но маргината е многу тесна за да го собере.“ 

Оваа теорема Ферма ја формулирал во 1637 година. Иако не го 
објавил доказот што „не го собирал на маргините“, сепак објавил 
доказ за 4n = . (Тоа е единствен доказ спроведен со наполно еле-
ментарни методи.) Неговиот метод е познат како метод на беско-
нечно спуштање. Идејата на доказот за постоење решенија на 
равенката 4 4 4x y z+ = , се состои во претпоставување дека равенката 

има решение за некои природни броеви 1 1 1, ,x X y Y z Z= = =  и да 

покаже дека постојат природни броеви  2 2 2, ,x X y Y z Z= = = , такви 

што 2 1Z Z< . Повторувајќи ја оваа постапка, се добива бесконечна 

опаѓачка низа од природни броеви. Бидејќи мора да постои најмало 
можно решение, се добива контрадикција.  

Скоро цели 30 години подоцна, додека ги извршувал судските 
задолженија во градот Кастр, Ферма бил во сериозно лоша здрав-
ствена состојба. На 9 јануари 1665 година ја потпишал својата пос-
ледна пресуда и три дена подоцна починал. Сè уште изолирана од 
париските школи за математичари, ГТФ била пред прагот на 
заборав. Благодарение на неговиот најстар син Самуел, денес знае-
ме нешто за големото откритие на Ферма и општо, за целиот придо-
нес во теоријата на броеви. Да не бил Самуел, енигмата позната под 
името ГТФ би исчезнала за миг, заедно со својот творец ([5]). 

Пет години Самуел ги собирал разните забелешки и писма, но и  
проучувајќи ги напишаните редови по маргините на книгата „Арит-
метика“. Забелешката за теоремата на Ферма, која стоела на самиот 
крај од оваа книга, била само едно од многуте тврдења што ги содр-
жела самата книга, па Самуел, на своја одговорност решил да ги

23 
 



С. Мирчевски 

објави забелешките во специјално издание на „Аритметика“. Во 
1670 година во Тулуз е издадена книга со наслов „Диофантовата 
аритметика со забелешки на Пјер де Ферма“. Теоремата на Ферма 
претставува проблем со голема тежина, а сепак, претставен во облик 
препознатлив дури и за дете. Во својата книга „Последен проблем“, 
Ерик Бел рекол: Цивилизацијата побрзо ќе дојде до својот крај 
отколку да се реши теоремата на Ферма. 

Овој проблем покрај математичарите, ги заинтересирал и писа-
телите. Имено, во 1958 година во приказната „Ѓаволот и Сајмон 
Флаг“ од авторот Артур Поргес, која била дел од антологијата со 
наслов „Договор со ѓаволот“, се споменува Последната теорема на 
Ферма. Всушност, се надмудруваат ѓаволот и Сајмон Флаг со поста-
вување загатка, каде што влог е душата на Сајмон Флаг или сто 
илјади долари. Се разбира, ѓаволот го изгубил облогот. 

 
3.  ОБИДИ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ НА ГТФ НИЗ ВЕКОВИТЕ  

Со текот на времето на докажување на теоремата работеле многу 
славни математичари и теоремата ја потврдиле за некои посебни 
случаи. По нешто повеќе од 100 години, во 1753 година, Ојлер го 
користел методот на бесконечно спуштање од случајот 4n = , за 
случајот 3n = . За волја на вистината, овој доказ бил дефектен, но 
тоа било забележано дури по еден век. Во што се состоел Ојлеровиот 
доказ? Ојлер претпоствил дека постои решение (x, y, z) на равенката 

3 3 3 0x y z+ + = , каде што , ,x y z  се ненулти цели броеви што се 
заемно прости и не сите позитивни ([2]). Еден од нив мора да е 
парен, додека другите два мора да се непарни броеви. Можеме да 
претпоставиме дека z  е парен. Бидејќи x  и y  се непарни, тие не 
можат да бидат еднакви, зашто кога би било x y= , тогаш би имале 

3 32x z=  што би повлекувало дека x  е парен, а тоа би противречело 
на претпоставката дека x  е непарен. Од тоа што x  и y  се непарни, 
нивниот збир и разлика се парни броеви, т.е. 

2x y u+ =  и  2x y v− = , 
при што u  и v  се ненулти заемно прости цели броеви и имаат 
различна парност (еден е парен, а другиот е непарен). Бидејќи 
x u v= +  и y u v= − , следува дека 

3 3 3 2 22 3( ) ( ) ( ) z u v u v u u v− = + + − = + , 
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а од тоа што u  и v  имаат различна парност, следува дека 2 23 u v+  е 
секогаш непарен број. Имајќи предвид дека z  е парен, имаме дека   
u  е парен, а v  е непарен број. Бидејќи u  и v  се заемно прости, 

најголемиот заеднички делител на 2u  и 2 23 u v+  е или 1 (случај А) 
или 3 (случај Б). Доказот натаму се заснова на следнава лема и од 
неа произлегува ГТФ ([6]).  

Лема. Ако заемно простите броеви u  и v  го имаат својство-

то дека бројот 2 23 u v+  е куб на цел број, тогаш постојат цели 

броеви s  и t  такви што 2 29( )u s s t= ⋅ − , 2 2 )3 (t sv t⋅ −= .  
Но, доказот на оваа лема е дефектен. Ојлер ја докажува оваа 

лема забележувајќи дека    
2 2 )3 ( 3)( 3u vu v u v= + − − −+ . 

Потоа тој пишува дека, бидејќи по услов левата страна е куб, следува 
дека и двата множители на десната страна се точни кубови. 

Поспецијално, 33 ( 3 )u v s t+ − = + − , каде што s  и t   се цели бро-
еви. (Итн.) Но, од каде следува дека:    

1) s  и t  се цели?!?   

2) 3u v+ −  и 3u v− −  (во прстенот 3 { 3 } | ,u v u vD + − ∈=  ) се 
заемно прости?!? 

(Се покажува, всушност, дека за броевите од видот 3u v+ −  не 

важи ОТАР;  на пример: (1 3)(1 )4 2 2 3+ −= − −= ⋅  а броевите  2  и 

1 3± −    се неразложливи.)  

Важен прилог во решавањето на ГТФ имала и една жена −  Софи 
Жермен (Sophie Germain, 1776-1831). Нејзината нова стратегија за 
приод кон проблемот била инспирирана од Гаус, а таа му ја опиша-
ла како општ приод кон проблемот. Нејзината цел била да 
разгледа многу случаи одеднаш. Всушност, таа разгледувала прости 
броеви p   такви што и 2 1p +  се прости. За вредности на n  еднакви 
на овие (наречени Жерменови прости броеви), таа сметала дека ќе 
има успех во докажувањето на оваа теорема. Нејзиниот метод го 
доживеал својот комплетен успех во 1825 година, благодарение на 
Густав Дирихле (1805-1859) и Адриен Мари Лежандр (1752-1833). 
Двајцата, независно еден од друг, во 1823 година, ја докажале ГТФ
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за случајот 5n = . Целиот свој доказ дека овој случај нема позитивни 
цели решенија, го базирале врз трудот на Жермен. Ако би се 
разгледувала равенката на Ферма 5 5 5x y z+ = , тогаш еден од 
броевите , ,x y z   е парен а другиот е делив со 5. Постоеле два случаи: 

првиот случај − кога бројот кој е делив со 5 е парен и вториот случај 
− кога парниот број и оној број кој е делив со 5 се различни. Првиот 
случај го докажал Дирихле, а вториот случај − Лежандр и со тоа 
доказот бил комплетиран. 

Во 1839 година, Французите направиле уште еден обид. Габриел 
Ламе (Gabriel Lamé, 1795−1870) го унапредил методот на Жермен и 

го докажал случајот 7 7 7x y z+ =  . Во исто време и Ламе и Коши 
тврделе дека имаат доказ на ГТФ, но многу брзо се покажало дека 
нивните докази се погрешни. Тоа го покажал германскиот 
математичар Кумер (Ernst Eduard Kummer, 1810-1893), кој дал 
најголем придонес кон решавањето на ГТФ сè до осумдесеттите 
години на 20-тиот век. Кумер кажал три клучни работи: 

• Единствената факторизација не е точна, во принцип, за 

pD 12
0 1 2 1... p

p pD a a r a r a r −
−= + + + +   . Тоа било потврдено во 

1971 година за 23p ≥  ([1]). 

• Единствената факторизација може да биде „спасена“ во 

pD со воведување на „идеални броеви“. 

• Со користење на единствената факторизација, ГТФ може да 
биде докажана за 100p < . 

Ќе наведеме два примера во кои е илустрирана идејата на Кумер. 

1) 2D =  , парни цели броеви. Тогаш 100 2 50 10 10= ⋅ = ⋅ , при што 
2,10,50  се прости броеви во D . 

2) { 5 | , }D a b i a b= + ∈ . Тогаш 6 2 3 (1 5 )(1 5 )i i= ⋅ = + − . Се пока-

жува дека 2,3,1 5i±  се прости броеви во D . 

Тврдењето на Кумер претставувало брилијантен пример од мате-
матичката логика, но и голем удар за сите генерации математичари. 
Надежта дека ќе се пронајде доказ на оваа теорема по доказот на 
Кумер, била сведена на минимум. Кумер успеал да ја покаже ГТФ за
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сите прости експоненти (степени) помали од 100. Очајноста кај 
математичарите наведувала на заборав за овој голем проблем.  

Но, во 1908 година германскиот математичар Паул Волфскел 
(Paul Wolfskehl, 1856-1906), дал надеж дека покрај сè, за оваа 
теорема има опстанок. Интересната приказна започнала со опседна-
тоста на Волфскел ([3]). Имено, тој бил заљубен во една преубава 
жена, чиј идентитет никогаш не бил откриен. Таа не била заинте-
ресирана за него, па тој решил да се самоубие. Волфскел бил човек 
кој до најситен детал ја испланирал својата смрт. Одредил точен 
датум и час за самоубиство и испланирал да си пука во главата 
точно на полноќ. Во остатокот од деновите кои му преостанувале, 
работел, а последниот ден напишал тестамент и писма до своите 
најблиски. Планот течел според претходно утврдената шема сè до 
последниот ден. Поради слободно време кое му останало до полноќ, 
решил за крај да прочита нешто од математичката библиотека. 
Разгледувајќи, наишол на Кумеровиот труд во кој било детално 
објаснето каде биле грешките на Коши и Ламе во доказите на ГТФ. 
Читајќи го трудот детално, забележал нешто што можело да се 
карактеризира како пропуст во логиката. Всушност, Кумер изнел 
претпоставка која не успеала да ги оправда чекорите во својот доказ. 
Волфскел се запрашал дали тој успеал да најде нешто што било 
недостаток или, пак, Кумеровата претпоставка сепак била точна. 
Постепено, истражувал еден неадекватен сегмент од доказот и 
започнал да развива свој мини-доказ со кој или ќе го потврди и 
поткрепи трудот на Кумер или целиот Кумеров труд би бил под знак 
прашалник. До рано изутрина, Волфскел успеал да го формулира 
целиот доказ со кој ја поправил грешката во трудот на Кумер. Од тој 
момент, по истекот на времето предвидено за самоубиство, матема-
тиката му ја вратила желбата за живот.  

Уште еден математичар се обидел да ја „замати“ славата на 
доказот на ГТФ. Тоа бил австриско-германскиот математичар и 
логичар Курт Гедел (Kurt Gödel, 1906 – 1978). Во својот труд околу 
оваа теорема, тој покажал дека ГТФ можеби е вистинита, но не мора 
да постои начин за нејзино докажување. Но, и покрај општиот неус-
пех кој владеел во текот на вековите и геделовото „предупредува-
ње“, дел од математичарите сепак останале приврзани кон пробле-
мот. 
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Во текот на 1954 година, случајната средба меѓу двајца мате-
матичари, подоцна и соработници, довела до голем напредок во 
доказот на Големата теорема на Ферма. Тоа била средба помеѓу Горо 
Шимура (Shimura Gorō, роден 1930) и Јутака Танијама (Yutaka 
Taniyama, 1927-1958), двајца млади математичари од Универзитетот 
во Токио. Заедно работеле на еден проблем – во врска со елиптич-
ните криви и модуларните форми. Тврделе дека секоја елиптична 
крива има единствена придружена модуларна форма. Ова твр-
дење билo насловено како хипотеза на Танијама-Шимура. Но, ни 
тие сами, а ни други, не можеле да ја докажат оваа хипотеза. Во 
есента 1984 година, на симпозиум во Шварцвалд, се дискутирало за 
напредокот во проучувањето на елиптичните криви. Еден од преда-
вачите, Герхард Фрај, немал никаква нова идеја во врска со 
решавање на поставената хипотеза, но тврдел нешто невообичаено: 
доколку некој успее да ја докаже хипотезата на Танијама-Шимура, 
тогаш би успеал во докажувањето и на ГТФ. 

Пред да ја изнесеме идејата на Фрај, ќе направиме осврт на 
диофантовата равенка. Имено, преку геометриско претставување ќе 
ги најдеме сите цели броеви, кои се решенија на равенката 

2 2 2x y z+ = . Ако ја поделиме равенката  2 2 2x y z+ =  (од двете стра-

ни) со 2z , ќе добиеме 
2 2

1
x y
z z

+ =   
   
   

. Решавањето на равенката 

2 2 2x y z+ =  во множеството цели броеви е исто што и решавање на 

равенката 2 2 1u v+ =  во множеството рационални броеви. Геометри-
ски тоа значи да се најдат сите точки со рационални координати, 
таканаречени рационални точки, кои лежат на единична кружница 
([4]). Нека е дадена една фиксна точка, на пример ( 1, 0)P − , на 
единична кружница. Ако ( , )Q a b е произволна точка, тогаш правата 
повлечена од точката ( 1, 0)P −  до точката ( , )Q a b , има коефициент 
рационален број и тој е / ( 1)b a +  (Слика2). Обратно, секоја права 
низ ( 1, 0)−  ја сече кружницата во друга точка ( , )a b . За да ги најдеме 
сите рационални точки на кружницата, треба да ги најдеме пресе-
ците на сите прави PQ  ( ( 1, 0)P − ) со кружницата, при што коефици-
ентот на правецот на секоја од правите да биде рационален број t  
(Слика 2). 
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Слика 2. Единична кружница со произволна точка P. 

На тој начин може да се реши 2 2 1u v+ =  и ( 1)v t u= + , истовремено 

за u  и v  и добиваме 
2

2
(1 )
(1 )

t
u

t
−

=
+

, 2
2

(1 )
t

v
t

=
+

. Ако ставиме 
m

t
n

= , ќе 

најдеме цели решенија за равенката 2 2 2x y z+ =  и тоа 2 2x n m= − , 

2y nm= , 2 2z n m= +  ([5]). 
Кога Фрај започнал со полемика, најпрво го поставил концептот 

на равенката на Ферма: 

, 3, 4,...n n nx y z n+ = =   

ГТФ тврди дека не постојат позитивни целобројни решенија, но 
Фрај се обидувал да воочи што би се случило доколку оваа теорема 
не би била вистинита, т.е. кога би постоело најмалку едно решение. 
Тргнувајќи од идејата за хипотетички решенија, ги вовел следните 
ознаки: 

N N NA B C+ =   

Со оваа трансформација, Фрај направил ригорозна математичка 
постапка, со која го променил изгледот на равенката, но не и интег-
ритетот. Во неколку чекори, била изведена следната релација: 

                   2 3 2( )N N N Ny x A B x A B= + − −                (2) 
Членовите на симпозиумот не биле многу воодушевени од 

ваквиот облик на равенката, иако како последица на хипотетичките 
решенија доколку постои решение за равенката на Ферма и ако била 
ГТФ е невистината, тогаш преуредената равенка исто така би 
постоела. 
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Со равенката (2), Фрај претставил равенка на елиптична крива, 
во нестандарден облик (многу посложен). Во општ облик, елиптич-
на крива изгледа вака:  

2 3 2y x ax bx c= + + +   
Со воведување смена:  

, 0,N N N Na A B b c A B= − = = −   
полесно би се препознала елиптичната природа на равенката на 
Фрај. Презапишувајќи ја равенката на Ферма во елиптичен облик, 
Фрај ја поврзал ГТФ со хипотезата на Танијама-Шимура. 

4. ДОКАЗ НА ГТФ  

Кога имал само 10 години, Ендру Вајлс (Andrew Wiles,1953) бил 
фасциниран од математиката. „Обожавав да решавам математич-
ки проблеми. Но, најдобриот проблем кој сум го сретнал, го 
открив во својата локална библиотека.“ 

          

                 Слика 3. Ендру Вајлс 

И покрај многуте обиди за докажување, Вајлс успеал да испише 
еден голем куп хартија, но залудно. А тогаш: 

„Беше тоа една вечер, крајот на летото 1986 година, кога бев 
на гости кај пријател. Пиевме чај. Сосема случајно, низ разговор, 
тој ми кажа дека Кен Рибет ја докажал врската помеѓу хипоте-
зата на Танијама-Шимура и ГТФ (т.е. дека кривата на Фрај не 
може да се параметризира со модуларни функции). Бев многу 
возбуден. Од тој момент, знаев едно, доколку сакам да ја докажам

Станувало збор за книгата Пос-

ледниот проблем од Ерик Бел, 
книга која ја скицирала мате-
матиката од 17 век. Првиот 
впечаток на Вајлс за ГТФ бил: 
„Изгледаше толку едностав-
на, a сепак сите големи мате-
матичари не успеале да ја до-
кажат. Тука беше поставен 
проблем што и јас, десетгоди-
шен ученик можев да го разбе-
рам. Од тој момент, решив да 
не ја напуштам, сè додека не 
ја докажам.“ 

 

30 
 



Големата теорема на Ферма 

 ГТФ, морам прво да ја докажам хипотезата. Знаев дека морам да 
работам, дека морам да ја докажам хипотезата на Танијама-
Шимура.“ 

По докторирањето кај професорот Џон Коутс на Кембриџ, Вајлс 
станал професор на Универзитетот Принстон. Благодарение на 
насочувањето од професорот Коутс, Вајлс знаел за елиптичните 
криви повеќе од кој било, но сепак постоел ризик при обидот за 
докажување. Многу математичари, вклучувајќи го и Џон Коутс, 
сметале дека обидите за докажување на оваа теорема, биле само 
една бескорисна авантура. По седум години напорна работа, на 23 
јуни 1993 година, Ендру Вајлс го објавил својот доказ на ГТФ. За 
многу професионални математичари, доказот на хипотезата на 
Танијама-Шимура бил позначаен, бидејќи се поврзувал со уште 
многу други теореми. Конечно, по рецензијата на Ричард Тејлор и 
Џон Коутс и исправката на пронајдената грешка во првичниот до-
каз, неговиот труд бил објавен во списанието „Annals of Mathe-
matics“ во мајското издание од 1995 година. 

4. ПРИМЕНА НА ГОЛЕМАТА ТЕОРЕМА НА ФЕРМА 

Големата теорема на Ферма наоѓа примена и денес. Нејзиното 
суштинско значење ќе го илустрираме преку следниот пример. 

Дадена е функцијата 
1803664 2298565 2301505

( )
1 1803664 1 2298565 1 2301505

f x
x x x

= + −
+ + +

. 

Докажи дека (16) (0) 0f ≠ . Диференцирајќи ја функцијата, добиваме 

17 17 17
(16)

17 17 17
1803664 2298565 2301505

( ) 16!
(1 1803664 ) (1 2298565 ) (1 2301505 )

f x
x x x

= ⋅ + −
+ + +

 
 
 

. 

За 0x =  добиваме   

(16) 17 17 1716! 1803664 2298565 2301505(0)f ⋅ + − =   . 

Имајќи ја предвид Големата теорема на Ферма, изразот не е еднаков 
на 0 ([5]).
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ЛАМБЕРТОВА ФУНКЦИЈА – ГРАФИК, ПРЕСМЕТКИ И ПРИМЕНА 

Емилија Целакоска 1 

1. ВОВЕД

Математичарите поретко слушнале за Јохан Хајнрих Ламберт 
(1728–1777) бидејќи неговиот придонес во науката е универзален. 
Сепак, сите негови придонеси се базирани и мотивирани од матема-
тиката. Името Ламбертова функција е дадено во чест на овој 
научник дури во раните 80-ти години од XX век, кога во софтвер-
скиот пакет Maple дошла потребата таа да се именува. Потребата за 
именување на функцијата воопшто не е случајна. Имено, професо-
рот Роберт Корлес од Одделот за применета математика на Универ-
зитетот на Западен Онтарио заедно со своите соработници за Maple-
овиот Computer algebra system, поминал долги часови рачно прелис-
тувајќи книги и списанија од применетата математика во библиоте-
ката (да се потсетиме дека тогаш електронските книги и списанија 
биле реткост, а интернет немало), при што откриле дека истата неи-
менувана функција се појавува во литературата премногу пати за да 
се игнорира. Всушност, во сите науки кои ја применуваат математи-
ката проблемите често се моделираат по принцип на повторувачка 
појава, односно врз база на итерација на елементарен процес.  На-
чинот на формулирање на овие проблеми се состои во поставување 
равенки или диференцијални равенки кои многу често ги вклучува-
ат трансцендентните експоненцијална или логаритамска функција. 
Познатиот број е најчесто е нивна основа. Токму Ламбертовата 
функција W(x), за x од множеството реални броеви, дефинирана 
имплицитно преку инверзијата на функцијата f(x) = xex, дава затво-
рен облик на решенијата на наведените проблеми во природните, 
општествените и инженерските науки ([5]).  

2. ГРАФИЧКИ ПРЕТСТАВУВАЊА НА
ЛАМБЕРОВАТА ФУНКЦИЈА

Функцијата  f(x) = xex е немонотона, односно е монотона по дело-
ви и има минимум во точката (−1, −1/е). Ова значи дека Ламбертова-
та функција, како нејзина инверзија, не е вистинска функција бидеј-
ќи е повеќевредносна. Затоа таа се дели на две функции, наречени
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гранки на Ламбертовата функција. Двете гранки се несиметрични, 
немаат ни осна, ни централна симетрија, па затоа Ламбертовата 
функција е згодна како прв, најлесен пример за изучување на функ-
ции со нетривијално разгранување. Гранките на реалниот домен се 
нарекуваат главна гранка (полната линија на цртеж 1 лево) и нега-
тивна гранка (испрекинатата линија на цртеж 1 лево). Главната 
гранка се означува со W0(x), а негативната се означува со W−1(x). 
Дефинирачката равенка за Ламбертовата функција е x = W(x)еW(x).  
Решенијата на x = W(x)еW(x) се такви што за x ≥ 0 има единствено 
решение, за  −1/е  ≤  x < 0 има две решенија, а за сите x < −1/е, нема 
решение. 

 

        
Цртеж 1. Лево: Ламбертовата функција на реалниот домен.  
Едната гранка е означена со испрекината линија, а другата 
– со полна линија ([11]).   
Десно: Двојна вредност, на пример за x = –0.2 ([10]). 

  
Во множеството на комплексни броеви (по домен и опсег), гра-

фичкиот приказ е тридимензионален и уште поинтересен. Површи-
ната одлево на цртежот 2 го прикажува реалниот дел од Ламберто-
вата функција, а површината оддесно − имагинарниот дел за вред-
ности на комплексната рамнина, блиску до комплексната нула. Бе-
лата линија на површините е проекција на реалната оска – линијата 
по која броевите имаат имагинарен дел 0. Шпицот на реалната 
површина и прекинот кај имагинарната површина е за  x = −1/е.

34 
 



Ламбертова функција... 

 
Цртeж 2. Цртежот е од визуелизациите [15].  
Доменот и опсегот е множеството на комплексни броеви.  
Лево е прикажана реалната компонента, а десно е  
прикажана имагинарната компонента од вредностите. 
 

За даден комлексен број z, равенката z = W(z)еW(z) има решенија во 
пребројлив број  гранки означени со Wk(z) каде што k е цел број. На 
Цртеж 3, за различни k и z, се дадени проекциите на гранките во 
комплексната рамнина. 
 

 
Цртеж 3. Wk(z) проектирани на комплексната рамнина. Црната 
                     точка одговара на црната точка од цртеж 1 лево ([7]).  

 
Линиите отворени оддесно неслучајно потсетуваат на кривата 

квадратрикса позната уште од античка Грција, првата крива за која 
било потребно повеќе од само шестар и линијар за да се конструира. 
Оваа крива била прилично популарна во антиката заради нејзината 
корисност за проблемите на трисекција на агол и мерење квадра-
тура на круг. Денес квадратриксата е попозната како график на 
функцијата y = x ctg(x). Да ја видиме нејзината поврзаност со Лам-
бертовата функција.  За z = W(z)еW(z) да ја направиме следната заме-
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на, w = W(z). Тогаш може да се запише z = wеw. Ако направиме 
претставување w = ξ + iη и z = x + iy,  каде што i е имагинарната 
единица, добиваме 

x = eξ (ξ cosη – η sinη), 
y = eξ (η cosη + ξ sinη). 

За y = 0 имаме η = 0 или ξ = –ηctg η. За ξ cosη – η sinη < 0, ги добива-
ме сите негативни реални вредности на z-оската. Ги означуваме 
областите во w-рамнината со  цели броеви, како на цртеж 4 и k-тата 
гранка на Ламбертовата функција која зема вредности во областа k е 
означена со Wk(z). Главната гранка е означена со k = 0. Хоризонтал-
ните асимптоти на гранките ја сечат η оската во целите множители 
на π. Кривата која ја разделува главната гранка W

0
(z) од W1(z) и 

W−1(z)  e {–ηctg η + iη; –π < η < π} заедно со –1, т.е. едноставно (–∞,–
1]. Кривите кои ги разделуваат останатите гранки се {–ηctg η + iη; –
2kπ < ±η < (2k + 1)π}, k=1,2,… . Овие две множества формираат 
квадратрикса, без деловите кои одговараат на интервалите (2k – 1)π 
< ±η < 2kπ. 

 

 
Цртeж 4. Областите на гранките на W(x). ([6]) 

3. ПРЕСМЕТКИ ВО ВРСКА СО ЛАМБЕРТОВАТА ФУНКЦИЈА 
 

Појавата на Ламбертовата функција е историски документирана 
во 1758 г., кога во списанието Acta Helvetica Јохан Хајнрих Ламберт 
објавил решение на равенката xm + px = q во облик на ред. Методот
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со кој Ламберт пристапил кон решавањето го заинтересирало него-
виот современик, познатиот математичар Леонард Ојлер. Методот е 
таков што е основа за подоцнежната теорема на Лагранж за инвер-
зија на редови, за која кон крајот на 18-ти век Ханс Хајнрих Борман 
дал обопштување, денес познато како формула на Лагранж-Борман. 
Уредниците на Acta Helvetica, пак, според искажувањето на Лам-
берт во писмата до Ојлер, му скратиле еден доказ за попрост случај, 
а тој ги загубил белешките. Обидувајќи се да го изведе одново, 
стасал многу блиску до Лагранжовата теорема за инверзија. Од 
друга страна, Ојлер, запишувајќи го триномот на Ламберт во поина-
ков облик,  имено xα − xβ = (α − β)vxα+β  со замените x−β наместо x и m 
= αβ,  q =(α − β)v, дошол до решение во облик на ред, со кој за спе-
цијалниот случај α = β  добил решение на трaнсцендентната равенка 
x ln x = v. Во тоа решение е документирано најраното појавување на 
редот за функцијата W.  

Да разгледаме како се пресметува вредност на функцијата и како 
се користи. Графикот на W(x) (и во реалниот и во комплексниот 
случај) е секако корисна алатка во проценката на одредена вредност 
на функцијата за даден аргумент, но аналитичкото пресметување не 
е очигледно заради имплицитноста на дефинирањето на функ-
цијата. Прво, да разгледаме едноставни случаи. Некои од поочи-
гледните вредности на Ламбертовата функција се: W(−1/e) = −1, 
W(0) = 0, W(e) = 1, W(2e²) = 2, W((−1/2) ln 2) = −ln 2. Вредноста на 
W(1), позната како Омега константа, има приближна вредност 
0.567143. Така, W(1) e „приближен“ роднина на златниот пресек φ , 
бидејќи 1/φ  е решение на 1/x = 1 + x, а W(1) е решение на 1/x = ex, 
при што, да се потсетиме, 1 + x е апроксимација за ex. 

Како да се пресмета W(x) за произволен реален број x? Еден 
начин ([8]), според Лагранжовата теорема за инверзија е да се прес-
метува според развојот во Тејлоров ред   

n
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n
nxW ∑

∞

=

−−
=

1

1

!
)()(0 , 

кој има радиус на конвергенција од 1/е. Бидејќи именителот со 
факториел брзо расте, згодно е редот да се запише рекурзивно од 

облик n

n
n xcxW ∑

∞

=
=

1
)( , за 

2

1 11,
1

n

n n
nc c c

n

−

−
 = = − − 

, за секој 2n ≥ . 

Тестот за оваа нумеричка шема на повеќе членови, на пример 150 –
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што е поприлично, со оглед дека |x| ≤ 1/е, за, на пример, x = (−1/2) ln 
2 ≈ −0.3465736, дава парцијална сума S = −0.69314684, која се разлику-
ва од точната вредност на −ln 2 за 0.0000003. За |x| < 1/е, употребата 
на редот е сосема оправдана. Ако, пак, |x| > 1/е, една можност за 

пресметка е редот )(
)(ln

)1()ln(lnln)(
1

xa
x

xxxW n
n

n

n

∑
∞

=

−+−= , каде што 

an(x) е една специфична алтернативна сума, која содржи Стирлин-
гови броеви од прв вид S(p,q) (кои го покажуваат бројот на  пермута-
циите на p елементи со q дисјунктни циклуси; на пример: S(3,1) = 2, 
односно двете пермутации со еден дисјунктен циклус се 312=(132) и 

231=(123)), т.е. ( )∑
=

+−−=
n

m

m
m

n mnnS
m

xxa
1

)1,(
!

)ln(ln)1()( . Истата фор-

мула може да се користи и за гранките Wk на Ламбертовата функци-
ја [6], каде што логаритмите се повеќевредносни, односно со lnk x = 
ln x + 2πik е означена k-тата логаритамска гранка. Оваа опција е, 
јасно, непрактична и затоа е подобро да се определи позгодна нуме-
ричка постапка.  

Еден нумерички метод за наоѓање нули е познатиот Њутнов 
метод, кој може да се примени за функцијата g(y) = yey − x. Притоа 
се става W(x) = y и се решава yey = x: aпроксимираме за y во g(y) = 0, 

со што се добива 
1)(

)( 2

1 +
+

=
′

−=
−

+
n

y
n

n

n
nn y

xey
yg
yg

yy
n
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пресметка. Њутновиот метод е лесен, но поспор од Халеевиот, 

22
))(2(

)1()(2
)(

)(
)(

1

)(
)(

1

+
−+

−+

−
=

′
′′

⋅
′

−

′
−=+

n

y
nny

n

y
n

n

n

n

n

n

n

nn

y
xeyy

ey

xey

yg
yg

yg
yg

yg
yg

yy
n

n

n

. Затоа 

во софтверите Халеевиот метод е избран за пресметки на реалните 
вредности за Ламбертовата функција.  

Со оглед дека има опции за одлична точност на нумеричките 
методи за пресметка на вредности на Ламбертовата функција [9], од 
математичка и применета гледна точка таа е интересна со нејзиното 
вклучување во проблеми кои бараат решение преку инверзија. На 
пример, за функцијата A(x) дефинирана со x = 2A(x) + ln(A(x)), 
имаме ex = A(x)e2A(x), т.е. 2ex = 2A(x)e2A(x) од што 2A(x) = W(2еx), па 

)2(
2
1)( xeWxA = . Еве и друг пример: да ја разгледаме функцијата

38 
 



Ламбертова функција... 

B(x) дефинирана со x = B(x)B(x). Тогаш, ln(x) = B(x) ln B(x), односно  
ln(x) = elnB(x) ln B(x) од што имаме ln B(x) = W(ln x), па B(x) = еW(ln x). 
Еве и подиректен пример: Да се реши равенката 3x = 7x + 2. За по-
лесно снаоѓање со слободниот член ставаме смена t = − x − 2/7, па 
равенката станува t⋅3t = (−1/7)⋅3(−2/7). Сега, лесно може да се види  
дека t = W((−1/7)⋅3(−2/7) ln 3) / ln 3. 

Многумина нема да се изненадат дека Ламбертовата функција 
лесно се диференцира (всушност со имлицитно диференцирање) и 

се добива 
W

eW
W

+
=′

−

1
, без −1/е каде што не е диференцијабилна. Но, 

секако е изненадувачки што функции кои ја содржат може да се 
интегрираат. Имаме: 

CexWxWdxxW xW ++−=∫ )(2 )1)()(()( ,  

CexWxWdxxxW xW ++−=∫ )(22 )1)(2)(1)(2(
8
1)( ,  

а се користат и идентитетите ∫ −=
e

edxxW
0

1)(   и π22)(
∫
∞

=
0

dx
xx
xW . 

4. ПРИМЕНА НА ЛАМБЕРТОВАТА ФУНКЦИЈА 
 

Во науката и техниката се среќаваат ситуации кои го наведуваат 
истражувачот математички да ги моделира со итерирано „експонен-
цирање“, таканаречено тетрација. Во овој вид проблеми, од важна 
помош во доведувањето до затворен облик на решението е токму 
Ламбертовата функција. Тетрацијата наречена „кула од степени“ е 

функцијата 
⋅⋅⋅

= xxxy . На прв поглед, изгледа дека за x > 1, вреднос-
тите за y се бесконечни. Но, се покажува дека оваа функција може 
да се запише во затворен облик со помош на Ламбертовата 
функција, а вредностите се конечни и за некои x > 1. Имено, 
споменатата тетрација може да се запише како итеративна низа 

ny
n xyxy == +11 , , за која Ојлер всушност добил резултат дека кон-

вергира за e−e < x < e1/e   (десната страна изнесува приближно 1.445). 

Со неколку смени, излегува дека 
x

xWy
ln

)ln(
−
−= . Овој затворен облик 

на тетрацијата има примена кај фракталите (интересни разгледува-
ња има во [16] и [17]). 
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Во врска со тетрациите се итерираните експоненцијали и 
логаритми. Се покажува дека, зависно од тоа дали |W(x)|< 1 или 
|W(x)|> 1, може да се запише  

.....
ln

ln
ln)(

x
x

xxW =  или 

....
exp

exp
exp

)(

x
x

x
xxW =  

соодветно, каде што exp x значи еx. Овие формули се откриени 

природно, само преку записите 
)(

ln)(
xW

xxW =  и 
)(exp

)(
xW

xxW = .  

Чест пример во науките е диференцијалната равенка со аргумент 
на одложување (delay differential equations, DDE) ([2]). Овие равенки 
ги проучувал Лаплас, заедно со маркизот Кондорсè. Во своите 
истражувања тие имаат допирни точки со диференцијалните 
равенки со кои се занимавале Ојлер и Ламберт, но всушност тие 
допирни точки се откриле два века подоцна ([12]). Наједноставниот 
облик на диференцијална равенка со аргумент на одложување е 

)( txAyy −=′ . Ако претпоставиме решение од облик xeλ  тогаш 

tAteAe tt =⇔=− − λλ λλ 0 , па )(tAWt =λ , т.е. решението е 

x
t
tAW

Cexy
)(

)( =  . Во [1] е пронајден начин на преоѓање од обични кон 
диференцијални равеки со аргумент на одложување со помош на 
концептот на Ламбертовата функција. 

Во физиката, Ламбертовата функција се применува во оптиката, 
електромагнетизмот, физиката на мали честички, општата релатив-
ност и геофизиката. Познати се Виновиот закон за радијација на 
црно тело, добиен со наоѓање на максимуми на функцијата од бра-
новите должини според Планковиот спектрален закон. Во решени-
ето фигурира Ламбертовата функција ([14]). Потоа, во проблемите 
на полиња на кондензатори се јавуваат равенства меѓу полиномна и 
експоненцијална функција, типично за користење на Ламбертовата 
функција ([12]). Исто така, таа се користи во барањето аналитичко 
решение на равенката на Хаисински од областа на проблемите на 
акцелераторите на честички, со цел да се добие лонгитудинална 
распределба на електроните во кружен акцелератор. Понатаму, спо-
ред Шварцшилдовото решение и решението за Шварцшилдов хори-
зонт во општата релативност, со помош на Ламбертовата функција 
може да се добие закон за деформација околу масивното тело во
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затворен облик ([4]). Во проблемите на тек на флуид низ порозен 
медиум, се користат двете гранки W

0
 и W−1 на Ламбертовата функ-

ција, зависно од стабилноста на системот. Во акустиката, Ламберто-
вата функција има улога во фреквенциското разложување за пре-
познавање на звук. Во квантната оптика има улога за конструкција-
та на инструментот наречен Зиманов успорувач кој мора да произ-
веде оптимално магнетно поле во методите за заробување на атоми 
со ласерски зрак. Ламбертовата функција се појавува и во квантно-

механичкиот потенцијал  
0

/1 ( )x

VV
W e σ−=

+
. 

Во електрониката, Ламбертовата функција има улога во нумерич-
ките методи за изразување на обопштен облик на равенка за опишу-
вање на Гаусовиот шум. Исто така во електрониката е важна во 
моделирањето на диодно коло. Во 3Д невровизуелизацијата (neuro-
imaging) Ламбертовата функција се користи во функцијата која го 
поврзува мозочниот проток на крв со промените во примањето на 
кислород. Во биохемијата, Ламбертовата функција се користи за 
опишување на ензимската кинетика во временско-зависен облик, 
односно со примена на диференцијалните равенки со аргумент на 
одложување ([5]).  

Во [3] е објавен метод со кој битно се олеснува постапката од 
имплицитна во експлицитно аналитичко решение на равенките кои 
ги моделираат проблемите за дефекти и критична дебелина на 
кристалите: Ламбертовата функција ја опишува критичната криви-
на на бараната дебелина на кристалите.  Во проблемите од областа 
на хемиското инженерство, аналогно, таа се користи за определува-
ње на дебелината на стаклениот јаглерод за суперкондензатор.  

Благодарение на употребата на Ламбертовата функција во геофи-
зиката е најден попрецизен и експлицитен алгоритам за нелине-
арен систем поврзан со проблемот на формирање на електромагнет-
ни и диелектрични снопови во бушотините ([13]).  

Во градежништвото се користат истите методи од графови (дрва) 
кои се користат и во информатичките науки, за пресметка на растот 
на пукнатини и фрактури во градбите и законот е изразен преку 
Ламбертовата функција.  

Во хидрауличното инженерство позната е Колбруковата формула 
за триењето на флуид низ цевки. Со трансформација на формулата 
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преку Ламбертовата функција и користејќи ги нумеричките методи 
дизајнирани за неа, пресметките стануваат попрецизни.  

Листата не е исцрпена со наведените примени, вклучувајќи ги и 
примените подетално опишани во наведената литература  и сигурно 
е интересно секое ново појавување на област во науката која ја 
користи Ламбертовата функција. 
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МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ НА ФРАНЦУСКИОТ ПАРАДОКС 

Кристина Новковска 1 
Марко Димовски 2 

    Причините за појавување на кардиоваскуларните болести кај лу-

ѓето претставуваат плодна тема на разговор во секојдневниот живот. 

Но, уште поинтересна е потрагата по причините кои може да дове-

дат до намалување на веројатноста да заболиме од наведениот тип 

болести. Честопати сме се сретнале со најразни статии во кои вино-

то е наведено како причина за намалување на ризикот од срцеви 

заболувања, но логично е да се запрашаме дали консумацијата на 

вино може да предизвика друг вид болести во човековото тело? 

Токму прашањето за тоа колкаво количество вино би требало да се 

консумира секој ден без да се загрози сопственото здравје е главна 

тема на овој труд. Врз основа на различни епидемиолошки истражу-

вања, создаден е терминот „француски парадокс“, кој ќе биде дефи-

ниран во продолжение, а потоа ќе биде моделиран на веројатносен 

математички начин со цел да се добие одговор на разгледуваниот 

проблем. 

1. ДЕФИНИРАЊЕ НА ТЕРМИНОТ ФРАНЦУСКИ ПАРАДОКС

Француски парадокс како термин се сретнува во неколку епиде-

миолошки истражувања ([4]), на тема корелирање на степенот на 

кардио-васкуларни заболувања во однос на културата на исхрана во 

различни земји во светот. Медицински е докажано дека хранењето 

со производи богати со заситени масти од типот на млечни произво-

ди, јајца или црвено месо,  предизвикуваат затнување на крвните са-

дови со што се отежнува работата на срцето и белите дробови. Па, 

ваквиот начин на исхрана може да предизвика најразни срцеви и 

белодорбни заболувања. Резултатите од истражувањата по ова пра-

шање на територијата на Франција се покажале парадоксални, од-

носно тие биле контрадикторни во однос на утврдените медицински 

констатации. Широката употреба на путерот при секојдневното 

приготвување на храната како и високо развиената индустрија на 

производство на најразлични видови сирење, не само што ги прави 

Французите големи гурмани кога е во прашање храната, туку води 

кон заклучок дека француската култура на исхрана вклучува секој-
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дневно внесување храна збогатена со високо заситени масти. Сог-

ласно со медицинските констатации се очекува дека ваквиот стил на 

исхрана би предизвикал висока стапка на заболени од кардиоваску-

ларни болести, како и голема стапка на смртност. Сепак, епидемио-

лошките истражувања не ја потврдуваат оваа хипотеза.   

    Со податоците добиени во проектот „MONICA“ (објавени во [4]), 

кој претставува светски систем за мониторинг на кардиоваскулар-

ните заболувања организиран од Светската здравствена организа-

ција (WHO) во 1992 година, претставена е корелацијата меѓу култу-

рата на исхрана во различни земји, односно на секојдневното коли-

чество внесени заситени масти и стапката на смртност од кардио-

васкуларни болести (Слика 1.). Од Слика 1, лесно може да се забеле-

жи дека таа корелација е правопропорционална и повеќето земји се 

наоѓаат блиску до правата на регресија, но тоа не е случајот и со 

Франција. Резултатите од ова истражување биле доволна причина 

да се создаде терминот „францускиот парадокс“. Ситуацијата е уште 

повеќе парадоксална ако се земе предвид дека и другите фактори 

кои придонесуваат за појавување кардиоваскуларни болести како 

што се високиот крвен притисок, пушењето цигари или индексот на 

телесна маса, воопшто не се ретки во Франција, споредено со оста-

натите земји слични на неа.  Тешко било да се даде соодветно објас-

нување за оваа појава во Франција, меѓутоа со помош на поната-

мошни истражувања била поставена најверојатната причина која 

води до појавувањето на овој парадокс. Секојдневната консумација 

на вино! 

1.1. ЦРВЕНОТО ВИНО КАКО ЕДНА ОД ПРИЧИНИТЕ  

ЗА ФРАНЦУСКИОТ ПАРАДОКС 

    Навиките во исхраната кои спречуваат кардиоваскуларни болести 

се разликуваат во различни региони на Франција, но еден факт е 

конзистентен – Французите од сите региони секојдневно консуми-

раат големо количество вино. Овој заклучок се сретнува и во други 

извештаи за обратнопропорционалната врска меѓу консумацијата 

на алкохол и заболувањето од срцеви болести во развиените земји, 

на што особено се придава значење на консумацијата на црвено 

вино.
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Слика 1. Резултатите од истражувањето „MONICA“ 

                                   направено во 1992 година ([4]). 

Во 1986 година, во САД бил спроведен експеримент на повеќе од 

51 000 машки испитаници ([6]) и неговите резултати ја потврдуваат 

хипотезата дека умерената консумација на алкохол (30-50 g дневно) 

го намалува ризикот од кардиоваскуларни болести. Доколку алко-

холот е единствената причина за овој парадокс, тогаш сите алкохол-

ни пијалаци, консумирани умерено, би требало да влијаат позитив-

но во превенцијата од појава на кардиоваскуларните болести, но тоа 

не е случај. Истражувањата покажале дека виното, особено црвено-

то, има поголем позитивен ефект од сите други алкохолни пијалаци 

([2]). Причината за оваа појава се наоѓа во компонентите на хемис-

киот состав на црвеното вино, претставени во Табела 1. Да напоме-

неме дека ова е просечната процентна застапеност на дадените 

компоненти во хемискиот состав на виното, меѓутоа процентите 

можат да варираат со мала девијација во однос на просекот, во 

зависност од различните видови црвени вина. 
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Табела 1. Хемиски состав на црвеното вино. 

     Тоа што го прави црвеното вино посебно и различно од останати-

те алкохолни пијалаци е присуството на фенолни соединенија. 

Фенолните соединенија се огромна класа на секундарни метаболити 

кај растенијата со најразлични едноставни и сложени хемиски 

структури. Примарно, тие се важни за давање на бојата и аромата на 

плодовите. Исто така, тие се одговорни за астрингентноста на одре-

дени овошја и зеленчуци, што се смета за еден вид одбранбен меха-

низам. Сепак, тоа што е најважно од аспект на нашето истражување, 

се смета дека овие соединенија придонесуваат за здравјето на нив-

ните консументи ([1]). Механизмот на нивното дејствување е пред-

мет на истражување во академскиот свет и сè уште не е детално 

објаснет, иако некои податоци укажуваат дека тоа може да се должи 

на нивната антиоксидантна моќ. Од многуте фенолни соединенија 

што ги содржи виното, ресвератролот се појавува како најважен во 

спречувањето на кардиоваскуларни болести. Виното е главен извор 

на ова соединение, а истражувањата направени на ова поле даваат 

различни резултати за тоа дали навистина помага во заштита на 

крвниот систем на човекот или не. 

 

Слика 2. Структурна формула на ресвератрол.
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Црвеното вино ја намалува веројатноста од појава на кардио-васку-

ларни болести, но секоја негова прекумерна употреба може да дове-

де до други проблеми, како што е појавата на болести на црниот 

дроб. Но, колкаво е тоа умерено количество кое треба да се консу-

мира секојдневно? Одговорот ќе го најдеме во математичкиот модел 

на „францускиот парадокс“. 

2. МАТЕМАТИЧКИ МОДЕЛ 

    Во продолжение ќе биде претставена оценката за количеството на 

црвено вино кое може да се консумира секојдневно, со цел да нè 

заштити од појава на кардиоваскуларни заболувања, но истовреме-

но да не предизвика појава на болести на црниот дроб. Врз основа 

на податоците добиени од проектот „MONICA“ ([4]) се доаѓа до 

заклучокот дека веројатноста   да заболиме од кардиоваскуларни 

заболувања се намалува експоненцијално (односно по принципот 

на геометриската прогресија) со зголемувањето на количеството   

на црвено вино (изразена во литри) која се консумира секојдневно 

([3],[5]), согласно со законот: 

 ( )     
 

 

           

каде што: 

    претставува веројатноста лице кое не консумира црвено 

вино да заболи од кардиоваскуларни болести (всушност,    е 

константа која ја претставува вредноста  ( )). 

  
 

  
 претставува стапка на намалување на веројатноста да 

заболиме од кардиоваскуларна болест со зголемување на 

количината на црвено вино која се консумира секојдневно, 

односно 

  

  
  

 

  
   

Емпириски е покажано дека вредноста     , најчесто се зема да 

биде еднаква на 1. 

Да забележиме дека првиот извод на функцијата  ( ) во     е 

  ( )   
 

  
 ( )    
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т.е. дека функцијата  ( ) е монотоно опаѓачка. 

При поставувањето на математичкиот модел на „францускиот 

парадокс“, користен е моделот на Малтус, чија примена е конструи-

рана на веројатносен начин. Во основата на Малтусовиот модел 

лежи промената на популацијата во зависност од времето. Имено, 

Томас Роберт Малтус покажал дека популацијата расте експоненци-

јално со текот на времето, според законот 

 ( )     
    

каде што    е големината на популацијата во почетниот момент на 

истражување,   го претставува времето, додека   е стапката на по-

раст на популацијата, параметар кој често го нарекуваме и Малтусов 

параметар.   

Овој модел наоѓа широка примена, па затоа ќе биде искористен и 

при моделирањето на веројатноста  , односно веројатноста да се 

предизвика болест на црниот дроб со зголемување на количеството 

црвено вино кое се консумира секојдневно. Имено, ризикот за поја-

вување на болест на црниот дроб со зголемување на количеството   

на црвено вино (изразено во литри) консумирано во еден ден, се 

зголемува експоненцијално ([3],[5]) во согласност со законот: 

 ( )     
 

        

каде што: 

    е веројатноста едно лице кое не консумира вино да заболи 

од болест на црниот дроб (    ( )). 

 
 

  
 претставува стапка на зголемување на веројатноста да 

биде предизвикано заболување на црниот дроб со зголему-

вање на количеството црвено вино кое се консумира секој-

дневно, т.е. 

  

  
 

 

  
   

За константата    на емпириски начин е добиена вредноста 3. Да 

напоменеме дека вредностите кои најчесто се земаат за константите 

   и    важат за сите популации. Интересна е легендата која само ја 

потврдува емпириската вредност за константата   . Таа е поврзана 

со џуџето Percheo кое живеело во замокот во Хајделберг, Германија. 

Во истиомениот замок се наоѓа најголемото буре за вино со димен-
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зии од 7 метри висина и 8 метри ширина. Жителите на овој замок 

вообичаено консумирале по 2 литри вино на ден, додека џуџето 

консумирало по 6 литри. Еден ден Percheo загубил облог и како 

резултат на тоа, требало да консумира две чаши вода, по што почи-

нал. Останало недокажано дали починал од болест на црниот дроб 

предизвикана од претераната консумација на црвено вино или од 

водата која во тоа време била загадена, меѓутоа вредноста на    се 

зема како количник од литрите на црвено вино кои џуџето ги 

консумирало во еден ден и литрите кои ги консумирал еден про-

сечен жител на замокот ([3]). 

Математичкиот модел на „францускиот парадокс“, го добиваме 

со сумирање на функциите  ( ) и  ( ), односно веројатноста да 

заболиме од кардиоваскуларна болест или болест на црниот дроб, 

во однос на количеството на консумирано вино во еден ден, кој 

приближно се менува според законот (1): 

                             ( )   ( )   ( )     
 

 

      
 

                                ( ) 

Всушност, функцијата  ( ) претставува оценка за оваа веројатност 

([3]). Првиот извод на функцијата пресметан во     е 

  ( )   
 

  
 

 
 

   
 

  
 

 

   

Со решавање на равенката   ( )   , како единствено решение кое е 

кандидат за екстремна вредност добиваме 

                                               
    

     
(  (

  

  
)    (

  

  
))                               ( ) 

Да забележиме дека  ( )        и        ( )   . Функцијата 

монотоно опаѓа за сите       , а монотоно расте за вредностите 

поголеми од   , па поради тоа    е вредноста во која функцијата  ( ) 

го достигнува својот глобален минимум.  

Природна е претпоставката дека веројатностите    и    се приб-

лижно еднакви, па така   
  

  
  , односно,    (

  

  
)     

Така, функцијата   ( ) го достигнува својот глобален минимум во 

                                                       
    

     
  (

  

  
)                                          ( ) 

Следниов пример е најспоменуван во соодветната литература. 
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Пример 1. ([3]) Да се пресмета препорачаното количество црвено 

вино (изразено во литри) кое треба да се консумира секојдневно, 

ако вредностите на константите    и    во (1) се најчесто користени-

те вредности 1 и 3, соодветно, додека веројатностите    и    се 

       и        . 

Со замена на овие вредности во (2), како оптимално решение 

добиваме            па, ова количество на црвено вино изразено во 

литри е најпрепорачливо да се консумира секојдневно за да ја 

намалиме веројатноста од заболување од кардиоваскуларни болести 

и истовремено да не предизвикаме болест на црниот дроб. 

Забележавме дека функцијата (1) тежнее кон бесконечност за 

доволно големи вредности на  . Бидејќи функцијата (1) претставува 

веројатност за реализација на настанот „појавување на кардиовску-

ларна болест или болест на црниот дроб“, нејзиното множество 

вредности мора да биде во интервалот [   ]. Од таа причина, нејзи-

ната вредност ќе ја заокружиме на 1 за оние вредности на   за кои 

важи дека   ( )      

 
                        Табела 2. Дел од вредностите на r(x). 

Во Табела 2 се покажани дел од вредностите на функцијата  ( ), 

добиени со реализација на податоците од Пример 1, при што
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стапката на промена на количеството на црвено вино изразено во 

литри изнесува     .  

На Слика 3 е прикажана веројатноста   за заболување од една од 

дадените болести, во зависност од количеството на консумирано 

црвено вино,   : 

 

Слика 3. Графикот на функцијата  ( ). 

Можеме да забележиме дека за вредностите за   поголеми од     , 

вредноста на функцијата  ( ) се заокружува на 1. Односно, врз осно-

ва на дадените податоци, скоро сигурно би заболеле од кардиовас-

куларна болест или болест на црниот дроб доколку секојдневно 

консумираме црвено вино во количини поголеми од          
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МАТЕМАТИКАТА НА ИДНИНАТА –  
ПАТУВАЊЕ СО НАТСВЕТЛИНСКИ БРЗИНИ 

Моника Пешевска 1 
Александар Ѓурчиновски 1  
 

Движењето е карактеристика на телата во природата и воопшто 
на сѐ што постои во Вселената. Од најпростите праволиниски дви-
жења на телата врз кои не дејствуваат надворешни сили, па сѐ до 
сложените хаотични движења во системите од три или повеќе тела, 
човекот се сретнал со најразлични движења и пробал истите да ги 
опише и предвиди.  Сепак, досега човекот не детектирал честичка 
која се движи со брзина поголема од онаа на светлината. Всушност, 
научно е познато дека најбрзото нешто во природата се фотоните. 
Светлината се движи со брзина од c = 299 792 458 m/s . Тоа значи 
дека еден фотон создаден во реакцијата на фузија во Сонцето го 
минува патот до Земјата (околу 150 000 000 km) за околу 8 минути 
и 17 секунди. Или, пак, тоа значи дека светлината од Големиот 
Мaгеланов облак го минува патот до Млечниот пат за околу 160 000  
години (или тоа би било околу 58 440 000 дена). Прашањето дали 
може една честичка со маса на мирување (поинаква од фотоните 
коишто немаат маса на мирување) да се движи со брзина поголема 
од брзината на светлината е прашање чиј одговор теориски го дава 
теоријата на релативност на Ајнштајн. Во физиката, точноста на 
физичките теории е секогаш одредена од експериментите, односно 
рамките на применливоста на некоја теорија е определена од 
опсегот на параметрите на експериментите со кои таа се согласува. 
Како теорија со многубројни експериментални потврди во рамките 
на прецизноста на експериментите коишто се направени досега од 
човештвото, Ајнштајновата теорија на релативност е таа што ги 
надвладеала сите алтернативни теории во опишувањето на резулта-
тите од експериментите. Од теоријата на релативност произлегува 
дека масата која ја има едно тело е поврзaна со енергијата преку ве-
ројатно најпознатата равенка во физиката: 

                                                       𝐸 = 𝑚𝑐2                                                      (1) 

Пред да ја анализираме оваа релација, ќе ја разгледаме механичка-
та енергија која ја има едно тело. Неа ја сочинуваат кинетичката 
енергија на тоа тело (тоа е енергијата која ја има телото кога е во
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движење) и потенцијалната енергија 𝐸𝑝 (едно тело има потенцијал-
на енергија доколку се наоѓа во одредено потенцијално поле):   

                                                   𝐸 = 𝑚𝑣2

2
+ 𝐸𝑝                                                   (2) 

За поедноставување на (2) ќе земеме случај кога 𝐸𝑝 = 0. Во тој слу-
чај, вкупната енергија на телото е еднаква на кинетичката енергија 
на телото којашто е правопропорционална со квадратот на брзината 
на тоа тело. Во екстремен случај, одбираме телото да се движи со 
бесконечно голема брзина, т.е.  𝑣 → ∞, што всушност би значело де-
ка ја надминува брзината на светлината. И тоа значи дека кинетич-
ката енергија на телото исто така тежнее кон бескрај. Сега се враќа-
ме на формулата на Ајнштајн и вршиме споредба. Доколку телото 
има само кинетичка енергија, тогаш 𝐸 → ∞, па од левата страна на 
равенката имаме бесконечност. За точност на равенката потребно е 
да имаме бесконечност и на десната страна, а бидејќи знаеме дека 
брзината на светлината има конечна вредност, следува дека масата 
при движење на телото е таа којашто тежнее кон бесконечност. Овој 
податок ни кажува дека: како што брзината на телото се зголемува, 
така неговото понатамошно забрзување станува сѐ потешко извод-
ливо бидејќи се забрзува тело што има поголема маса, односно 
инерција. Надворешни сили го забрзуваат телото, но достигнување-
то на сѐ поголеми и поголеми брзини бара дејство од сѐ поголеми и 
поголеми сили.  За достигнувањето на големи брзини потребни се 
многу моќни акцелератори. Барем денес човековата цивилизација 
ја нема можноста за достигнување на брзини поголеми од брзината 
на светлината, односно за пробивање на таканаречената „светлин-
ска бариера“, поради инерцијата. Не постои ниту материја ниту 
антиматерија која е „недопирлива“ за инерцијата ([1]).  

И покрај наведените причини поради кои денес сметаме дека не 
е можно движење со натсветлосни брзини, сепак доволен е само 
еден експеримент за сето погоре напишано да се означи како пог-
решно. Иако досега со ниту еден експеримент научниците не успеа-
ле да забрзаат честичка со брзина поголема од онаа на светлината, 
тоа не значи дека тоа засекогаш ќе остане така. И како што постојат 
теории според кои движењето со натсветлосна брзина е нешто 
невозможно, така постојат и теории кои го покажуваат спротивното. 
Веројатно највпечатлива е теоријата за ворп-погон (warp drive) на 
мексиканскиот астрофизичар Мигел Алкубиере (Miguel Alcubierre).
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Алкубиере е директор на Институтот за нуклеарни истражувања 
при Националниот автономен универзитет во Мексико. Докторирај-
ќи на тема поврзана со општата теорија на релативност и работејќи 
на институтот „Макс Планк” во Германија, тој во 1994 година ja  
предлага идејата за ворп-погонот испечатена во неговата статија 
под наслов: ”The warp drive: hyper-fast travel within general relativity” 
која може да се најде бесплатно на интернет ([4]).  

Главната идеја на Алкубиере тргнува од самиот поим на релатив-
ност. Кога велиме дека одредена честичка или вселенски брод се 
движи со одредена брзина, ние секако вршиме мерења според кои 
го утврдуваме тоа. Податокот е добиен релативно во однос на нас, 
односно ние го претставуваме референтниот систем во кој што важи 
измерената вредност. Извршените мерења и резултати важат за 
нашиот систем и тие не мора да се идентични со резултатите 
добиени во некој друг систем. Тоа можеме да го разбереме преку 
најпознатиот пример во историјата на астрономијата: во однос на  
набљудувач кој се наоѓа на  Земјата привидно изгледа дека Сонцето, 
планетите и речиси сите небесни тела видливи на небото се движат 
околу Земјата. Доколку ја напуштиме Земјата, односно излеземе од 
системот во кој важи претходната информација, ќе забележиме дека 
ниту Сонцето, ниту, пак, кое било друго тело, освен Месечината и 
неколку астероиди, не орбитираат околу Земјата. Земјата е таа која 
орбитира околу Сонцето, а заедно со Сонцето, околу центарот на 
галаксијата Млечен пат. Не можеме да ги „обвиниме“ првите астро-
номи за нивното верување дека небесните тела орбитираат околу 
Земјата. Едноставно сите мерења им укажувале на тоа, бидејќи и тие 
самите се наоѓале во систем кој се движи, односно се наоѓале на 
Земјата која како тело ротира околу сопствената оска и околу 
Сонцето. Овој пример сведочи за различноста во резултатите при 
мерењата на една иста појава, извршени во два различни референт-
ни системи. 

Денес се извршени голем број мерења со цел да се утврди како се 
менува брзината на светлината при нејзино мерење од различни 
системи. Се покажало дека без разлика дали брзината на светлината 
ја мери инструмент кој патува со 10 km/h, или, пак, инструмент кој 
патува со 0,8c, и двата инструменти ќе утврдат идентична вредност 
за брзината на светлината. Мерењето од различни системи не ја 
менува нејзината детектирана брзина, но останатите величини кои 
го опишуваат движењето на даденото тело ќе бидат променливи. Ќе
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се менува времето, ќе се менува и просторот, но брзината на светли-
ната ќе ја задржи својата вредност. Ова е вториот постулат на Спе-
цијалната теорија на релативност. Но, веќе не можеме да зборуваме 
за движење само во просторот и апсолутност во времето, туку веќе 
имаме една целина, единство кое никако не можеме да го раздели-
ме: простор-времето. Телата во универзумот постојат во простор-
времето и се движат во таа целина. И како што човекот денес може 
точно да одреди како ќе се движи едно тело доколку ја знае неговата 
брзина и почетна положба, така биле дадени и равенки со кои се 
опишува движењето на телата во простор-времето. Наједноставното 
простор-време е т.н. рамно простор-време во кое не постои материја 
и тоа е опишано со равенствата развиени од професорот на 
Ајнштајн, математичарот Херман Минковски (Hermann Minkowski). 
Ваквото простор-време е една идеализација која реално не постои. 
Метриката на рамното простор-времe е дадена со релацијата: 

                                𝑑𝑠2 = 𝑑𝑥2 + 𝑑𝑦2 + 𝑑𝑧2 − 𝑐2𝑑𝑡2                                  (3) 

Постоењето на материја и/или енергија во простор-времето 
влијае врз него на таков начин што го закривува. Всушност, под 
закривено простор-време се подразбира било кое простор-време во 
кое движењето отстапува од она опишано со метриката на Минков-
ски.  Алкубиере теоретски  успеал да покаже дека токму закривува-
њето на простор-времето може да претставува клуч за движење со 
надсветлински брзини. За сфаќање на идејата на Алкубиере прво 
треба да се замисли простор-времето како средина која може да се 
менува, да се истегнува и компресира, како што може да се истегне 
или збие гума, односно да се замисли како средина  врз која може да 
се влијае ([3]). Сега можеме да го претставиме самиот процес: во 
простор-времето се наоѓа вселенски брод. Со самото свое присуство 
вселенскиот брод го закривува простор-времето, но ние сакаме до-
полнително да го закривиме и тоа да го закривиме на начин што 
нам ни одговара. За таа цел, простор-времето зад вселенскиот брод 
се растегнува, додека простор-времето пред вселенскот брод се 
збива (собира). Тоа е налик на процесот на насмевнување − кожата 
околу усните ви се растегнува, но затоа околу очите се собира. Про-
цесот на промена на простор-времето на претходно опишаниот 
начин, е даден на Слика 1:  
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             Слика 1.  Закривување на околното простор-време  
                                   на вселенскиот брод. 

Релацијата за метриката во ова изменето простор-време е: 

               𝑑𝑠2 = −𝑑𝑡2 + (𝑑𝑥 − 𝑣𝑠𝑓(𝑟𝑠)𝑑𝑡)2 + 𝑑𝑦2 + 𝑑𝑧2                            (4)   

при што се зема дека телото се движи долж  x-оската. Притоа,  

                                                   𝑣𝑠(𝑡) = 𝑑𝑥𝑠(𝑡)
𝑑𝑡

                                                  (5)     

и радиус векторот  𝑟𝑠(𝑡) со почеток во центарот на бродот: 

                                      𝑟𝑠(𝑡) = ��𝑥 − 𝑥𝑠(𝑡)�2 + 𝑦2 + 𝑧2�
1/2

                      (6) 
 

Функцијата 𝑓(𝑟𝑠) е ограничена функција која е дадена со релацијата: 

                                          𝑓(𝑟𝑠) = tanh�𝜎(𝑟𝑠+𝑅)�−tanh�𝜎(𝑟𝑠−𝑅)�
2 tanh(𝜎𝑅)                            (7) 

при што 𝑅 > 0 и 𝜎 > 0 се произволни параметри. Дека функцијата 
навистина е ограничена, можеме да видиме преку вредноста на па-
раметарот 𝜎: доколку 𝜎 → ∞; тогаш функцијата преминува во така-
наречената „top hat“ функција: 

                       lim𝜎→∞ 𝑓(𝑟𝑠) = � 1 , за  𝑟𝑠 ∈ [−𝑅,𝑅]
0, за останати вредности                       (8) 

Дополнителната математичка анализа на овие релации овозможува 
да откриеме што се случува со простор-времето каде што се наоѓа 
самиот вселенски брод ([4]). Поентата на овој процес е токму ова 
простор-време да остане целосно неизменето (незакривено)  внатре
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во бродот, бидејќи на тој начин екипажот во бродот нема да биде 
изложен на дополнителни промени во времето и просторот и време-
то кое тие ќе го мерат ќе биде идентично со времето кое што ќе го 
мери еден набљудувач кој го гледа целиот овој процес од страна. 
Исто така, тие нема да бидат изложени на инерцијалните сили кои 
се својствени за сите тела, без разлика дали истите се изградени од 
материја или антиматерија. Откако ќе го закривиме на овој начин 
простор-времето, тоа почнува да го движи вселенскиот брод. Сепак 
на овој начин вселенскиот брод всушност не се движи: простор-вре-
мето е тоа кое што го движи бродот и му влијае  да ја менува својата 
положба. Ова движење под дејство на самото простор-време овозмо-
жува уникатни резултати за набљудувачот кој го набљудува овој 
процес на закривување на простор-времето: тој забележува дека во 
однос на неговиот систем, вака придвижениот вселенски брод може 
се движи со брзина многупати поголема од онаа на светлината! На 
овој начин ние ниту го забрзуваме вселенскиот брод ниту, пак, 
луѓето во него ќе може да трпат негативни последици поради инер-
цијата. Kaко за сѐ да се „грижи“ простор-времето, а ние имаме без-
бедно патување низ него. Секако, доколку сѐ е толку едноставно и не 
бара огромни забрзувања, односно нема опасности по екипажот, 
зошто досега не сме го проучиле барем Млечниот пат со помош на 
погонот на Алкубиере? 

При опишувањето на збивањето и оптегнувањето на простор-вре-
мето не беше опишан самиот начин на кој тоа се случува. Менува-
њето на простор-времето ни е од голема корист, но за луѓето вооп-
што да можат да го менуваат простор-времето мора да употребат 
малку поинаква материја од онаа која ја познаваме; потребна им е 
таканаречена егзотична материја. Причината поради која таа е 
наречена егзотична материја е бидејќи има карактеристики кои ја 
одвојуваат од материјата која ние ја познаваме: кај материјата два 
истоимени полнежи се одбиваат, додека два разноимени полнежи 
се привлекуваат, додека кај егзотичната материја теориски се доби-
ва дека важи токму обратното: истоимените честички се привлеку-
ваат, додека разноимените честички се одбиваат.  Исто така, ако за 
материјата важи вториот Њутнов закон во обликот:  𝐹 = 𝑚𝑎, за егзо-
тичната материја вториот Њутнов закон важи, но во следниот 
облик: 𝐹 = −𝑚𝑎, што всушност би значело дека телата се придвижу-
ваат во насока спротивна од онаа на забрзувањето. Со други зборо-
ви, тоа би значело дека ако имате топка од егзотична материја кога
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ќе ја шутнете напред, таа наместо напред, би се придвижила назад. 
Во егзотична материја спаѓа и негативната материја и негатив-
ната енергија. Секако, барем денес не можеме да зборуваме  за 
минус два килограми јаболкa. Но, токму овој тип енергија би овоз-
можил закривување на простор-времето на начин што нам би ни 
одговарал. Добиени математички, овие величини „чекаат“ да видат 
дали ќе бидат прифатени како реалистични или, пак, ќе останат фи-
зичка интерпретација на математички резултат. Ако се покаже дека 
човекот може да создаде негативна материја, тогаш ќе се отвори пат 
за експериментално тестирање на теоријата на Алкубиере, а со тоа и 
тестирање на движењата со брзини поголеми од брзината на 
светлината ([2]). 
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ПРИМЕНА НА ТОПОЛОГИЈАТА ВО АТМОСФЕРСКИТЕ НАУКИ 

ЗА ПРЕДВИДУВАЊЕ НА АТМОСФЕРСКИ ПОЈАВИ ПРЕКУ 

ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ОБЛИЦИ 

Дафина Шекутковска 1 

 

      1. ВОВЕД 

Тропски циклон е брзо ротирачки систем на бура карактеризи-

ран со нископритисочен центар, затворена нисконивовска атмос-

ферска циркулација, силни ветрови и спирална распределба на 

громотевици кои продуцираат тежок дожд. Во зависност од негова-

та локација и јачина, тропскиот циклон се реферира под имиња 

како што се: ураган, тајфун, тропска бура, циклонска бура, тропска 

депресија и едноставно циклон. 

        Циклоните се формираат типично над големи тела на релатив-

но топла вода. Тие добиваат енергија преку испарувањето на водата 

од океанската површина, што се рекондензира во облаци и дожд 

кога влажниот воздух се издига и се лади до сатурација (максимал-

ната можна влажност на воздухот која опаѓа со намалувањето на 

температурата заради што доаѓа до кондензација и ослободување на 

енергија). Овој енергетски извор се разликува од тој на средно-висо-

ки циклонски бури, како што се  североисточните и eвропските 

ветерни бури, кои се создаваат примарно од  хоризонтални темпера-

турни контрасти. Силните ротирачки ветрови од еден тропски ци-

клон се резултат на конзервацијата на аголниот момент создаден од 

Земјината ротација со надоаѓањето на воздух внатре кон оската на 

ротација. Како резултат, тие ретко се формираат во ранг од 5° од 

екваторот. Тропските циклони се типично помеѓу 100 и 2 000 km  во 

дијаметар. Ако брзината на ветерот е помала од 120 km/h, тогаш 

ветрот не е ураган. Ако брзината на ветерот е поголема од 120 km/h, 

тогаш разликуваме неколку нивоа на ураган, и тоа: 

Ниво  1:  120 - 150 кm/h;  

Ниво  2:  150  - 175  кm/h;    

Ниво  3:  175 - 210  кm/h;  

Ниво  4:  210 - 250  кm/h;   

Ниво  5:  над 250   кm/h. 
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      На следните слики се прикажани ураганот Изабел, структура на 

еден ураган и сателитска слика на ураган над Флорида. 

 

 

                                          Слика 1. Ураганот Изабел.  

 

                                     Слика 2. Структура на ураган. 
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                                Слика 3. Ураган над Флорида. 

      2. ОСНОВЕН СИСТЕМ РАВЕНКИ  

      Равенките кои служат како основа за многуте нумерички прог-

ностички модели (примитивните равенки) за времето и климата се 

дадени подолу ([1]). Со помош на овие равенки, со зададени почетни 

услови од мерењата, покрај другите вредности битни за временската 

прогноза, се пресметува и брзината на ветрот и неговата насока.  

      Равенките на моментот за сферна Земја претставуваат Втор 

Њутнов закон за движење кој тврди дека износот на промената на 

моментот на тело со единица маса е пропорционален со 

резултантната сила која дејствва на телото и во ист правец со 

силата.  
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Равенката за термодинамичка енергија се пресметува за 

различни ефекти на температурата: адијабатски и дијабатски.  
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ниту може да се добие ниту изгуби и равенката е аналогна, но се 
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Равенката за идеален гас ги поврзува температурата, притисокот 

и густината: RTP  . 

Променливите го имаат нивното стандардно метеоролошко 

значење. Независните променливи u , v  и w  се компоненти на 

брзината во Декартов координатен систем, p  притисок,   густина, 

Т  температура, vq специфична влажност,   брзина на ротација на 

Земјата,   географска ширина, а  радиус на Земјата,   градиент на 

температурата, d  сувоадијабатски градиент, pc  специфичен топ-

лотен капацитет при константен притисок, g  земјино забрзување, 

H прилив или одлив на топлина, VQ прилив или одлив на водена 

пара преку фазни премини и rF  општ израз за триењето во секој 

правец и тие мораат да бидат дефинирани во моделот. 

     Еден комплетен модел исто така би требало да содржи 

равенки за континуитет за облачна вода, мраз и различни типови 

врнежи.  Равенките се нарекуваат примитивни, а моделите кои се 

базираат на овој систем равенки се нарекуваат модели со 

примитивни равенки. Оваа терминологија се користи за да се 

разграничат овие модели од оние кои се засновани на различните
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верзии на равенките, каква што е равенката за вртложност. Прак-

тично, сите современи истражувања и оперативни модели се пот-

пираат на некоја верзија од примитивните равенки даден погоре. 

    3.  ПРЕДВИДУВАЊЕ НА АТМОСФЕРСКИ ПОЈАВИ       

            ПРЕКУ ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ОБЛИЦИ 

     Сепак, пресметувањата базирани на основните равенки, покрај 

почетните услови кои се добиваат од мерењата од метеоролошките 

станици, балони и сателити, бараат и многу софистицирани матема-

тички модели и многу моќни компјутери. 

     Ќе дадеме една тополошка метода за детектирање на урагани, 

која не ги користи основните равенки и нивното приближно прес-

метување, a заради што е многу погодна за брзо пресметување. 

Методот се базира на непрекинатоста на процесите во атмосфе-

рата разгледувана како ограничен тополошки простор. Ќе биде фор-

миран конечен покривач на одреден објект во атмосферата.  

На Слика 4 е даден пример на кружница со отворен покривач  

{U1, U2, U3}, со непразни пресеци  U12 = U1 ∩ U2 ,  U13 = U1 ∩ U3 , U23 = 

U2 ∩ U3  (ваков покривач се нарекува кружен ланец; дефиницијата 

на кружен ланец е дадена подоцна, непосредно пред Слика 10).   

 

                                     Слика 4. Пример на кружен ланец. 

Ако ја земеме предвид релацијата за инклузија, тогаш го 

имаме следниот дијаграм, кој има форма на срце (Слика 5). 
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Слика 5. Дијаграм на горниот пример. 

Дури и во случај кога се работи за објект како на Сликата 5, го 

добиваме истиот дијаграм, под услов множествата од покривачот да 

бидат  „доволно големи“. Во трудот, множествата од покривачот се 

топки и се доволно големи, т.е. со доволно голем радиус. 

                                                  

Слика 6. Објект кој може да биде покриен со 

          кружен ланец како на слика 4. 

       Oвој процес е познат и е во многу нешта сличен со процесот на 

дигитализација во анализа на слики. Идејата на овој процес се 

состои во тоа што покривачите се поблиску до реалноста на 

опсервација отколку што се точките ([2], [3]). 

     Нека S е кој било тополошки простор, на пример, времепросторот 

или дел од тридимензионален простор. Од операциона перспекти-

ва, индивидуална точка од S e многу идеална граница од тоа што 

ние можеме директно да го мериме. Многу подобра корелација на 

една единствена „детерминација на позиција“ најверојатно би била 

отворено подмножество на S. Притоа, дури и за физика на конти-

нуум, индивидуалните точки или настани на S постојат само како 

носители за топологијата и затоа исто така за конструкции од пови-
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соки нивоа како што е диференцијабилната структура: не точките, 

туку само ваква релација има физичко значење. 

      Да се потсетиме дека математички топологијата F од S е фами-

лија подмножества на S (отворени подмножества). Под покривач на 

S подразбираме конечен број отворени множества чија унија го 

содржи S. Во трудот како отворени множества користиме само 

отворени топки, што е еднакво на множество точки на растојание до 

центарот помало од радиусот R. Ако поради некоја причина ние 

имаме пристап до само конечен број отворени множества кои го 

покриваат S (на пример, ако се добиени од нашите претходни 

мерења), тогаш имаме ефективен пристап не до целата топологија 

F, туку само до покривачот U.  

Забелешка. Ако U е покривач на S земајќи ги конечните пресеци 

и унии на елементите од  U, тогаш  добиваме субтопологија на F.  

Сега, нека се дадени два тополошки простори S и Т и конечен 

покривач V на Т. Знаејќи ја само овиа информација за тополошкиот 

простор Т,  ако едно пресликување :f S Т  e непрекинато, то-

гаш постои покривач U на S така што за секој елемент  U U,  

пoстои  V V  тaков што ( )f U V . Да забележиме дека ако 

U Q    и ако  ( )f U V  и ( )f Q W , тогаш мора  V W  . 

За пресликувањето да биде непрекинато, горново треба да биде 

исполнето за сите покривачи V.  

      Сега, конкретно ќе го опишеме тополошкиот метод за детектира-

ње урагани кој не ги користи основните равенки и нивното приб-

лижно пресметување. Методот е базиран само на брзините изме-

рени во метеоролошките станици и на  непрекинатоста на проце-

сите во атмосферата разгледувана како тополошки простор. Се фор-

мира конечен покривач од топки со радиус R и центри во мерните 

точки – станици, балони, итн. Радиусот R треба да се избере да биде 

доволно голем за да има пресек на сферите опишани помеѓу две 

соседни метеоролошки станици/балони. Очекувано е радиусот да 

биде најмалку неколку километри.    

     На Сликата 7 се прикажани и брзините  1V  и  2V  на движењето на 

воздухот  како векторски величини измерени во станиците МС1 и 

МС2.
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 Слика 7. Две метеоролошки станици со измерени 

 брзини на движење на воздухот 1V  и  2V . 

Брзината на ураганите не е под 120 км на час. Ова значи дека 

честиците за 10 минути поминуваат најмалку 20 километри. Голе-

мината на радиусот ќе зависи и од очекуваната брзина на ураганот.  

Слика 8. Приказ на траекторите на честиците во ураганот. 

Делот од траекторијата ќе изгледа како на Слика 6. Постои топка  K 

која заедно со другите топки  ќе го покрие  (како на Слика 9) делот 

од траекторијата со конечна низа од топки со центри во 

метеоролошки станици/балони MС1, MС2, .... , MСn. 

   Слика 9.  Дел од траекторијата на честица во ураганот.
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Нека овие топки ги означиме со 
1 2, ,..., nK K K    и нека 

1 2, , ... , nV V V   се 

векторите на брзините измерени во соодветните  метеоролошки ста-

ници. Низата топки e конечен покривач на делот од траекторијата 

со посебно својство 
1i iК K    и 

niК K  , а сите останати 

пресеци на два елементи на покриввачот се празни. Ваквиот пок-

ривач го нарекуваме кружен ланец. Ќе изгледа како на Слика 10.   

                            
                               Слика 10. Кружен ланец. 

Секоја од топките се движи со различна брзина и во различен 

правец и по време t  ќе добие форма 

                         
Слика 11. Деформација на кружниот ланец по време  t,   

            бидејќи топките од ланецот се движат со  

            различни брзини и во различни правци.
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Методот се состои во следното: 

1) Се разгледуваат топки со центри во мерните точки и  брзините

во мерните точки.  

2) Се бара кружен ланец од топки таков што брзините во приб-

лижно дијаметрално спротивните топки да бидат со приближно 

спротивна насока – што значи, има усови за ротационо движење.  

3) Според измерените брзини се пресметуваат новите координа-

ти на центрите на топките после време t. 

4) Ако  топките по време t повторнo формираат кружен ланец,

тогаш  може да кажеме дека ќе има ураган. 

Откривањето може да се прави со помош на компјутерскa прог-

рамa, без присуство на човек. 
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ИГРИ ВО ПОЛИТИКА, ЕКОНОМИЈА, ВОЈНА: 
КОЛКУ СМЕ НАВИСТИНА СЕРИОЗНИ?  

Невена Серафимова 1 

1. ЗА ТЕОРЕТСКИОТ ПРИСТАП КОН ИГРИТЕ

Теоријата на игри претставува збир од аналитички алатки чија 

цел е да помогнат во разбирањето на феномените произлезени од 

различни видови интеракции. Основните претпоставки од кои се 

поаѓа се дека учесниците во играта следат добро дефинирани егзо-

гени цели, т.е. тие цели се рационални, и дека го земаат предвид 

сопственото како и однесувањето и знаењето на другите субјекти  

учесници во интеракцијата, т.е. размислуваат стратешки ([10]). 

Сериозноста и обемот на проблемите со кои се занимава теорија-

та на игри не може да се насети од името кое го добила оваа матема-

тичка област. Нејзиното име е инспирирано од својствената прила-

годеност за анализирање игри, од причина што игрите претставу-

ваат компетитивни (натпреварувачки) ситуации. Спортовите како 

на пример, фудбал, кошарка, тенис, итн., се активности на натпре-

варување, каде што активноста на секој од играчите влијае на 

потезите кои ги преземаат останатите учесници во натпреварот, а 

заедничката активност ќе влијае на конечниот исход. Притоа, сите 

страни го валоризираат тој исход (на пример, дека и ние и 

противникот сакаме победа), без што играта би била бесмислена. 

Ако го обопштиме поимот игра, ќе увидиме дека, на пример, 

борбата за опстанок или за општествена положба, војната, трката во 

вооружување, меѓународните преговори и договори, изборите, 

пазарната економија, се исто така форми на игра ([1]). Бизнисот 

може да се смета за игра во која страните меѓусебно се натпревару-

ваат за придобивање на (исти) купувачи, определувајќи ја личната 

корист од секој одделен исход (поделба на пазарот). Со оглед на тоа 

дека се работи за исклучително компетитивна област, теоријата на 

игри има значајна улога во анализирањето на исплатливоста и 

придобивките од одредени бизнис одлуки. Дали да отворам нова 

продавница? Дали да инвестирам во нов производ? Дали да ги 

намалам цените? Сето ова се потези во игра кои ќе влијаат не само 

врз нашиот, туку и врз бизнисот на нашите конкуренти. 
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Појдовна точка во теоријата на игри е рационалното одлучува-

ње во интеракции. Како математичка дисциплина, таа ги истражу-

ва логичките импликации на процесите на одлучување во различни 

опкружувања. Сепак, рационалноста треба да се гледа пошироко: 

постојат биолошки системи кај кои не може да се регистрираат 

траги на размислувачка активност, а сепак нивното однесување 

манифестира елементи на рационалност. Во општи црти, целите на 

теоријата на игри се состојат во следното: 

(i) Воспоставување на концепти на разумни (рационални, ста-

билни, еквилибриумски) стратегии на однесување, утврдување на 

нивното постоење и на начините за нивно наоѓање, како и анализа 

на тие стратегии во ситуации на можна соработка и коалициско 

делување; 

(ii) Динамичка анализа на оптималните (еквилибриумски) 

стратегии во ситуација на временски развој на играта, при што е 

потребна корекција на однесувањето согласно постојаната промена 

на условите; 

(iii) Опис и проценка на методите на динамичкиот премин од 

произволна состојба во еквилибриум (на пример, на начините за 

придвижување на економијата од кризно во стабилно опкружува-

ње); 

(iv) Разјаснување на законите за создавање на соработка од 

стриктно лични преференци (своевиден социјален аналог на зако-

ните за создавање на ред од хаос). 

Во анализата на игрите постојат два пристапи: теоретски (мате-

матички) и практичен (применет). Во првиот, акцентот е ставен на 

развојот на општи методи (аналитички или нумерички) кои се соод-

ветни за примена на широки класи проблеми. Кај вториот пристап, 

анализата започнува од конкретна реална ситуација (случај од 

праксата). Овие два пристапи се блиску поврзани, бидејќи како што 

за практичните цели се потребни општи техники, така и на теорет-

ските модели им се потребни конкретни примери за проверка на 

општите методи. 

2. ФОРМАЛИЗАЦИЈА НА ИГРИТЕ

Теоретскиот пристап кон една игра е можен, ако се исполнети 

три основни предуслови: 
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 Во дејствата се вклучени два или повеќе активни субјекти, 

наречени играчи; 

 Секој играч има избор на дејствување помеѓу две или повеќе 

алтернативи, наречени стратегии, со што влијае на конечниот 

исход, и  

 Има добро дефинирани преференци во однос на исходите, кои 

се изразени на соодветен начин. 

Секоја интеракција која ги има овие три својства, претставува 

игра согласно терминологијата на теоријата на игри или, поинаку 

кажано, може да се моделира како апстрактен математички модел 

на игра. Игрите од типот на шах, бриџ и монопол се игри во фор-

мална смисла. Други, како на пример, пасијанс (solitaire), нинтендо, 

пикадо, скокање со јаже и слично, иако ги нарекуваме игри, не ги 

исполнуваат фундаменталните услови за да бидат анализирани на 

формален начин. Натаму, постојат многу економски, политички, 

воени или секојдневни меѓучовечки конфликти кои немаме обичај 

да ги именуваме како игри, но сепак ги задоволуваат трите 

фундаментални претпоставки според кои може да се дефинираат 

како такви. 

Да го разгледаме одделно секој од наведените предуслови. Прво, 

фактот дека имаме дејство на повеќе од еден субјект укажува дека 

тие имаат само делумна контрола врз конечниот исход. Играчи мо-

же да бидат луѓе, групи на интерес, финансиски корпоративни тела, 

политички партии, нивни претставници или поддржувачи, но и 

животни, едноклеточни структури или егзотични програмирани 

ентитети кои живеат во компјутерите.  Во поширока смисла, како 

играч може да ја вклучиме и природата (таканаречената виша 

сила).  

Второ, суштинска карактеристика на секој играч е способноста да 

бира, односно да донесува одлуки. Овие одлуки се нарекуваат поте-

зи или стратегии, иако првиот поим всушност е дел од вториот. 

Секој играч мора да има избор меѓу барем две стратегии, бидејќи со 

само една можност за дејствување, тој нема да има никакво влија-

ние врз конечниот исход и може да биде игнориран. При дефинира-

ње на множеството стратегии (акции), може да имаме предвид дека 

и неправењето ништо е можна опција, како впрочем и во секојднев-

ниот живот. Кои се акциите, како се изведуваат, што притоа знаат 

играчите и каков е придружниот исход за сите можни комбинации, 

е регулирано со правилата на игра. На пример, правилата во шахот
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дозволуваат три можни исходи: победил белиот, победил црниот 

или реми (нерешено). Во економска игра, исходот може да се опише 

со распределба на пазарот помеѓу неколку компании. Во социјални-

те интеракции, може да се појават уште посуптилни ситуации кои 

бараат внимателно дефинирање на исходите. 

Третото барање е инспирирано од мотивите на играчите да се 

вклучат во интеракција: користа (целта) која притоа ќе ја остварат. 

За секој играч се дефинира пресликување над множеството од исхо-

ди, таканаречена функција на добивка, со што се одредува личната 

корист од секој можен исход. Треба да се има предвид дека постои 

разлика помеѓу фактичките награди и нивна индивидуална корист 

за играчот. Личните функции на добивка може да ја одразуваат 

човековата перцепција за правичност, националните или личните 

преференци (или предрасуди), итн. Дури и ако исходот е поврзан со 

некој паричен износ, личната вредност и фактичката вредност мо-

жат да бидат многу различни. Ова има големо влијание во теорија-

та, честопати доведувајќи до непредвидени исходи. За откривање на 

личните добивни функции, како и за разбирање на одредени психо-

лошки аспекти на човековото однесување, може да помогне експе-

риментирањето со различни модели на игра. 

За класата на конечни игри (со конечен број играчи, на потези за 

секој играч и конечен број алтернативи при секој потег), она што е 

важно е рангирањето на добивките од страна на играчот, но не и 

нивната големина ([11]). Се работи за ординални добивки и тие се 

доволни за решавање на конечните игри. Наспроти ова, ако се мери 

и интензитетот со кој еден исход е подобар од друг, добиваме карди-

нални добивки. Во бесконечните игри пак, мерењето на добивките е 

посложено. Така, некои играчи може да не се склони, или пак да се 

склони кон ризикување: на пример, еден милион денари во рака 

може за нив да вреди повеќе (или помалку) од 10 милиони со 15% 

шанси. Ваквите оценки не се резултат на рационалност, туку произ-

легуваат од личните преференци.  

Дополнителна специфичност на теоријата на игри е прифаќање-

то (одреден степен) на рационалност како основна претпоставка. 

Ова може да се оправда од неколку аспекти. Прво, може да сметаме 

дека рационалноста е инстиктивна и покрај распространетото ис-

куство дека тоа не е секогаш така. Последново е поткрепено и од 

реалните експерименти, во кои често се набљудувани едноставни 

алгоритми кои водат кон субоптимални решенија. Натаму, можно е
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рационалноста да произлезе по природен пат, кога со тек на време-

то групата (играчи) полека се насочува кон рационалните, оптимал-

ни исходи, односно учи од искуството. Најпосле, рационалноста 

може да биде и хипотетичка, т.е. да не се однесува на реалноста 

туку да служи за опишување на модел на однесување во кој играчи-

те би постапувале во насока на максимизирање на сопствените до-

бивки. Тогаш, може да речеме дека теоријата на игри е теорија на 

модели на интерактивно, меѓузависно рационално одлучување 

([11]). 

 

3. ПРЕДВИДУВАЊЕ НО НЕ И ПРОРЕКУВАЊЕ –  

    ВО ШТО Е РАЗЛИКАТА? 

 

Основната цел на математичката теорија на игри е определување, 

исклучиво по пат на формално резонирање, на стратегиите кои 

треба да ги изберат играчите за да дојдат до својата цел на рациона-

лен начин, како и на исходите од таквото дејствување. Оттука, може 

да се рече дека формалната теорија е првенствено нормативна, а 

дури потоа описна или предиктивна. Со други зборови, таа се обиду-

ва да открие како треба играчите да се однесуваат за да ги остварат 

своите интереси на најдобар можен начин, но нема да предвидува 

ниту може да знае како тие навистина ќе се однесуваат во реални 

интеракции. Од тие причини, теоретските резултати тешко може да 

бидат потврдени со експериментални методи ([8]).  

Воздржаноста на теоријата во доменот на предиктивност е ди-

ректно поврзана со комплексноста и менливоста на реалните инте-

ракции и неможноста тие да бидат јасно согледани и совршено 

разбрани. Описот на социјалните интеракции во вид на формални 

игри всушност претставува нивна имагинарна идеализација, во која 

преку намерно поедноставување се доаѓа до апстрактна структура од 

играчи, стратегии и добивки. Колку ова претставување е поверно на 

реалната ситуација, толку и добиените заклучоци ќе бидат пореле-

вантни – не само за формалната игра, туку и за реалноста. Во спро-

тивно, важноста на произлезените заклучоци ќе биде ограничена, 

дури и без никакво значење. 

Недостатокот од конкретност кај формалните модели на игри и 

нивната неможност да ја опфатат севкупната комплексност на реал-

носта која ја претставуваат, честопати се предмет на критика. Сепак, 

ваквиот критицизам произлегува од суштинско непознавање на це-



Н. Серафимова 

78 
 

лите на формалниот модел, а тоа е ограничување на реалноста на 

нејзините суштински елементи преку намерно изоставање на 

несуштинските детали. Постојат области во кои формалните модели 

се покажале толку успешни што се заборава дека тие се само апс-

тракција, па дури се сметаат и за самата реалност. Класичен пример 

за ова е eвклидската геометрија, која и покрај тоа што е несовршена 

презентација на реалноста, сепак е соодветна за некои практични 

цели ([1], [8]).                                                   

Во социјалните и биолошките науки, теоријата на игри овозможи 

корисни објаснувања и предвидувања на однесувањето во широк 

спектар од ситуации, во кои е присутно интерактивно одлучување. 

Овде, предвидувањата произлезени од теоријата се испитани преку 

емпириски истражувања со позитивен исход. Дури и во случаи кога 

не можат да се изнајдат задоволителни формални решенија, нефор-

малната теорија може да овозможи длабок и инспиративен увид. 

Таков е случајот со некои суштински одлики на рационалноста, 

соработката и натпреварот, верувањето и сомнежот, заканите и 

обврзувањето, кои тешко би се опишале или објасниле без корис-

тење на теоријата на игри. 

Во традиционалните теории на социјалната психологија и срод-

ните области, недостасуваат концепти со кои ригорозно ќе се опише 

меѓузависното одлучување. Во одредена мера тие се обидуваат да ги 

имитираат теоретските модели на класичната физика во кои одне-

сувањето на објектите се посматра како одговор на надворешни 

сили. Но, неживите објекти не дејствуваат со намера и не може да се 

рече дека нивното однесување е под влијание на претпоставки за 

однесувањето на други субјекти. Човечкото око може да трепне инс-

тинктивно како одговор на влегување на зрно прашина, но човекот 

може да трепне и со намера, обидувајќи се да го зголеми степенот на 

интимност во личните односи. Намерните дејства водат кон исходи 

кои зависат и од она што го прават другите, па малку е веројатно 

дека еднонасочните каузални модели кои се успешни во физиката 

ќе овозможат соодветно објаснување и на социјалните интеракции. 

Сите значајни форми на социјално однесување се засновани на 

одлуки со намера и оттука може да бидат анализирани како игри. 
 

4. ЕКОНОМСКИ ИГРИ: МОНОПОЛ И ДУОПОЛ 

Лицето А обезбедило дозвола да отвори штанд за брза храна на 

една периферна улица. Долж улицата се наоѓаат 7 блока, во кои се
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разместени повеќе фирми со рамномерен број вработени. Во момен-

тов, А ќе биде единствениот продавач на брза храна и може по сопс-

твена желба да ја да избере местоположбата за штандот. На пример, 

ако А има пријател во некоја од фирмите, можеби ќе одлучи да се 

позиционира пред неговата фирма. Но, ако тоа е на крајот од улица-

та, тоа ќе значи дека оние од другиот крај ќе треба прилично да 

пешачат за да купат сендвич. Оваа состојба ќе ја опишеме во вид на 

трошок: нека сендвичот чини 150 денари, а заработката во фирмите 

просечно 200 денари на час. Ако работниците не се платени за пе-

риодот кој го поминуваат надвор од фирмата, времето потребно да 

се помине пеш долж еден блок може да го претвориме во денари 

согласно загубениот дел од платата ([5]). 

Табела 1. Во монопол, изборот помеѓу опциите е неограничен. 

 

Вкупниот трошок за патување од фирмата до штандот и назад 

може да се пресмета според формулата: 

C(t,N) = c0Nt , 

каде N e бројот на поминати блокови во двете насоки, t e времето 

кое е потребно да се помине еден блок (во часови), а с0 е просечната 

заработувачка/трошок на работник за 1 час. Ако штандот со брза 

храна е поставен пред Блокот 1, вработените од тие фирми немаат 

никаков трошок за патување до него. Наспроти нив, на оние од Блок 

7 им се потребни 12 блока во двете насоки односно нешто помалку 

од 1 час (54 минути) за да стигнат до штандот и да се вратат назад. 

Зголемено за цената на сендвичот, нивниот вкупен просечен тро-

шок ќе биде 330 денари. Ако претпоставиме дека во секој блок има 

ист број вработени, тогаш просечниот трошок само за пешачење ќе 

биде 90 денари, што од потрошувачка перспектива е мерка за не-

ефикасноста на монополската позиција (Taбелa 1). 

 

 Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6 Блок 7 Вк. 

оддалеченост 

(двонасочно) 
0 2 4 6 8 10 12 42 

трошок 

(пристапност) 
0 30 60 90 120 150 180 630 

вкупен трошок 

(денари) 
150 180 210 240 270 300 330 1680 
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Да погледнеме какви се трошоците кога штандот се наоѓа на сре-

дина од улицата. 

Табела 2. Позиција на „добар монополист“ 

Значи, добриот монополист може да го намали просечниот 

трошок за загубено време на 51,4 денари, со што вкупниот трошок 

за набавка на сендвич ќе биде приближно 201 денар (Табела 2). 

Сега, да претпоставиме дека еден ден, уште еден продавач Б на 

брза храна успеал да обезбеди дозвола за поставување на штанд на 

истата улица. Прашањата кои затечениот монополист А си ги пос-

тавува се: Дали да се премести? Каде би можел Б да се постави? Која 

позиција би можела да му обезбеди на Б  најмногу купувачи и 

најголем профит? Ако А се наоѓа пред Блокот 1, тогаш за Б е 

доволно да се смести само еден блок потаму и да ги преземе сите 

останати купувачи, бидејќи ќе им го намали трошокот за пешачење 

(потрошено време).  

Табела 3. Позиционирање во дуопол 

Новонастаната ситуација драматично ќе влијае на распределбата 

на пазарот и на профитот. Поради тоа, природно е А да почне да 

размислува за преместување – на пример, да се премести пред бло-

кот 3 и со тоа да ги „отсече“ останатите 5 блока (Табела 3). 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6 Блок 7 Вк. 

оддалеченост 

(двонасочно) 
6 4 2 0 2 4 6 24 

трошок 

(пристапност) 
90 60 30 0 30 60 90 360 

вкупен 

трошок 

(денари) 

240 210 180 150 180 210 240 1260 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6 Блок 7 Вк. 

оддалеченост 

(двонасочно) 
2 0 0 2 4 6 8 22 

трошок 

(пристапност) 
30 0 0 30 60 90 120 330 

вкупен 

трошок 

(денари) 

180 150 150 180 210 240 270 1380 
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По ова, логично е да се помисли дека Б ќе сака да се премести 

пред Блокот 4, со што ќе биде во поволна позиција во однос на 

четири блока (4,5,6 и 7) и во поповолна позиција во однос на А. 

Тогаш на А не му преостанува друго освен да се позиционира вед-

наш до својот конкурент пред Блокот 4, за да си обезбеди малку по-

добра позиција во однос на претходната. Под претпоставка дека 

вработените од оваа улица ќе прават случаен избор помеѓу двете 

сендвичари (т.е. половина од времето ќе го бираат штандот А а 

другата половина штандот Б), пазарот ќе биде поделен на два 

еднакви дела. Ако некој од продавачите ја напушти централната 

положба, тоа ќе значи ослабување на сопствената позиција и по-

голем профит за оној кој останал. Значи, еквилибриумското реше-

ние на оваа игра е поставување на штандот на средина од улицата, 

веднаш до конкуренцијата. Иако заклучокот може да се чини малку 

необичен, тоа е она што може да се забележи и кај многу ресторани 

во градовите, кои често пати се концентрирани еден до друг. 

Но, што ако во оваа слика се појави трет продавач? Тогаш, цврс-

тата еквилибриумска ситуација на дуополот ќе биде нарушена, како 

резултат на потенцијалните пазарни поволности во однос на пре-

местувањето, проследено со промена на цените. 

5. ПРЕСЛИКУВАЊЕ НА СТРАТЕГИИТЕ: ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА

Во еден (навидум) различен пример, да замислиме компанија 

која произведува електронски уреди, чии клиенти се А и Б. Кли-

ентот А бара направа со димензии 10cm10cm10cm и предвидува 

дека ќе продава 10000 парчиња годишно, а клиентот Б бара димен-

зии 15cm15cm15cm за истата направа и предвидува продажба од 

1000 парчиња годишно. Иако прогнозите за продажба на А и Б се 

покажале прилично точни во минатото, компанијата има ограниче-

ни ресурси и може да изработи само еден од производите. Во случа-

јов, јасно е дека ќе треба да се определи за А (поголем обем на про-

изводство со помал маргинален трошок), притоа ризикувајќи или 

да го загуби клиентот Б, или да го принуди да го прилагоди својот 

производ на помалите димензии. Овој трошок за промена на дизај-

нот, на пример, е аналоген на трошокот на работниците во монопо-

лот, кои пешачат од едниот до другиот крај на улицата. 

Сега, да претпоставиме што би се случило ако компанијата 

одлучи да ја подели разликата, во обид да ги задржи и двата
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клиенти. Да речеме дека и А и Б велат дека можат да направат 

измени во своите модели, но со одреден трошок. Компанијата одлу-

чува да ја подели разликата и дизајнира направа со димензии 

12,5cm12,5cm12,5cm. Што би направила конкуренцијата во ваков 

случај? Како и конкурентот во продавањето на сендвичи, ќе се обиде 

да ги преземе клиентите, најверојатно игнорирајќи го Б и нудејќи 

му на А да го изработи нивниот дизајн. 

Во оваа игра, имаме два исти производи од различни конкурен-

ти. Оваа ситуација се нарекува принцип на минимална диферен-

цијација ([4]). Во многу случаи, особено кај широката потрошувач-

ка, ова е најрационалната стратегија. Дури и на пазарите кај кои 

постои висок степен на диференцијација, како кај високата техноло-

гија на пример, најуспешни производи се оние кои имаат одреден 

степен заеднички карактеристики со конкурентните, со што делум-

но се усогласуваат со стекнатите потрошувачки преференци. На 

таков начин, се олеснува и преминот на потенцијалниот купувач 

кон нов производ. 

Но, оваа шема не е карактеристична само за ресторани, сендви-

чари или планирањето на производство. Ако ги погледнеме поли-

тичките активности ќе забележиме дека при влегување во јавна 

кампања, кандидатите донекаде го омекнуваат тонот приближу-

вајќи ги своите изјави поблиску до „средината“, за да им се обратат 

на што поголем број гласачи. Ова е причината за создавање на 

големи изборни коалиции, но и за често менување на политичките 

ставови ([3]). 

Јасно е дека во реалноста работите ќе бидат посложени. На 

пример, потенцијалните купувачи може да не се рамномерно рас-

пределени долж улицата, или, во случај на дуопол едниот од прода-

вачите може да одлучи да ја намали цената на сендвичот. Дополни-

телните специфичности ќе влијаат на играта преку модифицирање 

на потенцијалната добивка/трошок, па доколку сакаме прецизна 

анализа, ќе треба да ги земеме предвид на соодветен начин. 

6. АУКЦИСКИ ИГРИ: ПОВЕЌЕ ЗА ПОМАЛКУ 

 

Една од областите во кои теоријата на игри се покажала посебно 

успешна е моделирањето на аукции. Квантификуваната природа на 

наддавањата ја олеснува анализата. Од друга страна, пак, предвиду-

вањето на точниот одговор може да биде многу исплатливо, било да
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се работи за дизајнирање на профитабилни аукции или за намалу-

вање на добивните трошоци.  

Лицеценцирањето во доменот на радио-фреквенции е добар при-

мер за успешна примена на тeоријата на игри. Историски, процесот 

на лиценцирање во САД се одвивал преку административни проце-

си, потоа лотарии, прв дојден  прв услужен, и најпосле, аукции. 

Имено, теоретичарите креирале мултиобјектна аукциска структура 

која го заменила административниот процес и пристапот на лота-

рии, со што значително го зголемиле трезорскиот профит (400 ми-

лијарди долари во првите пет години), со ефикасна распределба на 

лиценците ([7]). 

Во 2006, во рамките на онлајн аукција за лиценци на радио-

фреквенции, организирана од американската Комисија за федерал-

ни комуникации, еден конзорциум од наддавачи искористил прила-

годен софтвер од теорија на игри како помош при одлучувањето. 

Кога започнала аукцијата, се прибирале податоци за наддавањата за 

понудените 1122 лиценци, со цел да се процени буџетот со кој распо-

лагаат учесниците. Софтверот направил проценка на приватните 

вредности за секоја од лиценците, при што се утврдило дека некои 

од големите лиценци се преценети. Следствено, клиентите биле на-

сочени да се наддаваат за еден дел од помали лиценци, со што пла-

тиле приближно една третина помалку од нивните противници во 

аукцијата, за еквивалентен спектар. Исходот од ова бил заштеда од 

речиси 1,2 милијарди долари. 

Користењето на теоријата на игри во доменот на аукциите беле-

жи драматичен пораст, следејќи го фактот дека без вистинска ана-

лиза, трошоците може да бидат значително поголеми. Според 

Сергју Харт (Sergieu Hart), професор на Еврејскиот Универзитет, 

пред неколку години еврејската влада ги променила аукциските 

правила за нафтени рафинерии, нудејќи награда од 12 милиони до-

лари за второпласираниот наддавач. Но, анализите покажале дека 

без наградата, највисоката понуда би била околу 12 милиони долари 

повисока, што е последица на фактот дека учесниците даваат ниски 

понуди имајќи предвид дека „губитникот“ ќе добие многу. Ако ова 

се собере со исплатената награда, со овој потег владата загубила 

околу 24 милиони долари, цена која е платена заради претпоста-

вување наместо проверување. 
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7. ПОЛИТИЧКИ ИГРИ: ОД ДИПОЛОМАТИЈА ДО ВОЈНА 

 

Конвенционалната мудрост вели дека економскиот развој, кога и 

да се случи, неизбежно и брзо ќе доведе до демократизација на оп-

штеството. Врската се остварува на следниот начин: економскиот 

раст произведува образована и претприемачка средна класа која, 

порано или подоцна ќе посака да ја зголеми контролата врз сопс-

твената судбина. Но, денес бројни примери покажуваат дека тоа не е 

така. Со растот на економиите, расте и софистицираноста во управу-

вањето на авторитарните влади. Контрола на информациите, на 

пристапот до високо образование, на слобода на говорот или на 

слободно здружување и поврзување, се само некои од стратегиите 

кои притоа се користат, а кои истовремено нема значајно да му 

наштетат на економскиот просперитет ([2]). 

Да замислиме две држави А и Б, кои се одликуваат секоја со одре-

дено количество ресурси (меѓу кои, на пример, воена сила), внат-

решни трошоци при воени дејства (како пари, политичка волја, 

итн.) и можни последици од евентуален пораз (понижување, загуба 

на поддршка, политички оставки итн.). Да претпоставиме дека 

државата А поставила свое знаме на еден од островите кои припаѓат 

на државата Б и почнала да ископува во потрага по природен гас. Се 

разбира, Б ќе бара почитување на суверенитетот и повлекување на 

дејствата. Како ќе одговори А? Ако одбие, дали тогаш Б ќе ја 

нападне А? Ако Б нападне, дали А ќе се брани или ќе се повлече? 

Што ќе се случи ако двете држави немаат целосна информација за 

способностите на другата страна? Во теоријата на игри постојат 

алатки кои ваквите прашања може да ги анализираат и да понудат 

одредени одговори. 

Конфликтите се појавуваат и меѓу повеќе од две страни – во пар-

ламенти, во управувачки одбори или во социјални групи. Да ја 

опишеме состојбата на некое политичко прашање како бројна вред-

ност (добивка) во интервал од 0 до 100, при што сите релевантни 

преференци во врска со тоа прашање се наоѓаат некаде помеѓу овие 

две вредности. На пример, ако во прашање е имиграцијата, тогаш 

целосно неприфаќање ќе биде 0, потполно отворени граници ќе 

биде 100, а секој друг став ќе биде некаде помеѓу двата екстреми. 

Притоа, секој од броевите ќе отсликува различни карактеристики на 

играчите во однос на влијанието, моќта, интересот, толеранцијата и 

посветеноста. Со дефинирање на игра, потоа може да се направи
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оценка на позицијата на секоја од страните, преку утврдување на 

вредност/добивка која таа позиција ја обезбедува, како и добивката 

од промена на позицијата, доброволна или под притисок.  

Иако практичната употреба на теоријата на игри е често просле-

дена со бројни критики и контроверзии, неспорен е фактот дека таа 

активно се користи во анализите и оценките на одредени политич-

ки и безбедносни прашања. Така на пример, професорот Брус Буено 

де Мескита (Bruce Bueno de Mesquita) од Универзитетот Њу Јорк 

има направено неколку точни политички прогнози ([9]). Во мај 

2010 година, предвидел дека египетскиот претседател Хосни Му-

барак ќе падне од власт во рок од една година. Девет месеци подоц-

на, Мубарак го напушта Каиро во екот на масовни улични протести. 

Во февруари 2008 година, предвидел дека пакистанскиот претсе-

дател Первез Мушараф ќе ја напушти позицијата до крајот на лето-

то, што и се случило на 18 август истата година. Пет години пред 

смртта на ајатолахот Хомеини, во 1989, де Мескита точно го имену-

вал неговиот наследник, наспроти тогаш актуелниот именуван нас-

ледник Монтазери. Оттогаш има направено стотици предвидувања 

како консултант на американскиот Стејт Департмент, Пентагон, 

разузнавачки агенции, но и странски влади. 

Во своите предвидувања, Буено де Мескита се потпира на компју-

терскa програмa во којa ја користи теоријата на игри. Со дадените 

податоци, компјутерскиот модел ги разгледува можните опции, го 

определува веројатното дејствување на играчите, ја оценува способ-

носта за влијание и на крајот, ги предвидува настаните. Влијанието 

на Мубарак, на пример, е веројатно последица од прекинот на аме-

риканска помош и со тоа, неможноста да ги задоволи своите привр-

заници од армијата и од безбедносните сили. Ова од друга страна, 

им го ослободи патот на незадоволните да излезат на улиците и да 

протестираат, без страв дека ќе бидат подложени на интензивно 

насилство. 

Во друг пример од 2007 година, класифицирани информации од 

американската војска се искористени за моделирање на политичко-

то влијание кое би го имало поместувањето на носач на авиони поб-

лиску до Северна Кореја (резултатите не се објавени). Податоците 

може да откријат и терористичко засолниште. Доверливи информа-

ции се користени во софтвер и за утврдување (на скала од 0 до 100) 

на приврзаноста на барана личност кон некои лични склоности и 

приоритети. Овие фактори ќе одредат каде и како терористот сака
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да живее. Се вели и дека софтверот од теорија на игри имал важна 

улога при откривањето на скривалиштето на Осама бин Ладен во 

Аботабад, Пакистан (Guillermo Owen of the Naval Postgraduate 

School, in Monterey, California). 

Симбиозата на игрите компјутерите постојано се интензивира. 

Програмот за преговори и посредување на професорката Клара 

Понсати (Clara Ponsati) од Институтот за економска анализа при 

Автономниот универзитет на Барселона, ги истражува можностите 

за користење на игрите во мировните процеси. Општо познато меѓу 

преговарачите е дека првата страна која ќе го открие сето она што е 

подготвена да го жртвува (плати), значително ќе ја ослаби својата 

преговарачка позиција. Немајќи отстапка, ќе биде притисната до 

ѕид од страна на противникот. Но, ако ниту една од страните не ги 

открие отстапките кои е подготвена да ги направи, преговорите 

може да стагнираат или целосно да пропаднат.  

Тогаш, со вклучување на неутрален посредувач кој ја има довер-

бата на двете страни и е запознат со нивните црвени линии, дилема-

та може да се надмине. Но, ако таков посредувач не е достапен, би 

можел да биде заманет со компјутерски модел на игра. Преговарач-

ките страни би ги внеле доверливите информации во софтверот 

после секоја преговарачка рунда. Во моментот кога нивните пози-

ции нема да бидат заемно исклучувачки, софтверот ќе предложи ре-

шение. На таков начин, откривањето на информации кои инаку не 

би биле достапни за противникот или посредувачот, ќе овозможи 

забрзување или спречување на можниот застој во преговорите. 

Било да се работи за разводни парници, остварување добивки 

или разрешување на политички и воени судири, теоретичарите на 

игри сметаат дека се работи за варијации на истиот тип проблем. На 

пример, некои од нив сметаат дека според принципот на конвер-

генција, војната во суштина претставува вежба на прибирање ин-

формации. Секоја од страните има силна мотивација да му зададе 

што поголем удар на противникот за да покаже дека високо ја цени 

победата. Истовремено, завојуваните страни се борат за да ја утвр-

дат воената моќ и политичката одлучност на противникот. Кога сите 

страни ќе конвергираат кон точни и идентични заклучоци може да 

се издејствува предавање или мировен договор. Некои теоретичари 

на игри веруваат дека моделот на преговори може да се прилагоди и 

да стане остварлива замена на вооружениот конфликт ([9]). 
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8. ЗАКЛУЧОК 

 

Иако формалната теорија на игри постои помалку од еден век, 

нејзиниот напредок е значителен. Идеите кои таа ги користи може 

да се применат во тривијални интеракции, како што е средба за ру-

чек, или драматични, како што се одлуките во врска со започнување 

на нуклеарна војна. Иако во различни случаи ќе бидат применети 

истите алатки, сепак тие ќе се разликувааат по степенот на софисти-

цираност ([11]). 

Примената на математички модели во реални проблеми гo моти-

вира прифаќањето на подолгорочни решенија. Сепак, ваквите проб-

леми најчесто се карактеризираат со изразена комплексност која 

тешко може да се опфати. Користењето на компјутерски симулации 

и модели може да помогне, па нивната употреба во корист на адво-

катски фирми, компании, влади и други ентитети, од ден на ден се 

зголемува. Поголемиот дел од испорачаните совети се политички, 

во најширока смисла на зборот – како да се надитри обвинителот, 

да се контролира поротата, да се добие поддршка од акционерите 

или да се намамат гласачите преку партиски коалиции и законски 

концесии. Но, она што треба да се нагласи е дека моделите, особено 

оние со политички карактер, се исклучително чувствителни на 

податоците со кои го „храниме“ софтверот. На ова треба да се додаде 

и човечката непредвидливост и емоциите, што лесно може да дове-

де до нерационални исходи ([9]). 

Сепак, теоријата не успева да ги даде сите одговори. Натаму, таа 

не е насочена кон давање на морални или етички препораки, но мо-

же да испита што се случува кога играчите се поттикнати на себич-

но однесување. Ова не значи дека теоријата треба да се смета одго-

ворна за себичното однесување, како што ниту медицината се смета 

одговорна за болестите ([6]). 

Да заклучиме: ако играта се вика преживување и опстојување во 

светот на промени, тогаш сите сме нејзини играчи во потрага по 

најдобриот можен исход. 
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МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС, 1 (2017), 89 − 99 

МАТЕМАТИКАТА НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ 

Анета Велкоска 1 

Во текот на изминатата деценија се јавува сѐ поголем јавен инте-
рес за комплексната „поврзаност“ на модерното општество. Во осно-
вата на оваа поврзаност е идејата за мрежа која подразбира шема од 
интерконекции во едно множество објекти – луѓе, групи, институ-
ции. Комплексноста на социјалните мрежи, кои претставуваат ко-
лекции од социјални врски меѓу „пријатели“, постојано се зголемува 
како последица на технолошкиот напредок со кој се олеснуваат 
патувањата на долги растојанија, глобалната комуникација и диги-
талната интеракција. 

Токму заради таа комплексност, невозможно е целосно да се 
разбере социјалната поврзаност потпирајќи се само на нашата инту-
иција. Математиката како егзактна наука ни дава мноштво алатки 
кои ни овозможуваат да ги прошириме емпириските и интуитивни-
те сознанија за шемите кои ја одредуваат структурата на социјални-
те мрежи. 

1. ОСНОВНИ ПОИМИ

 Основни поими во една социјална мрежа се множествата од луѓе 
и релациите помеѓу нив. Визеулен приказ за мрежа е граф, при што 
луѓето се претставени со јазлите од графот, а релациите меѓу нив со 
рабовите од графот. Други називи за луѓето кои се користат при 
анализата на Социјалните мрежи се темиња или точки, а за 
релациите помеѓу нив се ребра, лаци, линии или врски. Јазлите кои 
се поврзани со раб се нарекуваат соседи или пријатели. 

Според природата на релациите разликуваме четири основни 
видови на графови: 

(a) ненасочени графови, доколу на рабовите не им е зададена 
никаква насока и не им е придружен број, Слика 1 (а). 

(б) ненасочени тежински графови, кај кои на секој раб му е 
придружен реален број што може да претставува: растојание, 
цена, профит, проточност итн., Слика 1 (б). 

(в) насочени графови, ако на рабовите им е зададена некаква 
насока, но не им е придружен број, Слика 1 (в). 

(г)  насочени тежински графови, кај кои на секој раб му е зададе-
на некаква насока и му е придружен реален број, Слика 1 (г).
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Слика 1. Основни видови графови. 

 
Покрај основните видови графови постојат и мешани графови, 

кај кои може да се сретнат карактеристики од два или од повеќе 
видови основни графови. 

Доколу графот има N јазли и е ненасочен, тогаш бројот на сите 

можни рабови изнесува 
( )1

2
N N −

, а ако е насочен, тогаш постојат 

најмногу  ( )1N N −  рабови. 

Две карактеристики на структурата на мрежите се многу важни: 
поврзаност и центрираност. 
 

2. ПОВРЗАНОСТ КАЈ МРЕЖИ И НЕЈЗИНИ АСПЕКТИ  
 
Индиректната поврзаност всушност е она што ја прави структу-

рата на мрежните системи. Поврзаноста укажува на тоа како луѓето 
од еден дел од мрежата се поврзани со луѓе од друг дел од мрежата.  
Основни елементи на поврзаноста се:  

• Пат, кој претставува низа од јазли и рабови почнувајќи од 
еден јазол и завршувајќи со друг јазол која ја покажува инди-
ректната поврзаност  помеѓу тие два јазли. Со пат никогаш не 
може да се враќа наназад, односно да се посети двапати ист

a 

b 

e 

d 

c 

(а) 

a 

b 

e 

d 
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јазол. Пример за пат во мрежата претставена со граф од Слика 
1 (а) е низата од јазли a, b, c, d. 

• Циклус е пат кој започнува и завршува со ист јазол. Пример за 
циклус во мрежата претставена со граф од Слика 1 (а) и (б), е 
патот c, d, e, c. 

Поврзаноста се разгледува од различни аспекти: 
(a) Достапност: Дали е возможно една личност од мрежата да 

контактира со друга личност од мрежата? Ова е точно единствено 
ако постои „синџир од пријатели“ помеѓу двете личности од мрежа-
та, односно пат помеѓу двата јазли од мрежата со кои се претставени 
личностите.  Подмножеството од јазли во еден граф во кое секој пар 
од јазли е поврзан барем со еден пат се нарекува компонента на 
сврзаност. Ако еден граф има само една компонента на сврзаност, 
тогаш велиме дека графот е сврзан.  

Големите мрежи, односно мрежите со голем број јазли какви што 
се социјалните мрежи, најчесто имаат таканаречена гигантска ком-
понента на сврзаност која содржи значајно голем број јазли од 
мрежата.  Кога една мрежа има гигантска компонента, таа скоро 
секогаш е единствена. Всушност, во некои ретки случаи кога две 
гигантски компоненти егзистирале подолго време во една мрежа, 
нивното спојување се јавува ненадејно, драматично и со катастрофа-
лен крај. На пример, катаклизмата што им се случила на цивилиза-
циите од западната хемисфера, односно континентот Америка, кога 
европските истражувачи почнале да пристигнуваат на неа пред 
околу половина век ([5]). 

Невозможноста за постоење на две гигантски компоненти  на 
сврзаност може да се објасни и емпириски. Да го разгледаме нена-
сочениот граф на Ердос и Рение ([6]) кој е еден од математичките 
модели за емпириско истражување на големите мрежи и е констру-
иран со поврзување на N  јазли на случаен и непристрасен начин. 
Да го претпоставиме обратното, т.е. дека во графот имаме две 
гигантски компоненти на сврзаност така што секоја од нив ги содр-
жи половина од јазлите од целиот граф. Тогаш бројот на сите 
рабови кои можат да се конструираат помеѓу јазлите од двете раз-

лични компоненти изнесува 
2

2 2 4
N N N
⋅ = , додека бројот на сите 

можни рабови изнесува 
( ) 21

2 2
N N N−

 . Па, така, колку повеќе рабо-
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ви имаме во компонентите, поголем е процентот на рабовите кои не 
се конструирани помеѓу јазлите од различните компоненти. Бидејќи 
рабовите се конструираат случајно и непристрасно, сѐ поверојатно е 
во секој нареден чекор да се избере раб помеѓу два јазли кои припа-
ѓаат на различни компоненти. Значи, многу е веројатно двете ги-
гантски компоненти да се поврзат во единствена гигантска компо-
нента на сврзаност. 

Идејата за егзистенција на гигантска компонента во социјалните 
мрежи е многу важна. Конкретно, на Слика 2 е прикажан граф со 
многу компоненти на сврзаност од кои се издвојува една гигантска 
компонента ([3]). Тоа е граф за мрежа која се состои од сите средно-
школци во едно американско училиште, а која е резултат од едно 
спроведено истражување во истото тоа училиште. Рабовите помеѓу 
јазлите ја претставуваат романтичната врска помеѓу учениците во 
период од 18 месеци. Заклучокот за постоење на гигантската компо-
нента на сврзаност е многу значајно, на пример, кога се разгледува 
проблемот на сексуално-преносливите болести. 

 

 
Слика 2. Мрежа за романтичните врски помеѓу учениците  

             од едно американско средно училиште ([3]). 

  Други важни поими за објаснување на природата на поврзаност 
помеѓу луѓето во социјалните мрежи покрај достапноста се: 

(б) Растојание:  Доколку две личности од мрежата се поврзани, 
колку чекори се одалечени една од друга? 

  Растојание помеѓу два јазли е должината (бројот на рабови кај
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нетежински графови, односно збирот од тежините на рабовите кај 
тежински графови) на најкраткиот пат помеѓу два јазли. 

Растојанието од јазолот a од графот прикажан на Слика 3 до сите 
четири светло сини јазли е 1, до сите пет зелени јазли е 2, до сите 
четири сини јазли е 3, до сите три црвени јазли е 4 и растојанието од 
јазолот a до жолтиот јазол е 5. 

 

 

Слика 3. Растојанија од јазолот а до сите останати јазли. 
 

(в) Број на патишта: Со колку различни патишта е поврзан 
секој пар од личности? 

Со бројот на патишта се прикажува бројот на различни синџири 
од пријатели со кои се поврзани две личности од мрежата.  

Бројот на патишта од јазолот a до јазолот b од графот прикажан 
на Слика 4 е 2. 

 
Слика 4. Број на патишта од јазолот а до јазолот b. 

a 
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3. ЦЕНТРИРАНОСТ КАЈ МРЕЖИ И  
            МЕРКИ ЗА ЦЕНТРИРАНОСТ 

 
При емпириските истражувања на социјалните мрежи од посебен 

интерес е и утврдувањето кои јазли би биле „популарни“. Во пракса, 
идентификувањето на токму она што ние го подразбираме како 
„центар“ е малку комплицирано, но значително честопати постои 
причина да веруваме дека луѓето во центарот се многу важни. 

Центрираноста е карактеристика на графовите со која се утврду-
ва егзактно кои од јазлите во графот се „важни“, односно во цента-
рот на вниманието. Постојат три мерки на центрираност: 

(a) Степен на јазол – тоа е бројот на пријатели на еден јазол во 
ненасочен граф. При експерименталните истражувања на социјал-
ните мрежи од секојдневниот живот забележано е дека распредел-
бата на степените на сите јазли од овие мрежи е искривена, а не 
нормална како што интутивно се очекувало (Слика 5). Имено, при 
распределбата на степените на јазлите, поголемиот број јазли имаат 
мали степени, додека само неколку јазли имаат поголеми степени. 
Тоа значи дека поголемиот број луѓе во социјалните мрежи имаат 
мал број пријатели, а само неколку личности од мрежата имаат го-
лем број пријатели (тие личности се нарекуваат „колектори“ или 
„хабови“) ([2]). 

 
Слика 5. Распределба на степените на јазлите  

       во една социјална мрежа ([2]).
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Всушност, постоењето на вакви јазли познати како хабови е неоп-
ходен услов за утврдување на валидноста на познатиот феномен во 
социјалните мрежи „Светот е мал“ или „Шест степени на сепараци-
ја“ ([10], [11]). Согласно овој феномен, кој е покажан емпириски во 
поголемиот број на социјални мрежи, просечното растојание помеѓу 
кои било два јазли во мрежата кои се поврзани изнесува шест, т.е. е 
многу мало. Значи, иако социјалните мрежи се раширени, т.е. 
поголемиот број јазли во нив немаат голем број на пријатели, сепак 
може да се стигне од еден произволен јазол до кој било друг јазол 
(доколку се во иста компонента на сврзаност) преку мал број (околу 
6) познаници. 

Но, степенот на јазолот понекогаш може и да ни даде лажна сли-
ка за важноста на одреден јазол. На пример, на Слика 6 е прикажан 
граф во кој јазолот кој ги поврзува трите помали подграфови има 
степен 3, што е помалку од најголемиот степен во графот 5, но сепак 
интуитивно може да се заклучи дека токму тој јазол е „важен“, т.е. е 
централен. 

 
Слика 6. Граф со степените на сите јазли. 

 
(б) Близина – согласно која една личност ја прифаќаме како 

„важна“ ако таа е релативно блиску до сите други личности 
од мрежата ([4]).  

Близината се дефинира како инверзна вредност на сумата од 
растојанијата од една личност до сите други личности во мрежата
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([1]).  Но, во пракса повеќе се применува нејзината нормализирана 
форма во однос на бројот на сите останати личности од мрежата, 
односно формулата со која најчесто се пресметува близината на 
еден јазол е зададена со формулата (1): 

                                 ( )
( )

1

1,

,

1

N

j j i
c

d i j

C i
N

−

= ≠

 
 
 

=  
− 

 
  

∑
                                    (1) 

каде што i  е кој било јазол од ненасочен граф со N јазли. 
Да ја пресметаме близината на јазолот А од графот прикажан на 

Слика 7 со формулата (1). Имено,  
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        Слика 7. Близина на јазлите и вредности на 
                            близините на јазлите A, B, C, D, E се 
                            0,4; 0,57; 0,67; 0,57 и 0,4, соодветно. 

На ист начин се пресметани и близините на другите јазли од гра-
фот прикажан на Слика 7 и согласно нивните вредности, јазолот C 
се смета како „важен“ јазол зашто има најголема близина, т.е. е 
релативно најблиску до сите останати јазли во графот. 

(в) Помеѓу – која се разгледува како неопходен услов за  комуни-
кација на потесно поврзани помали заедници во социјалните 
мрежи кои се јавуваат природно. 

Помеѓу на еден јазол го брои бројот на најкратки патишта помеѓу 
сите јазли во мрежата кои минуваат низ тој јазол ([7]) и се пресме-
тува согласно формулата (2): 

A B C E D 
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                                       ( ) ( ) /B jk jk
j k

C i g i g
<

=∑                                    (2) 

каде што jkg  е  бројот на сите најкратки патишта помеѓу јазлите j и 

k, а ( )jkg i
 
 е бројот на сите најкратки патишта помеѓу јазлите j и k 

кои минуваат низ јазолот i. 
Да го пресметаме помеѓу на јазолот B од графот прикажан на 

Слика 8 со формулата (2). Количниците во сумата во формулата (2) 
за секој пар јазли j<k од графот на Слика 8 изнесуваат: 

За јазлите A, D: 1/1=1;            За јазлите A, C: 1/1=1; 
За јазлите A, E:  2/2=1;           За јазлите C, D: ½= 0,5; 
За јазлите C, E: 0/1 = 0;          За јазлите D, E: 0/1 = 0; 
За јазлите B, C: 0/1 = 0;          За јазлите B, D: 0/1 = 0; 
За јазлите B, B: 0/2 = 0; 
Вкупно: 1+1+1+0,5+0+0+0+0+0 = 3,5. 

 
     Слика 8. Помеѓу на јазлите и вредности на помеѓу на јазлите  
                         A, B, C, D, E се 0; 3,5; 1; 1 и 0,5, соодветно. 

На ист начин се пресметани и помеѓу на другите јазли од графот 
прикажан на Слика 8 и согласно нивните вредности јазолот B се 
смета како „важен“ јазол бидејќи има најголема вредност за помеѓу, 
односно се наоѓа во најголем број од најкратките патишта помеѓу 
останатите јазли.  

На Слика 9 илустриран е граф во кој ако се земе предвид 
степенот на јазол како мерка на центрираност не може да се одреди 
кој е „важен“ јазол бидејќи сите освен крајните два јазли кои имаат 
степен на јазол 1 имаат еднаков степен кој изнесува 2. Но, затоа пак,

3,5 0 

1 

1 

0,5 

A B 

C 

D 

E 
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Слика 9. Мерки на центрираност. 

 
согласно вредностите на близините на јазлите A, B, C, D, E, F и  G 
0,29; 0,38; 0,46; 0,50; 0,46; 0,38 и 0,29, соодветно и нивните вреднос-
ти на помеѓу кои изнесуваат 0; 0,33; 0,53; 0,60; 0,53; 0,33 и 0, соод-
ветно,  јазолот D се смета како „важен“ јазол бидејќи има најголеми 
вредности за неговите две мерки на центрираност, близина и 
помеѓу во однос на останатите јазли од графот. 
 

4. ПОСЕБНИ ОСОБЕНОСТИ НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ 

Уште еден посебен важен аспект на социјалните мрежи е созна-
нието дека социјалните врски помеѓу луѓето објаснуваат важни 
карактеристики на социјалните дејствија како што е подготвеноста 
да се мобилизираат за политичка кауза. Оваа интуиција произлегу-
ва од идејата дека луѓето влијаат едни на други преку размена на 
информации и набљудување на однесувањето на едни со други. За-
тоа, природно е прифатен фактот за постоењето на подмрежи од 
густо поврзани луѓе кои подмрежи при споредба едни со други 
имаат потполно различни социјални карактеристики ([8]).   

Примарен интерес при анализа на социјалните мрежи е иденти-
фикација на таквите „значајни општествени подмрежи“ и при таа 
анализа неопходни се методите кои произлегуваат од теоријата на 
графови. Неопходно е да се изградат методи за партиција на графо-
вите кои најважно е да не смеат да бидат произволни, да бидат во 
согласност со феноменот „Светот е мал“, и групите од јазли кои 
целосно се одвоени од поголемиот број на јазли да ги третираат 
како тривијални случаи, односно да поаѓаат од фактот дека врските 
во општеството се шират транзитивно ([9]).  

Ова е отворен предизвик за научниците, бидејќи сѐ уште не е соз-
даден комплетен децентрализиран алгоритам со кој се објаснуваат 
индвидуалните дејства на луѓето при социјалните врски, односно во 
социјалните мрежи. 
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НЕКОИ АЛГОРИТМИ ЗА РЕШАВАЊЕ НА ЗАДАЧАТА НА 
ПАТУВАЧКИОТ ТРГОВЕЦ 

Ирена Стојковска 1 

 

Задачата на патувачкиот трговец е комбинаторна оптимизациона 
задача со едноставна формулација, широка примена, но тешка за 
решавање. Откако ќе ја дефинираме задачата, ќе дадеме краток ис-
ториски осврт, неколку примени, доволни услови за егзистенција на 
нејзиното решение и малку повеќе ќе се задржиме на методите на 
нејзино решавање. 

Дефиниција 1. Нека ( , )G V E=  е граф, каде што V  е множество 

од n  темиња, E  е множество од рабови и нека ijc  е тежина (тро-

шок, должина) на работ ( , )i j . Задачата на патувачкиот трговец 
(ЗПТ) се состои во одредување на минимален циклус (тура) кој ми-
нува само еднаш низ секое теме на дадениот граф, т.е. одредување 
на минимален Хамилтонов циклус. Графот кој содржи Хамилтонов 
циклус се нарекува Хамилтонов граф (види Слика 1).  

     Слика 1. Примери за Хамилтонови графови, графови      
                       кои содржат Хамилтонови циклуси. 

Дефиницијата 1 ја дополнуваме терминолошки со: ако ij jic c=  за 

секои ,i j V∈ , i j≠ , тогаш ЗПТ е симетрична, а ако постои барем 

еден раб ( , )i j  за кој ij jic c≠ , тогаш ЗПТ е асиметрична. 

Најчестата практична интерпретација на ЗПТ е следната: Пату-
вачки трговец треба да најде оптимална тура низ n  града т.е. 
да го помине секој град точно еднаш, да се врати од каде што го 
започнал патувањето и притоа трошокот за патување да биде 
минимален.

v1 v1 

v2 v2 

v3 

v3 v4 
v4 

v5 

v5 v6 

v6 
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На Слика 2 е даден пример за две (Хамилтонови) тури низ шест 
града, од кои втората тура е минималната тура со вкупна должина 
на патот од 29 km, во споредба со првата тура со вкупна должина од 
37 km. 

   Слика 2. Две (Хамилтонови) тури низ шест града, од кои  
              првата   е со вкупна должина од 37 km, а втората 29 km. 

Корените на ЗПТ се смета дека датираат од 1857 година, кога Сер 
Вилјам Хамилтон (Sir William Hamilton, 1805−1865), ирски матема-
тичар, физичар и астроном, ја предложил сложувалката наречена 
„Икозиска игра“ (Icosian game). Сложувалката се состоела од доде-
каедар на кој секое од 20-те темиња било именувано според некој 
главен светски град (Слика 3а)). Целта на играта била да се констру-
ира пат по рабовите на додекаедарот кој поминува низ секој град 
точно еднаш и се враќа во градот од каде почнал.  Со други зборови, 
требало да се конструира Хамилтонов циклус во граф кој соодвет-
ствува на додекаедар (Слика 3б)). Хамилтоновите графови го доби-
ле своето име токму според Сер Вилијам Хамилтон. 

   а)        б) 

Слика 3. а) Додекаедар со 20 темиња,   
                    б) Граф кој соодветствува на додекаедорот со впишан 

Хамилтонов циклус. 

Примената на ЗПТ е разновидна и широка. Ќе наведеме неколку 
примени: оптимално дупчење дупки на електронските плочи, опти-
мален распоред на процеси на една машина, примена во рендген-
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ската кристалографија, дистрибуција на производи, планирање на 
воени мисии, пренесување на податоци преку интернет, позициони-
рање на сателити за глобална комуникација, па дури и дизајнирање 
на табла за пикадо. Повеќе за примената на ЗПТ може да се прочита 
во [8]. 

Решението на ЗПТ секогаш постои во комлетен граф (граф во 
кој секои две темиња се поврзани со раб). Имено, секој комплетен 
граф е Хамилтонов граф. За постоењето на Хамилтонова тура во 
еден граф постојат повеќе тврдења, од кои можеби најпознати се 
следните ([2]): 

Теорема 1. (Dirac 1952) Секој граф ( , )G V E=  со 3n ≥  темиња и 

степен на секое теме ( ) / 2d v n≥  за секој v V∈ има Хамилтонов 
циклус. 

Теорема 2. (Tutte 1956) Секој 4-сврзан планарен граф има 
Хамилтонов циклус. 

Притоа, степен на темето v V∈  е бројот на рабови ( , )i j E∈  со 

една крајна точка темето v . Степенот на темето v V∈  го означуваме 
со ( )d v . Еден граф е k-сврзан, ако кои било две темиња на графот се 
поврзани со k различни патишта. Графот е планарен, ако може да се 
нацрта во рамнина и притоа никои два раба да не се сечат во точка 
која не е крајна точка. 

Постоењето на Хамилтонова тура е услов за постоење на решение 
на ЗПТ. Но, добро познат факт е дека наоѓањето на Хамилтонова 
тура е NP-комплетна задача (истовремено NP и NP-тешка задача) 
([3]), што повлекува дека ЗПТ е NP-тешка задача ([5]). Повеќе за 
ЗПТ како NP-тешка задача може да се прочита во [8]. Но, иако 

графот е комплетен, тогаш постојат 
( 1)!

2
n−

 можни тури (во случај на 

симетрична ЗПТ), што претставува навистина голем број тури за 
испитување за да се најде минимална тура меѓу сите можни тури. 
Затоа, решавањето на ЗПТ бара користење на ефикасни алгоритми, 
точни или приближни ([4, 5, 6, 7]). 

1. ТОЧНИ АЛГОРИТМИ 

Најдобриот начин за објаснување и разбирање на точните алго-
ритми за решавање на ЗПТ е преку целобројното линеарно програ-
мирање (ЦЛП) и алгоритмите за решавање на ЦЛП задачи. 
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1.1. ФОРМУЛАЦИЈА НА ЗПТ КАКО ЦЛП ЗАДАЧА 

Во овој дел ќе изложиме неколку формулации на ЗПТ како ЦЛП 
задача ([5]). Една од првите формулации на ЗПТ како ЦЛП задача е 
предложена од Dantzig, Fulkerson и Johnson (DFJ) во 1954 година: 

каде што ijx , i j≠  е бинарна променлива која прима вредност 1 ако 

и само ако работ ( , )i j  е дел од оптималното решение. Во оваа фор-
мулација, функцијата на целта (1) е вкупниот трошок на турата, 
ограничувањата (2) и (3) се ограничувања на степенот кои пока-
жуваат дека во секое теме се влегува точно еднаш и се излегува 
точно еднаш. Ограничувањата (4) се ограничувања за елиминација 
на поттури со кои се попречува формирање на поттури, односно 
тури со помалку од n  темиња.   

Еквивалентен облик на ограничувањата (4) се ограничувањата 
на сврзаност (4'): 

                     1, , 2 | | 2 (4 ')ij
i S j S

x S V S n
∈ ∈

≥ ⊂ ≤ ≤ −∑ ∑  

каде што \S V S= , кои покажуваат дека во секое решение на ЗПТ, 
мора да има најмалку еден раб од S  во неговиот комлемент, однос-
но дека S  не може да не биде сврзано. 

Да забележиме дека DFJ формулацијата (1) − (5) содржи 
( 1)n n − бинарни променливи, 2n  ограничувања на степенот и

1

1

,

min (1)

1, 1,..., (2)

1, 1,..., (3)

| | 1, , 2 | | 2 (4)

{0,1}, , 1,..., , (5)

ij ij
i j

n
ij

j
n

ij
i

ij
i j S

ij

c x

x i n

x j n

x S S V S n

x i j n i j

≠

=

=

∈

= =

= =

≤ − ⊂ ≤ ≤ −

∈ = ≠

∑

∑

∑

∑

при ограничувања
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2 2 2n n− −  ограничувања за елиминација на поттури, што и за не 
толку големи вредности на n  го прави скоро невозможно решава-
њето на DFJ како ЦЛП задача. 

Затоа, во 1960 година, Miller, Tucker и Zemlin (MTZ) предлагаат 
воведување на дополнителни променливи iu , 2,...,i n=  со кои се 

намалува бројот на ограничувања за елиминација на подтури, кои 
преминуваат во (6)−(7): 

Ограничувањата (6) обезбедуваат решението да не содржи 
поттура на множеството \ {1}S V⊆ , а со тоа и да не содржи поттура 
со помалку од n  темиња. Ограничувањата (7) обезбедуваат промен-
ливите iu , 2,...,i n=  да се едозначно одредени за секоја допустлива 

тура. 
И покрај тоа што MTZ формулацијата е покомпактна, таа е 

послаба од DFJ формулацијата во поглед на оптималното решение 
на соодветната линеарна релаксација (задачата на линеарно про-
грамирање добиена од соодветната ЦЛП задача од која се отстране-
ти условите за целобројност на променливите). Имено, ако со 

* ( )z DFJ , односно * ( )z MTZ  ја означиме оптималната вредност на 
линеарната релаксација на DFJ, односно MTZ формулацијата, тогаш 
е точен следниот резултат покажан од Wong во 1980 година т.е 

* ( ) * ( )z MTZ z DFJ≤ . Овој резултат ја прави линеарната релаксаци-
ја на DFJ формулацијата посилна, затоа што линеарна релаксација 
на ЦЛП задача на минимизација секогаш има оптимална вредност 
помала или еднаква на оптималната вредност на ЦЛП задачата, па 
линеарната релаксација на DFJ формулацијата дава подобра оценка 
за границата на оптималната вредност на ЦЛП задачата.  Досега се 
предложени повеќе алтернативни формулации на ЗПТ како ЦЛП 
задача, но за ниедна од предложените формулации не е покажано 
дека има посилна линеарна релаксација од линеарната релаксација 
на DFJ формулацијата. Инаку, линеарните релаксации на ЦЛП 
задачите имаат важна улога во алгоритмите за решавање на ЦЛП 
задачите.

( 1) 2, , 2,..., , (6)

1 1, 2,..., (7)
i j ij

i

u u n x n i j n i j

u n i n

− + − ≤ − = ≠

≤ ≤ − =
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1.2. BRANCH-AND-BOUND АЛГОРИТМИ 

Најчесто користените алгоритми за решавање на ЗПТ како ЦЛП 
задача се Branch-and-bound (BB) алгоритмите. Генерално, овие ал-
горитми ја решаваат задачата така што ја делат допустливата област 
(областа над која е дефинирана задачата на оптимизација) на пома-
ли подмножества, потоа ги наоѓаат границите на функцијата на 
целта над тие подмножества на тој начин што решаваат полесна 
(релаксирана) задача, а потоа со помош на најдените граници отфр-
лаат одредени подмножества и не ги разгледуваат понатаму. Пос-
тапката запира кога секое подмножество или дало допустливо ре-
шение или дало решение кое е подобро од дотогаш најденото нај-
добро решение. Најдоброто најдено решение со оваа постапка е гло-
бален оптимум ([1]).  

Следниот алгоритам претставува една општа варијанта на BB ал-
горитмите, кој формира листа од активни подзадачи и притоа пред 
да вметне нова подзадача во листата, прво ја решава нејзината ре-
лаксација ([1]). 

АЛГОРИТАМ 1. (Branch-and-bound алгоритам за ЗПТ) 

Чекор 1. Реши ја релаксацијата на дадената ЗПТ (за да ја добиеш 
долната граница), стави ја ЗПТ на листата со подзадачи, задади ја 
почетната вредност на горната граница U = +∞  и оди на Чекор 2. 

Чекор 2. Ако листата со подзадачи е празна, тогаш СТОП и тура-
та придружена на горната граница U  е оптимална (или ако 
U = +∞ , тогаш ЗПТ нема решение). Инаку, одбери подзадача ЗПТi 
од листата, според правило за избор на подзадачи, отстрани ја ЗПТi 
од листата и оди на Чекор 3. 

Чекор 3. (незадолжителен) Со некоја евристика најди тура во 
ЗПТ. Ако е најдена подобра тура од до тогаш најдобрата, зачувај ја 
како најдобра и обнови ја горната граница U . Оди на Чекор 4. 

Чекор 4. (незадолжителен) Отстрани ги од графот на ЗПТi сите 
рабови чие вклучување во турата би ја покачиле вредноста на 
горната граница над U . Оди на Чекор 5. 

Чекор 5. Според правилото за гранање (branching) дефинирај 
множество од подзадачи ЗПТi1, ЗПТi2, ... ЗПТiq генерирани од 
подзадачата ЗПТi и оди на Чекор 6. 

Чекор 6. Ако сите подзадачи генерирани од ЗПТi се веќе прет-
ходно разгледани, тогаш оди на Чекор 2. Инаку, премини на
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следната подзадача ЗПТij и реши ја нејзината релаксација за да ја 
добиеш долната граница ijL  (bounding). Потоа, 

• ако ijL U≥ , врати се на Чекор 6, 

• aко ijL U<  и добиеното решение дефинира тура за ЗПТ, 

тогаш зачувај го решението како најдобро досега, стави 

ijU L=  и оди на Чекор 6, 

• aко ijL U<  и добиеното решение не дефинира тура, стави 

ја подзадачата ЗПТij на листата и врати се на Чекор 6. 

Друга варијанта на Алгоритмот 1, прво ги додава на листата 
подзадачите, а потоа ги решава ([1]). И во двата случаја процедурите 
може да се претстават во вид на дрво чии јазли се подзадачите чии 
релаксации се решаваат, а јазлите потомци на некој јазол се подза-
дачите кои се генерираат со Чекор 5 од Алгоритмот 1. 

Квалитетот на BB алгоритмите е во директна врска со квалитетот 
на границата добиена со решавање на релаксацијата ([5]). Кај ЗПТ 
најчесто користена релаксација е онаа добиена од DFJ формулаци-
јата со отстранување на ограничувањата за елиминација на поддури 
(4). Така добиената задача (1) − (3), (5) е задача на доделување на 

задолженија која се решава во полиномно 3( )O n  време. Исто така, 
постојат и повеќе правила за избор на подзадачи за решавање 
(Чекор 2) и повеќе правила за гранање (Чекор 5), предложени од 
разни автори ([1, 5]).  

2. ПРИБЛИЖНИ АЛГОРИТМИ 

Бидејќи ЗПТ е NP-тешка задача, природно се наметнува потреба-
та да се решава со помош на евристични методи и приближни алго-
ритми. Приближните алгоритми не гарантираат оптимално реше-
ние, но затоа даваат решение близу до оптималното за разумно 
многу време. 

2.1. ЕВРИСТИЧНИ ПРИСТАПИ 

Во овој дел ќе изложиме неколку евристични пристапи кои 
обезбедуваат емпириски добри решенија на ЗПТ. Евристичните 
пристапи главно се делат на две групи според нивната намена и тоа
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на: процедури за конструкција на тури и процедури за подобрување 
на тури ([5, 6]). 

а) Процедури за конструкција на тури 

Сите процедури за конструкција на тури стопираат кога турата е 
најдена без да се обидат да ја подобрат. Ќе разгледаме три процеду-
ри за конструкција на тури.  

Можеби наједноставната процедура која конструира тура е еврис-
тиката на најблизок сосед. Суштината на овој пристап е секогаш 
да се посети најблискиот град. Комплексноста е полиномна од редот 

2( )O n , каде што n  е бројот на градови. Една модификација на оваа 
евристика наоѓа тури за секое од n -те темиња како почетно теме, а 
потоа ја одбира најдобрата. Комплексноста на модификацијата е 

3( )O n , но најдената тура во општ случај е подобра. 
Алчната евристика постепено конструира тура со повторувачко 

селектирање на најкраткиот раб и негово додавање на турата се до-
дека не се креира циклус со помалку од N  раба без да се зголеми 
степенот на некое теме да биде поголем од 2. Комплексноста на алч-

ната евристика е 2
2( log )O n n . 

Општиот пристап на евристиката на вметнување е да почне со 
тура на некое подмножество од сите градови, најчеста почетна тура 
е триаголник (или почетната тура е само еден раб кој поврзува два 
града) и потоа ги додава останатите градови според некој критери-
ум. Вметнувањето на теме може да биде според најразлични крите-
риуми, на пример, се вметнува теме кое доведува до најмало нарас-
нување на должината на турата, или, се вметнува теме кое е нај-
блиско до моменталната тура, или, теме кое формира најголем агол 
со две последователни темиња од моменталната тура и слично. Во 
зависност од критериумот на вметнување, комплексноста на оваа 

процедура варира меѓу 2( )O n  и  2( log )O n n . 

б) Процедури за подобрување на тури 

Откако е конструирана некоја тура со помош на некоја 
евристична процедура, најчесто се пристапува кон подобрување на 
турата. Едни од најчесто користените процедури за подобрување на 
тури се k-opt алгоритмите. Овие алгоритми, во секој чекор, отстра-
нуваат k раба од веќе конструираната тура и ги преспојуваат k-те
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преостанати ланци на сите можни начини. Ако некое од преспојува-
њата дава пократка тура, тогаш таа се зема за почетна тура во след-
ниот чекор. Оваа постапка се повторува се додека има напредок. 
Добиената тура со овој алгоритам е k-оптимална. Најчесто користе-
на вредност за k е 2 или 3, и тогаш станува збор за 2-opt и 3-opt 
алгоритми.  

На Слика 4 е прикажано отсранувањето на 2 односно 3 раба од 
една тура и нивно повторно преспојување. Имено на Слика 4 а) е 
прикажан единствениот начин на преспојување по отстранување на 
2 раба, додека на Слика 4 б) и в) прикажани се двата можни начини 
на преспојување по отстранувањето на 3 раба, при што повторно се 
добива тура низ сите темиња.  

                         а)                               б)                               в) 

Слика 4. 2-opt и 3-opt преспојувања 

Меѓу останатите алгоритми за подобрување на тури се 
вбројуваат: симулираното калење (simulated annealing) и табу 
пребарувањето (tabu search) (повеќе во: [5, 6]). 

2.2. ОПТИМИЗАЦИЈА СО КОЛОНИЈА НА МРАВКИ 

Често пати истражувачите се обидуваат да ја имитираат природа-
та при решавањето на посложените проблеми. Така, генетскиот 
алгоритам (ГА) ја имитира природната селекција на видовите на 
тој начин што најсилните видови имаат поголеми шанси да ги пре-
несат своите гени на следните генерации по пат на размножување. 
Од друга страна, оптимизацијата со колонија на мравки (ОКМ) го 
имитира социјалното однесување на мравките и нивното делување 
за доброто на колонијата. Ние овде ќе се задржиме на ОКМ како 
метод за решавање на ЗПТ. 
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Мравките се инсекти кои делуваат независно, но живеат во коло-
нии и комуницираат меѓусебно (со останатите мравки од колони-
јата) со помош на хемикалијата феромон. При истражување на нови 
територии тие ја испуштаат оваа хемикалија по патот по кој се дви-
жат, но исто така се и осетливи на оваа супстанца. Можеби најпоз-
нат пример е примерот со ставање на препрека на патот по кој одат 
мравките од нивното гнездо до храната и назад. На почетокот 
мравките ја заобиколуваат препреката од обете страни, но подоцна 
тие се „одлучуваат“ за пократкиот пат (Слика 5). 

 

Слика 5. Мравките го одбираат пократкиот пат. 

Ова однесување на мравките се должи на начинот на кој тие ко-
муницираат. Секоја мравка го чувствува феромонот кој го испушти-
ле мравките кои поминале пред неа по патеката и така таа открива 
каде да се движи. Но, со текот на времето феромонот испарува, па 
јачината на ферономот е пресудна за одлуката на мравката за тоа по 
кој пат да тргне. Затоа, во случајот на препреката, мравките „одлу-
чуваат“ да се движат по пократкиот пат, затоа што јачината на феро-
монот е посилна по тој пат. 

Начинот на кој мравките го решаваат проблемот со препреката, 
инспирирало многу научници да предложат алгоритми за наоѓање 
на минимална тура при решавањето на ЗПТ. Тука ќе го изложиме 
алгоритмот на Dorigo, Maniezzo и Colorni од 1996 година ([7]). 
Според нивниот алгоритам, на почетокот m (вештачки) мравки се 
поставуваат секоја во различен случајно избран град. Во секој чекор 
се применува веројатносно правило според кое секоја од мравките 
одлучува кон кој град ќе се придвижи. Така, веројатноста k-тата
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мравка која е во градот i  да одбере да отиде во градот j во времето t 
е: 

каде што k
iN  се градовите кои k-тата мравка која се наоѓа во i-тиот 

град не ги посетила, ( )ij tτ  е јачината на феромонот на лакот ( , )i j  во 

времето t и 1 /ij ijcη =  е видливоста на градот j од градот i. 

Параметрите α  и β  го одредуваат релативното влијание на патека-
та одредена од феромонот и евристичката информација. Така, ако 

0α = , најверојатно ќе се изберат најблиските градови, што соодвет-
ствува на класичниот стохастички алчен алгоритам со повеќе почет-
ни точки. Ако 0β = , само феромонот одлучува кој град ќе се избе-
ре, што доведува до стагнација на алгоритмот, кога сите мравки 
следат ист пат и конструираат исто решение. 

 Откако сите мравки ќе ги конструираат своите тури, се премину-
ва на обновување на јачината на ферономот на патеките. Обновува-
њето се прави така што прво се намалува јачината на феромонот на 
сите рабови со скалирање со константен фактор, а потоа ѝ се дозво-
лува на секоја мравка да додаде феромон на рабовите кои ги посе-
тила: 

каде што 0 1ρ< ≤  е параметарот на испарување на феромонот на 
патеките. Улогата на параметарот ρ  е да се избегне неограничена 
акумулација на феромон на патеките, но и да му помогне на алго-

ритмот да ги „заборави“ претходно донесените лоши одлуки. ( )k
ij tτ∆  

е количината на фероном кој k-тата мравка го става на работ ( , )i j  
кој го посетила и се дефинира со: 

,ако работ ( , ) е посетен од тата мравка1 / ( )( ) (10)
,инаку0

k
k
ij

i j kL ttτ
 −∆ = 


каде што ( )kL t  е должината на турата на k-тата мравка. Според фор-

[ ( )] [ ]

[ ( )] [ ]
( ) , , (8)ij ij

k il ill Ni

tk k
ij it

p t ј N
α β

α β

τ η

τ η∈

⋅

⋅
= ∈
∑

ако

1
( 1) (1 ) ( ) ( ),              (9)

m k
ij ij ij

k
t t tτ ρ τ τ

=
+ = − ⋅ + ∆∑
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мулата (10), колку е подобра турата на мравката, рабовите кои се 
дел од турата примаат поголема количина на феромон. Генерално, 
рабовите кои се користат од повеќе мравки и кои се дел од пократ-
ките тури, ќе примат повеќе феромон, па значи ќе биде поголема 
веројатноста да бидат избрани во следните итерации на алгоритмот. 
Овој процес се повторува сè додека не се најде доволно кратка тура. 

Интересно е да се напомене дека ОКМ алгоритмите се едни од 
најкористените алгоритми за решавање на ЗПТ, токму заради своја-
та ефикасност, брзо да најдат задоволително приближно оптимално 
решение. На пример, ОКМ е имплементитан во OptiMap софтверот 
за наоѓање на најбрза тура меѓу неколку селектирани града со ко-
ристење на Google Maps ([9]). 

3. ЗАКЛУЧОК 

Задачата на патувачкиот трговец отсекогаш претставувала пре-
дизвик за решавање. Таа е NP-тешка задача, што значи дека не пос-
тои начин да се предвиди колку долго би ја решавале без да про-
баме да ја решиме. Но денес, со помош на ефикасни алгоритми ус-
пешно се решаваат задачите со неколку стотици темиња, а и оние со 
над 2000 темиња веќе не претставуваат проблем. Евристичните ал-
горитми се тие кои сè повеќе земаат замав и носат во себе голем 
потенцијал кој треба да се искористи. 
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КОМПРЕСИРАЊЕ  ДИГИТАЛНИ СЛИКИ СО ПРИМЕНА НА SVD 
РАЗЛОЖУВАЊЕ НА МАТРИЦИ 

Филип Николовски 1 

 
1. ВОВЕД 

 
Технолошкиот напредок во последните неколку децении овозмо-

жи луѓето да имаат лесен, брз и едноставен пристап до огромни ко-
личества информации. Ова не се однесува само на пристапот до 
информации, туку и на креирањето на информации во смисла на: 
слики, видео записи, документи и сл. Така, економичното складира-
ње на споменатите информации почнува да игра сè поважна улога. 

Особено чест и популарен начин на креирање нова содржина се 
сликите. Во овој труд под (дигитална) слика ќе го подразбираме 
кое било нумеричко претставување на дводимензионална слика со 
помош на компјутер. Според начинот на кои се зачувани, постојат 
два вида слики: векторски и растерни. Векторските слики се во 
суштина датотеки кои содржат математички опис на она што треба 
да се види, а задача на компјутерот при прикажувањето е да им 
пристапи на овие информации и да ја исцрта сликата. Растерните 
слики, пак, претставуваат матрица од пиксели, т.е. точки (види 
Слика 1.). За секоја од овие точки се чува информација за нејзината 
боја. Во овој случај компјутерот има задача на екранот да ја прикаже 
бојата која му одговара на секој пиксел и така да ја формира 
конечната слика. 

Двата типа имаат свои предности и 
недостатоци. Векторските слики се по-
соодветни за математички и технички 
цртежи, а заради начинот на генери-ра-
ње на графиката овозможуваат зго-
лемување и намалување на големината 
на сликата без загуба на квалитет; од 
друга страна, пак, овој тип слики се ге-
нерално несоодветни за зачувување фотографии. Растерните слики 
се секако природен избор кога е во прашање начинот на зачувување 
фотографии, но постојат два големи проблеми со овој тип. Имено, 
колку повеќе пиксели има сликата, толку повеќе информации треба 
да се зачуваат; дополнително, информациите се зачувани дискрет-

 
Слика 1. Пример  
      за  растерна слика. 
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но, па секое зголемување или намалување на големината на сликата 
резултира со загуба на квалитет. 

Во овој труд ќе се фокусираме само на растерните слики и ќе раз-
гледаме еден метод кој овозможува овие слики да може да ги зачу-
ваме на поекономичен начин (т.е. така што тие заземаат помалку 
меморија), а притоа да нема забележлива загуба на квалитет (т.е. за-
губата да е незабележлива за човечкото око). Во продолжение тру-
дот е организиран на следниот начин. Во вториот дел формално се 
воведуваат некои од основите поими кои се користат, како и мате-
матичкиот апарат со чија помош се анализираат овие поими. Во 
третиот дел е даден конкретен пример на кој се објаснува изложе-
ниот метод, додека во четвртиот дел е даден заклучокот. 

2. МАТЕМАТИЧКИ АПАРАТ 

Веќе споменавме дека растерните слики може да ги претставиме 
со помош на матрица. Нека сликата е претставена со помош на мат-

рица [ ]
ij

A a  од ред m n . Тогаш пикселите на сликата се претста-

вени преку елементите на матрицата, а димензиите на матрицата се 
нарекуваат резолуција на сликата. Елементите главно, но не исклу-
чиво, содржат информации за бојата на пикселите. Како последица, 
на матрицата со која е претставена сликата може да се применат ре-
зултати од линеарната алгебра. На пример, сите графички транс-
формации на сликата може да се направат преку соодветни мат-
рични трансформации. Претставена преку матрица на ваков начин, 
сликата зафаќа m n  мемориски места. Во продолжение ќе разгле-
даме еден начин на разложување (факторизација) на матрицата кој 
може да го искористиме за да ја намалиме меморијата потребна за 
зачувување на сликата, а притоа на одреден начин да го контроли-
раме квалитетот на новодобиената слика. Од многуте достапни мат-
рични разложувања, ќе го искористиме разложувањето по сингу-
ларни вредности (анг. singular value decomposition – SVD). Ја има-
ме следнава теорема [2, стр. 109]: 

Теорема 1. (за разложување по сингуларни вредности)  
Нека [ ]

ij
A a  е произволна m n  матрица и нека m n . Тогаш 

постојат матрици U од ред m n  и V  од ред n n  за кои важи 
T T

m
UU U U I   и T T

n
VV V V I   (т.е. U  и V  се ортогонални, а
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p
I  е единична матрица од ред p ) и постои дијагонална матрица 

S  од ред n n : 

 

1

2
1 2

0 0

0 0
diag( , ,..., )

0 0

n

n

S




  



 
 
 
    
 
 
  





   



  

каде што 
1 2

0
n

      , при што важи: 

 TA USV  .  
Броевите 

1
, ,

n
   се нарекуваат сингуларни вредности, а записот 

TA USV  – разложување по сингуларни вредности. Да забележи-
ме дека за секоја матрица A , ова разложување секогаш постои и 
сингуларните вредности се еднозначно определени. Ако m n , то-

гаш разложувањето се дефинира во смисла на TA . 

Вистинската моќ на Теоремата 1 се состои во следниов запис на 
разложувањето по сингуларни вредности. Нека со 

1
, ,

n
u u  и 

1
, ,

n
v v  се означени вектор-колоните на матриците U  и V , соодвет-

но: 
 

1 2
[ | | | ]

n
U u u u    

и 
 

1 2
[ | | | ].

n
V v v v    

Тогаш матрицата A  може да се претстави како: 

 
1 1 1 2 2 2

T T T T
n n n

A USV u v u v u v       . 

Секој од собироците на десната страна претставува матрица од ред 
m n  со ранг единица, помножен со соодветна сингуларна вред-
ност. Оттука заклучуваме дека секоја слика може да се претстави 
како збир од слики чии матрици имаат ранг единица и нив ќе ги 
нарекуваме елементарни слики. Понатаму, колку една сингуларна 
вредност е поголема, толку нејзината соодветна елементарна слика 
e „поважна“, додека елементарните слики на кои им одговараат 
сингуларни вредности близу до нулата се „помалку важни“. Така, 
ако големината на сингуларните вредности се сфати како 
„интензитет“ на соодветните елементарни слики, секоја слика може
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да се претстави преку „слоеви“ со одреден интензитет при што секој 
слој е производ на скалар и матрица со ранг единица. Ова е прика-
жано на Слика 2. Следниов пример го илустрира ваквото раслојува-
ње на вистинска слика. 

Пример 1. Сликата clown.mat на која се однесува овој пример 
е една од стандардните датотеки кои се дел од програмскиот пакет 
MATLAB ([2]). На Слика 3 таа е означена како матрица A  која има 
димензии 320 200  и е од ранг 200 . Покрај целосната слика, дадени 
се првите четири и последната, двестота, елементарна слика. Од 
прикажаното се гледа каква разлика постои помеѓу елементарните 

слики. 

 
             Слика 2. Визуелно претставување на SVD  

   разложувањето на матрица ([1]). 

 
Слика 3. „Раслојување“ на дигитална слика со помош на  

          SVD разложување на нејзината матрица. 
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3. КОМПРЕСИРАЊЕ СЛИКИ  
           СО ПОМОШ НА SVD РАЗЛОЖУВАЊЕ 

Согласно Теорема 1, сингуларните вредности на матрицата се 
подредени во опаѓачки редослед долж главната дијагонала на мат-
рицата S  во SVD разложувањето. Тоа значи дека колку индексот на 
сингуларната вредност е помал, дотолку поважна е елементарната 
слика која ѝ одговара. Природно се поставува прашањето: што ќе се 
случи со првичната слика ако, едноставно, занемариме еден дел од 
помалку важните слоеви? Секако, очекуваме меморискиот капаци-
тет кој е потребен за зачувување на сликата да се намали, бидејќи во 
суштина земаме само дел(ови) од првичната слика; понатаму, вака 
добиениот резултат би бил само приближно претставување на 
првичната слика бидејќи изоставуваме некои нејзини елементарни 
слики. Во продолжение ги разгледуваме нештата од поформално 
гледиште. 

Нека A  е матрицата на оригиналната слика за која претпоставу-
ваме дека е од ранг n . Нека 1 k n   е индекс и да дефинираме 

матрица 
k

A  на следниов начин: 

1 1 1
1

.
k

T T T
k k k k i i i

i

A u v u v u v  


     

Тогаш 
k

A  е матрица од ранг најмногу k  како збир на k  матрици од 

ранг единица. Во смисла на првичната слика, матрицата 
k

A  ѝ одго-

вара на сликата која е добиена со комбинација на елементарните 
слики од A  кои им одговараат на k -те најголеми сингуларни вред-
ности на A ; во смисла на матрици, 

k
A  ја апроксимира A  со одреде-

на точност и притоа 
k

A  е матрица од ранг k  која најдобро ја апрок-

симира A . Формално, ја имаме следнава теорема [2, стр. 110-111]. 
 
Теорема 2. (апроксимација на матрица со матрица од помал ранг) 
Нека A  е матрица од ранг n  и нека 1 k n  . Матрицата која е 
од ранг k  и е „најблиску“ до A , т.е. е решение на задачата на 
оптимизација: 

min{ , rank( ) }m nA B B B k
2

    

е дадена со:
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1 1 1
1

k
T T T

k k k k i i i
i

A u v u v u v  


     

при што 
12k k

A A    , каде со 
2

  е зададена стандардната 

евклидска норма. 
k

A  се нарекува компактно разложување по син-

гуларни вредности и се бележи со T
k k k k

A U S V  каде што: 

1

1

1

| |

diag( , , )

| | .

k k

k k

k k

U u u

S

V v v

 

    


    







 

Овој резултат е визуелно прикажан на Слика 4. 
□ 

Согласно Теорема 2, за конструкција на матрицата 
k

A  потребни 

ни се: m k  мемориски единици за вектор-колоните 
1
, ,

k
u u  и n k  

единици за вектор-колоните 
1 1

, ,
k k

v v  , односно вкупно ( )m n k   

единици. Со m n
mn

k   е даден односот на мемориските капацитети на 

сликите/матриците A  и 
k

A ; ако овој однос е помал од единица, 

тогаш матрицата 
k

A  зафаќа помалку меморија од матрицата A , што 

значи дека сме успеале да извршиме компресија на оригиналната 
слика. Овој однос се нарекува коефициент на компресија. 

Пример 2. Кај сликата од Пример 1, 320m   и 200n  . За секој k , 
1 200k  , коефициентот на компресија изнесува 520 / 64000k ,

 

Слика 4. Конструкција на матрицата 
k

A  од Теорема 2 ([3]). 

120 
 



Компресирање дигитални слики... 
 

т.е. приближно / 123k . Оттука следи дека сликата може да се ком-

пресира за сите 123k  , односно дека 
k

A  ќе има поголем мемориски 

капацитет од A  за сите 123, ,200k   . Во Табела 1 се прикажани 
коефициентите на компресија за неколку вредности на k  заедно со 
процентот од меморијата на првичната матрица, додека на Слика 5 
се прикажани соодветните реализации на сликата за одбрани вред-
ности на k .  

Од приложеното на Слика 5 се гледа дека компресијата резулти-
ра со намалување на квалитетот на новодобиените слики кој е осо-
бено изразен за мали вредности на k  ( 10k  ). Веќе за 20k   слика-
та е доволно „чиста“, додека за 50,100,200k   разлика помеѓу 
првичната слика и компресираните слики не е воочлива. Како мер-
ка за квалитетот на компресираната слика може да ја искористиме 
оценката 

12k k
A A     од Теорема 2, земајќи ја за доволно квали-

тетна компресираната слика 
m

A  за чиј индекс важи: 

 
,...,

min { }kk n
m 11

 
   

 
Слика 5. Реализации на сликите кои одговараат на  

                     матриците Ak  за различни вредности на k. 

121 
 



Ф. Николовски 
 

за однапред зададена вредност на толеранција  . Да забележиме 
дека согласно Табела 1, сликата добиена за 50k   зафаќа двојно 
помалку меморија од сликата добиена за 100k  , додека сликата за 

200k   зафаќа повеќе меморија од првичната слика и во овој случај 
не може да зборуваме за компресија ( 123k  ).  

 

 
4. ЗАКЛУЧОК 

 
Во овој труд презентиравме еден начин на кој со примена на 

резултати од линеарна алгебра може да се изврши компресија на 
дигитални слики, т.е. намалување на нивниот мемориски капаци-
тет. Ова го направивме со помош на разложувањето на матрица по 
сингуларни вредности, го применивме на конкретен пример и да-
довме неколку реализации на различни степени на компресија. 
Иако од примерите јасно се гледаат ефектите на компресијата и во 
намалување на меморискиот капацитет, но и во загуба на квалитет, 
сепак постојат неколку практични предизвици кои треба да се има-
ат предвид при примена на опишаниот пристап. Имено, дадената 
постапка на компресија се заснова на разложување на матрица по 
сингуларни вредности, но во овој труд само претпоставивме дека 
таквото разложување е веќе достапно без да се осврнеме на пробле-
мите кои може да настанат при неговата конструкција, на пример: 
колку димензиите на матрицата влијаат на исплатливоста на конс-

 
 

Табела 1. Коефициент на компресија за одбрани вредности на k. 
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трукцијата, кои методи на конструкција може или е пожелно да се 
користат, итн.  

Во секој случај, разложувањето по сингуларни вредности се пока-
жува како силна алатка во анализа на структурата на матриците. Во 
таа смисла тоа може да се искористи за „отфрлање“ на некои непо-
желни својства, секако доколку е јасно дека (или како) тие зависат 
од сингуларните вредности. Во овој контекст, природно се наметну-
ва идејата дека со помош на ова разложување и своевидна „компре-
сија“, може да се направи обид за филтрирање на „шум“ кој ги 
„загадува“ основите податоци кои ги содржи матрицата. Ова би 
било особено корисно во оние случаи каде шумот има силно влија-
ние врз пресметките; еден таков случај се итеративните процеси 
каде што грешките кои се резултат од пресметките се пренесуваат во 
последователните итерации и на тој начин ја намалуваат прес-
метковната ефикасност на процесот, може значително да го зголе-
мат потребниот број на итерации за решавање на поставената зада-
ча, па дури и да го „срушат“ целиот процес. 
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СЛУЧАЈНИТЕ ПРОЦЕСИ ВО НЕЖИВОТНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Анета Гацовска-Барандовска 1 

 

Во време во кое неизвесноста на финансиските пазари е секогаш 

пред сигурноста, кога компанискиот профит води пред сигурните 

инвестиции и кога преземањето на ризикот е тоа што го носи поса-

куваниот поврат на инвестициите, математиката конечно ја одигру-

ва својата главна улога како применета наука, наспроти вековната 

споредна улога на теoриска наука. Применувајќи математички веш-

тини, знаења и статистички методи, математичарите денес ги моде-

лираат процесите и ги решаваaт проблемите кои вклучуваат ризик и 

несигурност. На полето на осигурувањето, намалувањето на неиз-

весноста е заслуга на професијата актуар, т.е. на математичарите 

кои преку своите модели ги предвидуваат финансиските ефекти кои 

би се јавиле во иднина, а се резултат на случувањата денес. Профе-

сијата актуар се развива години наназад, а софистицираноста на фи-

нансиските услуги и инвестициите постојано поставуваат нови ба-

рања пред неа. Историски, актуарите имале различни улоги, но 

нивната главна цел денес е исполнувањето на преземените обврски 

кон клиентите по даден ризик и избегнување на пропаста на осигу-

рителните компании кога се во прашање големи штети.  

Во осигурувањето секојдневно се јавуваат различни елементи на 

предвидување и тоа: неизвесноста наспроти сигурноста, кога се оче-

кува да се оцени веројатноста да настане одреден осигурен случај и 

да се процени големината на евентуалната штета која би требало да 

се покрие; изградувањето на математичките модели наспроти еко-

номските појави кои се составен дел на осигурителниот процес; про-

ценувањето на потенцијалниот ризик и финансиската спремност тој 

да се преземе при поединечни видови на осигурување. Еден од при-

оритетните елементи е исполнувањето на обврските кон клиентите 

наспроти очекуваниот профит, правејќи го осигурувањето достапно 

за клиентот, а притоа оценувајќи како бараниот профит да се вклу-

чи во цената на осигурувањето без да ја загрози  очекуваната бројка 

на осигурителни полиси. Основни елементи на моделите, пак, се ма-

тематичките гранки: веројатност, статистика и стохастичките про-

цеси, потоа финансиските инструменти кои се главни при инвести-
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рањето и обезбедувањето на профитот, но и добра оцена на сите 

претходно наведени елементи со цел да не се загрози солвентноста 

и ликвидноста на компанијата. 

Ќе се задржиме само на математичките аспекти на осигурувањето 

и тоа само на моделите кои се користат во неживотното осигурува-

ње. Во основата стои поимот за случајна променлива со која ќе го 

опишуваме и бројот на  настанати штети во одредено портфолио и 

износите на поединечните настанати штети. Од интерес ни е да го 

предвидиме вкупниот износ на настанати штети во одредено порт-

фолио, со цел да се определи поединечната премија за секоја од 

полисите. 

1. МОДЕЛИ НА ВКУПНИ ШТЕТИ 

 

Основна задача ни е да ја процениме вкупната штета која наста-

нува во некој временски интервал (најчесто краток период на кој 

има важност полисата), се разбира при одредени услови кои треба 

да ги задоволуваат поединечните штети. Постојат два основни моде-

ли за пресметување на вкупните штети: 

а) Модел на индивидуален ризик 

Нека портфолиото на осигурителот има точно n корисници со по-

единечни штети nYYY ,..., 21 . Вообичаено се претпоставува дека ште-

тите iY
 
се независни идентично распределени случајни променливи 

(анг. independent identically distributed random variables и во поната-

мошниот текст iid случајни променливи). Тогаш, вкупната штета се 

изразува преку сумата 



n

i

iYS
1

, со математичко очекување 

inEYES   и дисперзија inDYDS  .  

Моделот претпоставува дека е позната распределбата на поеди-

нечните штети. 

б) Модел на колективен ризик 

Со N  го означуваме случајниот број на осигуреници кои пријаву-

ваат штети (и самиот број на осигуреници е случајна променлива), а 

со NYYY ,..., 21  износите на штетите на истите тие осигуреници, па 

вкупната штета се опишува со 



N

i

iYS
1

, при што за број на штети
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0N  по дефиниција сметаме дека вкупниот износ на штети е 

0S . Вообичаено се претпоставува дека бројот на штети и 

износите на штети NYYN ,..., 1  се меѓусебно независни променливи, 

додека NYYY ,..., 21  се уште и идентично распределени случајни 

променливи. Нека функцијата на распределба на променливите iY  е 

).()( xYPxF i   Ќе ја разгледаме функцијата на распределба на Ѕ, 

)()( xSPxG   која зависи и од бројот на штети N . Тогаш,   

)()(),()(
00

nNPnNxSPnNxSPxSP
nn

 








 

односно   











0

*

0

1 )()()()...()(
n

n

n

n nNPxFnNPxYYPxG ,  

каде што )(* xF n  е n тата конволуција на )(xF  (прецизна дефини-

ција може да се види во [3] и во [5]). 

Главната цел при поставувањето на моделите на колективен ри-

зик не е точно да се определи распределбата на случајната промен-

лива Ѕ, туку да се проценат математичкото очекување и дисперзија-

та како мерки за нето премијата и евентуалното отстапување. Така, 

i

n

i

i

N

i

i EYnYEnNYEnNSE  


)()()(
11

. 

Тогаш, iEYNNSE )( . Според тоа,  

ii EYENEYNENSEEES  )())(( . 

Од друга страна, за дисперзијата важи равенството  

DS ))(())(( NSEDNSDE  , 

при што  
2)()())(( ii EYDNEYNDNSED  . 

Сега имаме дека i

iidn

i

i

N

i

i DYnYDnNYDnNSD  


)()()(
11

, од 

каде што следува дека iDYNNSD )( .  

Тогаш ii DYENDYNENSDE  )())(( . Со замена во зби-

рот, за дисперзијата добиваме 
2)( ii EYDNDYENDS  . 
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2. СЛУЧАЈНИ ПРОЦЕСИ 

 

За да се земе во предвид дека и бројот на потенцијални штети 

(настанати осигурени случаи) и нивните износи се случајни промен-

ливи, најлесно е да се воведе поимот за случаен процес и преку него, 

во одреден временски момент, да се изврши проценка на вкупниот 

износ на штети. 

Дефиниција 1. Нека ,( F , )P  е простор на веројатност и Т  е 

непразно множество. Ако за секое Tt , tX  е случајна променлива 

на ,( F , ),P  тогаш фамилијата }{ TtX t   се нарекува случаен 

процес.  

За нас од интерес е посебна класа случајни процеси, а тоа се про-

цесите со независни и стационарни прираснувања (повеќе за нивни-

те својства може да се види во [3] и во [5]).  

За да го одредиме процесот на вкупен износ на штети, потребни 

ни се процесот на број на штети и процесот на поединечни износи 

на штети.   

 

2.1 . ПРОЦЕСИ НА ПРЕБРОЈУВАЊЕ 

 

Дефиниција 2. Случаен процес }0)({ ttN  се нарекува процес 

на пребројување (counting process), ако )(tN  го претставува   вкуп-

ниот број на еднородни настани кои се појавиле до моментот на 

време t, т.е. на интервалот ],0( t . 

Процесот на пребројување ги задоволува следниве својства: 

(i)  0)( tN ; 

(ii) )(tN  прима целобројни вредности; 

(iii) Ако ts   тогаш )()( tNsN  ; 

(iv) За ts  , )()( sNtN   е бројот на настани кои се појавиле на 

временскиот интервал ],( ts . 

Самото име на процесот дефиниран погоре укажува на фактот 

дека точно таков вид процес е добро да се искористи за да се моде-

лира бројот на штети. Низ праксата се покажало дека процесот на
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број на штети во неживотното осигурување најчесто е Пуасонов про-

цес, односно процес дефиниран на следниот начин. 

Дефиниција 3. Случаен процес }0)({ ttN  со вредности во 

множество {0,1,2,....}S   е Пoасонов процес со интензитет 0  

ако важи: 

(1) 0)0( N  и ако ts   тогаш );()( tNsN   

(2) 

( ), 1

( ( ) ( ) ) ( ), 1 ;

1 ( ), 0

h o h m

P N t h n m N t n o h m

h o h m

 

(3) За ,ts   бројот ),()( sNtN   кој означува број на настани кои 

се појавиле на временскиот интервал ],( ts , е независен од бројот на  

настани на интервалот ],0[ s . 

Уште поважно е што за ваквиот процес е позната и распределба-

та, а таа е определена со следната теорема. 

Теорема 1. Пoасонов процес { ( ) 0}N t t  со интензитет ,  

има Пoасонова распределба со параметар t  односно 

( )
( ( ) ) ,      0,1,2,...

!

j
tt

P N t j e j
j

     .  

(Доказот на теоремата може да се види во [4].) 

 

3. ОСНОВЕН МОДЕЛ НА КОЛЕКТИВЕН РИЗИК 

 

Основите на модерната теорија на ризик ги поставил шведскиот 

актуар Филип Лундберг (Filip Lundberg, 1876  1965) уште во 1903 

година, како синоним на математиката на неживотно осигурување, 

почнувајќи со изучување на модел за процесот на број на настанати 

штети N. Во 1930 година, Харалд Крамер (Harald Cramèr, 1893  

1985), шведски статистичар и пробабилист работел на развој на ко-

лективен ризик, користејќи процес на вкупен износ на штети Ѕ, со 

времиња на настанок на штетите определени со низа )( iT , а генери-

рани со Пoасонов процес. 
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Основната идеја на Lundberg која постојано се развива се однесу-

ва на воведување наједноставен модел во кој важат три основни 

претпоставки: 

(П1) Штетите настануваат во временски моменти ,iT   

...0 21  TT   кои се нарекуваат времиња на настанок на штети 

(анг. arrival times, claim times, claim arrivals). 

(П2) i -тата штета се појавува во време iT  и е штета со износ .iX  

)( iX  е низа од iid ненегативни случајни променливи. Независноста 

директно влијае на хомогената структура на портфолиото, а и многу 

го олеснува моделот. 

(П3) Процесот на штети )( iX  и процесот на времиња на настанок 

на штети )( iT  се меѓусебно независни. 

При вакви услови се дефинира процес на број на штети 

  ,0,1)(  ttTicardtN i  кој всушност претставува бројач на 

штети  настанати на временскиот интервал  .,0 t  Преку овој процес 

се дефинира и процес на вкупен износ на штети 

 





1

,0

)(

1

0),()(
i

iti

tN

i

i tTIXXtS  

кој претставува сложен процес. За овој и за други модели на вкупни-

от модел на штети може да се погледаат [2] и [4]. 

Како што веќе напоменавме, наједноставниот и најчесто корис-

тен модел за бројот на штети е, се разбира, Пoасоновиот процес. 

Неговото својство на независни прираснувања овозможува лесно да 

се користат конечнодимензионалните распределби на процесот. 

Ако го специфицираме процесот на број на штети како хомоген 

Пoасонов процес, моделот кој ги поврзува износите на штетите и 

времето на појавување на истите се нарекува Cramèr-Lundberg-ов 

модел (понатаму само C-L модел). Притоа се исполнети сите три 

услови од основниот модел. Процесот на вкупни штети во C-L моде-

лот е сложен Пoасонов процес.  

Дефиниција 4. Случаен процес }0)({ ttX  е сложен Пoасонов 

процес, ако може да се претстави во облик 



)(

1

)(
tN

i

iYtX , каде што



Случајните процеси во неживотното осигурување 

133 

 

}0)({ ttN  е Пoасонов процес, а ( )i iY  е низа од iid случајни 

променливи, независни од }0)({ ttN . 

Сега вкупниот износ на штети го добиваме преку процесот 

0,)(
)(

1




tXtS
tN

i

i
, каде износите на поединечните штети iX  се iid 

случајни променливи, независни од процесот на број на штети .N  

Се разбира се претпоставува дека 0iX  скоро сигурно. За разли-

чен избор на ,N  се добиваат различни процеси за }0)({  ttSS . 

За N  хомоген Пoасонов процес, се добива C-L  моделот. Со оглед на 

тоа што е скоро невозможно да се добие распределбата на вкупниот 

износ на штети, од интерес е да се добие асимптотиката на проце-

сот, од аспект на пресметување на премии, моделирање големи ште-

ти, реосигурување и слично.   

Сложениот Пoасонов процес има убави својства кои овозможува-

ат да се разгледува едно портфолио низ повеќе години или пак 

повеќе портфолија во текот на една година. И во двата случаи C-L 

моделот има можности да се предвидат (пресметаат) соодветните 

очекувани премии, математичките резерви за непријавените штети, 

да се предвиди можниот профит и да се процени ризикот ([2]). 

За да се добие груба слика за процесот, потребно е барем да се 

пресметаат )(,)( tDStES . Основен пример за илустрација е утврду-

вањето на премијата на соодветното осигурување. Повеќе за приме-

ната на основниот модел може да се прочита во [1]. 

 

4. ПРИНЦИПИ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕМИЈА 

 

Утврдувањето на соодветна премија е основен интерес на осигу-

рувањето. Имено, насобраната премијата ги претставува располо-

жливите средства за покривање на побарувањата за исплата на 

штети. Урамнотежувањето на прибраните премии и исплатените 

штети лежи во основа на осигурувањето. Се разбира, овде не збо-

руваме за интересот за профит, начинот на остварување на профит, 

туку само за фер сооднос меѓу осигуреникот и осигурителот, однос-

но за исполнување на преземените обврски од страна на осигурите-

лот. 
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Ќе ја користиме ознаката )(tp  како премија по полиси во портфо-

лиото, односно премија за покривање на вкупните штети опишани 

со процесот ).(tS  Првичната апроксимација на премијата е 

направена со ),(tES  но отстапувањата од очекувањето се реалност, 

па за очекување е износот на премијата да ја надминува очекуваната 

вредност ),(tES  па вообичаено се користи додаток за сигурност 

0 . Тогаш, за премијата добиваме ).()1()( tEStp   

Успехот во процесот на урамнотежување на премиите и обврски-

те се заснова на јакиот закон на големи броеви, односно потребни се 

голем број полиси за постигнување на што подобра рамнотежа. Во 

пракса се користат повеќе принципи за пресметување на премија: 

(1) Принцип на нето премија или уште познат како принцип на 

еквивалентност според кој вредноста на очекуваните уплати е ед-

наква со вредноста на очекуваните исплати  )()( tEStpNet  . 

Но, отстапувањата на )(tS  од ),(tES  од редот на стандардната 

девијација, не се за занемарување, па овој принцип теориски вреди 

да се споредува, но од практичен аспект се избегнува ([1]). Имено, 

неговата примена некогаш може да доведе и до пропаст (ова е 

прашање на теоријата на пропаст). За разлика од неживотното, во 

животното осигурување овој принцип има поголема важност.  

(2) Принцип на очекувана вредност кој вклучува додаток за 

сигурност ).()1()( tEStpEV   

(3) Принцип на дисперзија  

.0,)()()(  tDStEStpVAR  

(4) Принцип на стандардна девијација    

   .0,)()()(  tDStEStpSD
 

Оправдување за употребата на овој принцип се наоѓа во примена на 

Централната гранична теорема. Имено,  



















)()(

)()(
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( ( ) ( ) ) ( ),      ,SDP S t p t x t   
 

каде што ( )x  е функцијата на распределба на стандардно нормал-

но распределена случајна променлива.  

(5) Модифициран принцип на дисперзија    

    














0)(,0

0)(,
)(

)(
)(

)(

tES

tES
tES

tDS
tES

tpMVAR
,            за .0  

 

(6) Експоненцијален принцип ,ln)( 1 aX

EXP Eatp   за .0  

Дефинирани се и други принципи за пресметување на премија, 

како на пример принцип на нулта корисност, принцип на квантили, 

принцип на прилагоден ризик, принцип на апсолутна девијација, 

но најчесто од интерес се првите четири принципи. Некои соодноси 

меѓу нив се илустрирани во текстот подолу.  

Нека процесот на вкупен износ на штети е зададен со C-L  моде-

лот во кој 
1DX  . Тогаш, заради асимптотското однесување на 

очекуваната вредност на вкупниот износ на штети (повеќе може да 

се види во [5]),  

2

( )
( ) ( )

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

t
Net

SD

ES t
p t ES t t

P t ES t DS t ES t DS t

t t






  




 

Значи за големи временски интервали ,t  во C-L  моделот, прин-

ципите на нето премија и на стандардна девијација се совпаѓаат, а 

со нив се наплаќа помала премија отколку согласно принципите на 

очекувана вредност и дисперзија.  

Во секој случај, пресметувањето на математичкото очекување и 

дисперзијата се неопходни за утврдување на премијата. 
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ПРЕДВИДУВАЊЕ НА РЕЗЕРВИТЕ ЗА ИСПЛАТА  
НА ШТЕТИТЕ ПРИ НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Марко Димовски 1 

Во модерниот начин на живеење, луѓето сѐ почесто се решаваат 
да ги намалат штетите при ненадеен несреќен случај, користејќи ги 
услугите на осигурителните компании кои нудат животно и нежи-
вотно осигурување. Осигурителните компании имаат потреба да 
располагаат со голем капитал и него да го распределат на таков 
начин што во секое време тој да биде достапен за да ги покријат 
штетите кои им се случиле на корисниците на нивните услуги, во 
зависност од склучениот договор.  

Луѓето задолжени за распределбата на капиталот, треба да имаат 
соодветни познавања од различни области на математиката, првен-
ствено од областа на статистиката и предвидувањата. Во овој труд ќе 
се насочиме кон примената на математиката во неживотното осигу-
рување, т.е. ќе биде претставен математички метод со кој се врши 
предвидување на резервите коишто треба да ги поседува компанија-
та со цел да врши навремена и ефикасна исплата на штетите.  

1. НЕЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ, РЕЗЕРВИ НА ШТЕТИ 

Како посебна бранша од осигурувањето, неживотното осигурува-
ње главно ги опфаќа следните понуди: 
 Осигурување на моторни возила (од автоодговорност и каско 

осигурување); 
 Осигурување на имот (пожар, провална кражба, разбојниш-

тво, кршење стакло, домаќинско осигурување, итн.); 
 Осигурување од одговорност (осигурување од одговорноста 

на директори, менаџери, адвокати и други од штета предиз-
викана кон трето лице); 

 Осигурување на лица од последици на несреќен случај; 
 Здравствено осигурување; 
 Транспортно осигурување (осигурување со кое се осигуруваат 

оние коишто пренесуваат стока со камион, авион или брод од 
штета која би ја направиле врз стоката која ја пренесуваат); 

 Останати осигурувања (патничко осигурување, осигурување 
од епидемија, итн.). 
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Договорот кој осигурутелната компанија го склучува со своите 
клиенти се нарекува полиса. Според полисата, осигурителната 
компанија добива фиксна сума пари, наречена премија, додека 
осигуреникот добива гаранција за финансиско покривање на ште-
тите од кои се осигурал, до одредена сума во согласност со склуче-
ната полиса. Секоја полиса си има своја дата на потпишување и 
времетраење, кое најчесто изнесува една година. Периодот во кој 
една полиса има важност, се нарекува скаденца. Доколку на осигу-
реникот му се случи некоја штета за која е осигуран во 
времетраењето на скаденцата, тогаш тој има право да ја пријави 
штетата и да очекува целосна или делумна исплата од осигурител-
ната компанија во согласност со полисата. Интересно е што осигуре-
никот може да ја пријави настанатата штета неколку години по ис-
текот на скаденцата, бидејќи, единствено е важно штетата да се слу-
чила за времетраењето на полисата. Постојат повеќе причини пора-
ди кои се случуваат пријавувања на штетите по истекот на скаденца-
та на полисата. Доколку се работи за некоја повреда, постои шанса 
осигуреникот да биде подложен на испитувања на подолг времен-
ски период, што имплицира констатација на финалните последици 
од повредата по истекот на скаденцата. Откако осигурителната ком-
панија ќе ја исплати, односно ликвидира некоја штета, таа се 
затвора, но во наредните неколку години (во зависност од правила-
та во компанијата), случајот може повторно да се отвори и да биде 
предмет на разгледување.     

Значи, една осигурителна компанија не секогаш е во можност да 
ги исплати штетите веднаш по нивното настанување. Ќе го претста-
вивме процесот на настанување на една штета и нејзиното решава-
ње на една временска оска прикажана на Слика 1. 

 
   Слика 1. Процес на настанување на штетите и нивно решавање.
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Една осигурителна компанија за неживотно осигурување е 
задолжена секоја година да формира технички резерви за штетите 
кои не се исплатени, а настанале во претходната календарска 
година. Со цел да се даде реална финансиска слика за целокупниот 
обем на штети, се формираат два вида на технички резерви. 

 RBNS (Reported But Not Settled) – резерви за штетите кои 
се пријавени, но не се исплатени. 

 IBNR (Insured But Not Reported) – резерви за штетите кои 
се случиле во дадениот период, но сѐ уште не се пријавени. 

RBNS резервите може да се утврдат со поединечна проценка на се-
која штета која е пријавена, но сѐ уште не е решена. Оваа проценка 
се врши врз основа на податоци од слични штети кои настанале во 
минатото. Од друга страна, вториот тип резерви може да биде 
утврден само со помош на математички методи, користејќи го поз-
натиот развој на платените штети во минатото и имајќи ги предвид 
RBNS резервите. Ако RBNS резервите не се претставени индивиду-
ално како оценка на идните плаќања на компензации за секоја од 
настанатите штети, тогаш на актуарот му преостанува да ги користи 
податоците за да го опише развојот на идните плаќања со цел да ја 
оцени сумата од IBNR и RBNS резервите. Токму актуарот е лицето 
кое се занимава со финансиското влијание на неизвесноста и ризи-
кот, односно вработениот во осигурителните компании кој врши 
проценка на резервите за штетите кои дополнително треба да се 
исплатат или пак за оние штети кои одново ќе бидат отворени.  

2. МЕТОД НА ТРИАГОЛНИЦИ ЗА РАЗВОЈ 

Пристапот кој актуарите најчесто го користат при предвидување 
на резервите за исплата на штетите од типот на горенаведените се 
нарекува метод на триаголници за развој (Chain Ladder Method). 
Toj ќе биде претставен во продолжение на овој труд, а ќе биде 
разгледана и реализација на овој математички модел, врз дадено 
множество податоци. 

Нека со 𝑋𝑖,𝑗, 𝑖 = 1, … ,𝑛; 𝑗 = 0,1, … ,𝑛 − 𝑖 ги означиме податоците за 
исплатени или пријавени штети (актуарот решава со кој тип подато-
ци ќе работи), при што 𝑛 е димензијата на множеството податоци. 
Се претпоставува дека 𝑛 периоди по настанувањето на несреќата, 
штетата не може повеќе да биде пријавена, иако се случила за 
времетраењето на скаденцата. Притоа, 𝑋𝑖,𝑗 се податоци во некумула-
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тивен облик, кои ни ја претставуваат вкупната вредност на штети 
настанати во периодот 𝑖, а исплатени или пријавени 𝑗 периоди 
откако се случила штетата. Постојат повеќе триаголници на развој 
(run-off triangles) со кои се врши развојот на податоците во неживот-
ните осигурувања и скоро во секој од овие методи се користат 
податоци дадени во кумулативен облик, а таков е  случајот и во 
методот на триаголници на развој. Податоците за исплатени или 
пријавени штети дадени во кумулативен облик ќе ги означиме со 
𝑌𝑖,𝑗,    𝑖 = 1, … ,𝑛;    𝑗 = 0,1, … ,𝑛 − 𝑖, односно 

                              𝑌𝑖,𝑗 = �𝑋𝑖,𝑘

𝑗

𝑘=0

,       𝑖 = 1, … ,𝑛;   𝑗 = 0,1, … ,𝑛 − 𝑖.                   (1) 

Кумулативните податоци се анализират како матрица, при што 
податоците кои ни се познати, се членови на горниот триаголник 
(трапез, во ретките случаи во кои матрицата не е квадратна), додека 
членовите на долниот триаголник (трапез) не ни се познати и нив 
треба да ги оцениме. Податоците од долниот триаголник ни 
претставуваат проектирани кумулативни износи на исплатени или 
пријавени штети во зависност од тоа со кој тип на податоци сме 
одбрале да работиме.  

Секоја редица на матрицата ни претставува една инцидентна 
година, односно година во која настанала штетата. Со други 
зборови, тоа е годината во која е склучена полисата, бидејќи во 
случај штетата да се случила вон рамките на скаденцата, таа нема да 
биде предмет на разгледување. Од друга страна, секоја колона 
претставува една развојна година, односно година во која е 
пријавена штетата. Ако претпоставиме дека имаме еднаков број 
инцидентни и развојни години, тогаш познатите податоци за 
исплатените штети, дадени во некумулативен облик, би можеле да 
ги запишеме како елементи на квадратна матрица од ред 𝑛 = 5, 
односно 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑋1,0 𝑋1,1 𝑋1,2 𝑋1,3 𝑋1,4
𝑋2,0 𝑋2,1 𝑋2,2 𝑋2,3
𝑋3,0 𝑋3,1 𝑋3,2
𝑋4,1 𝑋4,2
𝑋5,1 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

. 

Доколку со користење на (1), податоците за исплатените штети ги 
претвориме во кумулативен облик, остатокот од матрицата се
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пополнува со проектираните исплатени штети 𝑌�𝑖,𝑗, 𝑖 = 2, … ,𝑛,    𝑗 =
𝑛 − 𝑖 + 1, … ,𝑛 − 1  дадени во истиот облик, кои може да се предвидат 
на различни начини претставени во продолжение. Во таков случај, 
конечниот изглед на матрицата по нејзиното пополнување би бил 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑌1,0 𝑌1,1 𝑌1,2 𝑌1,3 𝑌1,4

𝑌2,0 𝑌2,1 𝑌2,2 𝑌2,3 𝑌�2,4

𝑌3,0 𝑌3,1 𝑌3,2 𝑌�3,3 𝑌�3,4

𝑌4,0 𝑌4,1 𝑌�4,2 𝑌�4,3 𝑌�4,4

𝑌5,0 𝑌�5,1 𝑌�5,2 𝑌�5,3 𝑌�5,4⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

. 

 
2.1. ДЕТЕРМИНИСТИЧКИ ПРИСТАП 

Класичната актуарска литература, често го претставува овој 
метод како чист нумеричко-пресметковен алгоритам за оценување 
на потребните резерви. По детерминистичкиот пристап ќе го изло-
жиме и стохастичкиот пристап, од каде што впрочем потекнуваат и 
пресметките во детерминистичкиот пристап.  

Детерминистичкиот пристап се заснова на претпоставката дека 
односот меѓу кумулираниот износ на штети во два последователни 
периоди е апроксимативно константен, независно од периодот 𝑖 во 
кој се случила несреќата. Математички, претпоставуваме дека 

𝑌𝑖,𝑗+1 ≈ 𝑌𝑖,𝑗 ∙ 𝑓𝑗,   𝑖 = 1, … ,𝑛;   𝑗 = 0,1, … ,𝑛 − 1. 

Коефициентите 𝑓𝑗, 𝑗 = 0, … ,𝑛 − 1, се нарекуваат фактори на 
развој. Прво, да констатираме дека нам ни се познати само оние 
податоци 𝑌𝑖,𝑗 за кои важи дека 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑛, односно елементите на 
горниот трапез. Да ги означиме со  

𝐹𝑖,𝑗 =
𝑌𝑖,𝑗+1
𝑌𝑖,𝑗

,    𝑖 = 1, … ,𝑛 − 1;   𝑗 = 0,1, … ,𝑛 − 1 − 𝑖,  

индивидуалните фактори на развој кои претставуваат количник 
од два последователни кумулативни податоци во една инцидентна 
година. Задачата на актуарот е да ги најде оценките 𝑓𝑗, на факторите 
на развој 𝑓𝑗, 𝑗 = 0, … ,𝑛 − 1, земајќи ги предвид познатите податоци 
𝑌𝑖,𝑗, 𝑖 = 1, … ,𝑛 − 1 − 𝑗, како и индивидуалните фактори на развој 𝐹𝑖,𝑗 
кои можат да се пресметаат со помош на дадените податоци. 
Наједноставната оценка за факторот на развој 𝑓𝑗 која се користи во 
актуарската литература ([1]) е 
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                                     𝑓𝑗 =
1

𝑛 − 1 − 𝑗
� 𝐹𝑖,𝑗

𝑛−1−𝑗

𝑖=1

, 𝑗 = 0, … ,𝑛 − 2.                 (2) 

Односно, како оценка за факторот на развој во една развојна година 
се зема аритметичката средина од индивидуалните фактори на 
развој од таа развојна година. Овој начин на оценување на фактори-
те на развој не е најупотребуван во пракса, бидејќи има низа недос-
татоци. Како главен недостаток во овој пристап се смета тоа што не 
се зема предвид дека годините во коишто има штети со највисоки 
вредности даваат повеќе информации. 

Од таа причина, оценката 𝑓𝑗 на факторот на развој 𝑓𝑗 се бара како 
тежинска или пондерирана средина од познатите податоци во 𝑗-тата 
и (𝑗 + 1)-та развојна година. Значи, го бараме количникот од збирот 
на познатите податоци дадени во кумулативен облик во две после-
дователни развојни години, што математички би се претставило 
како 

                                          𝑓𝑗 =
∑ 𝑌𝑖,𝑗+1
𝑛−1−𝑗
𝑖=1

∑ 𝑌𝑖,𝑗
𝑛−1−𝑗
𝑖=1

,    𝑗 = 0, … ,𝑛 − 2.                             (3) 

Откако ќе биде извршена оценка на факторите на развој со 
помош на некој од горенаведените пристапи (2) или (3), се враќаме 
на нашата почетна цел, т.е. да ги процениме вредностите на 
исплатените или резервираните штети во последната колона од 
матрицата. Проектираните исплатени (или резервирани) штети во 
последната колона од матрицата се наоѓаат како производ од сите 
фактори на развој и вредноста на исплатените (или резервираните) 
штети во последната инцидентна година за која имаме познати 
податоци. Имено, вредностите 𝑌�𝑖,𝑛−1, 𝑖 = 2, … ,𝑛 се пресметуваат по 
формулата 

                                                  𝑌�𝑖,𝑛−1 = 𝑌𝑖,𝑛−𝑖 ∙ � 𝑓𝑗

𝑛−2

𝑗=𝑛−𝑖

.                                            (4) 

Всушност, проектираните исплатени (или резервирани) штети во 
долниот дел од матрицата се пресметуваат по формулата 

                 𝑌�𝑖,𝑗 = 𝑌𝑖,𝑛−𝑖 ∙ � 𝑓𝑘

𝑗−1

𝑘=𝑛−𝑖

,      𝑖 = 2, … ,𝑛,    𝑗 = 𝑛 − 𝑖 + 1, … ,𝑛 − 1.      (5) 

Сумата од IBNR и RBNS резервите кои компанијата треба да ги 
поседува на денот на правење на извештајот со цел да биде во мож-
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ност да ги исплати штетите настанати во различните инцидентни 
години, претставува разлика од проектираните исплатени (или ре-
зервирани) штети од последната колона и соодветните елементи од 
дијагоналата кои ги претставуваат последните познати кумулативни 
податоци во секоја развојна година. Според тоа, 𝑅�𝑖, 𝑖 = 1,2 … ,𝑛 се 
пресметува како 

                                                      𝑅�𝑖 = 𝑌�𝑖,𝑛−1 − 𝑌𝑖,𝑛−𝑖.                                                 (6) 
Да забележиме дека 𝑅�1 = 0, бидејќи компанијата не ги исплаќа ште-
тите кои се пријавени 𝑛 или повеќе години откако се случила несре-
ќата, па затоа резервите за овие штети се еднакви на нула. 

Пример 1. Нека се дадени следниве податоци за исплатени 
(ликвидирани штети) во некумулативен облик. Ќе ги најдеме резер-
вите кои треба да ги поседува компанијата на денот на правењето на 
извештајот за да може да ги исплати штетите во иднина. 

 
Табела 1. Податоци за исплатени штети во некумулативен облик. 

 
Табела 2. Податоци за исплатени штети во кумулативен облик.
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Познатите вредности ни се податоците за исплатените штети 
𝑋𝑖𝑗 , при што имаме 7 инцидентни и развојни периоди, односно годи-
ни. Со користење на (1) ги пресметуваме податоците дадени во ку-
мулативен облик, при што ја добиваме Табела 2. 

Оценувањето на развојните фактори 𝑓𝑖, 𝑖 = 0, … ,5 ќе биде извр-
шено со користење на пондерираната средина на податоците од две 
соседни развојни години. Со примена на (3), добиваме 

𝑓0 = �
𝑌𝑖,1
𝑌𝑖,0

6

𝑖=1

=
570 230 060
342 474 947

= 1,66502077. 

Слично ги добиваме оценките на факторите на развој во 
останатите развојни години, т.е. 𝑓1 = 1,315784668, 𝑓2 = 1,17696076, 
𝑓3 = 1,120457839, 𝑓4 = 1,077792413 и 𝑓5 = 1,045414527. 

Користејќи ги добиените оценки на факторите на развој, со ко-
ристење на (5), ќе го дополниме долниот триаголник во табелата со 
кумулативни податоци, почнувајќи од последната редица. 

Во првата развојната година ќе имаме: 

 𝑌�7,1 = 34 523 564 ∙ 𝑓0 = 34 523 564 ∙ 1,665027077 = 57 482 669. 
Во втората разојната година ќе имаме: 

𝑌�7,2 = 34 523 564 ∙ 𝑓0 ∙ 𝑓1 = 57 482 669 ∙ 𝑓1 = 75 634 814. 
За третата развојна година добиваме: 

𝑌�7,3 = 34 523 564 ∙ 𝑓0 ∙ 𝑓1 ∙ 𝑓2 = 75 634 814 ∙ 𝑓2 = 89 019 209. 
На сличен начин се пополнува целата табела.  

 

         Табела 3. Податоците на проектираните исплатени штети се 
             најдени со помош на фактори на развој пресметани со (3).
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За да ги процениме резервите за секоја година на настан на 
штетите, на денот кога се прави извештајот (31.12.2016) потребно е 
вредностите од последната колона во Табелата 3 да ги одземеме од 
вредностите по споредната дијагонала (правоаголничињата означе-
ни со задебелени линии), т.е.  да ја користиме формулата (6). Како 
што кажавме и претходно, резервите 𝑅�1 кои треба да ги планираме 
денес за исплата на штетите кои настанале во периодот од 1.01.2010 
до 31.12.2010 ќе бидат еднакви на нула, поради тоа што 𝑛 = 7 пери-
оди по несреќата не е дозволено да се бара отштета за неа.  

𝑅�2 = 235 167 390− 224 951 332 = 10 216 058. 
Овој резултат ни дава до знаење дека на 31.12.2016 компанијата 
треба да има резерви од 10 216 058, за исплата на штетите кои нас-
танале во периодот од 01.01.2011 до 31.12.2011. На 31.12.2016 компа-
нијата треба да има резерви од 21 812 930 за исплата на штетите 
настанати меѓу 01.01.2012 и 31.12.2012, т.е. 

𝑅�3 = 193 920 838− 172 107 908 = 21 812 930. 
По спроведената постапка, добиваме дека 𝑅�4 = 27 550 183, 

𝑅�5 = 53 643 094,  𝑅�6 = 69 203 316 и  𝑅�7 = 77 860 026. 
Ако сумираме, добиваме дека вкупните резерви (RBNS+IBNR) 

кои компанијата треба да ги поседува на 31.12.2016 се еднакви на 

𝑅� = 𝑅�1 + 𝑅�2 + 𝑅�3 + 𝑅�4 + 𝑅�5 + 𝑅�6 + 𝑅�7 = 260 285 608. 
Доколку факторите на развој ги оцениме како аритметичка средина 
од индивидуалните фактори на развој со користење на (2), ќе добие-
ме резерви кои не се разликуваат премногу од оние добиени со ко-
ристење на пондерираната средина, односно со примена на (3). Тие 
се прикажани во Табела 4. 

 
        Табела 4. Податоците на проектираните исплатени штети се 

најдени со помош на фактори на развој пресметани со (2).
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Вкупните резeрви кои компанијата треба да ги поседува на 
31.12.2011 се еднакви на 257 516 494. 

Постојат случаи во кои разликата на висината на одредени штети 
и преостанатите штети е многу голема, па тие можат да нѐ одведат 
во погрешна насока при пресметувањето на аритметичката или 
пондерираната средина за потребите на оценувањето на факторите 
на развој. Од таа причина, со цел да не добиеме искривена слика за 
потребните резерви кои треба да ги поседува компанијата, овие 
податоци се отстрануваат при оценувањето на факторите на развој. 

 
2.2. СТОХАСТИЧКИ ПРИСТАП 

Како надополнување на детерминистичкиот пристап во кој нао-
ѓаме единствена вредност на оценувачот на резервите, го приложу-
ваме и стохастичкиот пристап на овој метод. Методот на триаголни-
ци на развој најчесто се разгледува како детерминистички метод за 
оценување на резервите потребни за покривање на настанатите 
штети во областа на осигурувањето. Тогаш се поставува прашањето: 
која е потребата од стохастичкиот пристап? Најосновната работа 
при оценувањето на резервите во детерминистичкиот пристап е 
наоѓањето на оценката за факторите на развој. Но, која е мотиваци-
јата која водела до користење на оценките разгледани претходно? 
Дали е оправдана нивната употреба? Одговорот на овие прашања ќе 
биде добиен по разгледувањето на стохастичкиот пристап на мето-
дот на триаголници за равој. 

Со години се поставувало прашањето за тоа кој стохастички мо-
дел лежи во основата на методот на триаголници за развој. Некои 
актуари применувале логаритамско-линеарна апроксимација на 
методот на триаголници за развој, со цел да ја измерат променли-
воста на оценетите потребни резерви. Иако, разликите во резулта-
тите добиени од детерминистичкиот метод и неговата логаритам-
ско-линеарна апроксимација биле забележителни, сепак актуарите 
и оваа апроксимација ја сметале за метод на триаголници за развој. 
Томас Мeк (Thomas Mack), во [2], успеал да ги побие нивните твр-
дења и покажал дека стохастичкиот модел кој лежи во основата на 
методот на триаголници за развој е distribution-free метод, односно 
метод кај кој нема претпоставка за распределбата на податоците, 
т.е. метод кој важи за која било распределба на податоците. 
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Методот на триаголници за развој се состои од оценување на 
факторите на развој со 𝑓𝑗 со помош на Еткинсоновата оценка: 

𝑓𝑗 =
∑ 𝑌𝑖,𝑗+1
𝑛−1−𝑗
𝑖=1

∑ 𝑌𝑖,𝑗
𝑛−1−𝑗
𝑖=1

,    𝑗 = 0, … ,𝑛 − 2, 

и оценување на вредностите на штетите во последната година на 
исплата со 

𝑌�𝑖,𝑛−1 = 𝑌𝑖,𝑛−1 ∙ 𝑓𝑛−𝑖 ∙ ⋯ ∙ 𝑓𝑛−2, 𝑖 = 2, … ,𝑛. 

Стохастичкиот модел е основан на три претпоставки кои ги 
поставил Томас Мeк во [2], кои се однесуваат на математичкото 
очекување, дисперзијата и независноста на секоја од редиците, 
односно инцидентите години. Основната претпоставка која се 
користи во методот на триаголници за развој е: 

Претпоставка 1. Постојат фактори на развој 𝑓𝑗, 𝑗 = 0,1, … ,𝑛 − 2  
за кои важи дека 

   𝐸�𝑌𝑖,𝑗+1|𝑌𝑖,0, … ,𝑌𝑖,𝑗−1,𝑌𝑖,𝑗� = 𝑌𝑖,𝑗 ∙ 𝑓𝑖,𝑗, за 𝑖 = 1, … ,𝑛, ;  𝑗 = 0, … ,𝑛 − 1.     (3) 

Бидејќи детерминистичкиот алгоритам на методот на триаголници 
за развој не зема предвид никакви зависности меѓу годините на 
настан на штетата, била поставена следната претпоставка за про-
менливите 𝑌𝑖,𝑗 од различните инцидентни години.   

Претпоставка 2. �𝑌𝑖1,0,𝑌𝑖1,1, … ,𝑌𝑖1,𝑛−1� и �𝑌𝑖2,0,𝑌𝑖2,1, … ,𝑌𝑖2,𝑛−1� се 
независни, односно неколерирани. 

Математичката интерпретација на оваа претпоставка е дека за 
сите 𝑖1 ≠ 𝑖2, важи дека cov�𝑌𝑖1,𝑗,𝑌𝑖2,𝑗� = 0. Во пракса, независноста 
помеѓу годините на настан на штетата може да биде нарушена, 
доколку компанијата се реши да направи драстични промени во 
поглед на проценувањето на штетите и нивното резервирање.  

Следната теорема ни потврдува дека Претпоставките 1 и 2 
навистина се имплицитни претпоставки во методот на триаголници 
за развој.  

Теорема 1. ([2]) Нека 𝐶 = �𝑌𝑖,𝑗|𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑛� е множеството од сите 
познати односно набљудувани податоци. Од претпоставката 1 и 
од претпоставката 2, следува дека 

𝐸�𝑌𝑖,𝑛−1� = 𝑌𝑖,𝑛−𝑖 ∙ 𝑓𝑛−𝑖 ∙ 𝑓𝑛−𝑖+1 ∙ … ∙ 𝑓𝑛−2.
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Доказ. Нека 𝐸𝑖(𝑋) = 𝐸(𝑋|𝑌𝑖,0, … ,𝑌𝑖,𝑛−𝑖). Со последователно користе-
ње на Претпоставката 2, а потоа и на Претпоставката 1, добиваме: 

𝐸�𝑌𝑖,𝑛−1�𝐶� = 𝐸𝑖�𝑌𝑖,𝑛−1� = 𝐸𝑖 �𝐸�𝑌𝑖,𝑛−1�𝑌𝑖,0, … ,𝑌𝑖,𝑛−2�� = 𝐸𝑖�𝑌𝑖,𝑛−2 ∙ 𝑓𝑛−2� = 

= 𝐸𝑖�𝑌𝑖,𝑛−2� ∙ 𝑓𝑛−2 = ⋯ = 𝐸𝑖�𝑌𝑖,𝑛−𝑖� ∙ 𝑓𝑛−𝑖 ∙ … ∙ 𝑓𝑛−2 = 𝑌𝑖,𝑛−𝑖 ∙ 𝑓𝑛−𝑖 ∙ … ∙ 𝑓𝑛−2.  

Теоремата 1 ни покажува дека оценувачот 𝑌�𝑖,𝑛−1 има иста форма 
како и условното математичко очекување 𝐸�𝑌𝑖,𝑛−1�𝐶� кое го дава нај-
доброто предвидување за 𝑌𝑖,𝑛−1, основано на податоците 𝐶. Следната 
теорема ни покажува дека оценувањето на 𝑓𝑛−𝑖−1 ∙ ⋯ ∙ 𝑓𝑛−2 со оцену-
вачите 𝑓𝑛−𝑖−1 ∙ ⋯ ∙ 𝑓𝑛−2 е навистина разумна процедура. 

Теорема 2. ([2]) Под претпоставките 1 и 2, оценувачите 𝑓𝑗 , за 
𝑗 = 0,1, … ,𝑛 − 2, се непристрасни и некорелирани. 

Доказ. Нека 𝐵𝑘 = �𝑌𝑖,𝑗|𝑗 ≤ 𝑘, 𝑖 + 𝑗 ≤ 𝑛� за 𝑖 = 0,1, … ,𝑛 − 2.  Со ко-
ристење на Претпоставката 2, а потоа на Претпоставката 1, имаме 

𝐸�𝑌𝑖,𝑘+1�𝐵𝑘� = 𝐸𝑖�𝑌𝑖,𝑘+1|𝑌𝑖,0, … ,𝑌𝑖,𝑘� = 𝑌𝑖,𝑘 ∙ 𝑓𝑘. 
Понатаму, имаме 

𝐸�𝑓𝑘�𝐵𝑘� =
∑ 𝐸(𝑌𝑗,𝑘+1|𝐵𝑘)𝑛−𝑘−1
𝑗=0

∑ 𝑌𝑗,𝑘
𝑛−𝑘−1
𝑗=0

= 𝑓𝑘, 

од каде што директно следува непристрасноста на оценувачот 𝑓𝑘, 

бидејќи 𝐸�𝑓𝑘� =  𝐸 �𝐸�𝑓𝑘�𝐵𝑘�� = 𝑓𝑘. За 𝑗 < 𝑘, оценувачот 𝑓𝑘 е 

некорелиран, бидејќи 

𝐸�𝑓𝑗 ∙ 𝑓𝑘� = 𝐸 �𝐸�𝑓𝑗 ∙ 𝑓𝑘�𝐵𝑘�� = 𝐸 �𝑓𝑗 ∙ 𝐸�𝑓𝑘�𝐵𝑘�� = 

                                           = 𝐸�𝑓𝑗� ∙ 𝑓𝑘 = 𝐸�𝑓𝑗� ∙ 𝐸�𝑓𝑘�.   �                                           

Некорелираноста на оценувачите 𝑓𝑘 е изненадувачка, бидејќи 
𝑓𝑘−1 и 𝑓𝑘 зависат од исти податоци 𝑌0,𝑘 , … ,𝑌𝑛−𝑘,𝑘. Доказот за 
некорелираност може да се прошири на произволен производ од 
оценувачи 𝑓𝑘, односно 𝐸�𝑓𝑛−𝑖 ∙ ⋯ ∙ 𝑓𝑛−2� = 𝑓𝑛−𝑖 ∙ ⋯ ∙ 𝑓𝑛−2. Одовде, 
следува дека 𝑌�𝑖,𝑛−1 = 𝑌𝑖,𝑛−𝑖 ∙ 𝑓𝑛−𝑖 ∙ ⋯ ∙ 𝑓𝑛−2 претставува непристрасен 
оценувач за 𝐸�𝑌𝑖,𝑛−1�𝐶� = 𝑌𝑖,𝑛−𝑖 ∙ 𝑓𝑛−𝑖 ∙ ⋯ ∙ 𝑓𝑛−2. Слично, оценувачот на 
резервите 𝑅�𝑖 = 𝑌�𝑖,𝑛−1 − 𝑌𝑖,𝑛−𝑖 е непристрасен оценувач за вистинските 
резерви 𝑅𝑖 = 𝑌𝑖,𝑛−1 − 𝑌𝑖,𝑛−𝑖. 
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Претпоставка 3. За дисперзијата (варијансата) важи дека 

𝐷�𝑌𝑖,𝑗+1�𝑌𝑖,0, … ,𝑌𝑖,𝑗−1,𝑌𝑖,𝑗� = 𝑌𝑖,𝑗 ∙ 𝜎𝑗2, 𝑖 = 0,1, … ,𝑛; 𝑗 = 0, … ,𝑛 − 1, 

каде што 𝜎𝑗2, 𝑗 = 0,1, … ,𝑛 − 1 се непознати параметри.  
Токму оваа претпоставка за дисперзијата ја имплицира основата 

за детерминистичкиот метод на триаголници за развој. Трите 
претпоставки ќе ги запишеме во еден линеарен модел. За секој 
развоен период  𝑗 = 0,1, … ,𝑛 − 1  имаме 

𝑌𝑖,𝑗+1 = 𝑌𝑖,𝑗 ∙ 𝑓𝑗 + 𝜀𝑗, 𝑖 = 1, … ,𝑛, 

каде што за 𝜀𝑗 важи дека 𝐸�𝜀𝑗|𝑌𝑖(𝑗)� = 0  и 𝐷�𝜀𝑗|𝑌𝑖(𝑗)� = 𝑌𝑖,𝑗 ∙ 𝜎𝑗2, при 
што 𝑌𝑖(𝑗) = (𝑌𝑖,0, … ,𝑌𝑖,𝑗). Овој линеарен модел ни претставува дека 
случајните променливи 𝑌𝑖,𝑗+1 зависат од детерминистичкиот линеа-
рен дел 𝑌𝑖,𝑗 ∙ 𝑓𝑗, меѓутоа за разлика од детерминистичкиот пристап 
на методот на триаголници за развој, во стохастичкиот го разгледу-
ваме и стохастичкиот собирок 𝜀𝑗. Toj претставува случајна осцила-
ција околу детерминистичкиот дел, од причина што  𝐸�𝜀𝑗|𝑌𝑖(𝑗)� = 0. 

Кога разгледуваме случај со само една случајна променлива, 
тогаш не ни е потребен оценувач за 𝜎𝑗2 при оценувањето на 𝑓𝑗, но 
затоа оценувачот 𝜎�𝑗2 ни е потребен за да се најде средно-квадратната 

грешка 𝑀𝑆𝐸�𝑅�𝑖� за оценувачите 𝑅�𝑖 на соодветните резерви 𝑅𝑖. Оваа 
средно-квадратна грешка ни претставува само еден од начините да 
се измери колкава е разликата меѓу вредностите имплицирани од 
оценувачите  𝑅�𝑖 и соодветните вредности на вистинските резерви 𝑅𝑖. 
Taa ќе ни помогне да дојдеме до некој заклучок во однос на грешка-
та при проценувањето на резервите кои ни се потребни во овој 
момент за исплата на штетите во иднина. 

Со директна замена на оценувачот 𝑓𝑗 во 𝐷�𝜀𝑗� = 𝑌𝑖,𝑗 ∙ 𝜎𝑗2, Томас 
Мeк  ја добил следната формула за 𝜎�𝑗2 ([1]): 

𝜎�𝑗2 =
1

𝑛 − 𝑗 − 1
� �𝑌𝑖,𝑗 ∙ �

𝑌𝑖,𝑗+1
𝑌𝑖,𝑗

− 𝑓𝑗�
2

� ,
𝑛−𝑗−1

𝑖=1

 

 
и за 𝑗 = 0,1, … , 𝑛 − 2, 𝜎�𝑗2 е непристрасен оценувач за 𝜎𝑗2.  

Теорема 3. ([2]) Под претпоставките 1, 2 и 3, оценувачот 
𝑀𝑆𝐸��𝑅�𝑖� на средно-квадратната грешка 𝑀𝑆𝐸�𝑅�𝑖� е: 
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𝑀𝑆𝐸��𝑅�𝑖� = �𝑌�𝑖,𝑛−1�
2 ∙ �

𝜎�𝑗2

𝑓𝑗

𝑛−2

𝑗=𝑛−𝑖

�
1
𝑌�𝑖,𝑗

+
1

∑ 𝑌𝑘,𝑗
𝑛−𝑗
𝑘=1

� , 𝑖 = 2, … ,𝑛. 

Квадратниот корен на оценувачот на средно-квадратната грешка 
претставува стандардна грешка на 𝑅�𝑖 , 𝑖 = 2, … ,𝑛. Честопати, тема на 
разгледување е и стандардната грешка на целокупниот оценувач на 
резервите 𝑅� = 𝑅�2 + ⋯+ 𝑅�𝑛. Во овој случај, таа не може да биде прес-
метана со сумирање на стандардните грешки на  𝑅�𝑖, 𝑖 = 2, … ,𝑛, бидеј-
ќи тие се корелирани преку познатите оценувачи 𝑓𝑗 и 𝜎�𝑗2. Начинот 
на кој можеме да ја пресметаме стандардната грешка на целокуп-
ниот оценувач на грешките е претставен во [3]. 
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ЉУБОВТА КАКО ДИНАМИЧКИ СИСТЕМ 

Моника Пешевска 1 
Александар Ѓурчиновски 1 

Нелинеарните динамички системи се мошне актуелна тема на 
проучување во математиката и физиката, и тие се присутни во 
математичките модели на речиси секој дел од природата и општес-
твото. Промените во овие системи најчесто не се периодични и не се 
одвиваат по предвидлив закон, па затоа и нивната анализа опфаќа 
повеќе аспекти. Од самите срцеви и нервни клетки на човекот до 
струјните кола и проблемот на три тела, нелинеарните системи се 
среќаваат во голем број на области, вклучувајќи ја и економијата, 
екологијата, географијата, оптиката како и многу други. Со цел да се 
дојде поблизу до точното  решение на системот и да се најде начин 
како најдобро да се определи неговото поведение, се анализираат 
квалитативните промени во системот до кои доаѓа кога има мала 
промена во системските параметрите. Овие промени се наречени 
бифуркации. Тие се претставуваат на таканаречен бифуркационен 
дијаграм со цел да се има увид во однесувањето на системот и 
неговата историја. Анализата на овие системи ги опфаќа и зависнос-
тите кои постојат меѓу самите променливи кои го дефинираат 
системот, па за таа цел тие се претставуваат во фазна  рамнина. На 
тој начин можеме да видиме како зависи, на пример, бројот на 
бактерии од количеството на хранливи материи, или, пак, како 
зависи љубовта на една индивудуа од чувствата на другата 
индивидуа ([2]). 

1. НЕЛИНЕАРНА ДИНАМИКА НА ЉУБОВТА

Професорот Стивен Строгац, американски професор на катедрата 
по применета математика на универзитетот Корнел, е еден од 
луѓето кои ја прочувале нелинеарната динамика која се појавува во 
една љубовта афера помеѓу двајца партнери ([1]). Во реалноста од-
редена љубовна врска зависи од повеќе нешта. Целта на секое 
наредно обработување на оваа тема е токму добивањето на што 
пореален модел во кој би се внеле соодветни константи и променли-
ви кои би биле аналогни на одредено надворешно влијание врз 
некоја љубовна врска. Кај системите кои го опфаќаат човекот и
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неговите одлуки потребно е да се внимава на сложеноста на проце-
сот на оформување и носење одлука бидејќи луѓето истовремено 
анализираат повеќе надворешни влијанија. Чувствувањето  повеќе 
чувства истовремено, како и чувствувањето чувства кои се целосно 
противречни, доведува до речиси непредвидливо однесување на 
индивидуата, а со тоа, речиси непредвидлив тек на поведението на 
системот. 

Колку повеќе се внесуваат влијанијата на надворешните фактори 
во системот, толку повеќе се доближуваме до реалниот модел, а и 
толку повеќе тој се комплицира. Веројатноста да се појави динамич-
ки хаос во ваквите континуирани динамички системи е значително 
голема, па затоа се тргнува од систем во кој се занемарени надво-
решните фактори меѓу кои е и мислењето на пријателите и остана-
тите блиски луѓе. 

Професорот Спрот, професор по физикa на Висконскиот универ-
зитет во Медисон, започнал со разгледување на наједноставниот 
модел − модел во кој љубовната афера зависи единствено од чув-
ствата на самите индивидуи коишто учествуваат во врската. Во 
својот текст, тој ја разгледува динамиката на љубовната афера на 
Ромео и Јулија, а потоа и на третиот партнер Гиневера. 

Во овој текст ние воведуваме ([3]) љубовен пар од еден од 50 
најдобри цртани филмови на сите времиња: Попај и Олива. 

 𝑑𝑃
𝑑𝑡

= 𝑐𝑂 + 𝑑𝑃                       𝑑О
𝑑𝑡

= 𝑎О + 𝑏𝑃 (1) 

Во (1) се претставени диференцијалните равенки со кои се опи-
шува променливоста во чувствата на Попај, односно на Олива. Кај 
овие равенки решението не е конкретен број туку точно определена 
функција според која се менува одредена променлива. За функција-
та да биде еднозначно определена потребно е да ги знаеме почетни-
те услови на системот (1). Во нашиот случај, променливите во 
диференцијалните равенки се: љубовта на Олива кон Попај, која ја 
означуваме со О, односно љубовта на Попај кон Олива, која ја 
означуваме со P. Променливите  О и P може да имаат и позитивни 
и негативни вредности, при што ако тие се поголеми од нула, тогаш 
тоа претставува количество љубов во дадено време, а ако се помали 
од нула, тогаш тоа е омраза. Ако, пак, вредностите на P и О се 
еднакви на нула, тогаш станува збор за апатија. За овие променливи 
има точно одредена законитост по која тие се менуваат со текот на
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времето t  и тоа е дадено со изразите 𝒄𝑶 + 𝒅𝑷, односно 𝒂О + 𝒃𝑷, на 
десната страна од системот на диференцијални равенки (1). Овој 
систем е линеарен дводимензионален систем токму поради 
едноставната линеарна законитост по која се менуваат двете 
променливи O и P со времето. Едноставноста произлегува од 
претпоставката дека текот на љубовната афера зависи само од 
чувствата кои партнерите ги имаат еден за друг. Параметрите a,b,c 
и d се веројатно најзначајниот дел од диференцијалната равенка  
бидејќи од нивните вредности зависи како ќе се одвива љубовната 
афера. Напоменуваме дека параметарот d не треба да се поврзува со 

употребата на 𝑑 во изразите  
𝑑𝑃
𝑑𝑡

 односно  
𝑑О
𝑑𝑡

 . Во овие изрази 𝑑 е 

ознака за диференцијал. 

2. ЗНАЧЕЊЕТО НА ЉУБОВНИТЕ  СТИЛОВИ  

Четирите параметри a,b,c и d од системот равенки (1) всушност 
ни даваат четири различни романтични стилови односно ни пока-
жуваат како се однесува индивидуата во љубовната врска. Направе-
на е анализа на чувствата на Олива во зависност од параметрите a и 
b. И за Попај важи истата дискусија, при што неговиот романтичен 
стил е опишан со другите два параметра c и d.  

• Љубовџија  (a > 0, b > 0) – Олива е охрабрена и од своите 
чувства кон Попај и од чувствата на Попај кон неа за да преземе 
нешто во врска со нивната љубовна афера. Како пример за вак-
виот тип на романтичен стил е Дон Жуан,  лик од литературата  
кој е препознатлив како исклучителен љубител на жени. 

• Самобендисан чудак (бубалица) (a > 0, b < 0) – Олива е 
поттикната од своите чувства кон Попај, но е обесхрабрена од 
неговите чувства кон неа. Пример е данскиот филозоф Сорен 
Кjeркегор кој иако бил силно вљубен во својата свршеница Реги-
на, сепак  ја оставил сметајќи дека таа никогаш нема да може да 
биде среќна со човек каков што е тој. До крајот на својот живот 
Кjeркегор никогаш не бил со ниту една друга жена. 

• Претпазлив љубовник (а < 0, b > 0) – Олива е обесхрабрена 
од своите чувства, но чувствата на Попај ја охрабруваат. 
Најголем дел од луѓето спаѓаат токму во оваа група. 

• Осаменик (a  < 0, b < 0) – Олива негативно  реагира и на сво-
ите чувства и на чувствата на Попај кон неа. Kако пример го
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посочуваме Раскољников кој живеејќи во беда е растргнат меѓу 
она што е морално и неморално, она што смета дека го заслужу-
ва или не го заслужува. Токму затоа тој сметал дека не ја заслу-
жува  љубовта на девојката Соња и пробувал да ја оттргне од 
себе, како и да ги поттисне своите чувства. 

Во зависност од романтичните стилови можни се различни про-
мени на променливте О и P со текот на времето. Во програмскиот 
пакет Wolfram Mathematica направени се решенија на системот 
равенки (1) за неколку вредности на параметрите a,b,c и d, Слики 
1−4. На графиците со синa боја е означена промената на променли-
вата O, а со портокалова боја промената на променливата P. 

 
                      Слика  1.  а=1, b=1    c=1, d= -1 
                   Олива е љубовџија, Попај е претпазлив љубовник.  

 

 

                Слика 2.  а=2, b= -5    c =5, d= -2 
              Олива е самобендисан чудак, Попај е претпазлив љубовник. 
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На Слика 1 е прикажан случај во кој љубовта на Олива, а и љубов-

та на Попај растат со текот на времето. На Слика 2 се појавува 
периодичност, односно одреден период Олива го сака Попај, а одре-
ден период го мрази. Исто така, Попај одреден период ја сака Оли-
ва, а одреден период ја мрази. Ова е пример за периодично движе-
ње. На Слика 3 е прикажан случај во кој првенствено и љубовта на 
Олива и љубовта на Попај опаѓа со времето, па потоа одреден пери-
од расте за на крајот чувствата да преминат во апатичност. Со текот 
на времето, системот асимптотски се стреми кон фиксна точка, која-
што се наоѓа во координатниот почеток на фазната рамнина. На 
Слика 4, љубовта на Олива расте со текот на времето, но љубовта на 
Попај кон Олива опаѓа. Овие графици ја претставуваат промената 
на променливите со текот на времето. Нив можеме да ги 
претставиме на график на кој ќе ја прикажеме зависноста на едната 
променлива од другата односно во овој случај тоа е зависноста на

         Слика 3.  а=-2, b= -4    c =5, d= -2 
          Олива е осаменик, Попај е претпазлив љубовник. 

        Слика 4.  а=-2, b= -5    c =-3, d= -2 
         Олива е самобендисан чудак, Попај е осаменик. 
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променливата P од променливата O. Овие промени ги претставува-
ме во таканаречена фазна рамнина. 

Фазните рамнини на четирите (погоре прикажани) случаи на 
сликите 1−4 се прикажани  соодветно од а) до г):                     

            

                                  а)                                                            б) 

 

                            в)                                                           г) 

Слика 5. Фазните рамнини на случаите од Сликите 1 − 4. 

Во психологијата, канадскиот психолог Џон Алан Ли го создал   
таканареченото колоритно тркало на љубовта. Во ова тркало има 
три примарни (Eros, Ludus и Storge) и три секундарни романтични 
стилови (Маnia, Pragma и Agape). Но, овие романтични стилови 
опфаќаат многу повеќе карактеристики на самата личност, т.е. тие 
се тесно поврзани со карактерот на личноста. 
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3.  ЉУБОВНИ ТРОЈКИ 

Со воведувањето на трет партнер во љубовната афера, димензио-
налноста на системот станува поголема од два,  а тоа значи посло-
жени системи на  диференцијални равенки и многу веројатна појава 
на хаос во динамиката на љубовната афера доколку врските меѓу 
партнерите се нелинеарни од математички аспект. Во овој случај, 
линеарните диференцијални равенки се заменуваат со нелинеарни 
диференцијални равенки за поверодостојно опишување на интерак-
цијата помеѓу партнерите.  Во нашиот случај,  го воведуваме третиот 
партнер Дибек. 

Комплицираноста на  случајот е многу голема  доколку ги земеме 
чувствата на секој од партнерите во љубовниот триаголник спрема 
другите двајца. Ќе биде потребно да разгледуваме 6 димензионален 
систем, односно систем со 6 временски променливи. За поедноста-
вување и намалување на димензионалноста на системот, се претпос-
тавува дека Попај и Дибек не знаат еден за друг. Исто така, Олива го 
има истиот романтичен стил и кон двата љубовника − таа е еднакво 
заинтересирана за двајцата. Ситуацијата уште повеќе се поедноста-
вува доколку земеме дека чувствата на Попај за Олива влијаат на 
чувствата на Олива за Дибек спротивно од начинот на кој што 
влијаат чувствата на Дибек за Олива од чувствата на Олива за Попај. 
Во најпрост линеарен случај, тоа во математичка форма може да се 
претстави со линеарниот систем од четири диференцијални 
равенки (2): 

 𝑑𝑂𝑃
𝑑𝑡

= 𝑎𝑂𝑃 + 𝑏(𝑃 − 𝐷) 
 

 

 

 

 

(2) 

𝑑𝑃
𝑑𝑡

= 𝑐𝑂𝑃 + 𝑑𝑃 

𝑑𝑂𝐷
𝑑𝑡

= 𝑎𝑂𝐷 + 𝑏(𝐷 − 𝑃) 

𝑑𝐷
𝑑𝑡

= 𝑒𝑂𝐷 + 𝑓𝐷 

Тука OP е променлива која ја карактеризира љубовта на Олива кон 
Попај, ОD  е љубовта на Олива кон Дибек, P е љубовта на Попај кон 
Олива, а D е љубовта на Дибек кон Олива. 
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Но ние ќе одиме чекор понатаму и ќе разгледаме специфична 
модификација на овој систем кој ќе опишува нелинеарен љубовен 
триаголник, земајќи ги предвид нелинеарните ефекти на романтич-
ната динамика на Олива кон нејзините љубовници Попај и Дибек. 
Нелинеарниот систем на ваквата врска е зададен во (3): 

 𝑑𝑂𝑃
𝑑𝑡

= 𝑎𝑂𝑃 + 𝑏(𝑃 − 𝐷)(1− |𝑃 − 𝐷|) 
 

 

 

(3) 

𝑑𝑃
𝑑𝑡

= 𝑐𝑂𝑃(1 − |𝑂𝑃|) + 𝑑𝑃 

𝑑𝑂𝐷
𝑑𝑡

= 𝑎𝑂𝐷 + 𝑏(𝐷 − 𝑃) (1 − |𝐷 − 𝑃|) 

𝑑𝐷
𝑑𝑡

= 𝑒𝑂𝐷(1− |𝑂𝐷|) + 𝑓𝐷 

Дополнителните множители кои ги вметнавме во однос на 
линеарниот систем имаат реална смисла. На пример, во втората 
равенка, наместо членот 𝒄𝑶𝑷 ја имаме логистичката поправка 
𝒄𝑶𝑷(𝟏 − |𝑶𝑷|), чиешто значење е следно: во линеарниот случај, по-
зитивната вредност за параметарот c  би значелa дека Попај е 
охрабрен од љубовта на Олива кон него и како таа љубов расте, 
расте и охрабреноста на Попај кон таа врска. Меѓутоа, во нелинеар-
ниот систем дополнителниот множител (𝟏 − |О𝑷|) предизвикува 
охрабреноста на Попај да има нелинеарно поведение, односно ако 
љубовта на Олива кон Попај е претерана, тој се обесхрабрува од 
таквиот однос и започнува да ја избегнува. Спротивно, доколку 
Олива претерано го мрази Попај, тој е охрабрен од таквиот однос на 
Олива кон него и започнува да искажува симпатии кон неа, иако 
пред тоа ја избегнувал, односно ја мразел. Ова поведение одговара 
на реалните ситуации, кога претераната љубов, односно омраза на 
еден од партнерите во врската, буди спротивни чувства кај другиот 
партнер. Во конкретниот нелинеарен случај за одредени параметри 
на системот се појавува хаотична динамика на романтичното 
поведение, што се согледува во чувствителноста на романтичното 
поведение на љубовниците од почетните услови.  

Графичкиот приказ на променливите ОP и P во зависност од 
времето се прикажани на Слика 6. Параметрите на романтичните 
стилови на тројцата љубовници изнесуваат : a = –3,  b = 4 (Олива е
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претпазлив љубовик), e = 2 and f = –1 (Дибек е претпазлив 
љубовник) и c = –7 и d = 2 (Попај е самобендисан чудак).  

 
Слика 6. Динамиката на романтичните стилови на  
Попај и Олива во љубовен триаголник со Дибек.  
Со сино е означена промената на променливата ОP  , а со 
портокалова боја е означена промената на променливата P. 

Приказот на динамичкото поведение на овие параметри во фазна 
рамнина е даден на Слика 7. 

  
 

 
Тука се забележува дека фазната траекторија за овие параметри 

има комплицирана структура. Подеталното испитување на траекто-
ријата во рамките на нелинеарната динамика кажува дека таа кон-
вергира кон „чуден атрактор“ при што променливите се менуваат 
непериодично и се ограничени во фиксен фазен волумен. Во наши-
от случај, добивме чуден атрактор за веќе запишаните вредности на

 Слика 7. Динамиката на романтичните стилови на Попај и Олива  
         во фазна рамнина. Се појавува таканаречен „чуден атрактор“. 
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параметрите a, b, c, d, e и f. Доколку го менуваме само параметарот 
a, а другите ги чуваме фиксни, тогаш за одредени вредности на 
параметарот а чудниот атрактор преминува во периодична орбита, 
а со понатамошно менување на а, периодичната орбита  преминува 
во стабилна фиксна точка. Ваквите промени во системот при дадена 
вредност на некој контролен параметар, во случајов параметарот а, 
се наречени бифуркации (Слика 8). 

 
Слика 8. Бифуркационен  дијаграм во зависност од параметарот а. 

Доколку ја зголемуваме вредноста на параметарот a, 
добиваме неколку типа на бифуркација. За вредност на 
параметарот а ≈ -3,52, имаме премин од фиксна точка кон 
периодична орбита. Кога а ≈ -3,28, периодичната орбита 
преминува во хаотичен (чуден) атрактор.  

Чудниот атрактор има нецелобројна (фрактална) димензија и посе-
дува еден експонент на Љапунов поголем од нула, што укажува на 
хаотичното поведение на системот за ваквиот романтичен стил на 
љубовниците, Слика 9: 

 
Слика 9. Приказ на спектарот на експонентите на  
                   Љапунов во зависност од параметарот а.
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"Eфектот на пеперутка" e појава во нелинеарната динамика при 
која чувствителноста на динамиката на хаотичниот систем од почет-
ните услови доведува до значајни промени во развојот на системот. 
Во првиот случај имаме точно определени вредности за почетните 
услови и имаме едно поведение на системот. Но, со промена на по-
четните услови за многу мали вредности, по некое време системот 
повеќе нема да го има истото поведение како во првиот случај.  

На Слика 10 се прикажани две поведенија на љубовта на Олива 
кон Попај, каде што црвената крива одговара на почетни услови 
коишто многу малку се разликуваат во однос на сината крива (за 
околу 0,1 %).  

 
Слика 10. "Ефект на пеперутка" кај љубовта на Олива кон Попај. 

Иако промената на почетните услови е незначителна и на почетокот 
нема разлика, романтичното поведение на Олива кон Попај значи-
телно е променето по одредено време.  

4. ЗАКЛУЧОК 

Динамиката на љубовните афери е мошне интересна област за 
истражување во физиката на нелинеарните системи. Всушност,  
резултантното поведение и не е многу далеку од реалноста. Дводи-
мензионалните системи никогаш не се хаотични, па кај нив нема 
појава на чудни атрактори. Најкомплицираниот случај кај ваквиот 
систем е периодичната орибита односно периодичното „сакање и 
мразење“ на Попај и Олива. На пример, Олива првата недела го 
сака Попај, втората го мрази, третата повторно го сака, па четвртата 
повторно го мрази и ваквите промени постојано се повторуваат. Но,
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доколку промената на љубовта на Олива кон Попај се случува на 
непериодичен начин (на пример, Олива првата недела го сака 
Попај, па потоа три дена го мрази, па два дена го сака, па пет месеци 
го мрази...) тоа веќе укажува на постоење на трето лице во оваа 
врска. Она што останува е да се запрашаме како би изгледал 
системот доколку имаме повеќе од тројца партнери и сите тие знаат 
еден за друг. Можеби нивното проучување ќе доведат до нови и 
уште поинтересни сознанија за динамиката на љубовните афери, па 
и општо, за нелинеарната динамика во физиката. 
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ГРАВИТАЦИОНИТЕ БРАНОВИ КАКО ПОТВРДА  
НА ОПШТАТА ТЕОРИЈА НА РЕЛАТИВНОСТ 

Љупчо Петров 1 

 

Општата теорија на релативност е општо прифатената теорија за 

гравитација во модерната физика. Развиена во 1915 година од 

Алберт Ајнштајн, таа во себе ги вклучува Ајнштајновите равенки на 

поле. Извонредното во тие равенки е тоа што со одредени претпос-

тавки, овие равенки се сведуваат на брановата равенка, односно се 

предвидува постоење на бранувања на простор-времето кои се прос-

тираат како бранови. Меѓутоа, и покрај големиот развој на астрофи-

зиката од средината на XX век па наваму, поради малите амлитуди 

гравитационите бранови не беа детектирани сѐ до минатата година. 

Ова претставуваше уште еден доказ на Ајнштајновата теорија, но 

новите истражувања со гравитационите бранови може да ни дадат и 

огромен број информации: методи за истражувања на пулсари, цр-

ни дупки во центрите на галаксиите, Големата експлозија, како и 

изненадувачки појави кај мистериозните деведесет и шест проценти 

од материјата во универзумот.  

1. ТЕОРИИ НА ГРАВИТАЦИЈА 

Гравитационото заемодејство е едно од четирите фундаментални 

заемодејства во физиката и едно од најчудните. И покрај тоа што 

гравитационата сила е најстарата сила позната на човештвото, из-

гледа дека е најмалку разбрана ([5]). Таа не зависи од карактеристи-

ките на честичките како полнеж и е привлечна сила со долг домет. 

Уште од антиката луѓето се прашувале за природата на гравитација-

та, а според Аристотел, гравитацијата претставувала склоност на те-

лата да се движат кон нивните „природни места“. На пример, водата 

е полесна (односно помалку густа) од Земјата и затоа таа формира 

концентрична лушпа околу неа ([3]). 

Најбитната теорија за гравитација со која сите сме се сретнале е 

Њутоновата. Но, со непредвидувањето на абнормалната орбита на 

планетата Меркур се предочиле нејзините недостатоци ([2]). Покрај 

тоа, според Њутон, гравитационото заемодејство се пренесувало со 

бесконечна брзина. Овие два недостатоци биле разрешени во рам-

ките на општата теорија на релативност.  
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Општата теорија на релативност е создадена од 1907 до 1915 

година од Ајнштајн, а подоцна е дополнета од трудовите на други 

научници. Според неа, гравитацијата се заснова на идејата за прос-

тор-време претставено како четиридимензионално закривено мно-

гуобразие, односно простор со одредена метрика. Преку мерењата 

на растојанијата, стационарни набљудувачи доаѓаат до заклучок 

дека живеат на закривена површина. Овој исказ често се скратува и 

се вели дека гравитацијата го закривува простор-времето. Не само 

што е концептуално многу „убава“, туку таа опстоила на сите тестови 

со голем степен на прецизност.  

2. АЈНШТАЈНОВИТЕ РАВЕНКИ НА ПОЛЕ 

За комплетирање на теоријата се постулирани законите, односно 

равенките кои покажуваат како изворите на гравитационото поле ја 

определуваат метриката. Тие се задаваат преку равенките на поле на 

Ајнштајн. Така, изворот на гравитационо поле во Њутоновата те-

орија претставува густината (онаа густина на маса што ни е позната 

на сите). Во новата теорија, наместо густината на маса, се зема тен-

зорот на напрегање-енергија со компоненти T  како извор на гра-

витационото поле. Ова се прави со цел да се испочитува принципот 

на еквиваленција – не може да си дозволиме во нашата формула-

ција да постои префериран координатен систем.  

Во компонентна нотација, Ајнштајновите равенки го добиваат 

обликот: 

,8  TG   

каде што RgRG 
2

1
   се компонентите на Ајнштајновиот 

тензор, кој во себе го вклучува метричкиот тензор. Со помош на 

метриката g  знаеме како да бараме растојанија помеѓу два нас-

тана, па затоа и таа игра клучна улога во теоријата. Римановиот 

тензор ни дава карактеризацина на закривеноста, а Ричиевиот 

тензор R  и Ричиевиот скалар R  претставуваат контракции на 

Римановиот тензор. И двата тензора – Ајнштајновиот тензор и 

тензорот на напрегање-енергија се симетрични, така што горниот 

израз задава 10 независно равенки за g  ([2]). Меѓутоа, поради тоа 

што има четири координати, постојат четири степени на слобода



Гравитационите бранови... 
 

165 
 

помеѓу десетте g . Ова ни дава за заклучок дека Ајнштајновите 

равенки се всушност шест независни диференцијални равенки за 

шесте функции помеѓу десетте g  кои ја карактеризираат геомет-

ријата независно од координатниот систем.  

Како што и обично се постапува, равенките ги запишуваме во 

таканаречениот геометризиран систем на единици земајќи 

брзината на светлината во вакуум c   и гравитационата константа G  

да имаат вредност единица.  

3. АЈНШТАЈНОВИТЕ РАВЕНКИ НА ПОЛЕ  

ЗА СЛАБИ ГРАВИТАЦИОНИ ПОЛИЊА 

Решавањето на Ајнштајновите равенки во нивната точна форма е 

многу тешка работа. Затоа, со цел да дојдеме до некои интересни 

физички предвидувања, ќе направиме некои поедноставувања. 

Бидејќи отсуството на гравитација го остава простор-времето рамно, 

слабо гравитационо поле ќе биде она простор-време кое е „речиси“ 

рамно. Ова го дефинираме како многуобразие на кое постојат 

координати во кои што метриката има компоненти 

.  hg   

Овде,   е дијагоналната метрика на рамниот простор, наречен 

простор на Минковски, којашто ја има следната форма: ( 1, 1, 1, 1) , 

додека h  е мала пертубација. Со помош на овие, но и на некои 

други трансформации, ги добиваме Ајнштајновите равенки за слаби 

полиња: 























 .02

2

2

h
t

 

Ова се таканаречените равенки на поле на „линеаризираната 

теорија“ ([4]) поради тоа што се изведени задржувајќи ги членовите 

кои се само линеарни по h . Тензорот кој се јавува во последнава 

равенка се добива од тензорот на пертурбација со помош на 

следната трансформација 

,
2

1



  hhh 
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каде што    се компонентите на инверзниот тензор на тензорот на 

метриката на Минковски.  

4. ГРАВИТАЦИОНО ЗРАЧЕЊЕ 

Сега доаѓаме до делот од трудот што е најинтересен за нас, а тоа е 

анализата на горните равенки. Забележуваме дека тие важат за 

област од простор-времето каде што гравитационото поле е слабо, 

но не е стационарно, и тоа, се запишани за областа надвор од изво-

рот ( 0T ). Оваа ситуација се јавува далеку од изворот кој бил 

причинител на некои брзи промени кои се случиле одамна во вре-

мето. Но, оваа равенка ја препознаваме дека е брановата равенка 

која се сретнува насекаде во физиката и чие решение е рамен бран.  

Впрочем се добива дека ако имаме две честички, ефектот на ваков 

бран би бил промена на сопственото растојание помеѓу нив со текот 

на времето (на Сликата 1 се прикажани две различни видови на 

гравитациони бранувања кои доаѓаат одоздола и дејствуват на 

честички поставени во вид на прстен).  

 
  Слика 1. На честички распоредени во форма на прстен се упадни 

                     гравитациони бранови во правец на  z-оската со две 

                      различни поларизации:   и -поларизации. 

Дополнително, гравитационите бранови ќе создадат поголема 

промена во растојанието доколку почетната оддалеченост помеѓу 

честичките или телата била поголема. Ова е причината поради која 

модерните детектори на гравитациони бранови се градат во големи 

размери со димензии од редот на неколку километри. Од друга 

страна, се заклучува дека ефектот којшто треба да се измери е рела-

тивна промена на растојанието од еден дел во отприлика 
2110

. 
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5. ОТКРИВАЊЕ НА ГРАВИТАЦИОНИ БРАНОВИ 

Во праксата, еден од најважните методи за мерење на ширењето 

и собирањето на просторот се состои во испраќање на фотони (ла-

серски зраци) помеѓу слободни честички и определување на проме-

ните во времето на патување на светлината низ двата крака на ин-

струментот. Ова е всушност и принципот на работа на ласерскиот 

интерферометар како детектор на гравитациони бранови (Слика 2). 

Светлината од ласерот се дели со помош на делачот на зраци, па 

двата зрака кои што продолжуваат по должината на двата крака ќе 

бидат во чекор еден со друг – ако едниот отпочне со максимум, 

тогаш и другиот отпочнува со максималната вредност. Ако за 

времето на патување на зраците низ соодветните краци на 

интерферометарот, низ него помине гравитационен бран и едниот 

крак се скрати, а другиот се издолжи, тогаш ќе се појави 

интерференција помеѓу двата ласерски зрака кога ќе се вратат, а ова 

ќе биде детектирано со фотодетекторот.  

 
Слика 2. Шематски дијаграм на интерферометар  

                                      на гравитациони бранови. 

Најголемиот детектор на Земјата со кој се пронајдени гравитаци-

оните бранови за прв пат е LIGO (акроним за Laser Interferometer 

Gravitational-Wave Observatory), со должина на краците од 4 кило-

метри. Овој амбициозен проект се состои од два детектора во САД, а 

три слични се поставени во Германија, Јапонија и Италија. Кога 

гравитационен бран поминува низ Земјата, тој пристигнува до секој 

од детекторите со мала временска разлика. Ова им дозволува на
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истражувачите да го одредат изворот на брановите, како и да ги 

отстранат изворите на шум ([6]). Со откритието на гравитационите 

бранови објавено на 11 февруари 2016 година, всушност е даден и 

уште еден доказ на теоријата за општа релативност и тоа еден век по 

предвидувањето на Ајнштајн во 1916 година.  

Со LIGO бил регистриран настанот на спојување на две црни дуп-

ки во една, кој е проследен со емитирање на гравитациони бранови. 

На Слика 3 е прикажано како за време од 0,2 s фреквенцијата на 

сигналот се зголемува од 35 Hz до 150 Hz, а амплитудата достигнува 

максимум ([1]). 

 
Слика 3. Измерените вредности за амплитудата во текот на  

                   спојувањето  на црните дупки од бинарниот систем  

                    споредени со теориските предвидувања. 

 

6. ПРОСТИРАЊЕ И ПРИМЕНА НА  

            ГРАВИТАЦИОНИТЕ БРАНОВИ 

Најдовме дека гравитационите бранови се шират како електро-

магнетните бранови со брзина на еднаква на брзината на светли-
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ната. Но, покрај тоа, тие не ги делат истите карактеристики на елек-
тромагнетното зрачење. Имено, обичната материја силно влијае на 
светлината или електромагнетното зрачење и таа во нејзино присус-
тво може да скршне од нејзиниот пат – можно е да се одбива, да се 
расејува, апсорбира, итн. Спротивно на тоа, гравитационите брано-
ви речиси и да не се засегнати од присуството на „пречки“. На овој 
начин, гравитационите бранови се скапоцени извори на информа-
ции за различни настани во вселената: можеме во принцип да ги 
користиме за да „погледнеме“ во центрите на супернови експлозии, 
низ облаци од меѓуѕвездена прашина или, пак, по само неколку 
делови од секундата по Големата експлозија кога универзумот бил 
стар само 2510− s. На пример, на електромагнетното зрачење емити-
рано од центарот на супернова експлозија би му било потребно 
доста долго време за да излезе од центарот, бидејќи по патот би се 
расејувало безброј пати од околниот густ материјал, а освен тоа, по 
излегувањето би загубило и многу од информациите поради тоа.  

За крај, далеку и од она што може да го предвидиме, можеме да 
бидеме речиси сигурни дека спектарот на гравитациони бранови 
крие многу изненадувања за нас – укажувања на феномени за кои-
што сè уште не сме свесни. Астрофизичарите знаат дека само 4% од 
масата во универзумот отпаѓа на честички кои зрачат и заемодејс-
твуваат со електромагнетно зрачење, додека останатите 96%, кои ги 
вклучуваат темната материја и темната енергија коишто не зрачат 
електромагнетно, но може да зрачат гравитациони бранови. Не е 
изненадувачки фактот што се вложува значителен труд кон создава-
ње осетливи антени за гравитациони бранови.  
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