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ПРЕДГОВОР КОН ЕДИЦИЈАТА МАТЕМАТИЧКИ ОМНИБУС

Математиката е јазик што го опишува светот околу нас. Таа е во
основата на секоја од природните науки, но истовремено црпи и
инспирација од нив. Често, дури и незабележително, математичките
откритија им претходат на технолошките иновации, а математичките
идеи и структури се користат и се заслужни за развојот на скоро секое
поле од науките. Денес математика поставува нови стандарди на
современиот начин на живеење. Но, математиката е дисциплина и самата за себе  таа е најдобар пример за човечката упорност и истрајност
во стекнување знаења, таа е прилагодлива и има способност да ги
поврзе областите кои изгледаат многу различни.
Таа разновидност од математички идеи, а истовремено и обединетост, планираме да биде во основата на едицијата Математички
омнибус. Книгите во рамките на оваа едиција се со научно-популарни
содржини од областа на чистата и применетата математика, како и
содржини за наставата по математика. Наменети се за наставниците и
професорите по математика, студентите, учениците и сите вљубеници
во математиката, но и за оние кои сè уште го откриваат нејзиното
значење.

Од уредниците
Скопје,
24.07.2017
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Третиот семинар „Математика и примени“ се одржа на 14 и 15 декември 2018 година на Институтот за математика при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Целта Семинарот е преку збир од научно-популарни предавања и предавања за наставата по математика да
придонесе за популаризација на математиката меѓу младите и пошироката јавност, за ширење и размена на добрите наставни практики, но и
да предложи нови идеи за нивно подобрување. За успешниот тек на
Семинарот заслужни беа и водителите на секциите: проф. д-р Валентина Миовска, проф. д-р Весна Целакоска-Јорданова, проф. д-р Слаѓана
Брсакоска, проф. д-р Ирена Стојковска, проф. д-р Ѓорѓи Маркоски, доц.
д-р Невена Серафимова, доц. д-р Валентина Гоговска. За техничката
поддршка беа заслужни ас. м-р Марко Димовски, дем. Катарина Тодоровска, Илија Јовчески и студентите: Фросина Јакимовска, Белиг Алиу,
Симон Павлов, Александра Начкоска, Моника Богоевска, Марина
Сарафимова и Тамара Стефановска.
Математиката како наука можеби изгледа недостапна за многумина,
но презентирана на вистинскиот начин, таа треба да биде сфатена од
пошироката јавност, затоа што таа е јазикот на нашата реалност. Излагачите на предавањата на Семинарот се потрудија да ни ја пренесат
оваа порака. Научно-популарниот дел од Семинарот се состоеше од 14
научно-популарни предавања во кои беа презентирани разни математички проблеми, нивната примена во разни области  не само во математиката, туку и во инженерските, економските, хуманистичките, општествените, медицинските и природните науки.
Во оваа книга во голем дел се содржани трудовите од одржаните
предавања, а сите тие имаат научно-популарен карактер од областа на
чистата и на применетата математика.
Од уредниците
Скопје,
23.01.2019
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ИНТЕРЕСНИ ПРИМЕНИ НА ТЕОРЕМАТА НА СТОУН-ТУКИ,
ДИРИХЛЕОВИОТ ПРИНЦИП ЗА КУТИИ И ТЕОРЕМАТА ЗА
СТАБИЛНОСТ
Абдула Букла 1
1. ВОВЕД
Во современата математика често се среќаваме со прашањата:
− Зошто во многу математички теории постојат теореми кои
немаат директна примена?
− Зошто имаме математички теории каде што скоро и да не се
користат броеви и обични математички операции?
Во некои случаи, одговорот на овие прашања е јасен: за да се решаваат едноставни проблеми, се формираат нови апстрактни теории и
во новата теорија има доволни алатки за решавање на проблемот. На
пример, да ја разгледаме последната Терема на Ферма.
Теорема на Ферма. Не постојат природни броеви a, b, c што ја задоволуваат равенката a n + b n =
c n за природен број n > 2 .
Оваа теорема е докажана од англискиот математичар Ендру Вајлс
(Andrew Wiles) по 358 години откако ја поставил Ферма, [7]. Тој
користел техники од алгебарска геометрија за да го добие доказот.
Освен што ни служи како дополнителна алатка за решавање на
нерешени проблеми, дали модерната математика има допирни точки и
со реалноста? Се прашуваме:
1) Дали математиката е апстрактна наука што е вештачки градена?
2) Дали математиката постои независно од сè и е скриена во природата? Дали со секоја нова теорема всушност се дешифрира еден
дел од природата?
Ќе се обидеме да покажеме дека математиката во суштина не е
толку апстрактна разгледувајќи три теореми од различни математички
дисциплини, теорија на мера, теорија на графови и метрички простори
и ќе ги интерпретираме преку реални ситуации.
Кога зборуваме за некоја математичка теорија, често имаме некоја
стуктура

(X,ρ)

каде што првата компонента X е некој објект (мно9
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жество) од теоријата, а ρ некое својство во X . На пример, за еден подреден пар

(X,µ)

велиме дека е простор со мера ако X е непразно

множество, а µ е мера во X , т.е со µ се определува квантитативно
својство за подмножествата на X . Еден подереден пар ( X , d ) се нарекува метрички простор ако со d се определува растојание меѓу точките на X . Една подредена двојка (V , E ) се нарекува граф ако V е множество темиња, а Е е множество линии, уште наречени и рабови, коишто поврзуваат одредено подмножество темиња од V (тоа подмножество може и да е празно).
2. ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Во стандардната геометрија, еден од најосновните проблеми е да
се добие информација за периметарот, плоштината или волуменнот на
некој геометриски објект. Обично, во геометрискиот пристап, за да се
мери еден објект, тој се дели на поедноставни делови за кои имаме
информации и се сумриаат сите тие делови за да се добие мера за
целиот објект.
Кога станува збор за простори различни од правата  , рамнината
 2 и просторот  3 не може да се користат античките техники за да се
мери некое подмножество. Во 1933 Колмогоров (1903−1987) ја формулирал теоријата на мера, [4].
За подредената тројка

( X , D, µ )

велиме дека е простор со мера

ако:
1. D ⊆ P ( X ) (каде што P ( X ) е партитивното множество на X ) кое ги
исполнува следниве услови:
(а) ∅, X ∈ D .
(б) Ако A∈ D , тогаш AC ∈ D .
(в) Ако Ai ∈ D за i ∈  , тогаш

 A ∈D.
i

i∈

Велиме дека D е σ -алгебра за X .
2. µ : D → [0, ∞] е функција која ги исполнува следниве особини:
10
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(а) µ ( ∅ ) =0 ,


(б) Ако Ai ∈ D за i ∈  , тогаш µ   Ai  = ∑ µ ( Ai ) каде што
 i∈  i∈
Ai ∩ Aj =
∅ за i ≠ j .
На овој начин, ако земеме D = P ( X ) , тогаш за произволно подмножество А од X е дефинирана мерата µ ( A ) . На пример, ако X е дадено
множество, со пресликувањето µ : P ( X ) → [0, ∞] дефинирано со:
 A , A е конечно
,
∞, A е бесконечно

µ ( A) = 

добиваме мера за просторот X .
Првата теорема што ќе ја разгледуваме овде се вика Теорема за
сендвич со шунка (Ham Sandwich Theorem), специјален случај на теоремата на Стоун-Туки (Stone-Tukey Theorem).
Теорема на Стоун-Туки. За секој позитивен цел број n и дадени n мерливи објекти во n-димензионален Евклидов простор, секој од нив може
да се подели на половина со само една (n − 1)-димензионална хиперрамнина.
Штајнхаус бил првиот кој насетил дека таа важи, а работел на неа
во текот на Втората светска војна, криејќи се од нацистите на една
фарма во Полска. Според Бејер (Beyer) и Зардецки (Zardecki), [1],
првиот доказ на теоремата го дал Банах (Banach). Идејата потекнала од
работата на проблемот за фер сечење торта: како да се подели хетероген објект меѓу неколку луѓе со различни склоности, така што секој
човек да верува дека добил пропорционален удел.
Ќе разгледаме два едноставни облици на теоремата на Стоун-Туки. Првиот се однесува на дводимензионален простор, а вториот − за
тридимензионален простор. Двете варијанти на теоремата се нарекуваат
Теорема за палачинка и Теорема за сендвич со шунка и кашкавал,
соодветно.
Прво, ќе го дадеме поедноставниот облик на теоремата, кога се
работи на две димензии. Нека X =  2 , D = P ( 2 ) и µ ( A) е плоштина
11
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на A ⊆  2 .
Теорема 1. За произволни два ограничени објекти во рамнината  2
постои една права која истовремено ги дели двата објекти на
половина.
(Двата објекти се делаат на два дела така што и двата дела да
имаат иста плоштина). Ако првиот и вториот објект се заменат со
палачинки, тогаш теоремата може да се преформулира и вака:
Интерпретација 1 (2D). Две палачинки секогаш може да се поделаат
со една права така што двете парчиња да имаат исти плоштини.
Сега ќе ја воведеме теоремата, кога X =  3 , D = P ( 3 ) и µ ( A) е
волумен на A ⊆  3 .
Теорема 2. ([6]) За произволни три ограничени објекти во просторот
 3 постои една рамнина која истовремено ги дели трите објекти на
половина.
(Трите објекти се делаат на два дела така што и двата дела да
имаат иста мера). Ако првиот објект се замени со леб, вториот со шунка
а третиот со кашкавал, тогаш теоремата може да се преформулира на
следниот начин.
Интерпретација 1 (3D). Еден сендвич секогаш може да се пресече со
едно движење на ножот така што трите парчиња да имаат исти
количества леб шунка и кашкавал.

Слика 1. Илустрација на теоремата за сендвич со шунка и кашкавал, [8].

Оваа теорема има примена и во астрономијата. Имено, во секој
даден момент на времето, постои една планета, една месечина и еден
12
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астероид во нашиот Сончев систем, такви што една единствена
рамнина ги сече сите три на тој начин што ја дели на половина
вкупната планетарна маса, вкупната маса на месечината и вкупната
маса на астероидот.
Теоријата на графови се занимава со структури од облик
G = (V , E )

каде што V = {v1 , v2 , v3 ,..., vn } е множество темиња и

E = {e1 , e2 , e3 ,..., em } е множество рабови, каде што секој раб е некое
двоелементно подмножество од V . Ако v ∈ V е некое теме од G ,
тогаш степен deg(v) на v е бројот на темиња што се поврзани со v .

Слика 2. Граф со 4 темиња и 4 рабови.

На Слика 2 имаме граф со следните степени:
deg(v1 ) = 1 , deg(
=
v3 ) deg(
=
v4 ) 2 и deg(v2 ) = 3 .
Според авторот на [5], следната теорема ја формулирал Дирихле
(Dirichlet) во 1834 година. Таа е позната под името Дирихлеов принцип
за кутии (Dirichlet drawer principle или Pigeonhole principle или
Handshaking Lemma). Теоремата гласи вака:
Tеорема (Принцип на Дирихле). Нека А и B сe конечни множества.
Ако A > B , тогаш кое било пресликување f : A → B не е инјекција.
Принципот на Дирихле може да се формулира и вака: во произволна фамилија од n множества, коишто заедно содржат повеќе од n
елементи, има барем едно множество што содржи не помалку од два
елемента.
Најпопуларната форма на овој принцип гласи:

13
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Aко во n кутии се распоредат повеќе од n предмети, тогаш барем
во една кутија ќе има повеќе од еден предмет.

Слика 3. Илустрација на Дирихлеовиот принцип за кутии.

Следната теорема од теорија на графови е директна последница од
принципот на Дирихле.
Теорема 3. За секој граф со N темиња, постојат барем две темиња
со ист степен.
Интерпретација 2. На една забава присуствувале n ( n ≥ 2 ) гости.
Тогаш двајца од присутните имаат ист број пријатели на забавата.
(Притоа, ќе сметаме дека релацијата „е пријател на“ е симетрична,
т.е. ако x е пријател на y, тогаш и y е пријател на x.)
Образложение. Секој гостин е или не е пријател со останатите
n − 1 гости на забавата. Значи, можните вредности на бројот на
пријатели што може да ги има еден гостин од присутните на забавата е
0,1,..., n − 1 . Сепак, не може да се случи некој на забавата да има 0 пријатели и некој да има n − 1 пријатели: ако некому сите присутни на
забавата му се пријатели, тогаш (од тоа што релацијата „е пријател на“
е симетрична) следува дека секој на забавата има барем еден пријател.
Значи, можните вредности за бројот на пријатели по лице се
0,1, 2,..., n − 2 или 1, 2,..., n − 1 . Во кој било од овие два случаја, има n
броеви на кои може да им се придружат најмногу n − 1 различни
вредности. Според принципот на Дирихле, два од броевите се еднакви.
Значи, некои двајца гости имаат ист број пријатели на забавата.
Нека X е произволно множество и τ ⊆ P ( X ) . За подредената
двојка

( X ,τ )

велиме дека е тополошки простор ако ги задоволува

следниве услови:
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(а) ∅, X ∈τ ,
(б) Конечен пресек на елементи од τ е пак во τ ,
(в) Произволна унија на елементи од τ е пак во τ .
Ако за множесвото O ⊆ X важи дека O ∈τ , тогаш велиме дека O е
отворено множество.
Во [2], Фреше (Fréchet) го обопштува поимот за растојание со

дефинирање на метрички простор. За подредената двојка ( X , d ) велиме

дека е метрички простор ако d : X × X → [0, ∞) е непрекинато пресликување со особините:
(а) d ( x, y ) = 0 ⇔ x = y ,
(б) d ( x, y ) = d ( y, x) ,
(в) d ( x, z ) ≤ d ( x, y ) + d ( y, z ) .
Од секој метрички простор може да се добие тополошки простор,
но обратното не мора да важи. Значи, класата тополошки простори е
поопшта од класата метрички простори. Во еден тополошки простор
X , близина меѓу две точки x, y ∈ X може да се мери според следното
правило: тие се толку блиски колку што постојат отворени множества
O ∈τ така што x, y ∈ O .
Посебно во метрички простори, може да зборуваме за растојание
меѓу две точки. Ако земаме X =  2 , тогаш за две точки x, y ∈ X =
 2 со
координати ( x1 , x2 ), ( y1 , y2 ) , соодветно, може да дефинираме растојание
на следниот начин:
d ( x, y ) =

( x1 − y1 ) + ( x2 − y2 )
2

2

.

Точките x, y ∈ X велиме дека се R -блиски, ако тие лежат во внатрешност на кружница со дијаметар R . Исто може да се дефинира и поимот
за R -непрекинатост на фукнција. Ако f : X → Y е дадена фунцкија,
тогаш велиме дека f е R -непрекината во точката x0 ∈ X , ако постои
некој позитивен реален број r така што сите точки што се r блиски до
x0 се пресликуваат во точки R блиски до f ( x0 ) . Дефиницијата може
да се интерпретира и со сликата:
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Слика 4. R -непрекинатост на функција.

За фунцијата f : X → X велиме дека има ρ -инваријантна точка
ако постои x0 ∈ X така што f ( x0 ) и x0 се ρ -блиски.
Теорема 4. ([3]) Нека X =  2 . За секој ρ > 0 , постои R > 0 така што
секоја R -непрекината функција f : X → X има ρ -инваријантна точка.
За множеството X =  2 од горната теорема, велиме дека го
задоволува условот за стабилност.
Нека X е некоја група луѓе. Ако x, y ∈ X и x ≠ y , тогаш дефинираме info ( x, y ) да е природниот број m ако личноста x знае m информации од биографијата на личноста y .
Сега, дефинираме растојанието ρ ( x, y ) меѓу x, y да е следниот
број ρ ( x, y ) =

1
. Од друга страна, дефинираме
max {info( x, y ),info ( y, x )}

ρ ( x, x) = 0 за сите x ∈ X . На овој начин, преку бројот ρ ( x, y ) може да
оцениме колку блиски (пријатели) се две личности. Колку се поголеми
вредностите info( x, y ), info ( y, x ) , толку се поблиски личностите x, y .

Во следната интерпретација ρ ( x, y ) : X × X → [0, ∞) е метрика за
просторот X . Во тој случај две личности x, y ∈ X се R -блиски (каде
R ∈ (0, ∞) ) ако ρ ( x, y )
=

1
< R.
max {info( x, y ),info ( y, x )}
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Ако претпоставуваме дека X е некоја група луѓе, тогаш секоја
екскурзија каде што секоја личност од X треба да посети некоја
личност од X или да остане дома, може да се смета како функција од
X во X . Теоремата 3, може да се интерпретира на следниот начин.
Интерпретација 3. Се организираат екскурзии така што секоја личност
од една група луѓе X треба да посети некоја личност од X или да
остане дома. Тогаш, за секој број ρ > 0 , постои R > 0 така што во
секоја екскурзија каде што блиските личности посетуваат R блиски
личности, тогаш постои една личност којашто треба да оди до некоја
личност во ρ близина или ќе остане дома.
Земајќи го предвид фактот дека множеството X од предходната
теорема е конечно, добиваме дека може да избереме ρ > 0 да биде
доволно мало за да важи следното:
ρ ( x, y ) < ρ ⇔ x =.
y
Во тој случај, се добива интерпретацијата:
Поедноставна нтерпретација на 3. Се организираат екскурзии така
што секоја личност од една група луѓе X треба да посети некоја личност од X или да остане дома. Тогаш, постои R > 0 така што во секоја
екскурзија каде што блиските личности посетуваат R блиски личности,
постои една личност којашто треба да остане дома.
3. ЗАКЛУЧОК

Во првата интерпретација се претпоставува дека лебот, шунката и
кашкавалот се ограничени волуменски тела и дека ножот се движи
прецизно долж една рамнина, што не е можно да е целосно точно во
природата. Значи, станува збор за апроксимација.
Втората теорема, од друга страна, се интерпретира категорично.
Сегогаш во една група од N личности може да најдеме двајца што
познаваат ист број луѓе од групата.
Во третиот дел сме помалку прецизни при интерпретацијата. Тука,
поимот близина (што има геометриска смисла) се мери по односот на
луѓето и така се интерпретира теоремата.
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Значи математиката, освен што ги опишува природните појави,
исто така може да се користи за да добиеме тврдења интерпретирани
преку реални настани за кои знаеме дека се:
1. Апроксимативно точни или
2. Целосно точни или
3. Дискутабилни.
Сите тврдења од првата група стануваат попрецизни ако тие се
реализираат во поидеални услови (може да сечеме вдолж рамнина,
може да се распредели униформно масата на лебот вдолж волуменот).
Од друга страна, за третата група не можеме да бидеме сигурни дали
тврдењето секогаш ќе биде точно, бидејќи, пријателството не може да
се мери преку бројот на информации или преку други квантитативни
особини. Од друга страна, за да имаме метрички простор треба да се
исполни следниот услов.
(Неравенство на триаголник) За кои било три точки a, b , c , растојанието од a до c ( d (a, c) ) е помало од збирот d (a, b) + d (b, c) .
Овој услов не е исполнет во конкретниот случај (т.е. ако првата и
1
1
втората личност се -блиски а втората и третата личност се -блиски,
m
n
тогаш не мора да значи дека првата и третата личност ќе бидаат
1 1
поблиски од + .)
m n
Од сите овие примери може да заклучиме дека математиката не е
само апстрактна наука во која се користат некои закони кои се сметаат
за вистинати (аксиоми) и од нив вештачки се градат нови последници.
Како сите други научници и математичарите живеаат во реалниот свет,
се фасционираат од природата и што и да дефинираат внимаваат да е
природно, бидејќи знаат дека во спротивно теоријата нема да е продуктивна.
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ПРИМЕНA НА АЛГЕБАРСКИТЕ ХИПЕРСТРУКТУРИ
ВО ПРИРОДНИТЕ НАУКИ
Катарина Тодоровска 1
Почеток на теоријата на алгебарските хиперструктури е трудот на
Ф. Марти (F. Marty), За една генерализација на поимот група (Sur unе
Generalisation de la Notion de Groupe), презентиран на Осмиот Конгрес
на скандинавските математичари во 1934 година. Во овој труд е дефиниран поимот хипергрупа како генерализација на поимот група. Потоа,
многу автори ја збогатуваат теоријата на алгебарските хиперструктури,
изучувајќи разни хиперструктури. Хиперструктурите може да се обопштат на n-арни хиперструктури, [3].
Примената на хиперструктурите е голема – во геометрија, хиперграфови, комбинаторика, веројатност, кодирање, криптографија, хемија, генетика, физика на елементарни честици, кај автомати и вештачка
интелигенција, Фредхолмови равенки итн.... Во овој труд накратко ќе
биде дадена примената на алгебарските хиперструктури во природните
науки и тоа во генетиката, физиката на елементарни честички и во хемијата.
1. ВОВЕД ВО АЛГЕБАРСКИ ХИПЕРСТРУКТУРИ
Во областа на апстрактната алгебра може да се случи композицијата на два елементи од непразно множество H, да не даде елемент од H
како во класичната алгебра, туку да даде непразно подмножество од H.
Овој тип операции се наречени хипероперации или хиперпроизводи.
Множеството H заедно со една или повеќе хипероперации се нарекува
алгебарска хиперструктура. Наједноставна хиперструктура е хипергрупоид.
Дефиниција 1.1. Нека H е непразно множество и нека  * ( H ) =
 ( H )\{ ∅ } е множеството од сите непразни подмножества на множеството H. Секое пресликување f : H × H →  * ( H ) се нарекува бинарна
(алгебарска) хипероперација или само хипероперација. Парот (H, f ) се
нарекува бинарен (алгебарски) хипергрупоид или само хипергрупоид.
21

К. Тодоровска

Дефиниција 1.2. Една хипероперација f дефинирана на непразно
множество H е:
1) асоцијативна ако f ( f ( x, y ), z ) = f ( x, f ( y, z )) ,
2) слабо асоцијативна ако f ( f ( x, y ), z )  f ( x, f ( y, z )) ≠ ∅ ,
за секои x, y , z Î H.
Бинарен хипергрупоид со асоцијативна хипероперација се нарекува хиперполугрупа, a со слабо асоцијативна хипероперација − H v -полугрупа. Следниов пример е еден пример на H v -полугрупа којашто не е
хиперполугрупа.
Пример 1. Нека H = {a, b, c, e} и нека хипероперацијата  е зададена со следнава табела:

e

e

a

b

c

е

a

b

c

a

a

{e, a}

c

b

b

b

c

{e, b}

a

c

c

b

a

{e, c}

Табела 1. Бинарна хипероперација  .

Тогаш ( H,  ) е H v -полугрупа којашто не е хиперполугрупа. Навистина,
(a  b)  c = c  c = {e,c}, a  (b  c) = a  a={e,a}. Затоа  не е асоцијативна.
Еден хипергрупоид (H, f ) за којшто важи аксиомата за репродуктивност, т.е.
f (a, H ) = f (H , a) = H , за секој a Î H,
се нарекува хиперквазигрупа. Една хиперквазигрупа којашто е хиперполугрупа ( H v -полугрупа) се нарекува хипергрупа ( H v -група).
Дефиниција 1.3. Нека (H, f ) е хипергрупа и нека В е подмножество од H . Множеството В се нарекува хиперподгрупа од H, ако важат
следниве услови:
1) В е затворено во однос на хипероперацијата f, т.е. ако за секои
(x, y) Î B 2 , f (x, y) Î В,
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2) (В, f ) е хиперквазигрупа, т.е. f (a, В) = f (В, a) = B , за секој a Î В.
Повеќе за својствата на хиперподгрупите може да се прочита во [5].
2. ПРИМЕНА НА АЛГЕБАРСКИТЕ ХИПЕРСТРУКТУРИ
ВО ГЕНЕТИКАТА
Научното истражување на наследството на гените започнува во
1866 година со експериментите на Мендел (Gregor Mendel). Мендел работел на пронаоѓање на математички правила на наследување на карактеристиките на градинарскиот грашок. Но, на неговиот труд не му се
придавало значење сè до 1990 година. Тој ги открил правилата на наследување со вкрстување на различни видови грашок и анализирајќи го
преносниот модел на особините на следните генерации. Во неговите експерименти, тој користел 34 видови грашок. Мендел го започнал истражувањето со монохибридно вкрстување, односно со вкрстување сорти
грашок коишто се разликувале само во една особина. Ќе дадеме неколку примери на „генетско наследство“. Со P ќе ги обележуваме „родителите“, со F „новата генерација“ и со ⊗ вкрстувањето („спарувањето“).
Пример 2. (Монохибридно вкрстување на грашок). Во еден експеримент Мендел вкрстил растенија хомозиген (homozygous) грашок од
видот мазно семе (обележан со R) со хомозиген грашок од видот збрчкано семе (обележан со W). Првата генерација на вкрстувањето е P
(родители) генерацијата. По вкрстувањето на две сорти на P генерации,
Мендел ги добил следниве резултати:
P: Мазно (RR генотип) ⊗ Збрчкано (rr генотип)

↓
F1 : Сите мазни (Rr генотип)
и
F1 ⊗ F1 : Мазно (Rr генотип) ⊗ Мазно (Rr генотип)

↓
F2 : Мазно (RR генотип), Мазно (Rr генотип), Збрчкано (rr генотип).
Ако множеството H го земеме да биде H = {R,W }, тогаш (H, ⊗ )
е хипергрупа. Процесот е прикажан со табела 2:
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⊗

R

W

R

R,W

R

W

R

W

Табела 2. Монохибридно вкрстување на грашок.

Пример 3. (Дихибридно вкрстување на грашок). Во прилог на монохибридното вкрстување на грашок, Мендел експериментирал и со
вкрстување сорти на грашок, кои се разликувале во две карактеристики
(дихибридно вкрстување). На пример, тој зел еден хомозиген вид на
грашок кој има мазно семе и високо стебло и друг хомозиген вид на
грашок кој има збрчкано семе и ниско стебло. Кога ги вкрстил двете растенија, сите F1 потомци имале мазно семе и високо стебло. На пример:
P: Мазно, Високо (RRTT генотип) ⊗ Збрчкано, Кратко (rrtt генотип)
↓
F1 : Сите Мазни, Високи (RrTt генотип)
и
F1 ⊗ F1 : Мазно, Високо (RrTt генотип) ⊗ Мазно, Високо (RrTt генотип)
↓
F2 : Мазно, Високо (RRTT генотип); Мазно, Ниско (RRtt генотип и Rrtt
генотип); Збрчкано, Високо (rrTT генотип и rrTt генотип); Збрчкано, Ниско (rrtt генотип).
Ако растението Високо и Мазно го обележиме со А, Високо и Збрчкано
со В, Ниско и Мазно со С, Ниско и Збрчкано со D, тогаш ја имаме следнава табела:
⊗

А

В

С

А

А,В,С,D А,В,С,D А,В,С,D

В

А,В,С,D

С
D

В,D

D
А,В,С,D

А,В,С,D

В,D

А,В,С,D А,В,С,D

С,D

С,D

А,В,С,D

С,D

D

В,D

Табела 3. Дихибридно вкрстување на грашок.
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Ако множеството H го земеме да биде H = {А,В,С,D}, тогаш
(H, ⊗ ) е хипергрупа. Јасно е дека H 0 = {С,D} е хиперподгрупа од H.
Пример 4. (ABO крвна група). Во 1900 година, австрискиот физичар Карл Ландстајнер (Karl Landsteiner) приметил дека постојат неколку
различни видови крвни групи и само некои комбинации се компатибилни. Денес, меѓународното здружение за трансфузија на крв (ISBT) признава 285 видови крвни групи од коишто 245 се класифицирани како
една од 29 системи на крвни групи. Најпознат систем на крвни групи е
системот ABO кој се состои од четири типови крвни групи: A, B, AB и
O. Наследувањето на типот на крвната група е прикажано со табела 4:
⊗

O

A

O

O

A

B

AB

O, A

O, B

A, B

O, A

O, A

O, A, B, AB

A, B, AB

B

O, B

O, A, B, AB

O, B

A, B, AB

AB

A, B

A, B, AB

A, B, AB

A, B, AB

Табела 4. Наследување на ABO крвна група.

Ако земеме H = {O, A, B, AB }, тогаш (H, ⊗ ) е H v -полугрупа. Ако
земеме H 0 = {O, A} и H1 = {O, B}, тогаш ( H 0 , ⊗ ) и ( H1 , ⊗ ) се хипергрупи.
Пример 5. (MN крвна група). MN крвните групи се разликуваат од
добро познатите ABO крвни групи, но принципот е ист. Овде, крвните
групи се формираат според типот (ѕ) на антиген (клеточен производ кој
предизвикува формирање на антитела), кој се наоѓа на површината на
црвените крвни клетки. Кај MN крвните групи постојат два антигени M
и N, чиешто производство се определува со ген со две алели (блиску поврзани гени), LM и LN . LM произведува M антиген, додека пак LN произведува N антиген. Индивидуите кои имаат генотип LM LM имаат само
M антиген на црвените крвни клетки и се од тип M крвна група. Индивидуите кои имаат генотип LN LN имаат само N антиген на црвените
крвни клетки и се од тип N крвна група. Хетерозигните ( LM LN ) ги
произведуваат и двата антигена и се од MN крвна група. На пример:
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P: М ( LM LM генотип) ⊗ N ( LN LN генотип)

↓
F1 : Сите М ( LM LN генотип)
и
F1 ⊗ F1 : М ( LM LN генотип) ⊗ М ( LM LN генотип)

↓
F2 : М ( LM LM генотип), MN ( LM LN генотип), N ( LN LN генотип).
MN крвниот систем е прикажан со следнава табела:
⊗

М

MN

N

М

М

М, MN

MN

М, MN, N

MN, N

MN, N

N

MN М, MN
N

MN

Табела 5. Наследување на MN крвна група.

Ако земеме H = {М, MN, N }, тогаш (H, ⊗ ) е H v -полугрупа.
Во [2] можат да се најдат повеќе примери на примена на алгебарските хиперструктури во генетиката.
3. ПРИМЕНА НА АЛГЕБАРСКИТЕ ХИПЕРСТРУКТУРИ
ВО ФИЗИКА НА ЕЛЕМЕНТАРНИ ЧЕСТИЧКИ
Со пронаоѓањето на електронот во 1897 г. од страна на Томсон ( J.
J. Thomson), се создава нова гранка во физиката: физика на елементарните честички. Оттогаш оваа гранка се развива многу. Денес, Европската организација за нуклеарни истражувања (CERN) во Франција ја поседува најголемата лабараторија во светот. Во оваа лабараторија се наоѓа
најголемиот акцелератор на честички (LHC) кој се користи за пронаоѓање на најмалата елементарна честичка (Higgs boson). Елементарна или
фундаментална честичка е честичка којашто нема потструктура, т.е. честичка за којашто не е познато дека е создадена од помали честички.
Ако елементарната честичка навистина нема подструктура, тогаш таа е
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една од основните градбени блокови на универзиумот од којашто се изградени сите други честички.
Елементарните честички се делат на кваркови и лептони.
Постојат шест типови на лептони: електрон ( e ), електрон неутрино
( ve ), мион ( µ ), мион неутрино ( vµ ), тау ( τ ) и тау неутрино ( vτ ). Секој
лептон има своја античестичка: позитрон ( e + ), електрон антинеутрино
( v e ), антимион ( µ + ), мион антинеутрино ( v µ ), антитау ( τ + ) и тау
антинеутрино ( vτ ) соодветно. Затоа во групата на лептони постојат 12

L ={ e , ve , µ , vµ , τ , vτ , e + , v e , µ + , v µ , τ + , vτ }. Ако со ⊗

честички:

ја

означиме интеракцијата на лептоните, тогаш ја имаме следнава табела:
⊗

ve

e

e

+

νe

µ

e µ

τ νe
e

e

e

L

ve
e
ve

e

ve

ve

µ

µ

e
µ

e

νµ

νµ

e

ve

ντ

µ

vµ

+

+

vµ

µ

L

e

µ ve

ve

µ

vµ

vµ

ve

+

vµ vτ

e
e

+

L

+
e µ

+
τ ve

+

νe

e

νe

vµ

vµ

e

+

e

+

µ

+

e
µ

+

e
µ

τ
νe

νe

νµ
ντ

L

e

+

+

e

eτ

eτ

τ

ve vτ

+

ντ

+

e

ν τ ve

ντ
e

e

τ
+

νµ

τ

ve

τ

ve

ve

vτ

ve

νe

µ νe

vµ

νµ
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+

µ

e

e

+

+

ντ
ve

νe

e

νe

vτ

νµ

e

τ

+
+

+

τ

+

νe
vτ

vτ
e

+

+

νe

+

τ

+

µ

e

+

νµ

vµ vτ

νe

µ

e

+

+

e

τ

vτ

+

µ

vτ

e

νµ

ve

+

τ

+

e

+
τ ve

νµ

τ

νe

τ

νe

νµ

νe

vτ

e

τ

+
+

νe
ντ

νe
ντ
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e µ

e
e

µ

+
e µ

µ

µ

ν e vµ

ve

µ

νe

µ

µ

µ

µ

µ

τ

τ

τ

vµ

τ νe
L

vµ

νµ
ντ

vµ

e

vµ

e
µ

ve

e

ve

vµ

vµ

µ

+

νe

µ vµ

vµ

vµ

e

+

νµ
ve

τ
L

µ

+

e

µ

ve

µ

+
+

+

+

νe

τ
L

νµ

vµ

τ

+

vµ

vτ

µ
τ

+

ντ
vµ

+

µ

+

vµ

vτ

vτ

e

µ

µ

+

vµ

e

+

+

ve

vµ

µ

τ

ντ

ντ

+

µ

+

µ

vµ

vτ

e

+

µ

+

ve

µ

+

+

νµ

µ
τ

+

νµ
vτ

µ

µ

+

µ

τ

vτ

+

+

τ

+

+

νµ
ντ

vµ
vτ

e

νµ

τ

e

νµ

e

τ

e µ

+

ν µ ve

e µ

+

µ

+

νe

νµ

νµ

τ

τ

τ

ve

νe

vτ

vτ

vτ

vτ

νµ
µ

ντ

µ

vµ

νe

τ

vτ

+

µ

e
e

L

µ
τ

e

ve

νµ

+

e

e

ve

τ νe

νµ

+

τ
νµ

τ

νµ
vτ

τ
vτ

νe

µ

+

vτ

τ

τ

νe

vµ

vτ

vτ

vµ
vτ
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µ
τ

τ

+

+

νµ
ντ

τ
νµ

τ

ντ

τ νe

τ

L

vτ

+

νµ

e µ

vτ

vτ

µ

+

νµ

µ

+

µ
τ

+

νµ
vτ

ντ

e

τ
vτ

vτ

νµ

+

µ

+

+
τ ve

vµ vτ

L

Примена на алгебарските хиперструктури во природните науки
e

τ
τ

+

e

+

ντ
ve

ve

e

ντ

τ

e

τ

e

e

ντ

+

τ

+

ντ
ve

τ

+
+

τ

+
+

νe
ντ

µ
τ

ντ
vµ

νe
ντ

τ

+

vµ

µ

+
+

µ

+

νe

µ

ντ

ντ

τ

+

ντ
vµ

µ
τ

+

τ

e

+

νµ

L

ντ

µ

τ

+

+

νµ
ντ

µ

+

+
τ ve

τ

+

τ

+

ντ

vµ vτ
e µ

+

+

+

νµ
ντ

τ νe

νµ
ντ

L

τ

+

ντ

ντ

Табела 6. Интеракција на лептони.

Хипероперацијата ⊗ е слабо асоцијативна и е комутативна, но не
е асоцијативна. Од табелата може да се забележи дека важи аксиомата
за репродуктивност, т.е. f ( x, L ) = f ( L , x ) = L за секој x Î L , па
( L , ⊗ ) е абелова H v -група. Во [4] е дадена листа подредени тројки
лептони коишто не го запазуваат асоцијативниот закон, т.е. лептони за
коишто (x ⊗ y ) ⊗ z ≠ x ⊗ ( y ⊗ z ).
4. ПРИМЕНА НА АЛГЕБАРСКИТЕ ХИПЕРСТРУКТУРИ
ВО ХЕМИЈАТА
Даваз (B. Davvaz) и Деган-Неџад (A. Dehghan-Nezhad) ја проучуваат примената на алгебарските хиперструктури во хемијата. Тие, во
нивниот труд [1] даваат примери на хипергрупи асоцирани со хемијата.
Тоа се примери поврзани со хемиските реакции.
Во хемијата, еден атом, молекул или јон што поседува неспарен
валентен електрон се нарекува радикал или слободен радикал. На пример, хлорот Cl , метилот CH 3 и етилот C2 H 5 се примери за слободни
радикали. Неспарените валентни електрони се обично многу реактивни,
па затоа радикалите лесно влегуваат во хемиска реакција. Хемиска реакција е процес кој води до хемиска трансформација на едни супстанции во други. Хемиската реакција вклучува низа од чекори, такви што
секој од нив генерира супстанции за наредниот чекор. Хлоризацијата на
метанот е пример за хемиска реакција:
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1) Cl2 → 2 Cl 0
2) Cl 0 + CH 4 → HCl + CH 30
3) CH 30 + Cl2 → CH 3Cl + Cl 0
потоа 2), 3), 2), 3) итн...
4) Cl 0 + Cl 0 → Cl2 или
5) CH 30 + CH 30 → CH 3CH 3 или
6) CH 30 + Cl 0 → CH 3Cl
Првиот чекор во хемиската реакција, чекор 1), е воведен чекор во којшто се апсорбира енергија и се генерира реактивна честичка. Во овој
пример расцепување на хлорот на атоми. Во чекорите 2) и 3), се „конзумира“ реактивна честичка и се генерира друга. Чекорите 4) – 5) се нарекуваат завршни чекори. Во нив се „конзумира“ реактивна честичка, но
не се генерира друга.
Примената на алгебарските хиперструктури можеме да ја видиме
и кај халогените. Халогените се типични неметали. Во групата на
халогени спаѓаат пет хемиски елементи: флуор (F), хлор (Cl), бром (Br),
јод (I) и астат (At). Иако тие имаат различни физички својства: флуорот
и хлорот се гасови, бромот е течност, а јодот на собна температура е во
цврста форма, секој од нив се состои од диатомски молекули. Халогените се многу реактивни. Сите халогени реагираат со хидроген и формираат соединенија на гас: HF, HCl, HBr и HI, од кои сите се растворливи во вода. Сите халогени реагираат со метали и даваат халиди:
 

 

 

 

: F - F :,

 

 

 

 

: Cl - Cl : ,

 

 

 

 

: Br - Br : ,

 

 

 

 

:I -I :

Во текот на една хемиска реакција:
топлина или светлина

→ AB + AB ,
A2 + B2 ←
се јавуваат молекулите A2 , B2 и AB чиишто честички се A0 и B 0 . Елементите од овој експеримент може да се комбинираат еден со друг.
Сите можни комбинации за множеството S = { A0 , B 0 , A2 , B2 ,
AB } се дадени со следнава табела:
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+

A0
B0

A0

B0

A0 , A2

A0 , B 0 ,
AB

A0 , A2

B 0 , B2

A0 , B 0 , A2 ,

A0 , B 0 , AB

B2

AB

A0 , B 0 , B2 ,

A0 , B 0 , A2 ,

AB

AB

B 0 , B2

A0 , B 0 , B2 ,

A2

AB
A2

B2

A0 , A2
A0 , B 0 , B2 ,

AB

A0 , B 0 ,
A2 , AB

A0 , A2

B 0 , B2

A0 , B 0 , A2 ,

A0 , B 0 , A2 ,

A0 , B 0 , A2 ,

B2 , AB

AB

B 0 , B2

A0 , B 0 , B2 ,

B2 , AB

AB
AB A0 , B 0 , A2 ,

A0 , B 0 ,
B2 , AB

AB

AB

A0 , B 0 , A2 ,

A0 , B 0 , B2 ,

A0 , B 0 , A2 ,

AB

AB

B2 , AB

Табела 7. Хемиска реакција.

Теорема 4.1. ( S ,+) е хипергрупа. ■
Последица 4.2. S1 = { A0 , A2 } и S 2 = { B 0 , B2 } се единствени хиперподгрупи од ( S ,+). ■
Ако земеме А = Н и В = { F, Cl, Br, I } ( на пример В = I ), табелата која ни ја покажува реакцијата е следнава:
+

H0

H 0 H 0 , H2

I0

H0, I0,
HI

H2 H 0 , H2

I0
H 0 , I 0 , HI

I 0 , I2

I2

HI

H 0 , I 0 , I2 ,

H 0 , I 0 , H2 ,

HI

HI

I 0 , I2

H 0 , I 0 , I2 ,

H2
H 0 , H2

H 0 , I 0 , H2 ,
HI

H 0 , I 0 , H2 ,

HI

H 0 , H2

HI
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I2

H0, I0,
I 2 , HI

HI H 0 , I 0 ,
H 2 , HI

H 0 , I2

H 0 , I 0 , H2 ,

I 0 , I2

I 2 , HI

H 0 , I 0 , I2 ,
HI

H 0 , I 0 , I2 ,

H 0 , I 0 , H2 ,

H 0 , I 0 , I2 ,

H 0 , I 0 , H2 ,

HI

HI

HI

I 2 , HI

Табела 8. Реакција на халогени.
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ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА РИЗИК И НЕИЗВЕСНОСТ
Ирена Стојковска 1
Одлучувањето е составен дел од секојдневниот живот на човекот.
Многу често кога треба да донесеме одлука треба да одбереме една од
две или повеќе понудени можности без да бидеме сигурни за последиците од нашиот направен избор. Така, нашата одлука за избор на факултет и студиска програма може да ни обезбеди сигурно и високопрофитабилно вработување, или може и да нѐ доведе до невработеност и големи долгови. Посетата на доктор може да резултира со рано откривање и навремено лечење на болеста, или, пак, да биде загуба на време и
пари. Имено, тешко е да се замисли ситуација која не бара од нас да донесеме одлука.
Задачата на теоријата на одлучување е изучувањето и примената
на методите за одредување на најдобриот избор во услови на ризик,
кога не се знае што ќе се случи, но позната е распределбата на веројатности на сите можни исходи, или, во услови на неизвесност, кога ниту
се знае што ќе се случи, ниту е позната распределбата на веројатности
на исходите. Теоријата на одлучување е интердисциплинарна област
која ја проучуваат и применуваат економистите, статистичарите,
психолозите, биолозите, филозофите, а наоѓа примена и во политичките
и другите општествени науки, како и во компјутерските науки. Теоријата на одлучување е блиска со теоријата на игри, при што првата се однесува на одлуките на една личност, додека втората ја проучува интеракцијата на играчите чии одлуки имаат взаемно влијание. Основен
постулат на теоријата на одлучување е вреднување на донесената одлука единствено според последиците од таа одлука. На пример, кај наједноставните проблеми на одлучување во услови на ризик, кај кои на
последиците може да им се доделат монетарни вредности, најчесто за
најдобра одлука се зема одлуката чии последици имаат највисока
очекувана монетарна вредност. Ако, пак, се разгледува корисноста на
последиците, тогаш често најдобрата одлука се одредува според теоријата на очекувана корисност.
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Во продолжение на овој труд ќе изложиме некои од повлијателните критериуми (теории) за одлучување, почнувајќи од критериумот на
очекувана вредност, теоријата на очекувана корисност, теоријата на
перспектива и теоријата на кумулативна перспектива, кои се стремат на
најдобар можен начин да ја измоделираат психолошката природа на
човекот при процесот на одлучување, [1, 4, 7, 9, 10].
1. ОЧЕКУВАНА ВРЕДНОСТ
Ќе го објасниме одлучувањето врз основа на очекувана вредност
со помош на еден едноставен пример на одлучување во услови на
ризик. Претпоставете дека играте игра на среќа при што среќата ви
зависи од исходите од фрлањето на една монета. Значи веројатностите
на исходите ви се познати, тие се пара или грб и се реализираат со
еднакви веројатности од 0,5 секоја. Правилата на играта се следните:
ако се падне пара добивате 10 денари, а ако се падне грб не добивате
ништо. Која е највисоката сума на пари која би ја платиле за да играте
една ваква игра на среќа? Логичниот одговор е дека таа сума не треба
да ја надмине очекувата вредност на добивката која се пресметува како
збир од прозводите меѓу вредностите на добивките при секој од
исходите и нивните веројатности. Односно, во овој случај очекуваната
добивка е 10 · 0,5 + 0 · 0,5 = 5 денари, па вие не би требало да платите
повеќе од 5 денари за да ја играте оваа игра.
Очекуваната вредност не секогаш може да биде прифатлива за
носителот на одлуката. Ако наместо добивка од 10 денари, добивката
беше 10 000 денари, дали ќе се одлучевте да вложите 5 000 денари за да
ја играте играта на среќа опишана погоре? Даниел Бернули (Daniel
Bernoulli, 1700-1782), швајцарски физичар и математичар, меѓу првите
забележал дека кога луѓето треба да донесат одлуки, не секогаш ја
максимизираат добивката, туку ја максимизираат „корисноста“ од добивката, што претставува слика на нивната лична сатисфакција и
придобивка. Тој забележал дека постои врска меѓу вредноста на парите
и корисноста, но дека таа врска исчезнува со зголемувањето на вредноста на добиените пари, [1]. На пример, дополнителен приход од 1 000
денари нема иста корисност за човек кој има плата од 15 000 денари и
за човек кој има плата од 150 000 денари.
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1.1. ПАРАДОКСОТ САНКТ ПЕТЕРСБУРГ
Дека одлучувањето врз основа на очекуваната вредност не е најдобро решение се покажува и со помош на хипотетичката игра на среќа
позната како пардоксот Санкт Петерсбург, чие решение дадено од
Даниел Бернули за првпат е публикувано во Мемоарите на Империјалната Академија на Науки во Санкт Петерсбург во 1738 година, [1].
Теориската игра се состои во следното: фрлате фер монета и ако се падне пара, добивате 2 долари и повторно ја фрлате монетата. Ако во второто фрлање се падне пара, добивате 4 долари и повторно ја фрлате
монетата. Ако во третото фрлање се падне пара, добивате 8 долари итн.
Ако во k-тото фрлање се падне пара, добивате 2k долари. Тогаш, кога
ќе се падне грб за прв пат, играта завршува, а вашата добивка е збирот
на сите дотогашни добивки. Под претпоставка дека играта продолжува
сѐ додека не се падне грб, теориски таа може бесконечно да трае.
Притоа, веројатноста за добивка од 2k долари е еднаква на 1/ 2k .
Тогаш, очекуваната добивка е
E =2 ⋅ 12 + 4 ⋅ 14 + 8 ⋅ 18 + ... + 2k ⋅ 21k + ... =1 + 1 + 1 + ... + 1 + ... =∞ ,
па би требало секој да се нафати да ја игра оваа игра и тоа за која било
висина на влог. Меѓутоа, според коментарите објавени заедно со играта, многумина не би дале повеќе од 25 долари за да ја играат. Парадоксот тука произлегува од неволноста на луѓето да платат за да играат
игра која има бесконечна очекувана добивка.
2. ТЕОРИЈА НА ОЧЕКУВАНА КОРИСНОСТ
Парадоксот Санкт Петерсбург бил повод Даниел Бернули во 1738
година, да ја предложи теоријата на очекувана корисност и да предложи
експлицитен облик на функција на корисност основан на претпоставката за исчезнувачка (опаѓачка) маргинална корисност на парите, [1].
Според теоријата на очекувана корисност, при одлучувањето, луѓето не
одлучуваат врз основа на очекуваната вредност на добивката, туку врз
основа на нејзината очекувана корисност. Ако со ( x1 , p1 ;...; xn , pn ) ја означиме лотаријата при која износот xk се добива со веројатност pk ,
1 , тогаш очекуваната корисност на таа
k = 1,..., n и p1 + p2 + ... + pn =
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лотарија е
EU= u ( x1 ) ⋅ p1 + ... + u ( xn ) ⋅ pn ,

(1)

каде што u ( x) е функцијата на корисност која, според Даниел Бернули,
кај игрите на среќа е монотоно растечка и конкавна. За очекувана корисност, дефиницијата (1) соодветно се проширува и во случај на бесконечна дискретна распределба и во случај на непрекината распределба
на добивката. Конкавноста, пак, на функцијата на корисност се совпаѓа
со аверзијата на ризик, односно ненаклонетоста на луѓето кон преземање ризици. Ова значи дека носителот на одлука доделува поголема корисност на очекуваната добивка од лотаријата ( xa ), отколку на очекуваната корисност од таа лотарија ( u ), види Слика 1. Аверзијата на ризик
придонесува да играчот повеќе би се одлучил за сигурна добивка x ,
отколку за ризична лотарија со очекувана добивка x . Од друга страна,
конвексна функција на корисност укажува на склоност кон ризик, а
линеарна функција на корисност значи неутрален став кон ризикот.

Слика 1. Функција на корисност.
2.1. РЕШЕНИЕ НА ПАРАДОКСОТ САНКТ ПЕТЕРСБУРГ
Функцијата на корисност која Даниел Бернули ја предложил како
можно решение на парадоксот Санкт Петерсбург е логоритамската
функција u ( x) = log x , [1]. Па, според тоа, очекуваната корисност на
предложената лотарија е
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∞

∞

EU = ∑ 21k ⋅ u (2k ) = ∑ 21k ⋅ log 2k =log 2 ⋅ ∑ 2kk

k 1=
k 1
=

k 1
=

,

2 log
4 u (4) < ∞
= (log 2)=
⋅ 2 log=
=
2

што индицира дека лотаријата е корисна колку и корисноста на 4
долари. Па, доколку рационално размислувате, не би требало да платите повеќе од 4 долари за да ја играте оваа игра на среќа.
Понуденото решение на Даниел Бернули не е совршено. Имено
повторно добиваме парадокс: ако добивката од 2k долари во k-тото
фрлање на монетата се замени со 102 долари, тогаш очекуваната корисност станува бесконечна. Всушност, која било неограничена функција на корисност би имала неуспех во решавањето на парадоксот. Но,
ова не значи дека мора да работиме со функција на корисност која е
константа за сите x ≥ x , за некое x , имено ограничена конкавна
k

функција, која не е константа во ниеден дел, е функцијата u ( x) = 1 − e − x .
Друг начин да се надмине парадоксот е да не се дозволи бесконечна
очекувана вредност на добивката, што е многу пореално, односно добивката да се удвојува сѐ додека не се достигне максималната вредност
која казиното, каде што се игра оваа игра, може да ја покрие.
2.2. АКСИОМАТИКА НА ТЕОРИЈАТА НА
ОЧЕКУВАНА КОРИСНОСТ
Недостатоците при дефинирањето на функцијата на корисност на
Даниел Бернули, ги надминуваат Џон фон Нојман (John Von Neumann)
и Оскар Моргенштерн (Oskar Morgenstern) кои во 1944 година предлагаат аксиоматски пристап при дефинирање на функцијата на корисност
во услови на ризик, [10], и Леонард Севиџ (Leonard Savage) кој во 1954
година ги поставува аксиоматските темели на теоријата на субјективна
очекувана корисност, т.е. носењето одлуки во услови на неизвесност,
[7]. Пред да ги разгледаме овие два аксиоматски пристапа, треба да се
осврнеме за кратко на некои основни поими од теоријата на одлучување.
Кај еден типичен проблем на одлучување разликуваме дејствија
(избори), потоа состојби (настани) на системот кој е предмет на
разгледување и последици (исходи) од дејствијата при секоја од состој37
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бите. Овие поими ќе ги илустрираме на примерот со „омлетот на Севиџ“, кој претставува и пример за проблем на одлучување во кој не се
вклучени монетарни вредности.
Пример 1. (Омлетот на Севиџ). ([7, 8]) Вашата жена тукушто скршила
пет јајца во чинијата, а вие во тој момент доаѓате и се нудите да го завршите правењето на омлетот. Шестото јајце не е скршено и заради некоја причина, вие треба да одлучите дали ќе го искористите за омлетот
или ќе го фрлите. Треба да се одлучите за едно од следниве дејствија:
А) да го скршите јајцето во чинијата заедно со останатите пет јајца,
Б) да го скршите јајцето во друга чинија за да проверите дали е добро,
В) да го фрлите јајцето без да го проверите дали е добро.
Последниците од преземеното дејствие (А, Б или В), при секоја од
состојбите на јајцето (добро или расипано) се дадени во следната
Табела 1.
Состојби

Дејствија

Добро јајце

Расипано јајце

Да се скрши во
чинијата (А)

Омлет од шест јајца.

Нема омлет, уништени
пет добри јајца.

Да се скрши во
друга чинија (Б)

Омлет од шест јајца, една
плус чинија за миење.

Омлет од пет јајца, една
плус чинија за миење.

Да се фрли (В)

Омлет од пет јајца,
уништено едно добро јајце.

Омлет од пет јајца.

Табела 1. Последиците кај проблемот „Омлетот на Севиџ“.
Нека со S го означиме множеството од сите различни состојби, а
дејствијата кои се конечновредносни функции ги означуваме со
f : S → X ⊂  , каде што X е просторот од последиците. Множеството
од сите дејствија го означуваме со А. Нека L( X ) е множеството од сите
распределби на веројатност P : X → [0,1] индуцирани од некое дејствиe
f

т.е. P( x) = ∫

f ( s ) ds за x ∈ f ( S ) , и P ( x) = 0 за x ∉ f ( S ) .

{s∈S:f(s) =
x}

Oдносно, за дефинирање на веројатноста P ( x) за реализирање на последицата x од дејствието f , се зема предвид и тоа дека последицата x
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може да биде последица на истото дејствие f при повеќе состојби на
системот. Во случај на дискретен птостор од состојби S, интегралот
преминува во сума. Тогаш, теоријата на очекувана корисност во услови
на ризик, претставува збир од својства на бинарна релација дефинирана
над множеството L( X ) од сите распределби на веројатност, која во услови на неизвесност се разгледува над множеството А од сите дејствија.
Да забележеме уште дека при одлучување во услови на ризик, елементите на L( X ) ги нарекуваме и лотарии, [5].
Дефиниција 1. Над множеството L( X ) дефинираме бинарна релација
на допаѓање (преферирање) со P  Q , ако лотаријата P е подопадлива
од лотаријата Q , односно носителот на одлуката кога би требало да
одлучува меѓу P и Q , би ја одбрал P . Ако носителот на одлуката е
неодлучен (индиферентен) меѓу P и Q , означуваме P  Q . Ако P е
подопадлива или индифeрентна во однос на Q , пишуваме P  Q .
Четирите аксиоми на кои се заснова теоријата на очекувана корисност на фон Нојман и Моргенштерн, во услови на ризик, се следните:
А1. Комплетност. Кои било две лотарии P, Q ∈ L( X ) се во релација на
допаѓање или индиферентност, т.е. важи P  Q или Q  P .
А2. Транзитивност. Ако за P, Q, R ∈ L( X ) важи P  Q и Q  R , тогаш
важи P  R . Слично и за релациите  и  .
А3. Непрекинатост. Ако за P, Q, R ∈ L( X ) важи P  Q  R , тогаш
постои веројатност p ∈ [0,1] така што pP + (1 − p ) R  Q , каде изразот од
левата страна означува дека лотаријата P се прифаќа со веројатност p ,
а лотаријата R со веројатност (1 − p ) .
А4. Независност. За секои P, Q, R ∈ L( X ) и p ∈ [0,1] ,
P  Q ⇔ pP + (1 − p ) R  pQ + (1 − p ) R .

Да забележиме дека во аксиомите А3 и А4 искористено е дека
множеството L( X ) е затворено во однос на мешаната операција од
интерес,

односно

за

P, Q ∈ L ( X )

pP + (1 − p )Q ∈ L( X ) и важи
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( pP + (1 − p )Q)(=
x) pP ( x) + (1 − p )Q( x) , за x ∈ X .

Следната теорема покажува дека ако овие аксиоми се исполнети,
тогаш индивидуата има рационално однесување, па допаѓањата може
да се претстават со помош на функција на корисност за најдобриот
избор во однос на релацијата на допаѓање да биде оној кој има
најголема очекувана корисност.
Теорема 1. (Теорема на фон Нојман и Моргенштерн за репрезентација на очекуваната корисност). ([10]) Под претпоставка дека важат аксиомите А1 ̶ А4, постои кардинална функција на корисност
(единствена до позитивна линеарна трансформација) u : X →  така
што за кои било две лотарии P, Q ∈ L( X ) важи

P  Q ⇔ EU ( P) =

∑

P ( x)u ( x) ≥

x∈supp( P )

∑

Q( x)u ( x) = EU (Q) ,

(2)

x∈supp( Q )

каде што EU ( P) и EU (Q) се очекуваните корисности на лотариите
P и Q , соодветно.

При одлучување во услови на неизвесност, Севиџ ја заменува релацијата на допаѓање со релација на недопаѓање, па така, со f  g се
означува дека на носителот на одлуката не му се допаѓа повеќе дејствието g во споредба со f . Севиџ предложил седум аксиоми кои наликуваат на оние на фон Нојман и Моргенштерн. И во аксиомите на Севиџ
се претпоставува комплетност и транзитивност на релацијата, постои
аксиома за независност, како и аксиоми од техничка природа за нетривијалност, непрекинатост и доминација. Специјални аксиоми се аксиомите со кои се постигнува субјективната веројатност од субјективната
корисност, во што е и предноста на аксиомите на Севиџ, [5, 7, 8].
Според Севиџ, аксиомите кои ги воведува се еквивалентни со
постоењето на единствена неатомска конечно-адитивна веројатносна
мера µ на S и неконстантна кардинална единствена функција на корисност u : X →  за која важи следната репрезентација на субјективната
очекувана корисност SEU:

f  g ⇔ SEU ( f ) = ∫ u ( f ( s ))d µ ( s ) ≥ ∫ u ( g ( s ))d µ ( s ) = SEU ( g ) .
S

(3)

S

Да забележиме дека, како и кај лотариите, дејствието f ∈ A се
означува со ( x1 , E1 ;...; xn , En ) , каде што xk е последицата од дејствието
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при состојба Ek на системот кој е предмет на разгледување и при тоа
настаните Ek формираат разбивање на S.
Теоријата на фон Нојман и Моргенштерн е поприменлива кај
игрите со позната матрица на исплати и познат избор на стратегии,
додека теоријата на Севиџ е поприменлива за моделирање на игри креирани од природата, кога играчот треба да ги одреди своите субјективни
убедувања. Но, и двете теории имаат недостатоци при нивна примена
во економските проблеми на одлучување, [8].
3. ТЕОРИЈА НА ПЕРСПЕКТИВА
Теоријата на очекувана корисност скоро веднаш по нејзиното
предлагање наишла на критики и контрапримери. Едни од поистакнатите критичари на теоријата на очекувана корисност се Даниел Канеман
(Daniel Kahnemen) и Амос Тверски (Amos Tversky), кои во 1979 година
ја предлагаат теоријата на перспектива како алтернативна теорија на
одлучување во услови на ризик, [4].
3.1. КРИТИКИ НА ТЕОРИЈАТА НА ОЧЕКУВАНА КОРИСНОСТ
Пред да ја изложат теоријата на перспектива, Канеман и Тверски,
набљудувале некои феномени кои противречат на претставувањето на
корисноста од дејствието, како тежинска сума од корисностите на
последиците и нивните веројатности. Можеби најпознат контрапример
на теоријата на очекувана корисност е тој на францускиот економист
Морис Але (Maurice Allais) од 1953 година со кој се испитува ефектот
на сигурност, односно дека луѓето им придаваат поголемо значење на
настаните кои се сигурни во однос на настаните кои се помалку веројатни, дури и на сметка на помала добивка. При промена на сигурниот
настан во помалку веројатен настан, наклонетоста забележително се
сменила. Ваквото однесување на испитаниците противречи на теоријата
на очекувана корисност, според која корисноста од некоја добивка не
треба да се менува со промена на нејзината веројатност за добивка. Подолу, оваа противречност е покажана. Ние се обидовме ефектот на сигурност и некои од останатите феномени кои ги испитувале Канеман и
Тверски, да ги анализираме на нова група испитаници.
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Резултатите изложени во овој дел се дел од одговорите на анкетата
спроведена со група студенти и вработени на Природно-математичкиот
факултет во Скопје на почетокот од месец декември 2018 година. Испитаниците одговараа на 20 анкетни прашања. Анкетните прашања се состоеја од избор помеѓу две понудени опции. Најголемиот дел од прашањата содржеа парични износи кои беа прилагодени за да бидат споредливи со месечните примања во Република Македонија. Од испитаниците се бараше да замислат дека прикажаната ситуација е реална и да забележат за што би се одлучиле. Пополнувањето на анкетата беше анонимно, а анкетата беше спроведена на 52 испитаници, од кои 38 студенти и 14 вработени, при што половата застапеност беше 38 од женски
пол и 14 од машки пол. Во продолжение излагаме дел од прашањата,
соодветните одговори и нивното толкување.
Едноставен пример за илустрација на ефектот на сигурност се
следните две прашања. Во средни загради е означен процентот од испитаниците кои ја одбрале соодветната лотарија.
Проблем 1. Одберете помеѓу:
А: + 40 000 ден. со 80% шанси

Б: + 30 000 ден. со 100% шанси

0 ден. со 20% шанси
[38,46%]

[61,54%]

Проблем 2. Одберете помеѓу:
В: + 40 000 ден. со 20% шанси

Г: + 30 000 ден. со 25% шанси

0 ден. со 80% шанси

0 ден. со 75% шанси

[53,85%]

[46,15%]

Според добиените одговори на Проблемот 1 мнозинството испитаници ја одбраа сигурната лотарија Б, додека пак во Проблемот 2 мнозинството испитаници ја одбраа помалку веројатната лотарија В која е
со повисока добивка. Ваквиот модел на избор противречи на теоријата
на очекувана корисност. Имајќи предвид дека u (0) = 0 , од начинот на
извршениот избор добиваме дека

0,8 ⋅ u (40000) < u (30000) и 0, 2 ⋅ u (40000) > 0, 25 ⋅ u (30000) .
Со замена на првото неравенство во второто, добиваме
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0, 2 ⋅ u (40000) > 0, 25 ⋅ u (30000) > 0, 25 ⋅ 0,8 ⋅ u (40000) =0, 2 ⋅ u (40000) ,
што е противречност. Не толку големата разлика во процентите на
избор на лотарија во секоја од ситуациите, може да се толкува и со
индиферентност (посебно во Проблемот 2) меѓу предложените лотарии,
но и во случај на индиферентност ќе дојдеме до противречност во
претставувањето заради поголемата разлика во допаѓањата меѓу
лотариите во Проблемот 1. За разлика од овие резултати, во резултатите
кај Канеман и Тверски, [4], ефектот на сигурност е значително поизразен. Недоволната изразеност на овој ефект во нашите резултати, можеби се должи на евентуалните пресметки кои испитаниците ги правеа додека одлучуваа, бидејќи последиците имаат нумерички вредности.
Затоа пак, ефектот на сигурност најмногу дојде до израз кај единствените прашања без монетарни последици, како што покажуваат следните
резултати.
Проблем 3. Одберете помеѓу:
А: Тринеделна тура низ Англија,
Франција и Италија со 50% шанси.
Ништо со 50% шанси.
[21,15%]

Б: Еднонеделна тура низ
Англија со 100% шанси.
[78,85%]

Проблем 4. Одберете помеѓу:
В: Тринеделна тура низ Англија,
Франција и Италија со 5% шанси.
Ништо со 95% шанси.
[61,54%]

Г: Еднонеделна тура низ
Англија со 10% шанси.
Ништо со 90% шанси.
[38,46%]

На сличен начин како претходно се покажува дека одлуките на
испитаниците во овие две ситуации (Проблем 3 и Проблем 4) противречат на теоријата на очекувана корисност. Имено, ако со x1 ја означиме
тринеделната тура низ Англија, Франција и Италија, а со x 2 ја означиме еднонеделната тура низ Англија, тогаш од резултатите имаме дека
истовремено важи
u ( x1 ) ⋅ 0,5 < u ( x 2 ) и u ( x1 ) ⋅ 0, 05 > u ( x 2 ) ⋅ 0,1 ,
односно

u ( x1 )
u ( x1 )
1
0,1
<
=
>
=
2и
2,
u ( x 2 ) 0,5
u ( x 2 ) 0, 05
43

И. Стојковска

што претставува противречност. Интересно е да се забележи дека според индивидуалната анализа на одговорите, 52% од испитаниците го
имаат направено мнозинскиот избор и во едната и во другата ситуација,
а дури 63% од испитаниците со својот избор ја побиваат теоријата на
очекувана корисност.
Покрај ефектот на сигурност и други појави ја нарушуваат аксиоматиката на теоријата на очекувана корисност, на пример влијанието на
веројатноста и возможноста. Имено, кога веројатностите за добивка
се воочливи, доволно големи, тогаш луѓето ја одбираат лотаријата која
е поверојатна да се добие (Проблем 5). Кога добивката е малку веројатна, но сепак возможна, тогаш луѓето ја одбираат лотаријата со поголема
добивка (Проблем 6). Слично како претходно може да се покаже дека и
овие избори противречат на претставувањето на очекуваната корисност.
Проблем 5. Одберете помеѓу:
А: + 60 000 ден. со 45% шанси
0 ден. со 55% шанси
[25%]

Б: + 30 000 ден. со 90% шанси
0 ден. со 10% шанси
[75%]

Проблем 6. Одберете помеѓу:
В: + 60 000 ден. со 0,1% шанси
0 ден. со 99,9% шанси
[76,92%]

Г: + 30 000 ден. со 0,2% шанси
0 ден. со 99,8% шанси
[23,08%]

Досега беа разгледувани лотарии со добивки. Но, што се случува
кога последиците се загуби наместо добивки? Да ги погледнеме
следните две ситуации на лотарии (Проблем 7 и Проблем 8) кои се со
негативни износи, спротивни на износите во последните две лотарии
(Проблем 5 и Проблем 6).
Проблем 7. Одберете помеѓу:
А: ̶ 60 000 ден. со 45% шанси
0 ден. со 55% шанси
[51,92%]

Б: ̶ 30 000 ден. со 90% шанси
0 ден. со 10% шанси
[48,08%]

Проблем 8. Одберете помеѓу:
А: ̶ 60 000 ден. со 0,1% шанси
0 ден. со 99,9% шанси
[42,31%]

Б: ̶ 30 000 ден. со 0,2% шанси
0 ден. со 99,8% шанси
[57,69%]
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Тука се забележува ефектот на рефлексија, при кој одлучувањето
помеѓу лотарии со загуби е огледална слика на одлучувањето помеѓу
лотарии со добивки, што значи аверзијата на ризик во полето на добивките е пропратена со наклоност на ризик во полето на загубите. Попрецизно кажано, ако кај добивките ефектот на сигурност доведува до
аверзија на ризик и одбирање на сигурна или многу веројатна добивка
споредено со поголема добивка која е забележливо помалку веројатна
(Проблем 5), во случај на загуби, истиот ефект доведува до склоност на
ризик и одбирање на загуба која е забележливо помалку веројатна споредено со сигурна или многу веројатна загуба (Проблем 7). На ист начин како кај добивките, и кај загубите, направените избори во последните две ситуации противречат на претставувањето на очекуваната корисност.
За да си го упростат процесот на одлучување, луѓето најчесто ги
игнорираат компонентите кои се заеднички за алтернативите и се фокусираат на компонентите по кои тие се разликуваат. Како последица,
кога истиот избор е презентиран на поинаков начин, тие може да се одлучат за друга алтернатива, односно одлуките им се непостојани. Оваа
појава е позната како ефекет на изолација. Следната ситуација е илустрација на овој ефект.
Проблем 9. Ја играте следната игра во две фази: Во првата фаза,
постојат 75% шанси дека целата игра ќе заврши без добивка, а 25%
шанси дека ќе преминете на втората фаза. Ако сте влегле во втората
фаза, треба да одберете една од следните две лотарии и притоа изборот
да го направите пред почетокот на играта, без да знаете дали ќе влезете
во втората фаза:
А: + 40 000 ден. со 80% шанси
0 ден. со 20% шанси
[26,92%]

Б: + 30 000 ден. со 100% шанси
[73,08%]

Збирно, првата и втората фаза заедно, всушност формираат две лотарии: во првата лотарија добивката е 40000 ден. со 25% · 80% = 20%
шанси, а во втората лотарија добивката е 30000 ден. со 25% · 100% =
25% шанси, односно Проблемот 9 има крајни последици и веројатности
како Проблемот 2. Но, заради ефектот на изолација, реакцијата на испитаниците и нивниот избор е како во Проблемот 1, односно мнозинство45
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то ја занемаруваат првата фаза затоа што е заедничка за двете лотарии и
се фокусираат само на втората фаза.
Носењето одлуки многу зависи од начинот на претставување на
проблемите. Во следните две ситуации (Проблем 10 и Проблем 11),
мнозинството од испитаниците ја занемаруваат почетната дадена сума
на пари, затоа што таа карактеристика е заедничка за двете ситуации
(иако сумата се разликува) и се фокусираат само на лотариите, кои, ако
ги анализираме направените избори, го илустрираат ефектот на рефлексија, т.е. аверзија на ризик при добивки и склоност на ризик при загуби.
Проблем 10. За да ја играте следната игра ви даваат 10 000 ден. Ги
земате и треба да одлучите во која од следните две лотарии ќе учествувате (заокружете една):
А: + 10 000 ден. со 50% шанси
0 ден. со 50% шанси
[36,54%]

Б: + 5 000 ден. со 100% шанси
[63,46%]

Проблем 11. За да ја играте следната игра ви даваат 20 000 ден. Ги земате и треба да одлучите во која од следните две лотарии ќе учествувате (заокружете една):
В: ̶ 10 000 ден. со 50% шанси
0 ден. со 50% шанси
[57,69%]

Г: ̶ 5 000 ден. со 100% шанси
[42,31%]

Да забележиме дека, кога ќе се земат предвид почетните суми,
лотариите во Проблем 10 и Проблем 11 се соодветно еднакви, имено
А = В: + 20 000 ден. со 50% шанси Б = Г: + 15 000 ден. со 100% шанси
+ 10 000 ден. со 50% шанси
Очигледното игнорирање на почетните суми во Проблем 10 и
Проблем 11, повлекува дека вредноста или корисноста на парите зависи
од промените во богатството, повеќе отколку од крајната состојба на
богатството. Ова согледување е основа на која се темели теоријата на
перспектива.
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3.2. РАВЕНКА НА ТЕОРИЈАТА НА ПЕРСПЕКТИВА
Како последица од разгледаните ефекти кои покажуваат нарушување на аксиоматиката на теоријата на очекувана корисност, Канеман и
Тверски во 1979 година ја предлагаат теоријата на перспектива како
алтернативна теорија за одлучување во услови на ризик, [4]. Според
оваа теорија, се доделуваат вредности на добивките и загубите, а не на
крајните состојби, што значи веројатностите се заменети со нивни
тежини. Така, вредноста на лотаријата ( x1 , p1 ;...; x n , pn ) , која може да
содржи и добивки и загуби, согласно теорија на перспектива е
VPT
= π ( p1 ) ⋅ v( x1 ) + ... + π ( pn ) ⋅ v( xn ) ,

(4)

каде што v( x) е функција на вредности на последиците, која опишува
како носителот на одлуките ги вреднува парите, а π ( p ) е тежинска
функција од веројатности и ги опишува ставовите на носителот на
v(0) 0,=
π (0) 0,=
π (1) 1 .
одлуките кон веројатностите. При тоа,=
Според Канеман и Тверски, за опишување на функцијата на вредности важна е моменталната состојба која се зема за референтна точка
и големината на промената (позитивна или негативна) во однос на таа
референтна точка, [4]. На пример, разликата меѓу добивка од 100 ден. и
добивка од 200 ден. се чини дека е поголема отколку разликата меѓу
добивка од 1100 ден. и добивка 1200 ден. Слично, разликата меѓу
загуба од 100 ден. и загуба од 200 ден. се чини дека е поголема отколку
разликата меѓу загуба од 1100 ден. и загуба 1200 ден. Затоа, тие предлагаат функција на вредности која е конкавна над референтната точка т.е.
v ''( x) < 0 за x > 0 и конвексна под референтната точка, т.е. v ''( x) > 0 за
x < 0 . Исто така, тие забележуваат дека неатрактивноста на симетричните лотарии се зголемува со зголемување на вредноста, [4], односно за
x > y ≥ 0 , лотаријата ( y, (0,5); − y, (0,5)) е преферирана во однос на

лотаријата ( x, (0,5); − x, (0,5)) , т.е.

π (0,5) ⋅ v( y ) + π (0,5) ⋅ v(− y ) > π (0,5) ⋅ v( x) + π (0,5) ⋅ v(− x) ,
од каде што ако ставиме y = 0 , добиваме v( x) < −v(− x) , што значи дека
функцијата на вредности за загубите е пострмна од функцијата за вредности за добивките. На Слика 2 прикажан е S-обликот на функцијата на
вредности според теоријата на перспектива.
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ВРЕДНОСТ

ЗАГУБИ

ДОБИВКИ

Слика 2. Функција на вредности кај теоријата на перспектива, [4].
Насетувањата за обликот на функцијата на вредности, Канеман и
Тверски ги потврдуваат и експериментално. Соодветни прашања беа
поставени и во нашата анкета (Пример 12 и Пример 13).
Пример 12. Одберете помеѓу:
А: + 60 000 ден. со 25% шанси
0 ден. со 75% шанси
[30,77%]
Пример 13. Одберете помеѓу:
В: ̶ 60 000 ден. со 25% шанси
0 ден. со 75% шанси
[38,46%]

Б: + 40 000 ден. со 25% шанси
+ 20 000 ден. со 25% шанси
0 ден. со 50% шанси
[69,23%]
Г: ̶ 40 000 ден. со 25% шанси
̶ 20 000 ден. со 25% шанси
0 ден. со 50% шанси
[61,54%]

Добиените одговори на последните ситуации ја потврдуваат конкавноста на функцијата на вредности во доменот на добивките (Пример
12), меѓутоа забележлив е неуспехот за потврда на конвексноста на
функцијата на вредности во доменот на загубите (Пример 13). Добиената конкавност на функцијата на вредности и во доменот на загуби, најверојатно се должи на висината на загубите во примерот, големи загуби
доведуваат до драстична промена на начинот на живот, а и според коментарите на Канеман и Тверски, појавата на конкавност кај загубите е
возможна.
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Од друга страна, тежинската функција, која природно е растечка
функција, е таква да произведува тежини кои се помали од соодветните
веројатности, освен кај малите веројатности, каде што се приметува
преценување на малите веројатности (Слика 3).

ВЕРОЈАТНОСТ

Слика 3. Тежинска функција кај теоријата на перспектива, [4].
Со следните две ситуации (Пример 14 и Пример 15) илустрирано е
преценувањето на малите веројатности, односно π ( p ) > p за мали вредности на p .
Пример 14. Одберете помеѓу:
А: + 50 000 ден. со 0,1% шанси
0 ден. со 99,9% шанси
[80,77%]
Пример 15. Одберете помеѓу:
В: ̶ 50 000 ден. со 0,1% шанси
0 ден. со 99,9% шанси
[28,85%]

Б: + 50 ден. со 100% шанси
[19,23%]
Г: ̶ 50 ден. со 100% шанси
[71,15%]

Резултатите од Пример 14 покажуваат дека луѓето би одбрале лотарија со мала веројатност за голема добивка, повеќе отколку сигурна
мала добивка, додека Примерот 15 покажува дека тие би одбрале сигурна мала загуба (што може да се толкува и како плаќање на премија за
осигурување), повеќе отколку голема загуба со мала веројатност. Според претставувањето на теоријата на перспектива имаме

π (0, 001) ⋅ v(50000) > v(50) и π (0, 001) ⋅ v(−50000) < v(−50) .
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Од првото неравенство и од конкавноста на функцијата на вредности во
доменот на добивки имаме
v(50)
50
π (0, 001) >
>
=
0, 001 ,
v(50000) 50000
односно преценување на малите веројатности. До истиот заклучок се
доаѓа и од второто неравенство и конвексноста на функцијата на вредности во доменот на загуби. Инаку, преценувањето на малите веројатности, влијае на зголемување на привлечноста на осигурувањето и коцкањето.
Други особини на тежинската функција се суперхомогеноста за
мали вредности на p т.е. π (rp ) > rπ ( p ) за 0 < r < 1 , која што не мора
да важи за големи вредности на p , додека, пак, за сите вредности на p
забележливо е дека важи субсигурноста, т.е. π ( p ) + π (1 − p ) < 1 , [4].
Преценувањето на малите веројатности и субсигурноста го повлекува
потценувањето на големите и средните веројатности, т.е. π ( p ) < p за
големи и средни вредности на p .
Исто така, според Канеман и Тверски, [4], тежинската функција е
премногу осетлива на промени во околина на крајните точки 0 и 1, каде
што таа не се однесува добро (Слика 3). Образложението лежи во ограниченоста на способноста на луѓето за разбирање на екстремните
веројатности, многу неверојатните настани или се игнорираат или се
преценуваат, а високо веројатните и сигурни настани или се занемаруваат или се преувеличуваат.
3.3. НАРУШУВАЊЕ НА СТОХАСТИЧКАТА ДОМИНАНТНОСТ
Еден од теориските проблеми на теоријата на перспектива е токму
предложениот нелинеарен облик на тежинската функција кој доведува
до нарушување на стохастичката доминантност од прв ред. Една
лотарија P е стохастички доминантна од прв ред во однос на лотаријата
Q, ако веројатноста за добивка на еден износ при лотаријата P е поголема од соодветната веројатност за добивка на истиот износ при лотаријата Q, и тоа важи за секој износ. Стохастичката доминантност подразбира непроменлива допадливост на некоја алтернатива при позитивна
промена на веројатностите. Нарушувањето на стохастичката доминантност е последица токму од претпоставката дека тежините на веројатнос50
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тите зависат само од веројатностите. Да го илустрираме тоа нарушување на пример. Нека π (0,5) < 0,5 , односно тежината на 0,5 е потценета.

P (10 + ε , (0,5);10, (0,5)) и
Да ги разгледаме следните две лотарии: =
Q = (10,1) , каде што ε > 0 . Јасно е дека лотаријата P е стохастички доминантна во однос на лотаријата Q, па според претставувањето на теоријата на перспектива имаме

π (0,5) ⋅ v(10 + ε ) + π (0,5) ⋅ v(10) > v(10) .
Од непрекинатоста и строгата монотоност на v( x) , следи дека може да најдеме доволно мало ε > 0 , така што десната страна во последното неравенство има поголема вредност од левата, што е противречност. Слична дискусија може да се изведе и за случајот π (0,5) > 0,5 , од
што заклучуваме дека мора π (0,5) = 0,5 . На сличен начин се покажува
дека π ( p ) = p за секој p ∈ [0,1] , со што единствената тежинска функција која што не ја нарушува стохастичката доминантност од прв ред е
функцијата без тежини.
4. ТЕОРИЈА НА КУМУЛАТИВНА ПЕРСПЕКТИВА
Проблемот со нарушување на стохастичката доминантност и други недоследности на теоријата на перспектива е надминат од теоријата
на кумулативна перспектива на Канеман и Тверски од 1992 година, со
која се опишува носењето одлуки и во услови на ризик и во услови на
неизвесност, [9]. За своите залагања во областа на когнитивната психологија и однесувањето во услови на незвесност и нивна примена во
економски анализи, Даниел Канеман во 2002 година е добитник на
Нобеловата награда за економија.
Основната идеја на теоријата на кумулативна перспектива е
различно третирање на веројатностите на добивките и веројатностите
на загубите, што се постигнува со помош на тежинска функција w+ ( p )
дефинирана за веројатностите на добивките и тежинска функција
w− ( p ) дефинирана за веројатностите на загубите. Нека ( x1 , p1 ;...; xn , pn )
е лотарија и нека x1 ≤ ... ≤ xk ≤ 0 ≤ xk +1 ≤ ... ≤ xn , тогаш вредноста на таа
лотарија според теоријата на кумулативна перспектива е:
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=
VCPT

k

∑π
i= 1

−
i

v( xi ) +

n

∑π

i= k +1

+
i

v( xi ) ,

(5)

каде v( x) е строго растечка и непрекината функција на вредности со

v(0) = 0 , a тежините π i − , π i + се дефинирани со
−
−
π=
w− ( p1 ), π=
w− ( p1 + ... + pi ) − w− ( p1 + ... + pi −1 ),=
i 2,..., k ,
1
i

(6)

π n + = w+ ( pn ), π i + = w+ ( pi + ... + pn ) − w+ ( pi +1 + ... + pn ), i = k + 1,..., n − 1 . (7)
Функциите w+ ( p ) и w− ( p ) се строго растечки функциии со
+
−
w=
(0) w=
(0) 0

и

+
−
w=
(1) w=
(1) 1 .

Да

забележиме

дека

кога

−
−
+
1,..., k и π i + = pi , ,
p=
w=
( p ) w=
( p ) p за сите p , тогаш π=
i
i,i

i= k + 1,..., n , па се добива класичната формула за очекувана корисност,
[2]. Ако, пак, ги споредиме формулите за вредности според теоријата на
перспектива (4) и теоријата на кумулативна перспектива (5) ̶ (7), кај
првата се прави трансформација на веројатностите, додека кај втората
се трансформираат кумулативните веројатности за добивките и декумулативните веројатности за загубите. Кумулативната веројатност ја
опишува веројатноста за последицата или за нешто подобро од таа
последица, па тежината на одлуката се добива како разлика од
последните две трансформирани кумулативни веројатности. Предложениот облик на функциите w+ ( p ) и w− ( p ) кој и експриментално е потврден, [9], е даден на Слика 4.

Слика 4. Тежинските функции кај теоријата на кумулативна
перспектива, [9].
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Од Слика 4 се забележива дека и двете тежински функции се
осетливи на промената на веројатностите во околина на крајните точки
0 и 1, при што малите веројатности се преценуваат, а големите и средните се потценуваат. Двете тежински функции се релативно нечувствителни на промени во средината. Тежинската функција на загубите е
повисока и помалку закривена.
Теорија на кумулативна перспектива успешно е применета на
широк спектар ситуации кои делуваат дека отстапуваат од стандардите
на економската логика, [5]. На пример, забележливо е дека инвеститорите долго ги чуваат акциите кои ја изгубиле вредноста во споредба со
куповната цена, но спремни се веднаш да ги продадат акциите на кои
им се зголемила вредноста, појава позната како ефект на навика.
Објаснувањето на оваа појава е во подготвеноста на инвеститорите да
се коцкаат во доменот на загубите, но имаат аверзија на ризик во доменот на добивките. Спротивно на ова, теоријата на очекувана корисност
советува дека треба да ги чувате акциите сѐ додека растат, и да ги продадете ако очекувате да паднат, независно од нивната куповна цена.
Потоа, според хипотезата за постојан доход, луѓето кои имаат
постојани примања треба во секој период да трошат константен дел од
примањата. Меѓутоа, набљудувањата покажуваат дека луѓето трошат
повеќе кога се очекува дека нивните идни примања ќе се зголемат, но
не го намалуваат трошењето, кога се очекува нивните идни примања да
се намалат. Едно објаснување e тоа што луѓето се чувствуваат лошо заради аверзијата на загуби кога би го намалиле трошењето, но подготвени се да се коцкаат дека сепак следната година платите може да им се
зголемат.
Државните лотарии и осигурувањето одлично се објаснуваат со
теоријата на кумулативна перспектива. Нелинеарните тежини, конкретно преценувањето на малите веројатности на екстремните исходи, повлекуваат атрактивност на државните лотарии со огромни добивки и
голем број играчи. Исто така, во случајот на осигурувањето, луѓето
многу често се осигуруваат од многу мали ризици.
5. ШТО ПОНАТАМУ?
Иако теоријата на кумулативна перспектива во моментов е водечката теорија за опишување на одлучувањето во услови на ризик и
53

И. Стојковска

неизвесност, постоењето на голем број параметри (референтна точка,
непознати функции) кои треба да се оценат, ја прави да биде тешка за
конкретни примени, како на пример за предвидувања, [3, 6]. Од друга
страна, тоа значи дека е отворен голем простор за нови истражувања и
нови резултати. Дури и потврдата на некои класични резултати може да
даде поголемо разбирање и различен поглед на разгледуваната појава,
со цел што подобро да се опише психолошката природа на човекот и
неговото однесување при одлучување во услови на ризик и неизвесност.
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НА „ТЕМНАТА СТРАНА“:
ОД ЗАБЛУДА И МАНИПУЛАЦИЈА ДО ЛАГА И ИЗМАМА
Невена Серафимова 1
Броевите имаат огромна моќ врз нашето размислување. Кога на
еден човек ќе му се претстави број, тој најчесто го гледа како непобитен
факт. Броевите имаат аура на безгрешност. Но во суштина, зад создавањето на набљудуваниот број стојат одредени факти и податоци, како и
процесот на нивниот избор. Бројот е алатка со која човекот работи во
своето секојдневие.
Секој оној кој се придржува кон правилата и нормите во науката, е
запознат со потребата да го користи математичкото резонирање при
разјаснување на своите теории. Но, оваа пракса не толку ретко завршува во некој теоретски ќорсокак или темна уличка: наместо да разјасни,
математиката може да се користи и со друга намера: да заведе или погрешно да насочи.
Формалните модели се логични, ригорозни конструкции чија намена е да објаснат на формален јазик одреден аспект на однесувањето
на субјектите, на начин кој ќе овозможи проверка на моделот согласно
набљудуваниот феномен. Еден формален модел се вреднува согласно
неговата способност да објасни некое познато однесување или настан
со прецизни, симболички поими. Таквите модели се најкорисни кога
нивната примена води до заклучоци кои не се непосредно интуитивни
или веднаш јасни. Симболите кои се користат во ваквиот тип на модели
овозможуваат ригорозна примена на променливите и добивање резултат кој не би бил можен преку некој друг вид на анализи, при што се
откриваат некои помалку очигледни карактеристики.
Измамата во физичкиот свет е вообичаена појава. Се состои од
смислени активности, чија цел е наведување дејства од кои измамникот
ќе оствари определена корист. Одлучувањето во услови на измама е
слично на она кое се случува во услови на неизвесност. Но, за разлика
од второво, измамата е намерна и конструирана и со тоа создава дополнителни, специфични предизвици.
Појавата на измама е проучувана од истражувачи во разни области: социологија, философија, психологија, право, економија. Низ време57
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то постојат многу примери кои ја потврдуваат употребата на цел спектар од техники на измама кои се користени за промовирање на политички агенди или пласман на производи. Измамата е стратегиска алатка за
подобрување на корпоративниот учинок, за добивање на предност во
воените конфликти или пак во сајберпросторот [12,20]. Овој феномен
доживеа особен развој во текот на дваесеттиот век, со појавата на масмедиумите и зголемување на опсегот за пренос на информации.
Еден од начините за справување со измамата е прибирање на дополнителни информации за ситуацијата во која се наоѓа субјектот. Сепак, во такви услови, постои опасност и оваа дополнителна информација да биде манипулирана, со што работите се усложнуваат.
1. ДОКАЗНИЧАРСТВО
Во математиката, секоја низа од тврдења до кои се доаѓа со употреба на логичките правила на заклучување (како модус поненс или правилото на контрапозиција), а кои произлегуваат од аксиоми или претходно докажани тврдења, се смета за доказ. Ова истовремено претставува и стриктно ограничување, но и широка платформа на која може да
се работи во процесот на докажување.
Добриот доказ има елементи на уметност и бара не само знаење,
туку и искуство. Но, неретко може да се наиде на некој збир од аргументи кои наликуваат на доказ, иако во суштина тоа не се. Се работи за
т.н. лажни докази. Некои од овие докази доаѓаат до точниот заклучок,
но притоа користат неправилно заклучување, прескокнување или кружно резонирање. Други пак, преку користење на погрешни аргументи
или недоследно логичко заклучување, доаѓаат до погрешен резултат.
Дел од овие заклучоци ќе произведат решенија кои се функционални
само во одредени случаи, а во други ќе потфрлат. Крајниот исход во
такви случаи, во зависност од ситуацијата, може да биде незадоволителен, проблематичен, па дури и катастрофален.
Проблемот на лажните докази го мотивирал математичарот,
професор и новинар Чарлс Сајф (Charles Seife), да ѝ се посвети на оваа
тема во книгата Доказничарство: Темната уметност на математичката измама [17]. Според него, практичарите на „доказничарството“ се
потпираат на склоноста на човековиот ум да гледа шеми и модели, дури
58

На „темната страна“: од заблуда и манипулација до лага и измама

и кога такви не постојат. Тие ја трансформираат казуистиката (анг.
casuistry), т.е. „уметноста на добивање погрешен аргумент преку наизглед цврсти претпоставки“, во модел на искористување (анг. causuistry),
co цел да ја интерпретираат корелацијата како последичност. Притоа,
во игра влегуваат слабите страни на резонирањето како што се погрешни сфаќања за случајните распределби, користење на „регресија до месечината“ т.е. неправилна примена на интерполацијата на дадена низа
податоци со крива, а крајниот производ се „научни“ тврдења кои се во
суштина лажни или бесмислени. Така, според група на британски научници од Оксфорд, во 2156 година би можеле да ја сведочиме првата
историска победа на жени над мажи во трката на 100 метри. Имено, тие
ги собрале податоците за постигнатите времиња почнувајќи од 1900
година наваму и врз основа на нив, направиле предвидувања како ова
ќе се развива во иднина. Времињата на жените покажале стабилно подобрување во однос на времињата на мажите, па со продолжување на
овој тренд, пресметките укажувале дека најбрзата личност во светот во
споменатата 2156 година ќе биде жена, со одредена широка статистичка
маргина (отстапување од статистичките предвидувања) од 724 години.
Но, внимателни анализи ќе покажат дека ова истражување содржи фундаментални недостатоци. На пример, тоа не го зема предвид
фактот дека бројот на жени во спортот бележел значителен пораст. Натаму, статистиката не може да ги занемари постоечките физиолошки
разлики помеѓу мажите и жените, односно природната предност во сила
и издржливост која мажите ја поседуваат. И најпосле, доколку го прифатиме овој пристап и ја продолжиме екстраполацијата на анализираните податоци, доаѓаме до заклучокот дека еден ден жените ќе го пробијат звучниот ѕид (се наведува годината 2600), а со текот на времето ќе
ја надминат и брзината на светлината. Сепак, овие факти не биле пречка посочената студија [21] да биде рецензирана и објавена во научното
списание Nature во 2004 година.
Статистиката е длабоко навлезена и во проценките на популациските движења. Експертите низ целиот свет постојано даваат прогнози за
бројот на жители во некоја нација. Овие проценки се прилично прецизни, но популациите постојано варираат, луѓето се раѓаат и умираат па
точните бројки е невозможно да бидат утврдени. Така, може да се пред59
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види кога (во најдобар случај во рамки од неколку часови) ќе биде роден, да речеме, осуммилијардитиот жител на светот, но не и точно кој
тоа ќе биде. Сепак, на 13 октомври 1999 година, Кофи Анан во својство
на Генерален секретар на ОН се фотографирал со тукушто роденото
момче во едно мало босанско место, кое го претставил како шестмилијардитиот жител на планетата.
Притоа, официјалните лица инсистирале дека се работи за „чиста
коинциденција“, занемарувајќи го фактот дека информацијата е базирана на определна неизвесност во популациските бројки според која, не
постои начин на кој може да се утврди дали некое новороденче е токму
шестмилијардитиот жител. Примери со слична природа има уште многу. Заведена од моќта на броевите, јавноста честопати некритички ги
прифаќа статистичките „факти“ кои утврдуваат дека „русокосите ќе
исчезнат од лицето на Земјата до 2202 година“, или дека „по раѓањето
на првото дете, 100% од родителите губат најмалку 12, а просечно 20
поени од својот коефициент на интелигенција“.
Во денешниот свет, се чини дека сé е подложно на мерење и оценување. Така, ги имаме таканаречениот светски индекс на слободата
(FitW – Freedom in the World), индексот за полова еднаквост (GEi –
Gender Equality Index), или индексот за трансформација на Бертелсман (Bertelsmann Transformation index BTi), кои треба да дадат одредена
оценка (изразена во броеви) за некоја општествена заедница или нација.
Но, ваквите индекси не се целосно непристрасни и имаат вградени
асиметрии. FitW кој го користи невладината организација од САД Фридом Хаус (Freedom House) ги мери цивилните слободи и политичките
права и се смета за полово неутрален, иако во делот за слободите се
даваат највисоки оценки за „еднаквите можности за сите, вклучително
жените и малцинските групи“, [7]. Со тоа, правата на жените се сметаат
за значаен аспект од широката категорија на човекови права каде што
спаѓаат и основните човекови права како слобода на изразување и верување, правото на организирање, владеењето на правото, личната автономија и индивидуалните права. GEi од друга страна, е насочен на правата на жените и на нивното опкружување, но не ги мери присутните
нарушувања на доделените права. Со BTi се квантификува насоченоста
на земјите во развој и транзиција кон демократија и пазарна економија.
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Евалуацијата се врши согласно 17 критериуми со вкупно 52 индикатори, чија цел е да ја оценат политичката и економска трансформација
како и трансформациското управување во државите [5]. Така, социоекономскиот развој се „мери“ со прашањето: „Во колкав обем значителни
делови од популацијата се фундаментално исклучени од општеството
како резултат на сиромаштија или нееднаквост?“ Истовремено, еднаквоста на можностите се „мери“ со прашањето: „Во колкав обем постои
еднаквост на можностите?“
Луѓето и организациите се природно наклонети кон приоритизирање на претпоставено објективни, квантитативни пред поапстрактните
квалитативни податоци. Денес, поротите во судниците донесуваат одлуки за обвинетите поткрепени со статистички податоци од историски
случаи. Модерните општества кои ги имаат прифатено меритократските критериуми за широка селекција на своите лидери, се во искушение
да развијат нелични, објективни, механички мерки за квалитет. На таков начин, разни квалитативни мерки се претвораат во квантитативни,
со што се овозможува споредување на поединечните случаи преку
единствена метрика. Но, она што е невидливо за „обичниот“ конзумент
на ваквите изведени тврдења, е дека броевите кои се користат во даден
контекст ја губат својата апстрактна, етерична природа. За математичарот, бројот е апсолутна и непобитна вистина. Но, кога ќе му се придружи одредена величина (мерка), тој број веќе ја нема својата вродена
чистина и се преместува во реалниот свет на неизвесност и несовршеност. Вистинитоста на таквите „интерпретирани“ броеви зависи од квалитетот на мерењето. Добрите мерења треба да бидат повторливи, т.е.
да го даваат приближно истиот резултат и при десеттото или илјадитото
мерење. Тие, исто така, треба да бидат и објективни. Лошите мерења,
од друга страна, наведуваат на погрешни верувања. Честопати произлегуваат од погрешно дизајниран концепт или се обидуваат да квантификуваат нешто што, едноставно, е тешко или неможно да биде измерено.
2. МАТЕМАТИЧАРСТВО
Поимот математичарство (анг. mathiness) за прв пат го користел
економистот Пол Ромер (Paul Romer), добитник на Нобеловата награда
за економија за 2018 година, заедно со Вилијам Нордхаус (William D.
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Nordhaus), за да означи една специфична злоупотреба на математиката
во економските анализи. Според него, некои научници користат нереални претпоставки и преувеличени интерпретации на резултатите со цел
да промовираат одредена идеолошка агенда, користејќи ја притоа математиката како параван за затскривање на своите намери. Тој оди дотаму
што предупредува дека ваквата (зло)употреба на математиката, која ги
игнорира логичките закони, ја деформира економијата, [14].
Во своите критики, Ромер се осврнува на економскиот раст (подрачјето кое најмногу го истражува), укажувајќи на долго присутниот
конфликт во оваа област помеѓу теориите на преземање на цени и монополскиот натпревар. Тој ги именува нобеловците Роберт Лукас (Robert
Lucas) и Едвард Прескот (Edward Prescott), како и таканаречениот гуру
на теоријата на нееднаквост, Томас Пикети (Thomas Piketty), обвинувајќи ги дека „не се придржуваат кон основните стандарди за она што
претставува прифатлива математичка теорија“, [15].
Најпрво, Ромер се осврнува на основните, општоприфатени формули во теоријата на растот. Ако со q e означена индивидуалната потрошувачка на некое добро (како пример се земени мобилните телефони), тогаш индивидуалната функција на инверзно побарување (за сите
други добра) е дадена со=
p D=
(q ) q − a , каде а е одреден параметар.
Според тоа, во пазар со N идентични потрошувачи, цената на побарувањето pD , како функција од тоталната потрошувачка Q и бројот на потрошувачи N ќе биде:
−a

Q
pD =   .
N

Функцијата на инверзни залихи (снабдување) е pS = Q b , каде
b∈[0,∞] е параметар. Оттука, условот за чистење на пазарот при маржа
m ≥ 1 (која може да биде од даночна или монополска природа) е даден
со pD= m ⋅ pS , односно:
−a

Q
b
  = m ⋅Q .
N

За тоталната потрошувачка Q тогаш се добива формулата:
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Q=m

−

1
a +b

N

a
a +b

.

Создадениот вишок Ѕ ќе биде даден со плоштината која е зафатена помеѓу кривите на побарувањата и залихите (Слика 1), и е еднаков на:
(a + m − 1 + bm) m
S=
(1 − a )(1 + b)

−

1+ b
a +b

N

a (1+ b )
a +b

.

(1)

Слика 1. Вишокот е разлика помеѓу побарувањата и залихите.

Сега, ако во формулата (1) ставиме а = 0.5 и b = 0, тогаш добиваме:
2m − 1
=
S
⋅N .
m2
Со овие параметри, зголемувањето на даночната или монополската
маржа m од 1 на 2, ќе предизвика намалување на Ѕ за 25%. Зголемувањето, пак, на N од 102 (популација на селце) на 1010 (што одговара на
поврзаниот глобален пазар), ќе предизвика Ѕ да се зголеми 108 пати.
Овие резултати наведуваат на размислување за соодветноста на моделот на вишоци, кој сè уште e актуелен.
Во друг пример, Ромер се осврнува на погрешна примена на математичката теорија. За да ги оправдаат тврдењата од типот „честотата β
со која се случуваат иновациите не влијае на брзината на растот g “,
[13], авторите Лукас и Мол се потпираат на аргумент за гранична вредност на лимес кој не постои. Имено, ако ја означиме со gβ (t ) брзината
на раст за дадена вредност на β во време t, тогаш брзината на растот g
ќе биде еднаква на граничната вредност:
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g lim
gβ (t ) 2% ,
=
=
t →∞

која во суштина нема да зависи од β . Сепак, овој број не е добар показател за однесувањето утврдено со моделот, во кое било време Т. Имено, според доказот даден во [13] се тврди дека:
=
g lim
=
gβ (Т) 0 .
β→0

Дури, утврден е и посилен резултат, според кој конвергенцијата е рамномерна на произволен конечен интервал. Формулацијата е следна.
Тврдење. За фамилија на економии В, за секои T > 0 и ε > 0 , постои
β0 > 0 , така што за секој β ∈ (0, β0 ) и секој t ∈ [0, T] важи gβ (t ) ∈ [0, ε) .
Значи, во кое било време Т, брзината на раст не зависи од β и
конвергира кон 0, кога β тежи кон 0. Ова е точно она што треба да се
очекува од еден модел – кога иновациите не се случуваат, тогаш растот
е 0. Но, внимателно анализирање на тврдењето ќе покаже дека тука се
работи за двоен лимес, кој ги вклучува и времето T и иновациската
честота β . Тоа имплицира дека е важен редоследот по кој двојниот
лимес се пресметува. Имено, ако го дефинираме g (β, T ) како функција
од  2 во  , тогаш граничната вредност во (0,∞) нема да постои, т.е.
имаме:
lim lim gβ (Т) ≠ lim lim gβ (Т) .
Т →∞ β→0

β→0 T →∞

Ако двојниот лимес се пресметува по редоследот:
lim lim g (β : B ⇒ P) ,
β→0 T →∞

каде што В и Р се дадени економии (состојби во производството и трговија на добра и услуги во некоја држава или област), тогаш резултатот е
граничната брзина на раст γ на економијата Р. Но, ако пресметуваме по
обратниот редослед:

lim lim g (β : B ⇒ P ) ,
T →0 β→∞

се добива 0. Лукас и Мол ја користат првата пресметка за да ги аргументираат своите тврдења за опсервациска еквивалентност на две
економии од тип В и Р, тврдејќи дека тие во перспектива ќе бидат толку
слични, што би можело да се сметаат за набљудувачки еквивалентни.
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Но, од математичка гледна точка, треба да се земе предвид фактот
за непостоење на двојниот лимес, поради што е неопходно внимателно
интерпретирање на резултатите добиени од последователните лимеси.
Едноставни нумерички пресметки ќе покажат дека брзината на растот
во овие две економии се разликува на начини кои можат јасно да се
набљудуваат (Слика 2).

Слика 2. Брзина на раст за различни економии.
Кривите кон лево имаат помала вредност за β.

Графиците на Слика 2 го илустрираат фактот дека во произволно
време Т, нема да постои вредност за брзината на растот g која
економијата Р ќе ја споделува со колекцијата од сите економии В.
Единствената вредност која им е заедничка е лимесот на брзината на
раст за фиксно β , кога Т → ∞ . Но, овој лимес не може да се набљудува. Ниту едно дозволено множество од набљудувања на брзината на
раст, добиена во конечно време, не може да даде резултати кои ќе
одговараат на Т → ∞ .
3. ИЗМАМАТА КАКО МОДЕЛ ВО ТЕОРИЈАТА НА ИГРИ
Теоријата на игри може да се користи при моделирање на конфликтни ситуации во економијата, природната селекција, воените битки или социјалните дилеми. Притоа, во неа се смета дека сите интеракции може да бидат управувани со посредство на одредени претпоставки, со цел да се најде одговорот на две основни прашања: како се однесуваат субјектите (играчи) во дадениот конфликт и како тие треба да се
однесуваат.
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Моментот кога едниот од играчите има предност пред другите,
често е изоставен во моделот на играта. Кога еден или повеќе играчи
немаат целосно разбирање или различно ја разбираат природата на конфликтот, моделирањето може да се направи со помош на теоријата на
хиперигри (термин кој е првпат употребен од Бенет во 1977, [2]). Оваа
теорија претставува проширување на основната теорија на игри, и се
занимава со типови на конфликт во кои постои погрешна перцепција,
односно играчите имаат различни гледишта на конфликтот. Оттаму,
едниот играч може да мисли дека неговиот противник е нерационален,
додека тој всушност донесува рационални одлуки во (од него) перцепираниот модел на игра.
Теоријата на хиперигри може да се користи за опишување на ситуации во кои се користи измама. Игрите на измама се помалку проучувани, но се ефективно користени како модели во политичките
преговори и мрежната безбедност. Првата формална игра на измама е
дефинирана од Марк Томпсон, во неговата дипломска работа на Харвард во 1970, а подоцна предложена како отворен проблем во [19]. Општата игра на измама е дефинирана во 1988 од Бастон и Босток [1]. Таа
вклучувала два играчи и n-торка X = ( x1 , , xn ) на независни идентично
распределени реално-вредносни случајни променливи, добиени
согласно дадена распределба на веројатности на затворен интервал
[0,1]. Теоријата дава широк спектар на алатки и стратегии за моделирање на конфликти со измама и погрешна проценка, а добивките треба
соодветно да ја отсликуваат полезноста од користење на стратегиите на
измама.
Од воведувањето, теоријата на хиперигри се користи за проучување на реални конфликти во бизнисот, спортот, распределба на ресурси
и во сајбер-доменот. Хиперигрите се користени и за анализирање на
неколку воени конфликти, вклучително и падот на Франција во 1940
[3], кризата на Суецкиот канал во 1956 [18], војната на Блискиот Исток
во 1973, [16], и конфликтот на Фолкландските острови во 1982 помеѓу
Велика Британија и Аргентина [8]. Овие постанализи ја покажуваат
одржливоста на хиперигрите како ефективна алатка за изведување на
заклучоци, т.е. можат да им помогнат на истражувачите да ги разберат
причините за исходот од даден конфликт.
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Првиот жив тест (предвидување) во теоријата на хиперигри е
изведен за време на светската бродска криза во 1970-те и 1980-те, [4].
Оваа криза била делумно последица на хиперпроизводство на големи
бродови, како и на неподготвеност на учесниците да се адаптираат на
променетите економски состојби. Во 1978, Бенет објавил извештај од
извршената анализа на хиперигра, со која се предвидувал исход во кој
ниту една од страните не е поттикната да ја промени моменталната
стратегија па според тоа, се предвидувало дека кризата ќе продолжи без
значајни промени. Авторите се навратиле на оваа тема неколку години
подоцна, утврдувајќи дека кризата навистина продолжила според
предвидувањата (на штета на учесниците), покажувајќи со тоа дека
хиперигрите можат успешно да го предвидат исходот од конфликтите.
Во 1991, кризата во Персискиот залив меѓу Ирак и силите предводени од САД биле предмет на друга анализа со користење на хиперигри
во воен конфликт. На 11 и 12 јануари 1991, Ванг и Хипел, [23], ја
моделиралe и анализиралe војната во Персискиот залив како хиперигра
од прво и второ ниво, пред самиот почеток на воздушниот напад нa 16
јануари 1991. Притоа предвидeле дека силите предводени од САД ќе
започнат воздушни напади врз стратешки цели и потоа ќе влезат во
целосна војна, додека Ирак ќе одговори со воен напад кој ќе вклучува
Скуд ракети, борба на земја и употреба на неконвенционално оружје.
Нивните предвидувања во голем дел се совпаднале со историскиот
исход, покажувајќи ја одржливоста на теоријата на хиперигри за
предвидување на исходи од комплексни конфликти во кои постои
погрешно сфаќање или измама.
Хипериграта е всушност модел на вистинската игра, независно
дали се играчите свесни за неа или не. Секое од гледиштата е застапено
како посебна целина, при што е можно совпаѓање во деловите каде постои заедничко знаење. На таков начин може да се моделираат реални
ситуации, кои се честопати покомплексни од оние во кои изборот на
стратегии е очигледен.
Но, не сите конфликти се погодни за ваков опис. Важна е поврзаноста на исходите и степенот на меѓузависност на добивките, т.е влијанието на дејствата на еден играч врз добивките на другите. Ова ќе го
определи степенот до кој е препорачливо да се користи измама. Тој се
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пресметува посебно за секој од играчите и може да варира од 0 за
целосно независни, до 1 за зависните ситуации, [22]. На пример, кога
добивките се целосно независни, дејството на било кој од учесниците
во играта нема да влијае на добивката на останатите, што значи дека
секој може да игра како да не постојат други играчи. Иако и во вакви
случаи анализата може да се врши во рамки на теоријата на игри, сепак
посоодветно би било да се користи друг пристап, како на пример теоријата на одлучување.
Во хиперигра, секој играч може да: има погрешни сфаќања или
податоци за преференците на другите играчи; има неточни или нецелосни сфаќања за достапните стратегии на другите играчи; не ги познава сите учесници во играта, или се наоѓа во состојба која е комбинација
од претходно наведеното. Следствено, неговиот избор на акции ќе биде
одраз на личнотo сфаќање на реалноста, а не на вистинските состојби
(Слика 3.).
Исходот (решението) на моделот на хиперигра зависи од перцепцијата, што подразбира не само како играчите ја сфаќаат играта, туку и
нивните верувања за сфаќањата на противниците. Со оглед на тоа дека
се работи за збир од повеќе модели на игра, секој од нив треба да биде
посебно анализиран за на крајот да се одреди исходот од хипериграта.

Слика 3. Основна хиперигра со двајца играчи.
Во матрицата од левата страна е прикажано гледиштето на едниот,
а во десната матрица на другиот играч.

4. КАКО СЕ МОДЕЛИРА ХИПЕРИГРА?
Хаксам и Бенет, [9], ја воведуваат идејата за прелиминарно структурирање на ситуацијата. На почетокот, се истражува проблемот и се
идентификуваат релевантните учесници и интеракции. Потоа, се испитува како различните делови се вклопуваат меѓусебно. Следниот чекор
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е моделирањето, кога треба да се утврдат акциите и исходите. Следи
формулирање на хипериграта, вклучително и одредување на нивоата на
погрешна перцепција за секој од играчите. По овој чекор, се формираат
вектори на преференци за секој играч со користење на информации од
претходните фази. Најпосле, се изведува анализа на стабилноста и се
избира стратегија погодна за објаснување на реалните настани (Слика
4).

Слика 4. Моделирање на хиперигра.

Најчесто, структурираниот проблем е премногу комплексен за од
него да се формулира хипериграта па оттука, потребна е натамошна
апстракција, односно поедноставување. За таа цел, се бараат одговори
на прашањата како:
- Каква е врската помеѓу одделните проблеми?
- Каде се наоѓаат комплексностите во системот?
- Може ли да се направат поедноставувања, а притоа да се задржи
суштината?
- Кои од учесниците се најважни или највлијателни?
Фрасер и Хипел, [6], за прв пат предлагаат одредување на нивоа на
хиперигри согласно перцепциите на играчите, со што би можел да се
изгради покомплетен модел на игра. Најниското ниво (ниво 0) е основ69
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ната игра, во која не се присутни погрешни сфаќања на играчите и сите
ја играат истата игра. На првото ниво, играчите имаат различни гледишта за играта но немаат познавање за игрите на противниците. На
второто ниво, барем еден од играчите е свесен дека се играат различни
игри и дека постои погрешна перцепција. Третото ниво е можно кога
барем еден играч е свесен дека барем еден од останатите играчи е
свесен дека се играат различни игри. Нивото n на хиперигра би можело
да се опише со обопштување на овој процес, но таквиот опис би бил
комплициран и би содржел вишок на информации, со што анализата би
била значително отежната.
Нека е дадена игра G, дефинирана со множество од вектори Vn на
преференци за секој играч, каде што n e бројот на играчи а Vi е векторот на преференци на играчот i:

G = {V1 , V2 , , Vn } .

Играта G j која ја формира играчот ј го вклучува недостатокот на
информации и е дадена со:

G j = {V1 j , V2 j, , Vnj } ,

каде со Vij е означен векторот на преференци на играчот i, онака како
што го сфаќа играчот ј. Сега, првото ниво на хиперигра (Табела 1) ќе
претставува множество од игри G j , формулирани согласно сфаќањата
на секој од играчите i:
Посматрани играчи
1
2
⁞
n

H = {G1 , G2 , , Gn } .
Посматрана игра од j = 1,…,n
V11
V12
…
V1n
V21
V22
…
V2n
⁞
⁞
⁞
⁞
Vn1
Vn2
…
Vnn
G1
G2
…
Gn

Табела 1. Пример на хиперигра од прво ниво во матрична форма.
Секој од играчите има различна перцепција и ќе носи различни одлуки.

Анализата се изведува со разгледување на секоја игра посебно
што значи, играта на играчот ј се анализира согласно неговата интер70
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претацијата за конфликтот. Натаму, играчот не може еднострано да го
промени перцепираниот исход, па од таа гледна точка исходот за него е
стабилен. Стратешко изненадување се појавува кога постојат непознати исходи. Од аспект на хипериграта, индивидуалните еквилибриуми не
се потребни, туку се илустрација на поединечните верувања дека нешто
ќе се случи.
Во второто ниво, барем еден од играчите е свесен дека се игра
хиперигра, односно забележува погрешна перцепција кај друг играч.
Множеството од хиперигри кои ги забележува играчот q го означуваме
на следниот начин:
H q = {G1q , G2 q , , Gnq } ,

каде Giq e играта на i како што ја набљудува q, кој не мора да биде
свесен за погрешните перцепции. Во ова множество може и да
недостасува игра на некој играч, доколку q не ја гледа. Сега,
хипериграта на второ ниво H 2 е множеството од хиперигри како што
ги набљудува секој од играчите q = 1, …, n дадена со:

H 2 = { H1 , H 2 ,  , H n } .

Слично како и во првото ниво, анализата во второто ниво на хиперигра се изведува за секој играч посебно. Стабилноста се утврдува за
секој вектор на преференци одделно, а потоа ова се користи за определување на еквилибриумот на секоја игра. Притоа, „токму како што еквилибриумите на одделните игри во хипериграта не се потребни за
определување на еквилибриумите на таа хиперигра, така и еквилибриумите на хиперигра во повисоките нивоа не се потребни за определување
на еквилибриумите на хипериграта од наредното ниво“, [6].
5. ПРИМЕНА НА ХИПЕРИГРА:
СТРАТЕГИИ ВО ИНФОРМАЦИСКА ВОЈНА
Кога техниките на измама се користат како биолошки механизам
за преживување, нивната цел е обезбедување на предност во играта на
опстанок. Ако политичкиот и комерцијалниот маркетинг ги набљудуваме како компетитивна игра на преживување, тогаш овој еволутивен
модел ќе се преслика директно на однесувањето кое е воочливо во мар71
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кетингот, каде измамата се користи за зголемување на шансите за опстанок на комерцијалните и политичките ентитети.
Играчите во хиперигри применуваат статегии на информациска
војна, вклучително и измама, со цел да ја променат перцепцијата на
противникот и со тоа да добијат предност. Презентацијата на лажни информации го менува моделот на хипериграта во дадената подигра, со
што е овозможена манипулација на противничките стратегии.
Коп, [10], дефинира четири канонични стратегии на информациска
војна:
− Деградација/ деструкција преку оневозможување на информацијата. Ова подразбира прикривање или камуфлирање на информација
преку внесување на доволни количества на шум, кој ќе оневозможи
нејзино правилно препознавање. Нападите на деградација можат да се
поделат на активни и пасивни, зависно од тоа дали се применува стратегија на генерирање или криење на сигналот.
- Измама/ мимикрија заради корупција на информацијата. На
ваков начин, информацијата предизвикува намерна заблуда, бидејќи
примачот не може да го разликува лажниот од вистинскиот сигнал т.е.
лажните од вистинските информации.
- Прекин/ деструкција заради ускратување на информација. Овде,
се вметнува информација која предизвикува дисфункција или целосно
уништување на потсистемот на примачот. Тоа може да подразбира и
вметнување на големи количества на шум, така што демодулирањето на
оригиналниот сигнал ќе стане невозможно.
- Одрекување (субверзија) на информација. Овие стратегии подразбираат вметнување на информација која предизвикува самоуништувачки процес во целниот систем на противникот. На наједноставното
ниво, ова би подразбирало диверзија на основната линија на операции,
кое натаму се пренесува на функционалното однесување на целниот
систем.
На фундаментално ниво, техниките на измама се дефинират во
специфично опкружување, во кое се дефинирани соодветни ограничувања. На пример, стратегиите на пропаганда и медиумска измама се
користат во случаи кога преносниот канал може да се контролира, и
кога ограничувањата во однос на тоа се малку на број или не постојат.
72

На „темната страна“: од заблуда и манипулација до лага и измама

Тие се карактеристични за доменот на корупција/ мимикрија и се најчесто поддржани од стратегии на деградација и одрекување. На таков
начин, всушност, добиваме сложени стратегии кои се применуваат во
две типични сценарија: првото под контрола на државниот апарат, а
второто изведено од трета страна, кога операторот е заинтересиран да
биде посредник и да оствари одредена цел од нападот, [11].
Во општ случај, во стратегиите на корупција / мимикрија не може
да се претпостави непречена контрола на преносниот канал и неограничен избор во користење на стратегиите, особено кога законите и сопственоста наметнуваат цврсти граници на работата со информации. Во
повеќето развиени држави, невистините изјави или примена на стратегии на корупција / мимикрија во политичкиот или производниот маркетинг е незаконска и дава основа за граѓанска акција. Оттука, техниките
на измама кои избегнуваат експлицитно невистинити изјави може да
бидат единствениот легално достапен начин на дејствување кои напаѓачот може безбедно да ги користи. Ваквите техники се карактеризираат
како измама преку испуштање (омисија), заситување (сатурација) или
преку извртување (спин), [10]. Сите овие техники се дизајнирани за да
создадат погрешен впечаток за реалноста преку исклучување на непосакуваните факти, или охрабрување на жртвата самата да ги исклучи или
потцени ваквите факти.
Измамата преку испуштање е облик на првата канонична стратегија на пасивна деградација. Напаѓачот ја сокрива информацијата која е
непожелна или штетна. Користејќи ги поимите од моделот на Шенон
(Claude Shannon, 1948) за капацитетот С на преносниот канал,
S

=
C W log 2 1 +  ,
 N
каде што W е широчината на појасот, S е јачината на сигналот (пораката) и N e јачината на шумот, сокривањето на информацијата одговара на
S → 0 од каде следи С → 0. Во овој модел, постојат две претпоставки.
Првата е дека примателот може целосно да ја разбере и со тоа да ја
декодира пораката која ја прима, што може или не мора да е точно во
општ случај. Втората е дека постои некое повторувачко пресликување
помеѓу пораката, заднинскиот шум и квантитативните мерки S и N.
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Основата за дефинирање на вакво пресликување лежи во теоремата на Шенон за ентропија, според која порака со целосно предвидлива содржина не содржи информација:
I (m) = − log 2 p (m) ,
каде I(m) е информативната содржина на пораката, а p(m) e веројатност
за појавување на таа порака. Ако p(m) → 1 тогаш I(m) → 0, што значи
дека пораките кои се појавуваат со сигурност не му кажуваат ништо на
примачот. Шумот притоа го дефинираме како збир од пораки кои немаат значајна содржина од аспект на примателот.
Измамата преку сатурација се појавува во две форми, како напад
на активна деградација, или уништување (деструкција). Во овој тип на
напади, жрвата е преплавена со претежно одвишни или неважни пораки, кои не содржат значајна информација и чија цел е да го преполнат
каналот и да оневозможат примање или регистрирање на информации
кои се контрадикторни во однос на посакуваните. Ако притоа примачот
има можност да ги прими и декодира сите пораки во каналот, без
разлика дали се вистински или не, се работи за активна деградација.
Успехот на ваквиот напад ќе зависи од капацитетот на примачот да ги
разликува вистинските од пораки кои се неважни или не содржат информација.
За разлика од ова активно генерирање на пораки, измамата преку
испуштање подразбира неможност за филтрирање на пораките од заднинскиот шум, непрепознавање на информацијата и деградирање на
капацитетот на каналот до 0. Во контекст на формулата за капацитет,
имаме N >> S што резултира со C→0.
Спинот (субверзија) е еднострана активност со која некој од
играчите вметнува информација со која ја менува (извртува) перцепцијата на другите играчи, со цел кај нив да предизвика некое автодеструктивно дејство. Во овој пристап, преносниот канал се користи за комуникација со противникот со цел да се оштети или оневозможи неговиот
систем за прибирање и процесирање на информации. Субверзијата не е
директно поврзана со капацитетот на каналот С бидејќи не влијае врз
преносот и содржината на сигналот, туку врз намалување на интегритетот на изворот на информацијата.
74

На „темната страна“: од заблуда и манипулација до лага и измама

6. КАКО ПОНАТАМУ?
Измама е група активности насочена кон погрешно наведување
(заведување) на останатите. Како и кај математиката, нејзините почетоци може да се следат далеку во историјата на човештвото. Но, донекаде
неочекувано, денес живееме во свет во кој математиката сé поотворено
се искористува за цели на измама: за прикривање намери, за постигнување на ефект на значење или туркање на определени идеолошки или
политички агенди. Се прават нереалистични претпоставки, се извлекуваат хипотетички залучоци и се предлага дека тие имаат практична
вредност, а сето ова се затскрива „зад димната завеса од равенки“. Се
чини дека никогаш не било полесно да се извлече некаков „статистички
заклучок“, кој веднаш потоа ќе биде интерпретиран како непобитна
вистина запишана на „безгрешниот јазик на броевите“.
Во математичкиот домен, техниките на измама вообичаено се
разгледуваат во контекст на игри, најчесто хиперигри од повисок ред.
Овие модели може да дадат одговори на многу прашања, но и тука
треба да се биде внимателен: таквите модели не се семоќни, а нивната
валидност се потврдува преку реални случаи и низ пракса. И добрата
статистика е важна: без неа е речиси невозможно да се сфати модерниот свет. Всушност, она што треба да се разбере е дека математиката е
тука за да помогне, расветли, а како таква (како што е оддамна речено)
е истовремено и кралица, и слугинка на науката. Но, нејзината неправилна употеба (злоупотреба), може да нанесе долгорочна штета како на
другите области, така и на самата математичка област. Потребно е внимание, зошто, крајниот резултат од оваа игра не е убав: кога станува сé
помачно да се проверуваат теоретските тврдења, на крајот тие ќе бидат
однапред отфрлани под претпоставка дека се празни, конфузни или неточни. Тоа значи не само закана за математичкиот трон, туку веројатно
и почеток на самракот на науката, каква што ја знаеме.
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ПАТУВАЊЕ ВО ВРЕМЕТО
Костадин Тренчевски

1

„Ако само ја знаете важноста на броевите 3, 6 и 9,
тогаш вие би го имале клучот на универзумот.“
Никола Тесла
1. УВОД
Овој труд претставува еден обид да се одговори на некои прашања
меѓу кои: 1. Дали светот во кој живееме е строго детерминиран во настаните, или пак ние можеме да влијаеме врз идните настани? 2. Дали
постои машина – времеплов која би патувала низ времето (во минатото
и во иднината), а ние визуелно или звучно би добиле некои информации
во врска со патувањето? 3. Дали и луѓе би можеле да патуваат заедно со
таа машина? 4. Која е научната основа на патувањето во времето? 5. Дали постојат паралелни светови ([2])? Mногу филмови, меѓу кои и за најмладите гледачи, се однесуваат на времеплов. Но, исто така и научници
од највисок ранг, како на пример неодамна починатиот професор Стивен Хокинг имаат голем интерес за времето како и за патување низ времето ([3]). Aлберт Ајнштајн, пак, за (наводна) посета на вонземјани сметал дека тоа се наши идни поколенија кои нас нѐ посетуваат патувајќи
во времето.
Секако дека идејата е премногу амбициозна, но ќе направиме
обид во рамките на едно рационално размислување, трудејќи се што е
можно повеќе да биде запазена научната строгост, да дадеме некакви
одговори на поставените прашања. Овие прашања би можеле да се третираат од различни гледишта, но ние ќе се држиме што е најмногу возможно до научно толкување, бидејќи немаме доволно релевантни докази за сето тоа.
Ќе наведеме два примера.
Пример 1. Во еден од документите на ЦИА кои од неодамна се
достапни на јавноста, станува збор за натприродна моќ на еден Kинез
(Жанг Баошенг, [4]) кој може листови од еден запечатен плакар со димензии 120сm × 180сm × 60сm да ги извади надвор од плакарот без да
го отвара, а потоа да ги врати листовите назад во плакарот. Единствено
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објаснување е дека соодветната личност има развиено техника со која
ментално може да ги пренесе листовите од плакарот во некоја непозната
димензија, ги дислоцира од плакарот и потоа да ги врати назад од таа
димензија. Потоа истата постапка ја прави во обратен редослед за да ги
врати листовите назад во плакарот. Всушност таа непозната димензија е
временската димензија. Имено, со неговите ментални способности листовите ќе отидат понапред или поназад во времето (споредбено со нашето течење на времето) и тогаш ѕидовите на плакарот не претставуваат
пречка да бидат дислоцирани од плакарот, а потоа ги враќа листовите
назад согласно со нашето течење на времето. Тоа би било едно рационално можно објаснување. Постапката за отстапување од нашето време
ќе биде разјаснета во следниот параграф.
Пример 2. За време на Втората светска војна, Владата на САД
побарала да се открие начин како еден брод може да стане невидлив за
радарите на противничката војска. Во тој експеримент познат како Филаделфија (Philadelphia experiment) зеле учество најголемите умови во
тоа време како што се Никола Тесла, Алберт Ајнштајн и најплодниот
математичар на 20-тиот век Џон фон Нојман (John van Neumann). Во меѓувреме Никола Тесла починал на 7 јануари 1943 год. а експериментот е
изведен двапати по неговата смрт, на 22 јули во траење од 15 минути и
на 28 октомври 1943 година во траење од 4 часа, а резултатите биле исти: Бродот (USS Eldridge) не само што бил невидлив за радарите, туку
станал и оптички невидлив. Имено, за време на секој од експериментите, бродот заедно со посадата најпрво се гледал како во зелена магла, а
потоа отпатувале низ времето околу 4 децении во иднината (во еден од
експериментите), а потоа со автоматското исклучување на опремата на
бродот тие се враќале назад, при што прво се појавувала зеленикава маглина, па се појавувал целиот брод. Се покажало дека таквото патување
довело до голема растревоженост кај членовите на посадата на бродот,
каде се мешале просторот и времето. Подоцна бродот станал сопственост на грчката морнарица под името Леон. Забележано е дека често
пати некои предмети на бродот се губеле, а подоцна биле наоѓани на
друго место во бродот.
За да дадеме одговор на последното прашање за постоењето на паралелните светови, неопходно е да се има следната информација околу
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детерминираноста на настаните. Се поставува прашањето: дали нашата
иднина е строго детерминирана, или, пак, идните настани зависат само
од нашата волја? Најпрво ќе треба да ги отфрлиме екстремностите дека
сè е најстрого детерминирано и ние тука немаме никакво влијание, и,
спротивната крајност дека сè зависи само од нас. Тука не можеме да се
повикаме на научно толкување, освен да прифатиме некоја средина од
овие две крајности. Имено, секој човек поседува таканаречена слободна
волја и со тоа може делумно да влијае на идните настани. Настаните на
кои не можеме да влијаеме кај народот се познати како судбински настани, но под судбински треба да се подразбираат не само лоши туку и
добри настани. За детерминираноста на настаните можеме да ги дадеме
следните споредби. На пример, за движењето на планетите слободно
можеме да кажеме дека е строго детерминирано, додека движењето во
микрокосмосот на квантно ниво личи како да не е строго детерминирано. Всушност, ние можеме да влијаеме на настани кои нема да ги променат клучните настани од иднината. Со други зборови, како да постои
некој атрактор кој ги привлекува клучните идни настани за тие да се
случат независно од нашите постапки. Секако дека можноста сами да
влијаеме на идните настани може да зависи од нашите ментални способности, духовноста, итн.
2. НАУЧНО ОБЈАСНУВАЊЕ НА ПАТУВАЊЕТО ВО
ВРЕМЕ
Сега можеме да пристапиме кон научно толкување на фeноменот
времеплов. Во [7] стана збор за геометријата на простор-времето. Имено, просторот покрај вообичаените 3 димензии рамноправно вклучува и
ротација во просторот. Тоа значи дека кога би ги отфрлиле последните 3
димензии, ниту еден предмет нема да може да се заврти во просторот.
Времето е исто така 3-димензионално, што е потешко да се сфати, но
важно е дека еднодимензионалното време кое нам ни е познато е само
едно-димензионален параметар. Основни правила во овој 9-димензионален простор-време се следните:
1. Ако имаме ограничување во просторно поместување, тогаш
доаѓа до просторна ротација.
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2. Ако во продолжение на претходното правило дојде до ограничување и во просторната ротација, тогаш доаѓа до поместување во времето (времеплов).
3. Ако имаме ограничување во просторната ротација, тогаш доаѓа
до поместување во просторот, наречено индуцирано спинско просторно
поместување, [7].
4. Ако во продолжение на претходното правило дојде и до ограничување во просторното придвижување, тогаш повторно доаѓа до поместување во времето (времеплов).
Да напоменеме дека понатаму постапките 2 и 4 не можат да продолжат, бидејќи засега, на нивото на нашите сфаќања и расположливата
теорија не е познато дека може да се попречи патување во времето. Да
напоменеме дека постојат и уште четири случаи кои се аналогни на наведените 4 случаи, но тие бараат многу подлабока анализа со теорија на
групи и немаат важна улога за понатамошниот текст. Интересно е што и
Руѓер Бошковиќ во својата анализа на простор-времето разгледува 4+4
случаи, [1]. За Р. Бошковиќ интересно е да напоменеме дека иако живеел повеќе од еден век пред А. Ајнштајн, тој исто така зборувал за релативност што наликува на Ајштајновата теорија на релативност.
Во трудот [7] беше наведен пример според кој со опаѓање на аголната брзина на еден ротационен диск неговата тежина ќе претрпи мали
осцилации. Промената на тежината на еден затворен систем асоцира на
постоење на феномен наречен антигравитација, иако е во спротивност
со класичните физички сфаќања. И аналогно на претходната дискусија
со четирите случаи, ако го блокираме ова антигравитационо движење,
тогаш доаѓа до поместување во времето. Имено во споменатиот
експеримент од [7] всушност и доаѓа до попречување на тоа движење и
поместување во времето. Но, тоа е само едно минимално вибрирање
напред-назад во времето и тоа за околината е незабележливо.
Да напоменеме дека ако таканаречениот антигравитационен ефект
е индуциран од некоја механичка сила, на пример нагоре, а потоа тоа
движење биде попречено, тогаш воопшто не доаѓа до временско поместување, бидејќи тие две механички сили само ќе се поништат. Неопходно е на телото да влијае некое привлекување како гравитационото, на
пример кон Сонцето, а притоа неговата околина да не го чувствува тоа
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привлекување, па тогаш да дојде до отстапување од вообичаеното течење на времето во однос на околината. Преку богатата структура на 9димензионалното простор-време тоа е можно да се согледа. Но, со користење на електромагнетните појави не само што тоа е возможно, туку
може да биде многу посилно, а со тоа и патувањето во времето да биде
многу поголемо. Таков е случајот со експериментот Филаделфија од
Пример 2, кога целиот брод отпатувал околу 4 децении во иднината.
Всушност огромната тежина на бродот не му дозволува да се придвижи,
на пример во насока обратна од гравитацијата и доаѓа до времеплов.
Во продолжение многу подобро ќе го детерминираме со помош на
формули тоа патување во времето. Имено, во трудот [8] е воведена една
космолошка хипотеза дека гравитациониот потенцијал покрај зависноста од просторната распределба на масата во просторот зависи и линеарно од времето, така што гравитациониот потенцијал се множи со коефициент 1+tH, каде што H е Хабловата константа, а нејзината реципрочна
вредност е околу 14 милијарди години. Се смета дека тоа време е староста на Вселената, почнувајќи од големата експлозија. Хипотезата беше воведена со цел да се објаснат некои космолошки феномени како и
аномалијата во врска со вселенските летала Пионир. Некои автори дел
од тие феномени ги објаснуваат со претпоставка дека гравитационата
константа има променлива вредност со текот на времето.
Според наведената хипотеза, произлегува дека времето (барем во
нашиот Сончев систем од каде што вршиме набљудувања) не тече со
константна брзина, туку тече сè побргу и побргу. Ние не сме во состојба
тоа директно да го установиме, бидејќи и нашите часовници соодветно
побргу ќе вртат. Меѓутоа, тоа влијае на повеќе астрономски вредности
како што се: времетраење на денот, менување на растојанието Земја –
Месечина, итн. (за да се провери овој феномен со времето), но на овие
феномени исто така влијаат и други феномени, па во тоа нема да навлегуваме.
Да го разгледаме следниот пример: што се случува со времето ако
на нашата планета се искачиме на врв на една планина со височина h.
Од Општата теорија на релативност знаеме дека времето во една точка
којашто се наоѓа на растојание R од центарот на Земјата тече поспоро за

83

К. Тренчевски

коефициент 1 +

GM

во однос на времето каде што гравитацијата не се
Rc 2
чувствува, т.е. каде што R = ∞ , G е гравитационата константа, а М е
масата на Земјата. Да забележиме дека ова побрзо течење на времето
воопшто не значи патување во време, т.е. не значи дека оној на планина
ќе може со текот на времето да забележи што ќе се случи во подножјето
од планината пред тоа вистински да се случи. Тој само ќе забележи дека
процесите во подножјето се случуваат успорено, додека набљудувачот
од подножјето ќе забележи дека процесите на врвот од планината се
случуваат побргу од вообичаените процеси на подножјето од планината. Значи, се работи за релативна брзина на течење на времето. Сега, да
претпоставиме дека човекот што се искачил на врвот од планината се
искачил со помош на некоја фиктивна сила, којашто не е од механички
карактер, но му влијаела само нему, a не и на неговата околина. Притоа
ако неговото искачување не било попречено, нема ништо посебно да се
забележи во споредба со тоа да сам да се искачил на врвот од планината. Но, ако таа фиктивна сила (којашто му делувала само нему) делувала
извесно време колку што му било потребно тој да се искачи на врвот, но
тој не се искачил (бидејќи неговото искачување било механички попречено за тој да не се придвижува по вертикала), тогаш имаме друга ситуација. Тој ќе се наоѓа на подножјето на планината, но неговото време ќе
тече како да се наоѓа на врвот од планината. И сега сме во состојба да
пресметаме колку тој отпатувал во времето, на пример време ∆t , ако се
искористи хипотезата во врска со Хабловата константа. Имено, тогаш
важи равенството
1 + GM
Rc 2
1 + ( RGM
+ h)c 2

= 1 + H ⋅ ∆t ,

а оттука добиваме дека

hg
≈ H∆t ,
c2
каде што g =

GM
R2

(1)

= 9.81 sm2 е земјиното забрзување. Ако на пример, пла-

нината е висока само h = 300m , добиваме дека тој ќе отпатува во времето за ∆t од 4 часа. Тогаш тој ќе стане невидлив за околината и обратно,
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а временскиот патник ќе забележи дека додека делувала врз него фиктивната сила, времето течело забрзано (на пример, денот побргу завршил, настапила ноќ и тој ќе ги следи идните настани).
Да ја помножиме формулата (1) со масата m на телото. Користејќи ги фактите дека промената на енергијата е mgh = ∆E , енергијата при
1
, каде што T ≈ 14 ⋅ 10 9 години (сметајќи
T
дека тоа е староста на универзумот), тогаш ја добиваме пропоцијата
∆t ∆E
.
(2)
=
T
E
Притоа, битно е да се напомене дека за да дојде до поместување во времето за ∆t во однос на нашата околина, потребно е да постигниме промена на енергијата ∆E на некласичен начин, согласно со правилата 2
или 4 од поглавјето 2.
Ова што го објаснивме со претходниот пример, можно е да се случувало во бродот од експериментот Филаделфија од Пример 2. Искуството од ова временско патување покажува дека иако теоретски тоа е
сосема можно и е добро разбрано, практично не е добро за временско
патување на луѓе бидејќи техниката засега не е усовршена. Меѓутоа, би
било можно наместо човек, временскиот патник да биде видео камера
која би можела да снима што се случува во иднина и по враќањето назад
во склад со старото време да дознаеме што би се случувало во иднина
до моментот до каде што стигнала временската машина. Да забележиме
дека патувањето може да биде и во минатото, доколку фиктивната сила
делувала во обратна насока.
мирување е E = mc 2 и H =

3. ПОСТОЕЊЕ НА ПАРАЛЕЛНИ СВЕТОВИ
Се поставува следното прашање: Дали тоа што временскиот патник ќе го види од патувањето во иднината (или аудио/видео записите од
патувањето), тоа навистина и ќе се случи? Со цел да се одговори на ова
прашање, потребни се следните забелешки.
Да забележиме дека забрзувањето на течењето на времето одговара на перманентно енергизирање. Тоа можеме да го споредиме како
на пример дека времето ,,тече“ заради тоа што некоја осцилаторна вели85
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чина во нашата околина постојано расте како последица на некој космолошки феномен. Овде, под околина се подразбира околина во поголеми
размери, на пример, Сончевиот систем, каде што има поголема концентрација на материја. Временското патување не е ништо друго туку
некое отстапување од таа фреквенција кон поголема или помала фреквенција во споредба со околната фреквенција. Да напоменеме дека еден
руски научник течењето на времето го интерпретира како премин од една пониска енергетска состојба во повисока или обратно и тоа го интерпретира како на пример да има премин од топло кон постудено или обратно. Оваа интерпретација е во склад со нашата претстава за течењето
на времето. Логично е да се претпостави дека споменатото ,,енергизирање“ не оди само во една насока, туку тоа е периодичен процес, како
што е хармонискиот осцилатор, со многу долг период. Последниов
заклучок може да се стави во корелација со мислењето на некои древни
цивилизации дека времето има кружен тек. Исто така, времето ќе тече и
кога по многу години ќе настапи процес на намалување на енергијата,
односно ,,деенергизирање“.
Потоа, да напомениме дека времето ,,тече“ паралелно и во просторот кој е видлив за нас и во 3-димензионалното време кое за нас е поапстрактен поим, бидејќи не посветивме внимание за проучување на
структурните алгебарски групи во простор-времето. Но, она што овде е
важно, e дека додека во просторот брзините се вообичаените, во временскиот дел тие како да се со брзина на светлината. И во теоријата на
релативноста четвртата временска димензија е ct. Затоа она што се случува во просторот е резултат од она што се случува во 3-димензионалното време. Имено, настаните во временскиот дел се ,,исцртуваат“ многу побргу отколку што се случуваaт во просторот. Затоа потребно е извесно време за да видиме што всушност се случува.
На пример, кога едно бебе ќе се роди, за многу кратко време, како
со брзина на светлината, се исцртува целиот негов живот во времето.
Докoлку според слободната воља или од други сродни причини во неговиот живот сѐ се одвива случајно, ќе се случи тоа што е зацртано за неговиот живот. Точно тие случувања, да ги наречеме 0-та верзија на неговиот живот, можат да бидат видени од временскиот патник. Доколку
дојде до некои отстапувања, кои вообичаено се мали, тогаш тоа што е
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видено од временскиот патник не мора да се случи во таква форма, а тоа
што е видено ќе остане само во некој паралелен свет. Такви паралелни
светови практично ги има многу заради слободната волја и тие вообичаено меѓусебно се блиски зашто влијаат едни на други и по правило
најчесто се привлекуваат. На пример, да замислиме една река која без
некоја интервенција си има свое речно корито. Доколку правиме интервенција, па го пренасочиме тоа корито, водата ќе тече во новото корито.
Слично се случува и со времепловот, со тоа што новото корито ќе се
стреми да се спои со старото корито од причини на привлекување.
Да напоменеме дека доколку ние направиме промена во некој момент, тогаш не само што доаѓа до промена во идните настани, туку
истовремено доаѓа до промена на настаните од минатото набљудувани
од временскиот патник. Тоа подразбира дека во тој случај ако патуваме
во минатото, некои историски настани можат да исчезнат. Всушност,
тие ќе постојат некаде во некои паралелни светови, а секако остануваат
и во нашите сеќавања.
Да разгледаме еден пример со еден студент, без да навлегуваме во
етичките норми. Пред испит студентот-временски патник може да забележи, на пример, дека испитот нема да го положи, или, на пример, дека
ќе го положи, но со помала оценка од очекуваната. Затоа, тој може повеќе да учи и со тоа да постигне подобри резултати. Со тоа што тој учел
повеќе, всушност си креира нова (прва) верзија, односно алтернатива.
Но, ако повторно најде нешто што не му одговара може да креира втора
верзија, односно алтернатива, итн. Меѓутоа, студентот нема да може да
ги заобиколи таканаречените судбински настани.
Ќе наведеме и други покарактеристични примери на паралелни
светови. Според Макс Логан – дете гениј како го третираат, [5], експериментите со енормно високи енергии што се прават во ЦЕРН (Швајцарија) ние сме префрлени во некој близок паралелен свет. Друг еден интересен пример, кој може да се смета како шпекулативен, е следниот.
Се сретнуваат информации дека кон крајот на Втората светска војна, за
време на истоварувањето на сојузничките војски во Нормандија во јуни
1944 година, сојзниците ,,добиле помош од непознат извор“. Со тоа е
дојдено до пресврт на текот на војната, така што сојузничките војски излегуваат победници. Без наведената помош, тие сметаат дека Војната би
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завршила многу подоцна и со победа на Германија. Значи, од 1944 година настаните течат како што ги знаеме, а Германија ја има добиено војната во некој од паралелните светови. Од разбирливи причини, овде нема да го коментираме привлекувањето меѓу овие два паралелни светови.
Да го споменеме и тоа дека постојат извори кои тврдат дека Никола Тесла не починал од природна смрт, туку дека таа била предизвикана
со цел да се одземат неговите скици од истражувањата. Веќе спомнавме
дека Н. Тесла учествувал во планирањето на експериментот Филаделфија. Подоцна, случајно или не, кон крајот на Втората светска војна
Германија поседувала таканаречени антигравитациони летала и временска машина наречени ,,Ѕвоно“ (Die Glocke) [6, 9, 10].
На крајот, да резимираме. Патувањето во времето е сосема можно
но за тоа потребно е да се поседува т.н. антигравитациона машина. Се
смета дека во Област 51 во САД веќе 5 децении им се познати такви
антигравитациони летала. Со обзир дека експеримент од типот на
временска машина може да е изведен уште во 1943 година, голема е
веројатноста дека такви машини постојат и денес. Од друга страна
самата временска машина прави лоши деформации на простор-времето,
а последиците не ни се познати. Тоа би можело да се спореди како
вештачки да се прават големи бранови на морската површина. Но тоа
секако може да предизвика несакани цунами. Имено после многу
години од двата експеримента на бродот ,,Eldridge“, простор-времето на
бродот сеуште не е стабилизирано.
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OБОПШТУВАЊЕ НА ПОИМОТ ФУНКЦИЈА:
ВОВЕД ВО ДИСТРИБУЦИИ
Катeрина Хаџи-Велкова Санева 1
Сања Атанасова 1
1. КАКО ПОИМОТ ФУНКЦИЈА СЕ МЕНУВАЛ НИЗ
ГОДИНИТЕ?
Поимот функција е еден од најфундаменталните математички поими кој интензивно се менувал и развивал низ годините. Ако се вратиме многу години наназад, можеме да кажеме дека броењето претставува
коресподенција помеѓу множество од дадени предмети и множеството
природни броеви, или дека четирите основни аритметички операции со
броеви се функции од две променливи. Ако пак погледнеме во
вавилонската математика, ќе ги најдеме таблиците на квадратите,
третите степени и реципрочните вредности на природните броеви.
Овие таблици од денешен аспект дефинираат функции од ℕ во ℝ, но сепак не постои индикација дека Вавилонците барале каква било врска
помеѓу броевите и нивните квадрати или трети степени, туку едноставно ги запишувале своите наоди. Исто така, познато е дека Птоломеј ги
пресметувал должините на тетивите во круг, што од денешен аспект би
значело дека тој пресметувал тригонометриски функции. Но, како што
заклучува и шкотскиот математичар Бел, препознавањето на функции
во броењето, во таблиците на Вавилонците или во пресметките на Птоломеј е резултат на тоа што денешните математичари ги гледаат нивните резултати со „современи очи“.
Појавата на функцијата како посебен поим и објект за проучување
и истражување датира од крајот на XVII век како резултат на развојот
на аналитичката геометрија и математичката анализа. Првите навестувања можат да се најдат во истражувањата на движењата на италијанскиот научник Галилеј (1564 − 1642) кој почнал да ја разбира зависноста на една величина од друга, на пример, заклучувајќи дека „Времињата на движење по коси рамнини со иста висина, но со различен
наклон, се однесуваат како нивните наклони“. Во речиси исто време,
францускиот математичар, физичар и филозоф Декарт (1596 − 1650)
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воведувајќи ја алгебрата во геометријата во неговата прочуена книга
„Геометрија“ (1637 година), јасно посочил дека равенка со две променливи, која геометриски е претставена со крива, укажува на зависност
помеѓу променливите величини.
1.1. ПРВАТА УПОТРЕБА И ДЕФИНИЦИЈА НА
ТЕРМИНОТ „ФУНКЦИЈА“
Раната употреба на терминот „функција“ инкорпорира некои од
идеите на современото разбирање за функција, но на многу порестриктивен начин.
Терминот „функција“, што на латински значи „извршување“, почнал да се користи во меѓусебните интеракции помеѓу Лајбниц и Јохан
Бернули кон крајот на XVII век. Во 1673 година, Лајбниц го вовел овој
поим за да означи величина која варира (се менува) од точка во точка
од крива дадена со равенка, како што е должината на субтангента или
субнормала, а веќе во 1714 година тој го користи терминот „функција“
за да означи величина што зависи од променлива. Но, сепак овој нов
термин не се појавил во математичкиот лексикон објавен во 1716 година. Две години подоцна, во 1718 година, Бернули објавил труд во кој
е дадена првата дефиниција за функција од променлива: „величина што
на некој начин е составена од таа променлива и константи“.
Ојлер (1707 − 1793), поранешен студент на Јохан Бернули, подоцна ја изменил дефиницијата на Бернули употребувајќи го терминот
„аналитички израз“ наместо „величина“, односно „функција од променливи величини е аналитички израз составен на кој било начин од
променливи величини и броеви или константни величини“. Иако Ојлер
не дал дефиниција за аналитички израз, се претпоставува дека тој
мислел на изрази формирани со вообичаените операции: собирање,
множење, степенување, коренување, итн. Во 1734 година Ојлер го вовел и записот за функција, 𝑦 = 𝑓𝑓(𝑥) кој се користи и денес.
Но, дефинирањето и сфаќањето на функцијата како аналитички
израз довело до многу неконзистентности. На пример, иста функција
може да се претстави со различни аналитички изрази. Исто така, ваквото сфаќање на функцијата ги ограничува класите на функции што можат да се разгледуваат. Свесен за овој проблем, во 1755 година Ојлер
дал подобра дефиниција: „Ако некоја величина толку зависи од други
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величини така што нивните промени предизвикуваат промена и на првата величина, тогаш првата величина се нарекува функција од вторите“. Иако оваа поширока дефиниција претставувала огромен напредок,
сепак не предизвикала големо влијание во тоа време и идентификацијата на функциите со аналитички изрази ќе остане непроменета до крајот
на XVIII век. Но, во текот на XIX век, дефиницијата за функција била
подложена на последователни проширувања и појаснувања кои длабоко
ја промениле природата и значењето на функциите.
1.2. ДОБЛИЖУВАЊЕ ДО СОВРЕМЕНОТО
РАЗБИРАЊЕ НА ФУНКЦИИТЕ
Важен придонес во еволуцијата на поимот за функција имал
Фурjе кој во 1807 година решавајќи ја равенката за ширење на топлина
покажал дека некои функции можат да се развијат во тригонометриски
ред, кој денес го нарекуваме Фурјеов ред. Работата на Фурје не била
веднаш прифатена од водечките математичари во тоа време сè до 1829
година кога Дирихле ги формулира доволните услови за да една функција може да се развие во Фурјеов ред при што прави разлика помеѓу
функцијата и нејзината аналитичка репрезентација. Дирихле во 1837 година дал и дефиниција со која функциите ги оддалечил од аналитичките изрази, сметајќи ја функцијата како произволна кореспонденција помеѓу две променливи која на секоја вредност на независната променлива ѝ придружува единствена вредност на зависната променлива.
Но, поради барањата кои произлегле од ригорозниот развој на анализата и на геометријата, како и пронаоѓањето на Канторовото множество, поимот за функција продолжил да се усовршува сè до денешниот
поопшт поим за функција како еднозначно пресликување од едно множество во друго. Повеќе детали за историјата на менување на поимот
функција можат да се најдат во [4, 7].
2. ДИРАКОВА ДЕЛТА „ФУНКЦИЈА“
Во првата половина на минатиот век се појавиле нови проблеми и
предизвици во физиката и инженерството преку кои математичарите
согледале дека функциите не се доволни за да се опишат и моделираат
сите физички процеси и појави.
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Англискиот физичар Дирак (1902 − 1984) работејќи во областа
квантна механика бил соочен со потребата да ја моделира густината на
идеален точкаст полнеж. Притоа, тој дефинирал „функција“ која секаде
е нула освен во нулата и чиј интеграл над целата реална оска е 1. Kако
непрекината верзија на дискретната Кронекерова делта функција,
𝛿𝛿(𝑖𝑖, 𝑗𝑗) = 𝛿𝛿𝑖𝑗 = �

1,
0,

𝑖𝑖 = 𝑗𝑗
,
𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗

𝑖𝑖, 𝑗𝑗 ∈ ℤ,

ја нарекол δ „функција“ (Слика 1), т.е.
+∞, 𝑥 = 0
𝛿𝛿(𝑥) = �
0,
𝑥≠0

∞

и

� 𝛿𝛿(𝑥)𝑑𝑥 = 1.

−∞

Подоцна во негова чест оваа „функција“ е наречена Диракова, [2]. Теоретските физичари и инженерите почнале интензивно да ја користат
Дираковата „функција“ и нејзините изводи во своите пресметки.

Слика 1. Диракова делта „функција“

И покрај нејзиното име, 𝛿𝛿(𝑥) не е функција во класична смисла
бидејќи од првото равенство следува дека интегралот е нула (согласно
Лебеговата интегрална теорија), што пак противречи на второто равенство. Математичарите биле соочени пред предизвикот да најдат начин
правилно да ја дефинираат делта „функцијата“ со цел да ги формализираат и потврдат пресметките на теоретските физичари.
Свесен за овој проблем, Дирак предложил оваа „функција“ да се
дефинира како граница на низа чии членови се функции со „висок
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скок“ околу нулата, таканаречена делта низа. На пример, низата од
𝑛 −𝑛2 𝑥 2
Гаусови функции 𝛿𝛿𝑛 (𝑥) =
𝑒
, 𝑛 ∈ ℕ, претставени на Слика 2 е
√𝜋

делта низа. За овие функции важи:

+∞, 𝑥 = 0
= 𝛿𝛿(𝑥) и
lim𝑛→∞ 𝛿𝛿𝑛 (𝑥) = �
0,
𝑥≠0

∞

� 𝛿𝛿𝑛 (𝑥)𝑑𝑥 = 1, ∀𝑛 ∈ ℕ.

−∞

Слика 2. Гаусови функции

Притоа, се покажува дека за произволна „добра“ функција 𝜑 важи:
∞

∞

� 𝛿𝛿(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥 = lim𝑛→∞ � 𝛿𝛿𝑛 (𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥 = 𝜑(0).

−∞

−∞

Значи за да правилно математички се дефинира делта „функцијата“, се разгледува како таа делува на друга доволно „добра“ функција
кога ќе се интегрира нивниот производ. За доволно „добра“ функција,
се зема глатка функција (бесконечно диференцијабилна функција на
која сите изводи ѝ се непрекинати) со компактен носач. Понатаму оваа
функција ќе ја викаме тест функција. Множеството од сите вакви
функции 𝐶0∞ (ℝ), со стандардните операции собирање на функции и
множење со скалар, претставува векторски простор кој се означува со
𝒟(ℝ) и се нарекува простор од тест функции.
Сега, Дираковата делта „функција“ ја разгледуваме како линеарно
непрекинато пресликување од 𝒟(ℝ) во множеството реални броеви ℝ
или множеството комплексни броеви ℂ, т.е. како линеарен непрекинат
функционал дефиниран со 𝛿𝛿(𝜑) = 𝜑(0), за секој 𝜑 ∈ 𝒟(ℝ). Оваа идеја
е основа за дефинирање на обопштените функции, т.е. дистрибуциите.
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3. ДЕФИНИРАЊЕ НА ДИСТРИБУЦИИ
Како што веќе спомнавме при дефинирањето на Дираковата делта
„функција“ како дистрибуција, дистрибуциите претставуваат функционали над просторот од тест функции 𝒟(ℝ) кои поседуваат две клучни
својства. Првото својство е линеарност, функционалот 𝑓𝑓 велиме дека е
линеарен, ако за кои било тест функции 𝜑1 , 𝜑2 ∈ 𝒟(ℝ) важи:
𝑓𝑓(𝑎𝜑1 + 𝑏𝜑2 ) = 𝑎𝑓𝑓(𝜑1 ) + 𝑏𝑓𝑓(𝜑2 ),

𝑎, 𝑏 ∈ ℂ.

Второто својство е непрекинатост. Функционалот 𝑓𝑓 велиме дека е
непрекинат, ако 𝑓𝑓(𝜑𝑛 ) → 0, 𝑛 → ∞, за секоја низа од тест функции
{𝜑𝑛 }∞
𝑛=1 за која 𝜑𝑛 → 0 во 𝒟(ℝ) кога 𝑛 → ∞.
Просторот од сите линеарни и непрекинати функционали над
просторот од тест функции 𝒟(ℝ) се вика простор од дистрибуции и се
означува со 𝒟′(ℝ). Најчесто делувањето на дистрибуцијата 𝑓𝑓 ∈ 𝒟′(ℝ)
на тест функцијата 𝜑 ∈ 𝒟(ℝ), наместо со 𝑓𝑓(𝜑), се означува со 〈𝑓𝑓, 𝜑〉.
Ако 𝑓𝑓 е локално интеграбилна функција, тогаш се покажува дека
∞
со интегралот ∫−∞ 𝑓𝑓(𝑥)φ(𝑥)𝑑𝑥 , каде што 𝜑 ∈ 𝒟(ℝ), се дефинира линеарен и непрекинат функционал над 𝒟(ℝ), т.е. дистрибуција која се
означува со 𝑇𝑇𝑓 или само со 𝑓𝑓, т.е.
∞

〈𝑓𝑓, φ〉 = � 𝑓𝑓(𝑥)φ(𝑥)𝑑𝑥.

(1)

−∞

Дистрибуциите дефинирани со (1) се нарекуваат регуларни дистрибуции. Значи секоја локално интеграбилна функција е регуларна дистрибуција. Дистрибуциите во 𝒟′(ℝ) кои не се регуларни се викаат сингуларни, [1]. Една таква дистрибуција е делта дистрибуцијата, иако често
пати неформално се пишува
∞

� 𝛿𝛿(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥 = 𝜑(0).

−∞

Пример 1. Ќе покажеме дека Дираковата 𝛿𝛿 дистрибуција дефинирана
со 𝛿𝛿(𝜑) = 𝜑(0), за секој 𝜑 ∈ 𝒟(ℝ) не е регуларна дистрибуција. Нека го
претпоставиме спротивното, т.е. претпоставуваме дека постои локално
интеграбилна функција која ја означуваме со 𝛿𝛿(𝑥) така што важи:
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∞

𝜑(0) = � 𝛿𝛿(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥 , 𝜑 ∈ 𝒟(ℝ).
−∞

Нека за 𝜑 ја земаме функцијата 𝜑𝜀 дефинирана на следниов начин:
0,
𝜑𝜀 (𝑥) = �
𝜀2
exp 2
,
𝑥 − 𝜀2
1

|𝑥| ≥ 𝜀

|𝑥| < 𝜀

, 𝜀 > 0.

Бидејќи 𝜑𝜀 (0) = и |𝜑𝜀 (𝑥)| ≤ 1, за секој 𝑥 ∈ ℝ, добиваме:
𝑒

1
𝜀2
=�
𝛿𝛿(𝑥)exp 2
𝑑𝑥 ≤ �
𝛿𝛿(𝑥)𝑑𝑥.
𝑒
𝑥 − 𝜀2
|𝑥|<𝜀
|𝑥|<𝜀

Поради апсолутната непрекинатост на последниот интеграл, следува дека тој тежи кон 0 кога 𝜀 → 0. Со тоа се добива контрадикција, па
следува дека 𝛿𝛿 не е регуларна дистрибуција.
Повеќе примери за регуларни и сингуларни дистрибуции можат
да се најдат во [1, 6].
4. ПОЧЕТОЦИ И РАЗВОЈ НА ТЕОРИЈАТА НА ДИСТРИБУЦИИ
Пред да дадеме краток осврт на некои операции со дистрибуции,
интересно е да се спомене дека оваа област е релативно млада и нејзината експанзија започнува кон крајот на XIX и почетокот на XX век
кога во електрониката и инженерството интензивно биле проучувани
интегралните трансформации и конволуциите, [3, 5, 8]. Голем придонес
во развојот на оваа теорија дал британскиот инженер и математичар Хевисајд кој во 1893 година нашол решенија на многу проблеми во интегралното сметање преку користење симболи. Тој прв го воведува и делта
импулсот (единечен импулс), многу години пред Дирак да ја воведе
делта „функцијата“ во 1926 година.
Голем удел во развојот на теоријата на дистрибуции има и Собољев. Тој го вовел просторот 𝐻 𝑚 , 𝑚 ∈ ℕ, кој денес се нарекува простор
на Собољев и има голема примена во проучувањето на хиперболичните
парцијални диференцијални равенки од втор ред. Овој простор ги содржи оние 𝐿2 функции чии изводи, во слаба смисла на дистрибуции, припаѓаат во 𝐿2 . Тие не мора да се непрекинати и се диференцијабилни во
смисла на дистрибуции.
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Ќе ја споменеме и работата на Бошер кој во последното поглавје
од својата книга за Фурјеови интеграли (1932 год.) воведува таканаречени „формални“ функции кои денес се познати како темперирани дистрибуции.
Познатата теорија за дистрибуции на Шварц е развиена во средината на минатиот век и е базирана на теоријата на дуалност кај тополошките векторски простори. И самиот Шварц тврди дека развојот на
оваа теорија бил овозможен од претходните резултати и концепти кои
биле развиени од Адамар, Андре Веил, Фредерик Рис и други математичари. Во 1950 година Шварц добил Филдсов медал за неговата работа
во теоријата на дистрибуции.
4.1. ПРИОДИ КОН ТЕОРИЈАТА НА ДИСТРИБУЦИИ
Пристапот на Шварц или функционалниот пристап е оној кој е
опишан во поглавјето 3 од овој труд и кој е базиран на резултати од
функционална анализа. Тој е еден од најпопуларните и директни методи за проучување на обопштените функции. Операциите со функции
како што се диференцирање и Фурјеова трансформација може да се
прошират на дистрибуции прво со нивно запишување преку „јазикот“
на функционали, а потоа истите да се искористат за дефинирање на соодветните операции за дистрибуции.
Постојат и други приоди кон оваа теорија, [3], меѓу кои е и
пристапот преку низи. Овој пристап се заснова на оригиналната идеја
на Дирак за дефинирање на делта „функцијата“ како гранична вредност
на низа од обични функции. Проширувањето на оваа теорија на повеќедимензионален случај преку овој пристап е потежок отколку при функционалниот пристап.
Познат е и пристапот на Бремерман при кој обопштените функции
од реални променливи се разгледуваат како гранични вредности од
аналитички функции на реалната оска. Идејата за овој пристап датира
од проучувањето на Фурjеовата трансформација на комплексна рамнина со цел дефинирање на Фурjеова трансформација од полиноми.
Пристапот на Микусински се базира на идеи од апстрактна алгебра: се формира комутативен прстен од функции кои имаат носач на полубесконечна оска преку дефинирање на операциите собирање и множење како обично собирање и конволуција на функции, соодветно.
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Овој прстен може да се прошири до поле со помош на Дираковата делта
„функција“.
5. ЗА НЕКОИ ОПЕРАЦИИ СО ДИСТРИБУЦИИ
Oперациитe во просторот 𝒟′(ℝ) ги делиме на регуларни (операции
дефинирани над целиот простор 𝒟′(ℝ)) и нерегуларни (операции дефинирани само над одредено подмножество од 𝒟′(ℝ)).
Нека 𝑓𝑓 е локално интеграбилна функција и 𝜑 ∈ 𝒟(ℝ). Ако во
∞
интегралот ∫−∞ 𝑓𝑓(𝑎𝑦 + 𝑏)𝜑(𝑦)𝑑𝑦, 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑎 ≠ 0, направиме смена на
променливата, 𝑥 = 𝑎𝑦 + 𝑏, се добива равенството
∞

∞

−∞

−∞

1
𝑥−𝑏
� 𝑓𝑓(𝑎𝑦 + 𝑏)𝜑(𝑦)𝑑𝑦 =
� 𝑓𝑓(𝑥)𝜑 �
� 𝑑𝑥 .
|𝑎|
𝑎
𝑥−𝑏

Бидејќи пресликувањето 𝜑(𝑦) ↦ 𝜑 �

𝑎

� е непрекинато пресли-

кување од 𝒟(ℝ) во 𝒟(ℝ), следува дека 𝑓𝑓(𝑎𝑦 + 𝑏) ∈ 𝒟′(ℝ). Поради тоа,
дистрибуцијата 𝑓𝑓(𝑎𝑦 + 𝑏) ∈ 𝒟′(ℝ), 𝑎, 𝑏 ∈ ℝ, 𝑎 ≠ 0, се дефинира со
〈𝑓𝑓(𝑎𝑦 + 𝑏), 𝜑(𝑦)〉: = 〈𝑓𝑓(𝑥),

1
|𝑎|

𝑥−𝑏

𝜑�

𝑎

�〉 , 𝜑 ∈ 𝒟(ℝ).

(2)

Ако во (2) земеме 𝑎 = 1 и 𝑏 = −ℎ, ℎ ∈ ℝ, тогаш се добива дефиницијата на транслација:
〈𝑓𝑓(𝑦 − ℎ), 𝜑(𝑦)〉: = 〈𝑓𝑓(𝑥), 𝜑(𝑥 + ℎ)〉.

Ако пак, 𝑎 = −1 и 𝑏 = 0 во (2), се дефинира транспозиција:
〈𝑓𝑓(−𝑦), 𝜑(𝑦)〉: = 〈𝑓𝑓(𝑥), 𝜑(−𝑥)〉.

Ако 𝑎 ≠ 0 и 𝑏 = 0, тогаш со изразот (2) е дефинирана операцијата
множење на независната променливата со ненулта константа (хомотетија):
〈𝑓𝑓(𝑎𝑦), 𝜑(𝑦)〉: = 〈𝑓𝑓(𝑥),

1
𝑥
𝜑 � �〉.
|𝑎|
𝑎

Нека 𝑓𝑓 ∈ 𝒟′(ℝ) и 𝑥0 е фиксна точка од ℝ. Тогаш 𝑦 = 𝜀𝑥 + 𝑥0 ,
𝜀 ∈ ℝ, е трансформација на просторот ℝ. Ако постои константа 𝐶 таква
што за секое 𝜑 ∈ 𝒟(ℝ) важи:
lim〈𝑓𝑓(𝑥0 + 𝜀𝑥), 𝜑(𝑥)〉 = 〈𝐶, 𝜑〉,

𝜀→0
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тогаш велиме дека дистрибуцијата 𝑓𝑓(𝑥) има вредност во точката
𝑥 = 𝑥0 која изнесува 𝐶. Одредувањето на вредност на дистрибуција во
точка не е регуларна операција, бидејќи не може да се примени на
секоја дистрибуција. Така на пример, не постои вредност на дистрибуцијата 𝛿𝛿(𝑥) во точката 𝑥0 = 0, што следува од равенството
𝑥
1
1
〈𝛿𝛿(𝑥), 𝜑 � �)〉 = 𝜑(0) .
𝜀
𝑎
𝜀

Исто така, регуларната дистрибуција дефинирана со Хевисајдовата
функција
1,
𝐻(𝑥) = �
0,

𝑥≥0
𝑥<0

(3)

нема вредност во точката 𝑥0 = 0 (Слика 3).
6. ИЗВОД НА ДИСТРИБУЦИЈА

Постојат локално интеграбилни функции за кои не постои извод
во одредени точки, дури постојат и функции кои се непрекинати секаде,
а кои никаде немаат извод. Од друга страна, како што ќе биде покажано, за дистрибуциите постојат сите изводи и тие изводи се повторно
дистрибуции.
Нека 𝑓𝑓 е локално интеграбилна функција со непрекинат прв извод
𝑓𝑓′. Тогаш таа и нејзиниот извод дефинираат дистрибуции, т.е. 𝑓𝑓, 𝑓𝑓′ ∈
𝒟′(ℝ). Од тоа што 𝜑 ∈ 𝒟(ℝ) има компактен носач следува дека
lim𝑥→+∞ 𝜑(𝑥) = 0 и lim𝑥→−∞ 𝜑(𝑥) = 0. Ако ги искористиме овие
равенства и парцијална интеграција добивамe:
∞

∞

〈𝑓𝑓′(𝑥), 𝜑(𝑥)〉 = � 𝑓𝑓′(𝑥)𝜑(𝑥)𝑑𝑥 = − � 𝑓𝑓(𝑥)𝜑′ (𝑥)𝑑𝑥 = −〈𝑓𝑓(𝑥), 𝜑′ (𝑥)〉.
−∞

−∞

Бидејќи 𝜑 ∈ 𝒟(ℝ) следува 𝜑′ ∈ 𝒟′(ℝ). Аналогно се покажува дека со
〈𝑓𝑓 (𝑖) (𝑥), 𝜑(𝑥)〉: = (−1)𝑖 〈𝑓𝑓(𝑥), 𝜑 (𝑖) (𝑥)〉,

𝑖𝑖 ∈ ℕ0

е дефинирано пресликување од 𝒟′(ℝ) во 𝒟′(ℝ), односно секоја дистрибуција од 𝒟′(ℝ) ги има сите изводи (секоја дистрибуција е бесконечно
диференцијабилна). Оваа операција се нарекува диференцирање на дистрибуции. Се покажува дека диференцирањето е непрекинато пресли100
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кување од 𝒟′(ℝ) во 𝒟′(ℝ) во однос на слабата (соодветно јаката)
топологија во 𝒟′(ℝ), [6]. Ова својство на дистрибуциите има огромна
примена при решавање парцијални диференцијални равенки (ПДР),
бидејќи, под одредени услови, ако постои граница на низа од решенија
во 𝒟′(ℝ) на дадена ПДР, таа граница е исто така решение на ПДР. Ако
ова својство на дистрибуциите се примени на редови, може да се
заклучи дека редот кој е извод член по член на некој конвергентен ред и
самиот конвергира. Во случај на класичен извод, членовите на редот
треба да исполнуваат многу построги услови за да може редот да се
диференцира член по член. Повеќе детали за оваа примена на дистрибуциите можат да се најдат во [1, 6].
Пример 2. Едноставно се покажува дека
〈𝛿𝛿 (𝑖) (𝑥 − 𝑥0 ), 𝜑(𝑥)〉 = (−1)𝑖 𝜑(𝑖) (𝑥0 ),

каде што 𝑥0 ∈ ℝ.

𝑖𝑖 ∈ ℕ0 ,

Пример 3. Нека 𝜑 ∈ 𝒟(ℝ) и нека 𝐻(𝑥) е Хевисајдовата функција дефинирана со (3). Нејзиниот график е даден на Слика 3. Од
+∞

〈𝐻′(𝑥), 𝜑(𝑥)〉 = −〈𝐻(𝑥), 𝜑′(𝑥)〉 = − �

0

𝜑′(𝑥)𝑑𝑥 = 𝜑(0) = 〈𝛿𝛿(𝑥), 𝜑(𝑥)〉

следува дека изводот на дистрибуцијата дефинирана со Хевисајдовата
′
′
= 𝛿𝛿, каде што 𝐻дис.
е
функција 𝐻 е 𝛿𝛿 дистрибуцијата, т.е. важи 𝐻дис.
ознака за изводот на 𝐻 во смисла на дистрибуции (дистрибутивен
извод).

Слика 3. Хевисајдова функција.
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Заклучуваме дека функциите кои немаат класичен извод, како што
е Хевисајдовата функција, имаат дистрибутивен извод. Според тоа,
множеството дистрибуции е најмалото множество кое го проширува
множеството локално интеграбилни функции, и во кое секој елемент
има извод, а дистрибутивниот извод за регуларни дистрибуции се
совпаѓа со класичниот извод.
Пример 4. Нека локално интеграбилната функција 𝑓𝑓(𝑥) има непрекинат извод над отвореното множество ℝ\∪𝑘𝑗=1 {𝑥𝑗 }, каде што 𝑥𝑗 ∈ ℝ,
𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑘. Скок на функцијата 𝑓𝑓 во точката 𝑥𝑗 е вредноста
Δ𝑓𝑓𝑖 = 𝑓𝑓(𝑥𝑖+ ) − 𝑓𝑓(𝑥𝑖− ),

каде што 𝑓𝑓(𝑥𝑖+ ) = lim𝑥→𝑥𝑖+ 𝑓𝑓(𝑥) и 𝑓𝑓(𝑥𝑖− ) = lim𝑥→𝑥𝑖− 𝑓𝑓(𝑥) се соодветно

десната и левата граница на 𝑓𝑓(𝑥) во точката 𝑥𝑖 . Лесно се покажува дека
дистрибутивниот извод на функцијата 𝑓𝑓(𝑥) со прекини од прв ред
(скокови) во точките 𝑥𝑗 ∈ ℝ, 𝑗𝑗 = 1, 2, … , 𝑘, е даден со
𝑘

′ (𝑥)
𝑓𝑓дис.
= 𝑓𝑓′(𝑥) + � Δ𝑓𝑓𝑖 𝛿𝛿(𝑥 − 𝑥𝑖 ).
𝑖=1

7. ФУРЈЕОВА ТРАНСФОРМАЦИЈА НА ДИСТРИБУЦИИ
Слично како и кај изводот, се добива дека Фурјеовата трансформација 𝑓𝑓̂ на дистрибуцијата 𝑓𝑓 може да се дефинира со
∞

〈𝑓𝑓̂, 𝜑〉: = 〈𝑓𝑓, 𝜑�〉,

каде што 𝜑�(𝜔) = ∫−∞ 𝑒 −2𝜋𝑖𝜔𝑥 𝜑(𝑥)𝑑𝑥 , 𝜔 ∈ ℝ, е Фурјеова трансформа-

ција на тест функцијата 𝜑.
Просторот од тест функции кој е инваријантен во однос на Фурјеовата трансформација се нарекува Шварцов простор 𝒮(ℝ) (простор од
бесконечно диференцијабилни функции кои во бесконечност опаѓаат
побрзо од |𝑥|−𝑛 за секое 𝑛 > 0). Неговиот дуален простор е просторот
од темперирани дистрибуции 𝒮′(ℝ) и тој претставува соодветен
простор за проучување на дистрибутивната Фурјеова трансформација.
Се покажува дека 𝛿𝛿 ∈ 𝒮′(ℝ) и 𝛿𝛿� = 1, [1, 6].
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8. НЕДОСТАТОК НА ТЕОРИЈАТА НА ДИСТРИБУЦИИ
Во поглавјето 5 од овој труд видовме дека операцијата одредување вредност на дистрибуција во точка не е регуларна операција, бидејќи не може да се примени на секоја дистрибуција. Друг недостаток на
дистрибуциите е поврзан со операцијата множење на дистрибуции. За
глатка функција 𝑔 ∈ 𝐶 ∞ (ℝ), пресликувањето 𝜑 ↦ 𝑔𝜑 е непрекинато
пресликување од 𝒟(ℝ) во 𝒟(ℝ) и со него е одредено следново
придружено пресликување од 𝒟′(ℝ) во 𝒟′(ℝ):
〈𝑔(𝑥)𝑓𝑓(𝑥), 𝜑(𝑥)〉: = 〈𝑓𝑓(𝑥), 𝑔(𝑥)𝜑(𝑥)〉, 𝜑 ∈ 𝒟(ℝ)

кое е непрекинато во однос на слабата (соодветно јаката) топологија во
𝒟′(ℝ).

Пример 5. Ќе го пресметаме производот 𝑔(𝑥)𝛿𝛿(𝑥) за произволна глатка
функција 𝑔 ∈ 𝐶 ∞ (ℝ). Од тоа што
〈𝑔(𝑥)𝛿𝛿(𝑥), 𝜑(𝑥)〉 = 〈𝛿𝛿(𝑥), 𝑔(𝑥)𝜑(𝑥)〉 = 𝑔(0)𝜑(0)

следува дека 𝑔(𝑥)𝛿𝛿(𝑥) = 𝑔(0)𝛿𝛿(𝑥). Ако 𝑔(𝑥) = 𝑥, добиваме 𝑥𝛿𝛿(𝑥) = 0.

Но, ако функцијата 𝑔 има прекин во некоја точка, тогаш производот 𝑔(𝑥)𝑓𝑓(𝑥) не е дефиниран. Не е дефиниран и производот 𝛿𝛿 2 (𝑥),
[1, 6]. Денес постојат многу теории кои го решаваат овој недостаток
околу неможноста за множење на две произволни дистрибуции.
9. ЗАКЛУЧОК
Поради големиот број корисни својства, дистрибуциите денес
имаат огромна примена, пред сè во решавањето на парцијални диференцијални равенки за кои не постојат класични решенија, или, пак, за кои
е полесно да се утврди постоење на дистрибутивни решенија, како и во
физиката и инженерството каде многу проблеми природно доведуваат
до диференцијални равенки чии решенија или почетни услови се дистрибуции, како што е Дираковата дистрибуција и нејзините изводи.
Теоријата на дистрибуции брзо се развива во последните децении, и
поради големиот број отворени проблеми претставува предизвик за
многу истражувачи и научници.
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БИНАРНИ КВАДРАТНИ ФОРМИ
Адмир Хусеини 1
1 ВОВЕД
Во овој труд ќе презентираме неколку теореми во врска со бинарните квадратни форми. Направен е избор на резултати, критериуми за
еквиваленција помеѓу две форми и нивна редукција на минимални форми. Доказите се елементарни и се засноваат врз основни факти за групи
на матрици.
Со добиените резултати ќе може да се даде одговор на прашањето
за претставување на простите броеви преку бинарни квадратни форми.
Со дадени целобројни коефициенти 𝑎, 𝑏, 𝑐 и непознати 𝑥, 𝑦 може да се
дефинира квадратната форма 𝑞(𝑥, 𝑦). Ако 𝑝 е прост број, тогаш се
𝑥
бараат сите парови �𝑦� ∈ ℤ2 , кои ја задоволуваат равенката
𝑝 = 𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦 2
Ова е интересен проблем на класичната теорија на броеви, којшто
добива дефинитивно решение со оваа теорија.
Иако квадратните форми се предмет на разгледување на класичната теорија на броеви, денес тие наоѓаат примена во криптографијата.
Еден од најпопуларните алгоритми во полето на криптографија, RSA
алгоритмот за енкриптирање со јавни клучеви гарантира сигурност на
енкриптираните податоци поради фактот дека факторизирањето на
даден цел број како производ на прости броеви е тежок проблем. Некои
од најефикасните алгоритми за наоѓање на прости делители на даден
цел број или доказ дека дадениот број е прост, се засноваат на теоремите и методите на претставување на даден број преку бинарна квадратна
форма, [2].
Целта на овој труд е да се даде елементарeн приказ на бинарните
квадратни форми преку решавање на класичниот проблем на претставување на прост број како сума на квадрати или преку квадратна форма. Некои од класичните проблеми од теоријата на броеви кои се релевантни за нас се:
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Проблем 1. Најдете ги сите претставувања на природниот број 𝑛
како сума на два квадрати, каде 𝑥, 𝑦 се цели броеви
𝑛 = 𝑥2 + 𝑦2
Квадратните форми кои може да се запишат како
𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 + 𝑘 ∙ 𝑦 2 каде 𝑘 e даден цел број се нарекуваат основни
форми.
Проблем 2. Кои прости броеви 𝑝 може да се претстават со
основни форми: 𝑝 = 𝑥 2 + 2𝑦 2 , 𝑝 = 𝑥 2 + 3𝑦 2 , 𝑝 = 𝑥 2 + 5𝑦 2 .
Во теоријата за редукција на бинарни квадратни форми, овие
проблеми се ставени во поширок контекст. Поединечните решенија се
добиваат како специјални случаи на општите резултати, од кои може да
се конструираат и конкретни алгоритми.
2 ИСТОРИСКИ ЗАБЕЛЕШКИ
Иако проблемот на претставување на даден прост број како сума
на два квадрати се древни, тие се познати по името на францускиот
математичар Пијер Ферма (Pierre Fermat, 1607 - 1665). Тој бил кралски
советник во Парламентот на Тулуз, позиција која во денешни услови
може да се опише како висок службеник во државната администрација.
Очигледно, професијата на Ферма му го обезбедила слободното време
потребно за да се занимава со математика. Иако не бил професионален
математичар, неговите придонеси кон математиката се значајни.
Неговиот стил на работа бил бавен, писмата кои ги содржат сите
неговите важни резултати од теријата на броеви се лаконски и суви.
Поголемиот дел од нив биле упатени на математичарот Мерсен. Ферма
никогаш не ги запишувал доказите на својствата и теоремите, само
еднаш го има опишано својот метод на докажување. Поради ова е
тешко да се одреди што Ферма навистина докажал и кои тврдења биле
претпоставки врз основа на делумни резултати или нумерички
пресметувања. Се покажало дека голем дел од неговите тврдења не
може да се докажат лесно, дури и првокласни математичари како Ојлер,
имале големи тешкотии со нив. Некои од познатите тврдења на Ферма
поврзани со квадратните форми се:
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Сума на два квадрати. Секој прост број 𝑝 од облик 𝑝 = 4𝑛 + 1,
каде што 𝑛 ∈ ℕ може да се запише како сума на два квадрати 𝑝 = 𝑥 2 +
𝑦 2 , каде што 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ.
Извадок од писмо до Паскал во 1654:
Секој прост број 𝑝 од облик 𝑝 = 3𝑛 + 1, каде што 𝑛 ∈ ℕ може да
се запише како 𝑝 = 𝑥 2 + 3𝑦 2 , каде 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ.
Секој прост број 𝑝 од облик 𝑝 = 8𝑛 + 1 или 𝑝 = 8𝑛 + 3, каде што
𝑛 ∈ ℕ може да се запише како 𝑝 = 𝑥 2 + 2𝑦 2 , каде што 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ.
Францускиот математичар Жозеф Луи Лагранж (Joseph Louis
Lagrange, 1736 – 1813) бил првиот кој дал докази за повеќе својства на
Ферма. Голем број на техниките кои ги развил за оваа цел биле негови
оригинални откритија. Неговиот најважен труд од теоријата на броеви,
кој е релевантен за нас е „Истражувања по аритметика“ (Recherches
d'arithmеtique) објавен во 1773 година [3].
Во оваа дело го имаме првото систематско и кохерентно
развивање на комплетната аритметичка теорија на бинарните квадратни
форми која оди многу подалеку од индивидуалните проблеми на Ферма
и Ојлер. Од општата теорија тој меѓу другото, ги дедуцирал и теоремите на Ферма за претставување на простите броеви во форма 𝑥 2 + 2𝑦 2 и
𝑥 2 + 3𝑦 2 .
На сликата прикажана подолу може да се види во оригинал
секцијата каде што го решава проблемот на пресметување на новите
коефициенти на квадратната форма после линеарна трансформација на
коефициентите.
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Слика 1. Слика од страницата 91 на книгата
„Истражувања по аритметика“ на Лагранж, [3].
Неговите трудови се напишани во „модерен“ математички стил.
Тие се многу читливи, па дури и претставуваат пример за јасна и добро
организирана презентација. Лагранж ја развива теоријата на бинарни
квадратни форми во речиси истата форма како што ќе биде
презентирана во овој труд. За илустрација да дадеме превод од извадок
од првата страница на неговиот труд „Истражувања по аритметика“
објавен во 1773:
Овие истражувања се однесуваат на броевите кои
може да се напишат во формата
𝐵𝑡 2 + 𝐶𝑡𝑢 + 𝐷𝑢2
каде 𝐵, 𝐶, 𝐷 се цели броеви и 𝑡, 𝑢 се исто така цели
броеви, но променливи.
Јас ќе ги определам оние форми кои претставуваат
броеви чии делители можат да бидат претставени на
ист начин. Подоцна ќе дадам техника која ни дозволува
да се намалат овие форми на нивниот најмал број. Ова
ќе не доведе до табела за практична употреба: Ќе
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покажам како да се користи оваа табела во
истражувањето на делители на даден број.
Конечно ќе дадам докази за неколку теореми за
прости броеви од формата 𝐵𝑡 2 + 𝐶𝑡𝑢 + 𝐷𝑢2 ; некои од
овие теореми се познати, но без доказ, а други се сосема
нови.
3 БИНАРНИ КВАДРАТНИ ФОРМИ
Функцијата 𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦 2 каде што 𝑥, 𝑦 се
целобројни променливи, 𝑎, 𝑏, 𝑐 се цели броеви се вика бинарна
целобројна квадратна форма и се запишува како
𝑞 = (𝑎, 𝑏, 𝑐).
Ако за даден цел број n равенката
𝑛 = 𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦 2
има целобројнo решениe (𝑥, 𝑦), тогаш ќе велиме дека (𝑥, 𝑦) го
претставува бројот 𝑛 преку 𝑞.
Многу проблеми поврзани со теоријата на квадратни форми се
упростуваат, кога ќе се примети дека секоја целобројна форма може да
се претстави преку симетрична 2 × 2 матрица со цели елементи (т.е.
матрица во ℤ2×2 ).
За дадена целобројна форма 𝑞 = (𝑎, 𝑏, 𝑐), матрицата 𝑀(𝑞) на 𝑞 се
дефинира преку
𝑎 𝑏�2
𝑀(𝑞) = �
�
𝑏�
𝑐
2
и квадратната форма може да се претстави како
𝑎 𝑏�2 𝑥
𝑞(𝑥, 𝑦) = (𝑥, 𝑦) �
� �𝑦 �
𝑏�
𝑐
2
или во пократка форма
𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑣 𝑇 𝑀𝑣,
каде што 𝑣 𝑇 ∈ (ℤ2 )∗ го претставува транспонираниот вектор на 𝑣 =
𝑥
�𝑦� ∈ ℤ2 , додека со (ℤ2 )∗ се означува дуалниот векторски простор на
ℤ2 .
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Детерминантата на матрицата 𝑀(𝑞) помножена со −4 го дава Δ(𝑞)
Δ(𝑞) = −4 det�𝑀(𝑞)� = 𝑏 2 − 4𝑎𝑐

и се нарекува дискриминанта на 𝑞 којашто игра важна улога во
класификацијата на квадратните форми. Првата груба класификација на
формите е според вредностите, кои можат да ги добијат.
Формата 𝑞 се нарекува позитивно односно негативно дефинитна
𝑥
ако за секој вектор �𝑦� ∈ ℤ2 ∖ (0,0) вредноста на 𝑞(𝑥, 𝑦) е позитивна
односно негативна. Формата 𝑞 се нарекува индефинитна ако постојат
𝑥
вектори �𝑦� ∈ ℤ2 за кои 𝑞(𝑥, 𝑦) добива позитивни вредности и вектори
𝑥
�𝑦� ∈ ℤ2 за кои 𝑞(𝑥, 𝑦) добива негативни вредности.

Формата 𝑞 е позитивно односно негативно дефинитна ако и само
ако важи Δ(𝑞) < 0 и 𝑎 > 0 односно Δ(𝑞) < 0 и 𝑎 < 0. Формата 𝑞 е
индефинитна ако и само ако важи Δ(𝑞) ≥ 0.
Се гледа дека критериумот за дефинитност на квадратна форма е
многу сличен со аналогниот критериум за квадратни равенки. Оваа
сличност не е случајна, бидејќи 𝑞(𝑥, 𝑦) е хомоген полином од втор
степен и со смената 𝑡 = 𝑥⁄𝑦 ∈ ℚ, 𝑦 ≠ 0 може да се сведе на формата
𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑦 2 (𝑎𝑡 2 + 𝑏𝑡 + 𝑐) = 𝑦 2 𝑝(𝑡).

Јасно е дека 𝑦 2 > 0, а знакот на полиномот 𝑝(𝑡) ∈ ℚ[𝑡] зависи од
вредноста на дискриминанатата Δ, каде со ℚ[𝑡] се назначува полето на
полиноми со една непозната 𝑡 и рационални коефициенти.
3.1

ГЕОМЕТРИЈАТА НА КВАДРАТНИТЕ ФОРМИ

Пред да се продолжи со трансформацијата на квадратните форми
и нивните класи на еквиваленција, би било убаво да се стекнеме со
геометриска слика за нив. Сликите на квадратната форма може лесно да
се визуализираат со компјутерскиот програм Wolfram Mathematica [6].
За генерирање на сликите во овој труд, користена е бесплатната веб
верзија Wolfram Programming Cloud [7].
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Графикот на реалната функција 𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 + 4𝑦 2 е даден на
Слика 2

Слика 2. График на позитивно дефинитна форма.
Се гледа јасно дека во овој случај графикот е параболоид и
неговите пресеци со рамнините 𝑥 = const. како и 𝑦 = const.
претставуваат параболи. За нас поинтересни и порелевантни се
пресеците на графикот со хоризонталната рамнина 𝑧 = const. Овие
пресеци се визулизираат со помош на контурни цртежи како на Слика
3:
Се гледа јасно дека пресеците претставуваат елипси дадени со
равенките 𝑥 2 + 4𝑦 2 = const. Ова е типичен случај на позитивно
дефинитна форма, додека индефинитната форма 𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 − 2𝑦 2
изгледа како на Слика 4, со контурни цртежи како на Слика 5.
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Слика 3. Контурни цртежи на позитивно дефинитна форма.

Слика 4. График на индефинитна форма.
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Слика 5. Контури на индефинитна форма.
Се гледа дека во овој случај контурните линии се хиперболи
дадени со равенката 𝑥 2 − 2𝑦 2 = const.

Слика 6. Дискретен график за целобројни вредности на позитивно
дефинитна форма.
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Додека за втората форма се добива следнава Слика 7:

Слика 7. Дискретен график за целобројни вредности на
индефинитна форма.
Равенката, која нè интересира
𝑛 = 𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦 2
геометриски може да се интерпретира како барање на заеднички точки
𝑥
меѓу решетката ℤ2 на вектори �𝑦� од цели броеви со пресекот на
графикот со рамнината 𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. , каде што 𝑧 е цел број. За позитивно
дефинитни и индефинитни форми се добиваат следниве преставувања
на Слика 8 и Слика 9.

Слика 8. Претставувања на бројот 9 преку формата 𝒙𝟐 + 𝒙𝒚 + 𝒚𝟐 .
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Слика 9. Претставувања на бројот 9 преку формата 𝒙𝟐 − 𝟑𝒚𝟐 .

4 ЕКВИВАЛЕНТНИ ФОРМИ

За дадена форма 𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦 2 ќе ја пресметаме
формата која се добива со линеарна трансформација на непознатите

За

запишуваме
Од каде се добива

𝑥 ′ = 𝑠𝑥 + 𝑡𝑦
� ′
𝑦 = 𝑢𝑥 + 𝑣𝑦

𝑠
𝑈=�
𝑢

t
� ∈ ℤ2×2
𝑣

𝑈(𝑥, 𝑦) = (𝑠𝑥 + 𝑡𝑦, 𝑢𝑥 + 𝑣𝑦).

𝑥
(𝑈𝑞)(𝑥, 𝑦) = (𝑥, 𝑦) 𝑈 T M(q)𝑈 �𝑦�

За формата 𝑈𝑞 ќе велиме дека е трансформација на 𝑞 добиена со
матрицата 𝑈. Две форми се викаат еквивалентни ако постои
трансформација 𝑈 која едната форма ја пресликува во друга.
Пример 1. Да ја земеме формата
𝑞(𝑥, 𝑦) = 13𝑥 2 + 36𝑥𝑦 + 25𝑦 2
−4 3
и да ја трансформираме со матрицата 𝑈 = �
�. Ако ги
3 −2
помножиме матриците во равенката
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М(𝑈𝑞) = 𝑈 T M(q)𝑈

се добива

1
М(𝑈𝑞) = �
0

0 (𝑈𝑞)(𝑥,
�,
𝑦) = 𝑥 2 + 𝑦 2 .
1

Трансформацијата на матрицата се пресметува како подолу
−4 3 13 18 −4 3
2 3 −4 3
𝑈 T M(q)𝑈 = �
��
��
�=�
��
�
3 −2 18 25 3 −2
3 4 3 −2
1 0
=�
�.
0 1
Пример 2. Формата 𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 + 𝑦 2 е еквивалентна на
𝑞(2𝑥 + 𝑦, 3𝑥 + 2𝑦) = 13𝑥 2 + 16𝑥𝑦 + 5𝑦 2

добиена со трансформацијата
1
𝑀(𝑞) = �
0

0
� важи
1

𝑈 T M(q)𝑈 = �

Пример 3.
еквивалентна на

2
𝑈=�
3

1
�. Имено, за матрицата
2

2 3 1 0 2 1
2 3 2
��
��
�=�
��
1 2 0 1 3 2
1 2 3
Формата

1
13
�=�
2
8

8
�.
5

𝑞(𝑥, 𝑦) = 50𝑥 2 + 214𝑥𝑦 + 229𝑦 2

е

𝑞(2𝑥 + 15𝑦, −𝑥 − 7𝑦) = 𝑥 2 +𝑦 2
2 15
добиена со трансформацијата 𝑈 = �
�.
−1 −7
50 107
За матрицата 𝑀(𝑞) = �
� важи
107 229

2 −1 50 107 2 15
��
��
�
15 −7 107 229 −1 −7
1 0
−7 −15 2 15
=�
��
�=�
�.
0 1
1
2
−1 −7

𝑈 T M(q)𝑈 = �

Функцијата 𝑞(𝑥, 𝑦) = 𝑎𝑥 2 + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑐𝑦 2 каде што 𝑥, 𝑦 се реални
променливи, 𝑎, 𝑏, 𝑐 се реални броеви се вика бинарна реална квадратна
форма.
Од реалните матрици ни е познато дека секоја реална бинарна
квадратна форма е еквивалентна на дијагонална форма
𝜆
0
�.
� 1
0 𝜆2
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Ова следува од теоремата за дијагонализација на реалните симетрични
матрици [1]. Броевите 𝜆1 , 𝜆2 може да бидат и нула и во овој случај се
вели дека бинарната квадратна форма е дегенерирана. Имено, за секоја
реална форма 𝑞, постои трансформација 𝑈 ∈ 𝐺𝐿2 (ℝ), каде
𝑎 𝑏
� | 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ�,
𝐺𝐿2 (ℝ) = ��
𝑐 𝑑
така што за 𝜆1 , 𝜆2 ∈ ℝ важи
(𝑈𝑞)(𝑥, 𝑦) = 𝜆1 ∙ 𝑥 2 + 𝜆2 ∙ 𝑦 2 .
Интуитивно оваа теорема кажува дека за секоја дадена крива од втор
ред, може да се најде координатен систем, каде што таа е прикажана во
најпростата можна форма.
Од алгебарска гледна точка, класификацијата на квадратните
форми во случајот на реални коефициенти е релативно прост проблем и
сите форми се сведуваат на дијагонални. Ова е можно, бидејќи
групата 𝐺𝐿2 (ℝ) ја содржи како подгрупа групата
𝑂2 (ℝ) = {𝑂 ∈ 𝐺𝐿2 (ℝ)| 𝑂−1 = 𝑂𝑇 }
на ортогонални матрици. Според спектралната теорема за линеарни
пресликувања, за секоја симетрична матрица 𝑀 може да се најде
елемент 𝑈 ∈ 𝑂2 (ℝ) со
𝜆
0
𝑈 −1 𝑀 𝑈 = 𝑈 𝑇 𝑀 𝑈 = � 1
�.
0 𝜆2
Инспирирани од оваа аналогија би сакале да најдеме слични
прости претставувања и за целобројните квадратни форми. Може да се
шпекулира дека некоја ваква аналогија можеби била почетна точка на
Лагранж за да ја развие теоријата на редукција. Тој бил и одличен
теоретски физичар и има трудови во областа на механиката. Ако за
даден проблем може да се најде соодветниот координатен систем, каде
равенките се презентираат во најпростата можна форма, тогаш може
полесно да се развијат општите методи за решение.
4.1

ОПЕРАЦИЈАТА НА ГРУПАТА 𝑆𝐿2 (ℤ)

Според денешното разбирање, пристапот на Лагранж е стандарден
и се заснова во интуитивно разбирање на операцијата на дискретната
група
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𝑎
𝐺𝐿2 (ℤ) = ��
𝑐

𝑏
� | 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 ≠ 0, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℤ�
𝑑

врз множеството на симетрични матрици. Според тоа, за да ги
разбереме класите на еквиваленција на целобројните форми, мораме да
стекнеме подобро разбирање на групата 𝐺𝐿2 (ℤ). Поради практични
причини, покорисно е да се работи со подгрупата 𝑆𝐿2 (ℤ) на матрици со
детерминанта еднаква на еден,
𝑆𝐿2 (ℤ) = ��

𝑎
𝑐

𝑏
� | 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 = 1, 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℤ�.
𝑑

Операцијата * на 𝑆𝐿2 (ℤ) врз множеството на бинарни квадратни
форми може да се дефинира на следниот начин. Ако 𝑞 е целобројна
бинарна форма со матрица 𝑀(𝑞), тогаш важи
∗ ∶ 𝑆𝐿2 (ℤ) × 𝑀 → 𝑀

𝑈 ∗ 𝑀(𝑞) ⟼ 𝑈 T M(q)𝑈

која даденa симетрична матрица 𝑀(𝑞) ја пресликува во матрица
конјугирана со 𝑈. Тоа дефинира операција на групата 𝑆𝐿2 (ℤ) на
множеството на бинарни квадратни форми. Со оваа операција

множеството 𝑄 се дели на класи на еквивалентност.
За да ги разбереме подобро овие класи ќе ја разгледаме подетално
групата 𝑆𝐿2 (ℤ), која е дискретна подгрупа на 𝑆𝐿2 (ℝ) и е генерирана од
следните елементи
0 −1
1 1
𝑆=�
�и𝑇=�
�.
1 0
0 1
Овие елементи генерираат циклични подгрупи за кои важи
𝑆 4 = 𝐼 , (𝑆𝑇)6 = 𝐼,
каде 𝐼 е единичната матрица
1 0
𝐼=�
�.
0 1
Матрицата 𝑇 генерира слободна циклична група
1 𝑛
𝛤 = �𝑇 𝑛 = �
� |𝑛 ∈ ℤ�
0 1
Операторот 𝑇 се нарекува поместувачки оператор (анг. shift
operator) и ги извршува следниве трансформации:
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𝑇=�

1 1
� го трансформира 𝑞(𝑥, 𝑦) во 𝑞(𝑥 + 𝑦, 𝑦)
0 1

1 𝑛
𝑇𝑛 = �
� го трансформира 𝑞(𝑥, 𝑦) во 𝑞(𝑥 + 𝑛 ∙ 𝑦, 𝑦)
0 1

Операторот 𝑆 се нарекува превртувачки оператор (анг. flip
operator) и ја извршува следнава трансформација:
𝑆=�

0 −1
� го трансформира 𝑞(𝑥, 𝑦) во 𝑞(−𝑦, 𝑥)
1 0

Користејќи ги овие два оператори, може да се конструира
алгоритам, кој во секоја класа ќе го најде најпростиот претставник.
Сите општи прашања во врска со квадратните форми може да се
редуцираат на овие редуцирани прости форми.
За да го разбереме алгоритмот за редукција, прво да ги примениме
трансформациите 𝑆 , 𝑇 на квадратната форма.
𝑞(𝑥 + 𝑛 ∙ 𝑦, 𝑦) = 𝑎(𝑥 + 𝑛 ∙ 𝑦)2 + 𝑏(𝑥 + 𝑛 ∙ 𝑦)𝑦 + 𝑐𝑦 2
= 𝑎(𝑥 2 + 2𝑛𝑥𝑦 + 𝑛2 𝑦 2 ) + 𝑏𝑥𝑦 + 𝑏𝑛𝑦 2 + 𝑐𝑦 2
= 𝑎𝑥 2 + (𝑏 + 2𝑎𝑛)𝑥𝑦 + (𝑎𝑛2 + 𝑏𝑛 + 𝑐)𝑦 2
𝑞(−𝑦, 𝑥) = 𝑎(−𝑦)2 + 𝑏(−𝑦)𝑥 + 𝑐𝑥 2 = 𝑐𝑥 2 − 𝑏𝑥𝑦 + 𝑎𝑦 2

Тоа значи дека 𝑇 𝑛 , 𝑆 оперираат како

𝑇 𝑛 : (𝑎, 𝑏, 𝑐) → (𝑎, 𝑏 + 2𝑎𝑛, 𝑎𝑛2 + 𝑏𝑛 + 𝑐)
𝑆: (𝑎, 𝑏, 𝑐) → (𝑐, −𝑏, 𝑎)
Алгоритам за редукција на Лагранж. За која било дадена форма
(𝑎, 𝑏, 𝑐) се повторуваат следниве чекори:
1. Редукција на средниот коефициент.
Со делење со остаток на 𝑏 сo 2𝑎 се добива 𝑏 = 2𝑎 ∙ 𝑛 + 𝑟 .
Новата вредност 𝑏 ′ на редуцираната форма се пресметува со
𝑏 − 2𝑎𝑛 = 𝑟 , ако 𝑟 < 𝑎
𝑏′ = �
.
𝑏 − 2𝑎 ∙ (𝑛 + 1) = 𝑟 − 2𝑎 , ако 𝑟 > 𝑎
Во двата случаја важи |𝑏 ′ | < |𝑎|. Во првиот случај 𝑟 < 𝑎 се
применува 𝑇 𝑛 а во вториот случај 𝑟 > 𝑎 се применува 𝑇 𝑛+1 и се
добива еквивалентна форма (𝑎, 𝑏 ′ , 𝑐 ′ ).
2. Ако |𝑐 ′ | < |𝑎|, тогаш се применува превртувачкиот оператор 𝑆
и се повторува првиот чекор со еквивалентната форма
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(𝑐 ′ , −𝑏 ′ , 𝑎).
Ако |𝑎| < |𝑐 ′ |, тогаш алгоритмот е завршен и (𝑎, 𝑏 ′ , 𝑐 ′ ) е
бараната редуцирана форма.
Бидејќи апсолутната вредност на 𝑎, 𝑏, 𝑐 се намалува со секој чекор, оваа
постапка ќе заврши после конечен број на чекори. Со ова ја докажавме
следната
Теорема 1. (Теорема на Лагранж) За секоја квадратна форма
𝑞 = (𝑎, 𝑏, 𝑐) постои еквивалентна редуцирана форма 𝑞 ′ = (𝑎′ , 𝑏 ′ , 𝑐 ′ )
таква што |𝑏 ′ | ≤ |𝑎′ | ≤ |𝑐 ′ | којашто се нарекува редуцирана форма на
Лагранж .
Пример 4. Ќе ја најдеме редуцираната форма на Лагранж за
𝑞 = (4, −24,39).
(4, −24,39) → (4, −24 + 2 ∙ 3 ∙ 4, 4 ∙ 32 − 24 ∙ 3 + 39) = (4,0,3)
→ (3,0,4).

За 𝑞(𝑥, 𝑦) = 4𝑥 2 − 24𝑥𝑦 + 39𝑦 2 се добиваат следниве промени на
непознатите: со трикратна операција на поместување се добива
𝑞(𝑥 + 3 ∙ 𝑦, 𝑦) = 4(𝑥 + 3 ∙ 𝑦)2 − 24(𝑥 + 3 ∙ 𝑦) ∙ 𝑦 + 39𝑦 2 = 4𝑥 2 + 3𝑦 2.

После една трансформација на превртување се добива редуцираната
форма на Лагранж
𝑞(−𝑦, 𝑥 + 3 ∙ 𝑦) = 3𝑥 2 + 4𝑦 2 .

Се гледа дека постапката за наоѓање на редуцираната форма на
Лагранж е многу едноставна и може да се спроведе рачно. Генијалноста
на Лагранж се состои во фактот дека тој прв ги согледал бинарните
квадратни форми како целина, ги разбил на класи на еквивалентност
користејќи линеарни промени на непозатите и нашол лесен алгоритам
за да стигне до наједноставниот претставник на секоја класа. Иако
редуцираната форма на Лагранж не е толку проста како
диагонализацијата 𝜆1 ∙ 𝑥 2 + 𝜆2 ∙ 𝑦 2 , сепак тоа е најмногу што може да се
очекува во дадените околности.
Користејќи ги условите за коефициентите на редуцираната форма
на Лагранж лесно може да се докажат следниве неравенства:
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Теорема 2. За дадена квадратна форма 𝑞 = (𝑎, 𝑏, 𝑐) со
дискриминанта Δ = Δ(𝑞) = 𝑏 2 − 4𝑎𝑐, коефициентите на редуцираната
форма на Ларгарнж ги задоволуваат следните неравенства
∆
|𝑏|2 ≤ − ,
3

∆
|𝑎|2 ≤ − ,
3

∆
|𝑏|2 ≤ − ,
5

|𝑐| ≤

∆
|𝑎|2 ≤ − ,
2

|𝑐| ≤

1−∆
,
4
∆
,
4

ако ∆ < 0,

ако ∆ > 0.

Од овие неравенства следува дека бројот на редуцираните форми
на Ларгарнж за дадена дискриминанта е конечен. Со овие неравенства и
фактот дека 𝑎, 𝑏, 𝑐 се цели броеви, лесно е да се пресметаат
редуцираните форми за мали вредности на ∆.
Пример 5. Нека ∆ = −4 ∙ 65 = −260.
∆

Од |𝑏|2 ≤ − 3 =

и |𝑐| ≤ 65.

260
3

= 86,6 следува дека |𝑏| ≤ 9. Аналогно |𝑎| ≤ 9

Од 𝑏 ≡ ∆ ≡ 0 (𝑚𝑜𝑑 2) следува дека 𝑏 ∈ {0, ±2, ±4, ±6, ±8}.
Од 𝑎 ∙ 𝑐 =

𝑏 2 −∆
4

се наоѓаат вредностите за 𝑎 и 𝑐 пресметувајќи ги

сите факторизации на

𝑏 2 −∆
4

. Користејќи го условот за редукција |𝑏| <

|𝑎| < |𝑐| се наоѓаат сите редуцирани форми за дадена вредност на 𝑏.

• 𝑏 = 0, 𝑎 ∙ 𝑐 = 65, која ги дава формите (1, 0, 65) и (5, 0, 13),
• 𝑏 = ±2, 𝑎 ∙ 𝑐 = 66, која ги дава формите (2, ±2, 33), (3, ±2, 22)
и (6, ±2, 11),
• 𝑏 = ±4, 𝑎 ∙ 𝑐 = 69 = 3 ∙ 23, која не дава редуцирани форми
(|𝑎| = 3 < 4 = |𝑏|),
• 𝑏 = ±6, 𝑎 ∙ 𝑐 = 74 = 2 ∙ 37 , која исто така не дава редуцирани
форми,
• 𝑏 = ±8, 𝑎 ∙ 𝑐 = 81, која ја дава редуцираната форма (9, ±8, 9).
Редуцираните форми на Лагранж со дискриминанта ∆ = −4 ∙
65 = −260 се:
(1, 0, 65), (5, 0, 13), (2, ±2, 33), (3, ±2, 22), (6, ±2, 11), (9, ±8, 9).
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Подолу даваме табела на редуцирани форми за мали позитивни и
негативни вредности на дискриминантата ∆.
∆
Редуцирани
∆
Редуцирани форми на Лагранж
форми на
Лагранж
(1,±1,1)
(1,±1,−1),(−1,±1,1)
−3
5
(1,0,1)
(1,0,−2),(−1,0,2)
−4
8
(1,±1,2)
−7
12 (1,0,−3),(−1,0,3)
(1,0,2)
−8
13 (1,±1,−3),(−1,±1,3)
−11 (1,±1,3)
17 (1,±1,−4),(−1,±1,4),
(±2,1,∓2),(±2,−1,∓2)
−12 (1,0,3),(2,±2,2)
20 (1,0,−5),(−1,0,5),(2,±2,−2)
−15 (1,±1,4),(2,±1,2)
21 (1,±1,−5),(−1,±1,5)
−16 (1,0,4),(2,0,2)
Табела 1. Листа на редуцирани форми на Лагранж
за дадена вредност на ∆.

Читателите кои се повеќе заинтересирани, може да најдат повеќе
информации во [4].
5 ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА ПРОСТИ БРОЕВИ
5.1 КВАДРАТНИ ОСТАТОЦИ И ОСНОВНИ КВАДРАТНИ
ФОРМИ
Сега да се вратиме на проблемот на претставување на простите
броеви преку квадратни форми. Од ∆ = 𝑏 2 − 4𝑎𝑐 ≡ 𝑏 2 (𝑚𝑜𝑑 4) следува
�

∆ ≡ 0 (𝑚𝑜𝑑 4) ⇒ ∆ = 4𝑚
∆ ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 4) ⇒ ∆ = 1 − 4𝑚

за некој цел број 𝑚. Во овој случај се важни следните квадратни форми
𝑞0 (𝑥, 𝑦) = �

𝑥2 + 𝑚 ∙ 𝑦2,
𝑥 2 + 𝑥𝑦 + 𝑚 ∙ 𝑦 2 ,
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кои се редуцирани форми на Лагранж и се викаат основни квадратни
форми со дискриминанта ∆.
Целиот број 𝑎 ∈ ℤ е квадратен остаток 𝑚𝑜𝑑 𝑝 ако

конгруенцијата 𝑥 2 ≡ 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) има целобројно решение. 𝑎 ∈ ℤ не е
квадратен остаток 𝑚𝑜𝑑 𝑝 ако конгруенцијата 𝑥 2 ≡ 𝑎 (𝑚𝑜𝑑 𝑝) нема
целобројно решение.

Централен резултат за претставување на прости броеви преку

квадратни форми е следната теорема.
Теорема 3. За дадена дискриминанта ∆, следните тврдења се
еквивалентни
1. 𝑝 | 𝑞0 (𝑎, 𝑏) за даден пар на заемно прости броеви 𝑎, 𝑏.
2.

3.
4.

∆ е квадратен остаток 𝑚𝑜𝑑 𝑝.

Постои квадратна форма 𝑞 = (𝑝, 𝑏, 𝑐) со дискриминанта ∆.

Постои квадратна форма 𝑞 со 𝑝 = 𝑞(𝑎, 𝑏), сo пар на заемно

прости броеви 𝑎, 𝑏.

Ако се комбинираат тврдењата 1 и 3 со редукцијата на Лагранж на
квадратните форми, се добива следниот централен резултат на
Лагранж, кој целосно го решава проблемот на Ферма.
Теорема 4. (Теорема на Лагранж) Ако ∆ е квадратен остаток
𝑚𝑜𝑑 𝑝, тогаш постои редуцирана форма на Лагранж 𝑞 со
дискриминанта ∆, која го претставува простиот број 𝑝.
Со оваа теорема проблемот на Ферма за дадена основна форма
𝑞0 (𝑥, 𝑦) = 𝑥 2 + 𝑚 ∙ 𝑦 2 , ∆ = 4𝑚

се редуцира на наоѓањето на сите прости броеви 𝑝, така што ∆ е
квадратен остаток 𝑚𝑜𝑑 𝑝. И за доказите на горенаведените тврдења
заинтересираните читатели ги упатувам на [4].
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5.2 СИМБОЛОТ НА ЛЕЖАНДР
Пред да ги најдеме критериумите за ∆ да биде квадратен остаток
𝑚𝑜𝑑 𝑝 ќе треба да кажеме и неколку зборови за симболот на Лежандр и
неговото најважно својство, имено квадратната реципрочност.
За работа со квадратни остатоци се користи симболот на
Лежандр, кој е дефиниран само за непарните прости броеви (𝑝 ≠ 2).
+1, 𝑎 е квадратен остаток 𝑚𝑜𝑑 𝑝 и 𝑎 ≢ 0 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)
𝑎
𝑎 не е квадратен остаток 𝑚𝑜𝑑 𝑝
� � = �−1,
𝑝
0,
ако 𝑎 ≡ 0 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)

За овој симбол важат следниве равенства:
𝑎

• �𝑝 � ≡ 𝑎
𝑎

𝑝−1
2

𝑏

(𝑚𝑜𝑑 𝑝)

• �𝑝� = �𝑝� ако 𝑎 ≡ 𝑏 (𝑚𝑜𝑑 𝑝)
•�

𝑎∙𝑏
𝑝

𝑎

𝑏

� = �𝑝� ∙ �𝑝�

• Квадратна реципрочност
𝑝−1 𝑞−1
𝑝
𝑞
� � ∙ � � = (−1) 2 ∙ 2
𝑞
𝑝

𝑝

Бидејќи 𝑝 и 𝑞 се прости броеви важи 𝑞 ≢ 0 (𝑚𝑜𝑑 𝑝), такашто �𝑞 �
𝑝 2

прима вредности од множеството {-1, 1}, па затоа �𝑞 � = 1. Ако се
𝑝

помножат и двете страни на горнoтo равенство со �𝑞 �, се добива
следната форма, која ќе ја користиме во подолните пресметувања
𝑝−1 𝑞−1 𝑝
𝑞
� � = (−1) 2 ∙ 2 � �
𝑝
𝑞
Доказите на горните тврдења може да се најдат во [5].

Пример 6. Подолу ќе ги пресметаме вредностите на симболот на
Лежандр за конкретни вредности на 𝑝 и 𝑞 за да добиеме појасна слика
за начинот на којшто се користи за да се одреди дали даден број 𝑝 е
квадратен остаток по даден модул 𝑞.
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1

а) �𝑝� ≡ (1)

𝑝−1
2

≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑝).

Симболот на Лежандр секогаш прима вредности од множеството
1

{-1, 0, 1}, па затоа �𝑝� = 1 за било кој непарен прост број p.

+1, 𝑝 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 4)
. Со истиот аргумент како
−1, 𝑝 ≡ 3 (𝑚𝑜𝑑 4)
погоре, од овде следува дека
+1, 𝑝 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 4)
−1
�𝑝�=�
−1, 𝑝 ≡ 3 (𝑚𝑜𝑑 4)
−1

б) � 𝑝 � ≡ (−1)

𝑝−1
2

≡�

+1, 𝑝 ≡ 1 или 𝑝 ≡ 7 (𝑚𝑜𝑑 8)
2
в) �𝑝� = �
. Доказот може да се најде
−1, 𝑝 ≡ 3 или 𝑝 ≡ 5 (𝑚𝑜𝑑 8)
во [5].
3

г) �97� = (−1)
880

д) �863� = �

3−1 97−1
∙
2
2

24 ∙5∙11

863
5−1 863−1
(−1) 2 ∙ 2

97

97

1

∙ � 3 � = � 3 � = �3� = 1
2

4

5

11

� = �863� ∙ �863� ∙ �863�

11−1 863−1
863
863
∙�
� ∙ (−1) 2 ∙ 2 ∙ �
�
5
11
5−1 3−1
5−1 11−1
5
5
11
3
= � � ∙ (−1) ∙ � � = (−1) ∙ (−1) 2 ∙ 2 ∙ � � ∙ (−1) 2 ∙ 2 ∙ � �
5
11
3
5
2
1
= (−1) ∙ � � ∙ � � = (−1) ∙ (−1) ∙ 1 = 1
3
5

=1∙

Користејќи го симболот на Лежандр за мали вредности на ∆,
критериумите кои треба да ги исполнат непарните прости броеви 𝑝 за
∆ да биде квадратен остаток по модулот 𝑝 може да се дадат преку
конгруенции.

На сличен начин, кога се дадени мали вредности на 𝑝 и ∆ преку
елиминација на сите можни случаи се добиваат конкретни критериуми
∆

во форма на конгруенции за да се најде вредноста на �𝑝�. Во подолната

табела ги даваме критериумите за вредностите на −12 ≤ ∆ ≤ 12:
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∆

Критериум за ∆ да биде
квадратен остаток mod p

∆

1
2
3
4
5

Секој прост број
p ≡ 1, 7 (mod 8)
p ≡ 1, 11 (mod 12)
Секој прост број
p ≡ 1, 4 (mod 5)

−1
−2
−3
−4
−5

6

p ≡ 1, 5, 19, 23 (mod 24)

−6

7
8
9
10
11
12

Критериум за ∆ да
биде квадратен
остаток mod p
p ≡ 1 (mod 4)
p ≡ 1, 3 (mod 8)
p ≡ 1 (mod 3)
p ≡ 1 (mod 4)
p ≡ 1, 3, 7, 9 (mod 20)
p ≡ 1, 5, 7, 11
(mod 24)

p ≡ 1, 3, 9, 19, 25, 27
p ≡ 1, 2, 4 (mod 7)
−7
(mod 28)
p ≡ 1, 7 (mod 8)
p ≡ 1, 3 (mod 8)
−8
Секој прост број
p ≡ 1 (mod 4)
−9
p ≡ 1, 3, 9, 13, 27, 31, 37,
p ≡ 1, 7, 9, 11, 13, 19,
−10
39 (mod 40)
23, 37 (mod 40)
p ≡ 1, 5, 7, 9, 19, 25, 35, 37,
p ≡ 1, 3, 4, 5, 9
−11
39, 43 (mod 44)
(mod 11)
p ≡ 1, 11 (mod 12)
p ≡ 1 (mod 3)
−12
Табела 2. Критериуми со конгруенции за ∆ да биде квадратен
остаток mod p.

Пример 7. Да ги најдеме условите кои треба да ги исполни даден
непарен прост број 𝑝, така што 3 е квадратен остаток по модулот 𝑝
3

�𝑝� = (−1)

3−1
2

∙ (−1)

𝑝−1
2

𝑝

�3�.

Разгледувајќи ги еден по еден релевантните случаи 𝑝 (𝑚𝑜𝑑 4) за знакот
на (−1)

𝑝−1
2

𝑝

3

како и 𝑝 (𝑚𝑜𝑑 3) за знакот на �3� се добива дека �𝑝� = 1 ако

и само ако 𝑝 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 12) или 𝑝 ≡ 11 ≡ −1 (𝑚𝑜𝑑 12). Еквивалентно може да се запише 𝑝 ≡ ±1 (𝑚𝑜𝑑 12).
Овие конгруенции заедно со теоријата на редукција на квадратните форми и горенаведените теореми се суштината на тврдењата на
Ферма. Овој пристап ни дава не само објаснување туку и алгоритамски
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методи за пресметување на претставувањата на простите броеви преку
квадратни форми.
Уште еден важен заклучок од теоремата на Лагранж е дека е
многу поприродно да се земаат предвид сите нееквивалентни
редуцирани форми за дадена дискриминанта.
Користејќи ги Табелите 1 и 2 како и теоремата на Лагранж, може
да ги дадеме следните критериуми за вредностите на ∆, за кои постои
само една редуцирана форма на Лагранж
Теорема 5. За прости броеви p важи
1. Ако p ≡ 1 (mod 3) тогаш
𝑝 = 𝑥 2 + 𝑥𝑦 + 𝑦 2 , за 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ, (∆ = −3)

2. Ако p ≡ 1 (mod 4) тогаш
𝑝 = 𝑥2 + 𝑦2,

за 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ, (∆ = −4)

3. Ако p ≡ 1, 3 (mod 8) тогаш
𝑝 = 𝑥 2 + 2𝑦 2 ,

за 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ, (∆ = −8)

4. Ако p ≡ 1, 4 (mod 5) тогаш

𝑝 = 𝑥 2 + 𝑥𝑦 − 𝑦 2 , за 𝑥, 𝑦 ∈ ℤ, (∆ = 5)

За илустрација да го докажеме само првото тврдење. Останатите
три се аналогни и читателот може да ги најде во [4]. Се гледа дека
∆ = −3 = 1 − 4 ∙ 1, и бидејќи класата на -3 има единствена редуцирана
форма, таа ќе биде основната форма 𝑥 2 + 𝑥𝑦 + 𝑦 2 (𝑚 = 1). Според
теоремата 4 на Лагранж простиот број може да се претстави преку оваа
∆

−3

редуцирана форма ако и само ако �𝑝� = � 𝑝 � = 1. Од горната табела се

гледа дека ова е можно ако и само ако p ≡ 1 (mod 3).
Пример 8. Претставување на конкретни прости броеви преку
редуцирани форми на Лагранж:
а) 𝑝 = 7,

7 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 3) ⇒ 7 = 22 + 2 ∙ 1 + 12

б) 𝑝 = 17, 17 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 4) ⇒ 17 = 42 + 12

17 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 8) ⇒ 17 = 32 + 2 ∙ 22

в) 𝑝 = 19, 19 ≡ 3 (𝑚𝑜𝑑 8) ⇒ 19 = 12 + 2 ∙ 32

19 ≡ 4 (𝑚𝑜𝑑 5) ⇒ 19 = 42 + 4 ∙ 1 − 12
127

А. Хусеини

6 ЗАКЛУЧОК
Наизглед простиот проблем на претставување на прост број како
сума на два квадрати не доведе до теоријата на Лагранж за редукција на
квадратни форми. Таа ни даде не само целосно решение на проблемот
туку и конкретни алгоритми како да стигнеме до нив.
После продлабочувањето на разбирањата од теоријата на
редукција на квадратни форми, дојдовме во заклучок дека проблемите
на Ферма се специјални случаи, и се однесуваат само на една
специфична класа на редуцирани форми. Воедно за да се даде целосно
решение на проблемот, треба да се воведе концептот на редуцирани
форми и проблемот да се формулира пошироко за сите редуцирани
форми за дадена дискриминанта. После овој чекор, конкретните
критериуми за претставување на прост број преку квадратна форма се
сведуваат на една табела за редуцирани форми и друга за квадратни
остатоци по даден модул.
Оваа теорија и решението на проблемот на Ферма претставуваат
брилијантно достигнување на големиот математичар Лагранж во
теоријата на броеви. Теоретскиот дел се базира на книгите [4] и [5].
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ШАПЛИ - ШУБИК ИНДЕКС НА МОЌНОСТ – ОД ТЕОРИЈА ДО
СЕКОЈДНЕВИЕ
Стево Ѓоргиев 1
Секој од нас се нашол во ситуација да направи избор во одреден
момент, односно да се приклучи кон една или друга коалиција, кои
застапуваат различни ставови, или поточно кажано се во конфликт.
Теоријата на игри е релативно млада дисциплина во областа на математиката, која со помош на алатки од теоријата на веројатност, математичко програмирање и линеарната алгебра, ги опишува и решава тие
секојдневни конфликтни ситуации. Според тоа, игра е множество од
ситуации за кои крајниот исход зависи од одлуките на две или повеќе
лица, [3]. Главната цел е лицата кои учествуваат во играта, односно играчите, да носат рационални и оптимални одлуки, односно да играат на
начин со кој ќе остварат најголема добивка. Комплетниот план на акции кои еден играч ќе ги презема, согласно дозволените потези во
играта, односно почитувајќи ги правилата на игра, се нарекува стратегија на еден играч. Според тоа, велиме дека еден играч има стратегија,
ако тој знае однапред каков потег ќе повлече, во кој било момент кога е
на потег во играта која ја игра. Во овој труд ќе се обидеме да дадеме
еден пристап кон определување на оптимална стратегија за еден
играч начин на определување на интензитетот на важност на поединецот во група, односно коалиција. Определувањето на интензитетот на
важност, односно Шапли – Шубик индексот на моќност, ќе се обидеме
да го воведеме како решение на коалициона игра, сето тоа сведувајќи го
на решавање на збир нула 2 × 2 игри во матрична форма.
1. ФОРМАЛНИ ДЕФИНИЦИИ И СВОЈСТВА
ОД ТЕОРИЈА НА ИГРИ
Ќе наведеме некои основни поими од теоријата на игри, конкретно
за збир нула игрите на кои ќе се навраќаме низ целиот овој труд. Збир
нула играта со двајца играчи е многу едноставна и лесна за разбирање,
затоа што едниот играч остварува онолку добивка колку што другиот
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играч остварил загуба. Ќе ги означуваме играчите со Играч 1, односно
И1 и со Играч 2, односно И2.
Дефиниција 1. Стратешка форма или нормална форма на збир нула
игра со двајца играчи е тројката ( X ,Y , A) , каде што

(1) X е непразно множество што го претставува множеството стратегии на И1
(2) Y е непразно множество што го претставува множеството стратегии на И2
(3) A е реално-вредносна функција дефинирана од X ×Y →  .
Збир нула игра со двајца играчи од облик ( X ,Y , A) се нарекува
конечна игра, ако множествата стратегии X и Y на играчите И1 и И2
се конечни. Конечна збир нула игра со двајца играчи во стратешка
форма ( X ,Y , A) , понекогаш се нарекува и матрична игра, затоа што

функцијата на исплата A ( x , y ) може да се претстави во матрична
форма. Ако X = {x1 , x 2 ,..., x m } и Y = {y1 , y 2 ,..., yn } , тогаш под матрица
на играта или матрица на исплата ќе подразбираме матрица од облик

 a11  a1n 


A =      , каде што aij = A ( x i , y j ) , i = 1, 2,..., m , j = 1, 2,..., n .
a

 m1  amn 
Во ваквото претставување на играта, И1 избира редица, И2 избира
колона и И2 му плаќа на И1 онолку колку што е вредноста на елементот
од матрицата во избраните редица и колона. Да забележиме дека елементите на матрицата ја претставуваат добивката за И1 и загубата за
И2.
Дефиниција

2.

Подредената

p = ( p1 ,..., pm ) такви што
T

m

∑p
i =1

i

m-ка

веројатности

од

облик

= 1 , која ја претставува честотата со која

еден играч ќе игра одредена редица, односно колона, се нарекува
мешана стратегија за играчот.
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Дефиниција 3. Чиста стратегија на еден играч е подредената m -ка
веројатности од облик p = ( p1 , p2 ,..., pm )

T

за која постои единствен

ј ∈ {1, 2,..., m} , така што
1, i = j
pi = 
0, i ≠ j
и ја претставува честотата со која еден играч ќе игра одредена редица
или колона.
Следното тврдење е една алтернативна форма на Minimax
теоремата која е фундаменталната теорема на теоријата на игри.
Тврдење 1. ([1]) За секоја конечна збир нула игра во стратешка форма
со двајца играчи
(1) постои реален број V кој се нарекува вредност на играта,
(2) постои мешана стратегија за И1, така што просечната добивка на
И1 е најмалку V , без разлика каков потег ќе преземе И2,
(3) постои мешана стратегија за И2, така што просечната загуба на
И2 е најмногу V , без разлика каков потег ќе преземе И1.
Ако V прима вредност нула тогаш велиме дека играта е фер. Ако
V прима позитивна вредност тогаш велиме дека играта е во корист на
првиот играч И1, а ако V е негативно тогаш велиме дека играта е во
корист на вториот играч И2.
Со следното тврдење даден е доволен услов за чиста оптимална
стратегија на И2.
Тврдење 2. ([6]) Ако еден играч има фиксна мешана стратегија, тогаш
другиот играч има оптимална контрастратегија која е чиста.
Дефиниција 4. Ако некој елемент aij од матрицата A m×n е со својство:
(1) aij е минимумот во i - тата редица,
(2) aij е максимумот во j - тата колона,
тогаш велиме дека aij е седлеста точка на матрицата А .
Ако aij е седлеста точка, тогаш И1 може да оствари добивка со
вредност најмногу aij со избор на i -тата редица, а И2 може да оствари
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загуба со вредност најмногу aij со избор на j - тата колона. Уште
повеќе aij е вредност на играта.
Дефиниција 5. За i -тата редица на матрицата A = (aij )

m ×n

велиме дека

ja доминира (строго доминира) k -тата редица, ако aij ≥ akj (т.е. aij > akj
) за секоj j = 1, 2,..., n . Слично, за j -тата колона на матрицата A = (aij )
велиме дека ја доминира (строго доминира) k -тата колона, ако aij ≤ aik
(т.е. aij < aik ) за секоj i = 1, 2,..., m .
Нека со

p = ( p1 , p2 ,..., pm )

T

и q = (q1 , q 2 ,..., qn )

T

ги означиме

мешаните стратегии на И1 и И2, соодветно. Ако И1 ја користи
мешаната стратегија p и И2 ја избере j -тата колона, тогаш исплатата
на И1 е еднаква на сумата

m

∑ piaij . Слично, ако И2 ја користи мешаната
i =1

стратегија q и И1 ја избере i -тата редица, тогаш исплатата на И2 е еднаква на сумата

n

∑q jaij . Поопшто, ако И1 ја користи мешаната стратеj =1

гија p и И2 ја користи мешаната стратегија q , тогаш исплатата за И1 е
m

n

m

n

еднаква на pT Aq = ∑∑ piaijq j . За pT Aq = ∑∑ piaijq j уште велиме
=i 1 =j 1

=i 1 =j 1

дека е очекувана вредност на играта.
2. РЕШЕНИЕ НА 2 × 2 МАТРИЧНИ ИГРИ
Разгледуваме 2 × 2 матрична игра од облик
a b 
A=
.
c d 
За да ја решиме оваа игра, односно да најдеме вредност на играта и
најмалку една оптимална стратегија за секој играч, постапно работиме
на следниов начин:
1. Проверуваме дали играта има седлеста точка;
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2. Ако нема седлеста точка, тогаш играта ја решаваме со изедначување на стратегии.
Ќе го докажеме методот на изедначувачки стратегии, под претпоставка дека нема седлести точки во дадената игра, бидејќи тој случај го
разгледавме претходно.
Значи, да претпоставиме дека играта нема седлеста точка. Ако
a ≥ b , тогаш b < d , затоа што во спротивно b е седлеста точка. Исто
така, ако b < d , тогаш d > c , затоа што во спротивно d е седлеста точка.
Разгледувајќи понатаму добиваме дека мора да важат и неравенствата
c < a и a > b . Со други зборови, ако a ≥ b , тогаш a > b < d > c < a .
Симетрично, ако a ≤ b , тогаш a < b > d < c > a . Според тоа, го добиваме
следното тврдење.
Тврдење 3. Ако играта нема седлеста точка, тогаш се исполнети
неравенствата a > b , b < d , d > c и c < a или неравенствата a < b ,
b >d , d <c и c >a .
Нека мешаната стратегија на играчот И1 ја означиме со (1 − p , p ) .

Бидејќи на секоја мешана стратегија на еден играч во дадена игра, одговара чиста контрастратегија, доволно е да ги изедначиме равенките за
добивката на И1 кога И2 ја користи првата, односно втората колона,
затоа што сакаме првиот играч да има најголема можна добивка без разлика која стратегија ќе ја избере вториот играч. Нека со rj ( p ) , j = 1, 2 , ја

означиме вредноста на исплатата на првиот играч кога вториот играч ја
избира j -тата колона. Според тоа

r1 ( p ) =
(1 − p )a + pc , r2 ( p ) =(1 − p )b + pd .
Од претходната дикусија имаме дека r1 ( p ) = r2 ( p ) , па значи

(1 − p )a + pc =(1 − p )b + pd . Решавајќи ја последната равенка по променливата p добивамe дека p =

a −b
. Затоа што по претпоставка
(a − b ) + (d − c )

нема седлеста точка, изразите (a − b ) и (d − c ) се истовремено и двата
позитивни или и двата негативни од каде што следува дека p ∈ ( 0,1) .
Според тоа, користејќи ја стратегијата
135

С. Ѓоргиев



d −c

a −b



,
(1 − p, p ) =

 ,
a
b
d
c
a
b
d
c
−
+
−
−
+
−
(
)
(
)
(
)
(
)



ad − bc
.
просечната добивка на И1 e rp =(1 − p ) a + pc =
a −b + d −c
Нека мешаната стратегија на играчот И2 ја означиме со (1 − q , q ) .
Слично како и за играчот И1, добиваме:

q=

a −c
.
(a − b ) + (d − c )

Според тоа, користејќи ја мешаната стратегија:


d −b

a −c



,
(1 − q ,q ) =

 ,
a
−
b
+
d
−
c
a
−
b
+
d
−
c
(
)
(
)
(
)
(
)



ad − bc
. Забележуваме дека rp = rq .
a −b + d −c
Всушност со ова е определена вредноста на играта, која ќе ја означупросечната загуба на И2 е rq =

 a b  
ваме со V = V  
rq како и оптималните стратеp
  , при што V= r=
 c d  
гии на играчите со кои таа се обезбедувa.
Во продолжение, преку пример ќе се обидеме да ги илустрираме
воведените поими и добиените резултати од теоријата на игри.
Пример 1. Во една кутија има бели, црни и зелени топчиња. Двајца
другари играат игра, така што едниот запишува на ливче една боја,
бела, црна или зелена, а другиот со гледање извлекува едно топче од
кутијата. Потоа, ја споредуваат запишаната боја на ливчето и бојата на
извлечетото топче. Доколку се со иста боја, тогаш нема исплата. Ако
бојата на ливчето е бела, вториот играч му дава на првиот играч две парички, ако е црна првиот играч му дава на вториот играч пет парички, а
ако е зелена вториот играч му дава на првиот три парички.
Ќе се обидеме да ја определиме матрицата на исплата на играта,
најдобрите мешани стратегии за двајцата играчи и вредноста на играта.
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Од дадените услови имаме дека секој од играчите може да избере една
од боите бела, црна или зелена. На тој начин ќе ги обележиме и
редиците, односно колоните на матрицата на исплата. Уште повеќе,
можеме да заклучиме дека ќе разгледуваме матрица на исплата од ред
3 × 3 . Од дадените услови, матрицата на исплата гласи:
И2
Б Ц З
И1

Б 0 2 2 
Ц  − 5 0 −5
З  3 3 0 

Забележуваме дека првата и третата редица во матрицата на исплата
строго ја доминираат втората редица, како и дека првата и третата
колона ја доминираат втората колона, па матрицата на исплата може да
се редуцира на матрица од втор ред:
И2
Б З
И1 Б 0 2 
З  3 0 

Решението на овие игри е веќе определено и дискутирано, па ќе ги
искористиме добиените резултати. Најдобра мешана стратегија на
првиот играч И1 во 2 × 2 игра е

 3 2
−3
−2
,
=
=
(1 − p, p ) 
  ,  ,
 −2 + ( −3) −2 + ( −3)   5 5 

а за вториот играч И2 е

  2 3
−2
−3
=
=
,
(1 − q ,q ) 
  ,  .
 −2 + ( −3) −2 + ( −3)   5 5 

Сега, ако се вратиме во почетната игра од ред 3 × 3 , најдобрите
3 2
 2 3
стратегии на играчите се  , 0,  и  , 0,  , за И1 и И2, соодветно.
5 5
5 5
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6
6
, a загубата на вториот е .
5
5
За да провериме дали играта има седлеста точка, потребно и доволно е да ги определиме минималните вредности по редици и максималните вредности по колони и да ги споредиме. Доколку овие вредности се совпаѓат, тогаш таа точка е седлеста точка. Минималните
вредности по редици се 0, −5, 0, за прва, втора, трета редица, соодветно,
а максималните вредности по колони се 3, 3, 2, за прва, втора, трета
колона, соодветно. Очигледно е дека нема поклопување на вредности,
па според тоа, играта нема седлеста точка.
Сега ќе се обидеме да разгледаме една поинаква ситуација. Првиот
играч одлучил да користи фиксна мешана стратегија. Честотата со која
првиот играч ќе запишува бела боја е еднаква на веројатноста од
непроѕирна кутија со 5 бели, 3 црни и 4 зелени топчиња без гледање да
извлече бело топче. Честотата со која првиот играч ќе запишува црна
боја е еднаква на веројатноста од непроѕирна кутија со 5 бели, 3 црни и
4 зелени топчиња без гледање да извлече црно топче, додека пак
честотата со која првиот играч ќе запишува зелена боја е еднаква на
веројатноста од непроѕирна кутија со 5 бели, 3 црни и 4 зелени топчиња
без гледање да извлече зелено топче. Доколку првиот играч ја користи
оваа подредена тројка од веројатности, да ја определиме најдобрата
стратегија за вториот играч.
Веројатноста од непроѕирна кутија со 5 бели, 3 црни и 4 зелени
5
3
топчиња, без гледање да се извлече бело топче е
, црно топче
и
12
12
4
зелено топче
. Според тоа, мешаната стратегија која ќе ја користи И1
12
 5 1 1
е  , ,  . Познато е дека, на секоја мешана стратегија на едниот
 12 4 3 
Притоа, добивката на првиот играч е

играч, одговара најдобра стратегија на другиот играч која е чиста.
 5 1 1
Познато е дека И1 ќе користи мешана стратегија  , ,  , додека И2
 12 4 3 

може да користи една од следниве три чисти стратегии: (1, 0, 0 ) , ( 0,1, 0 )
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и

( 0, 0,1) .

Ако И2 ја користи чистата стратегија (1, 0, 0 ) , тогаш ќе

5
1
1
1
оствари загуба s1 = ⋅ 0 + ⋅ ( −5 ) + ⋅ 3 =− . Ако И2 ја користи чистата
12
4
3
4
5
1
1
11
⋅ 2 + ⋅0 + ⋅3=
стратегија ( 0,1, 0 ) , тогаш неговата загуба е s 2 =
.
12
4
3
6
Ако И2 ја користи чистата стратегија ( 0, 0,1) , тогаш загубата е

5
1
1
1
s3 = ⋅ 2 + ⋅ ( −5 ) + ⋅ 0 =− . Според тоа, добиваме дека најдобри чис12
4
3
4
ти стратегии за И2 се (1, 0, 0 ) и ( 0, 0,1) . Да забележиме дека, при изборот на И2 на која било од двете најдобри стратегии, при што И1 да ја
 5 1 1
користи мешаната стратегија  , ,  , играта е во полза на вториот
 12 4 3 
1
играч И2 кој остварува добивка во износ .
4
3. КОАЛИЦИОНИ ИГРИ.
КАРАКТЕРИСТИЧНА ФУНКЦИЈА НА ИГРА
Во теоријата на игри, кооперативните игри се игри во кои е дозволена комуникација помеѓу играчите и исто така е дозволено да се склучуваат обврзувачки договори. Ова бара некој механизам, надвор од самата игра кој ќе овозможи спроведување на договорите. Со комплетната слобода за склучување обврзувачки договори во теоријата на кооперативни игри, играчите во глобала можат да остварат поголема добивка. Теоријата на кооперативни игри е поделена на два дела во зависност
од тоа дали постои или не постои начин за пренос на корист од еден на
друг играч. Ако постои таков начин, можеме да размислуваме за пренос
на средства како што се паричните средства, и да претпоставиме дека
играчите имаат иста потреба од парични средства. Всушност, можеме
да ја рангираме користа од паричните средства на тој начин што кога
нема парични средства тогаш користа е 0, додека користа од една
парична единица е 1. Во продолжение, ќе разгледуваме само кооперативни игри со пренослива корист, иако општо постојат и кооперативни
игри без пренослива корист, како што напоменавме на почеток од овој
дел.
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Во кооперативните игри со повеќе играчи, нема ограничувања на
договорите што можат да се склучат меѓу играчите. Исто така, претпоставуваме дека сите исплати може да се претстават во иста мерна
единица и дека има пренослива корист која дава можност за да се
вршат странични плаќања меѓу играчите. Страничните плаќања може
да се користат како поттик за некои играчи да користат одредени заемно корисни стратегии. Значи, ќе се занимаваме со играчи чија цел во
играта е да формираат коалиција. Структурата на игрите со коалициона
формација се проучува, така што, погодно ќе се сведе на игра во некоја
форма во која главна улога играат коалициите. Откако ќе ја дефинираме
коалиционата форма на игра со пренослива корист со повеќе играчи, ќе
разгледаме како може да ја трансформираме играта од стратешка во
коалициона форма.
Дефиниција 6. Нека N = {1, 2,..., n } , n ≥ 2 е множеството играчи. Кое
било подмножество S = {i1 , i2 ,..., ik } , 0 ≤ k ≤ n , од множество играчи N
се нарекува коалиција.
Забелешка 1. Множеството играчи N , е конечно подмножество од
множеството

природни

броеви

,

односно

N = n .

Но,

за

поедноставување на понатамошните излагања, ќе користиме ознака N
за множеството играчи.
Од тоа што бројот на подмножества на множеството N е 2n , следува дека вкупниот број на коалиции кои можат да се формираат е 2n . Да
забележиме дека во разгледувањата го вклучуваме и празното множество, ∅ , кое се нарекува празна коалиција. Множеството N е исто
така коалиција, која се нарекува гранд (голема) коалиција.
Ќе го разгледаме следниот пример кој го илустрира овој поим за
коалиции.
Пример 2. Ќе ги определиме сите коалиции од множество играчи

N = {1, 2,3} . Јасно е дека вкупниот број на коалиции е 23 , односно 8

коалиции. Тие се: ∅ , {1} , {2} , {3} , {1, 2} , {1,3} , {2,3} , {1, 2,3} . Забележуваме дека, определувањето на коалиции од дадено множество игра140
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чи, е всушност определување на партитивното множество на дадено
множество.
Дефиниција 7. Коалициона форма на игра со n играчи е дадена со

подредениот пар ( N , v ) , каде што N = {1, 2,..., n } е множеството играчи
и v е функција која прима реални вредности, наречена карактеристична функција на играта, определена со v :  ( N ) →  и притоа ги задоволува условите:
(i).

v ( ∅ ) =0 ;

(ii).

(суперадитивност) ако S и T се две дисјунктни коалиции

∅ ) , тогаш v (S ) + v (T ) ≤ v (S ∪T ) .
(S ∩T =
Големината v (S ) е реален број за секоја коалиција S ⊂ N

и може

да се смета како вредност на коалицијата S , кога нејзините членови
дејствуваат заеднички како единка. Условот (i ) кажува дека празната

коалиција прима вредност нула, а условот (ii ) кажува дека збирот на
вредностите на две дисјунктни коалиции кои дејствуваат самостојно,
може да достигне вредност која не е поголема од вредноста која се
добива кога двете коалиции би дејствувале заеднички како единка.
Претпоставката за суперадитивноста не е дел во некои разгледувања на
коалиционите игри, но се наметнува на некој начин како природен
услов, па затоа го вклучуваме во дефиницијата.
Дефиниција 8. Игра во коалициона форма се нарекува игра со
константен збир ако

( )

v (S ) + v S =
c=
v ( N ) за секоја коалиција

S ∈  ( N ) . Играта се нарекува збир нула игра, ако v ( N ) = 0 .

Пример 3. Да се навратиме на Пример 1 Нека во играта се приклучи
уште еден другар и добиваме игра со тројца играчи И1, И2 и И3, каде
што секој од нив има по две чисти стратегии, при што ги исклучуваат
зелените топчиња од играта. Притоа важи следното:
Ако првиот играч И1 ја избере чистата стратегија за бело топче

Б = (1, 0 ) , за И2 и И3 имаме матрица на исплата од следниот облик
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И3
Б

Ц

И2 Б  ( 0,3,1)

Ц ( 4, 2,3)

( 2,1,1) 
(1, 0, 0 )

Ако првиот играч И1 ја избере чистата стратегија за црно топче

Ц = ( 0,1) , за И2 и И3 имаме матрица на исплата од следниот облик
И3
Б
И2 Б (1, 0, 0 )

Ц ( 0, 0,1)

Ц

(1,1,1) 
( 0,1,1)

Да ја запишеме играта од стратешка форма во коалициона форма со
помош на карактеристична функција. Ќе ја определиме карактеристичната функција v на дадената игра. Од самата дефиниција за карактерис-

тична функција на игра, имаме дека важи v ( ∅ ) =0 . Исто така, лесно е
да се определи и v ( N ) , затоа што претставува најголемиот меѓу збировите на елементите во секоја од подредените тројки, дадени во условите

на примерот. Максималниот збир се добива од елементот ( 4, 2,3) и е
еднаков на 9 , односно v ( N ) = 9 , каде што И1 користи Б, И2 користи Ц
и И3 користи Б. За да определиме v ({1}) , ја разгледуваме матрицата на
исплата за коалицијата {И1} , наспроти {И2, И3} :

{И2,И3}
Б,Б Б,Ц Ц,Б Ц,Ц

{И1} Б 

0 2 4
1

Ц 1 1 0
0 
Првата ја доминира втората колона, а четвртата ја доминира третата и
втората колона, па
 0 1   1
v ({1}) V=
=
.


 1 0   2
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За да определиме v ({2}) , ја разгледуваме матрицата на исплата за
коалицијата {И2} , наспроти {И1, И3} :

{И1,И3}
Б,Б Б,Ц Ц,Б Ц,Ц

{И2} Б 

3

Ц 2

1

0

0

0

1
1

Третата колона ги доминира сите останати колони на матрицата, па
v ({2}) = 0 .

За да определиме v ({3}) , ја разгледуваме матрицата на исплата за
коалицијата {И3} , наспроти {И1, И2} :

{И1,И2}
Б,Б Б,Ц Ц,Б Ц,Ц

{И3} Б  1

Ц  1

3
0

0
1

1
1

Третата колона ги доминира првата и четвртата колона на матрицата, па

 3 0  3
v ({3}) V=
=
.


 0 1   4
За да определиме v ({1,3}) , ја разгледуваме матрицата на исплата
помеѓу коалицијата {И1, И3} , наспроти {И2} :

{И2}
Б Ц
Б,Б 1
{И1,И3} Б,Ц  3
Ц,Б 1

Ц,Ц  2
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Втората редица ги доминира третата и четвртата редица на матрицата,

 1 7   5
v ({1,3}) V=
=
па
.


 3 1   2
За да определиме v ({1, 2}) , ја разгледуваме матрицата на исплата
за коалицијата {И1, И2} , наспроти {И3} :

{И3}
Б Ц
Б,Б  3
{И1,И2} Б,Ц 6
Ц,Б 1

Ц,Ц 0

3
1 
2

1
Првата редица ги доминира третата и четвртата редица на матрицата,

  3 3 
v ({1, 2}) V=
=
па

 3.
  6 1 
За да определиме v ({2,3}) , ја разгледуваме матрицата на исплата
за коалицијата {И2, И3} , наспроти {И1} :

{И1}
Б Ц
Б,Б  4
{И2,И3} Б,Ц  2
Ц,Б  5

Ц,Ц  0

0
2 
1

2

Третата редица ја доминира првата редица, а втората редица ја домини-

 2 2 
v ({2,3}) V=
ра четвртата редица на матрицата, па=

 2.
5
1


Со тоа добиваме дека карактеристичната функција на дадената
игра е:

144

Шапли - Шубик индекс на моќност – од теорија до секојдневие

v ({1}) =

v ( ∅ ) =0 ,

1
2
v ({2}) = 0 ,
v ({3}) =

3
4

v ({1, 2}) = 3
v ({1,3}) =

5
,
2
v ({2,3}) = 2

v (N ) = 9 .

4. ВРЕДНОСТ НА ШАПЛИ
Во овој дел, разгледуваме друг пристап кон коалиционите игри со n
играчи, дадени во форма на карактеристична функција. Поточно, во
овој дел ќе посветиме внимание на поимот за наоѓање вредност на
играта. Со овој пристап, ќе се обидеме да најдеме единствен вектор на
исплата за која било игра во коалиционен облик, наречен вредност на
играта. Како мера за вредноста или моќта на i -тиот играч во играта, ќе
го сметаме i -тиот елемент од векторот на исплата. „Поимот за вредност“ во теоријата на игри е предложен за прв пат во 1953 година од
Лојд Шапли (Lloyd Shapley), [4]. Овде ја дефинираме вредноста на
Шапли, а во наредниот дел ја дискутираме нејзината „мерлива моќ“ во
гласачкиот систем, која се нарекува Шапли – Шубик (Shapley – Shubik)
индекс на моќност, [5].
За што всушност станува збор? Прво, треба да се насочат играчите
да формираат гранд коалиција за да остварат највисока заедничка
исплата, но проблем се повторно прашањата: „Како таа ќе биде
распределена помеѓу играчите?“, „Кој играч е „поважен“?“ и „Што е
поважно?“. За таа цел, ќе му пристапиме на проблемот, аксиоматизирајќи го „поимот за правичност“. Вредноста на Шапли се темели на поимот за правичност, затоа што нејзина цел е правично распоредување на
заеднички достигнатата исплата, помеѓу членовите на една коалиција.
Вредноста на Шапли, правичноста ја темели на следните четири аксиоми, познати како аксиоми на Шапли или аксиоми за правичност за
функцијата на вредност f (v ) :
А1. Ефикасност:

∑ f (v ) = v ( N ) ;

i∈N

i
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А2. Симетричност: Ако

i

и

j

се играчи

за кои важи

v (S ∪ {i}) = v (S ∪ { j }) , за секоја коалиција S која не ги содржи

играчите i и j , тогаш fi (v ) = f j (v ) .
А3. Аксиома за бескорисност: Ако i е играч за којшто важи

v (=
S ) v (S ∪ {i}) , за секоја коалиција S која не го содржи

играчот i , тогаш fi (v ) = 0 .
А4. Адитивност: Ако u и v се карактеристични функции, тогаш

f (u + v =
) f (u ) + f (v ) .

Функцијата на вредност, f , е таква што на секоја можна карактеристична функција v на игра со n играчи, доделува n -ка од реални

броеви, од облик f (v ) = ( f1 (v ) , f2 (v ) ,..., fn (v ) ) . Овде fi (v ) ја претставу-

ва вредноста на i -тиот играч во играта, зададена со карактеристична
функција v . „Аксиомите на правичност“ се вклучени во функцијата f .
Аксиомата А1 укажува дека вкупната поединечна вредност на
играчите е еднаква на вредноста на гранд коалицијата. Аксиомата А2
вели дека, ако карактеристичната функција е симетрична во однос на
играчите i и j , тогаш вредноста која се доделува на i и j треба да
биде иста. Аксиомата А3 вели дека, ако еден играч е безопасен, во
смисла дека ниту придонесува за подобрување, ниту претставува закана
за која било коалиција во која може да биде вклучен, тогаш неговата
вредност треба да биде еднаква на нула. Аксиомата А4 е „најсилната“
аксиома од сите четири аксиоми. Аксиомата за адитивност ги поврзува
вредностите на две различни игри со карактеристични функции u и v
и тврди дека f е единствена функција над просторот од сите коалициони игри, [2]. Исто така, да забележиме дека, ако u и v се карактеристични функции, тогаш и u + v треба да е карактеристична функција.
Во следното тврдење е определен обликот на решението на игри
со пренослива корист кое ги задоволува аксиомите за ефикасност,
симетричност, бескорисност и адитивност, познато како вредност на
Шапли. Со ова тврдење е покажана и егзистенцијата на функцијата на
вредност f .
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Тврдење 4. ([1]) Вредноста на Шапли е дадена со f = ( f1 , f2 ,..., fn ) , каде
што за i = 1, 2,..., n е исполнето
fi
=

∑

( S − 1)!(n − S )! v

(

n!

S ⊂N
i∈S

(S ) − v (S \ {i}) ) .

Во следното тврдење е покажана единственоста на функцијата на
вредност f .
Тврдење 5. ([1]) Постои единствена функција, f , која ги задоволува
аксиомите на Шапли А1 − А4.
Забелешка 2. Нека е дадено непразно множество S ⊂ N и нека wS
претставува специјална карактеристична функција, дефинирана за
секое T ⊂ N на следниот начин:
1, ако S ⊂ T
.
wS (T ) = 
0, поинаку
Сега, ќе покажеме дека секоја карактеристична функција v , може да се
запише во облик v =

∑ cS wS , за некои константи cS . Нека c∅ = 0 . За

S ⊂N

секое T ⊂ N , го дефинираме cT рекурзивно во однос на бројот на
елементи на T , на следниов начин

=
cT v (T ) −

∑ cS .

S ⊂T
S ≠T

Исто така, применувајќи ги аксиомите на Шапли, за карактеристичната
функција cwS , к.ш. c е произволен реален број, е исполнето:

c
 , i ∈S
f i (cwS ) =  S
.
0, i ∉ S

Збирот во формулата од Тврдење 4, е збир по сите коалиции S , кои го

(

)

содржат i . Величината v (S ) − v (S \ {i}) , е износот за кој расте вред147
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носта на коалицијата S \ {i} , кога играчот {i} ќе стане нејзин член. За
да го определиме fi (v ) , ги разгледуваме сите коалиции во кои е член i ,
ја пресметуваме вредноста на придобивката од членството на тој играч
во таа коалиција, го множиме сето тоа со

( S − 1)!(n − S )! и сумираме.

n!
Интерпретацијата на формулата од Тврдење 4 е следната: да претпоставиме дека избираме произволен начин на распоредување на членовите, од вкупните n ! начини на распоредување. Потоа, ги вклучуваме членовите, согласно редоследот од избраниот распоред. Ако со
своето вклучување, играчот i формира коалиција S , тогаш тој добива

(

)

поврат во износ од v (S ) − v (S \ {i}) . Веројатноста за влез на играчот
i во коалиција S \ {i} , е определена со

( S − 1)!(n − S )! .
n!

Именителот

го претставува вкупниот број на пермутации на n - те играчи. Броителот е бројот на пермутации на

(S

(S

− 1) - те членови на S \ {i} , вкупно

− 1) ! на број, пред да се придружи играчот i , а останатиот дел го

покажува бројот на пермутации на играчите, n − S , надвор од
коалиција, вкупно (n − S ) ! на број. Според тоа, оваа формула ни покажува дека fi (v ) , е всушност просечниот износ што го добива играчот i
од приклучувањето кон гранд коалицијата, ако играчите последователно ја формираат оваа коалиција по случаен редослед.
5. ШАПЛИ – ШУБИК ИНДЕКС НА МОЌНОСТ
Вредноста на Шапли има голема и важна примена во
определување на моќноста на членовите во игри со гласање, односно во
гласачките тела. Оваа примена е воведена од страна на Шапли и Шубик
во 1954 година и е позната под името Шапли-Шубик индекс на моќност.
Играчите се членови на законодавен дом, членови на управен
одбор на корпорации, членови на гласачки тела при универзитети и
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слично. Во вакви игри, предлогот од страна на членовите се прифаќа
или се одбива. Подмножеството од множеството играчи чијшто предлог
ќе биде усвоен, без надворешна помош, се нарекува победничка
коалиција, а оние чиј предлог не е усвоен се нарекува губитничка
коалиција. Во ваквите игри, можеме да ставиме, вредноста на
победничката коалиција да биде 1 , а вредноста на губитничката
коалиција да биде 0 . Ваквите игри се нарекуваат едноставни игри.
Дефиниција 9. Играта ( N , v ) е едноставна, ако за секоја коалиција
S ⊂ N , или v (S ) = 0 или v (S ) = 1 .

Во едноставните игри, коалицијата S се нарекува победничка

коалиција, ако v (S ) = 1 и губитничка коалиција, ако v (S ) = 0 . Според
тоа, во едноставна игра, секоја коалиција е или победничка или
губитничка. Од суперадитивноста на v , добиваме дека во едноставните
игри секое надмножество од победничка коалиција е победничко и
секое подмножество од губитничка коалиција е губитничко.
Примери за едноставни игри се:

(1) Игри со закон на просто мнозинство, каде што v (S ) = 1 , ако

S >

n
и v (S ) = 0 во сите други случаи, каде n = N ;
2

(2) Игри со консензус, каде што v (S ) = 1 , ако S = N и v (S ) = 0 во
сите други случаи;

(3) Диктаторски игри, каде што v (S ) = 1 , ако 1 ∈ S и v (S ) = 0 во
сите други случаи, при тоа 1 е диктаторот.
За едноставни игри, формулата од Тврдење 4 е поедноставна,

(

)

затоа што разликата v (S ) − v (S \ {i}) , секогаш прима вредност нула
или единица. Разликата е еднаква на нула, ако v (S ) и v (S \ {i}) , истовремено примаат вредност нула или единица, а е еднаква на еден во
секој друг случај. Според тоа, можеме да го отстраниме изразот

(v (S ) − v (S \ {i}) )

од формулата и да сумираме по коалициите S кои
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стануваат победник со приклучување на i и губитнички при отсуство
на i . На тој начин формулата за вредноста на Шапли, односно
формулата на Шапли-Шубик индексот на моќност во случај на едноставна игра ќе гласи:

fi (v ) =

∑

( S − 1)!(n − S )! .

S победник
S \{i} губитник

n!

Пример 4. Да се навратиме на Пример 3 и да ја определиме вредноста
на Шапли f како поим за рационално решение на играта, откако во играта се придружи уште еден играч, односно да определиме распределба
на највисоката можна добивка, најсоодветно на секој од тројцата другари. Од Примерот 3 ја имаме карактеристичната функција v на дадената игра:
1
v ({1, 2} ) = 3
v ({1} ) =
2
5
v ({1,3} ) =
v ( ∅ ) =0
v ({1, 2,3} ) = 9 .
v ({2} ) = 0
2
3
v ({2,3} ) = 2
v ({3} ) =
4
Ползувајќи го претходно изнесеното ќе ги определиме коефициентите
на карактеристичната функција на вредноста на Шапли. Имаме:
=
c{1} v=
, c{2} v=
, c{3} v=
({3}) 34 ,
({1}) 12=
({2}) 0=
1 5
c{1,2} =v ({1, 2}) − c{1} − c{2} =3 − = ,
2 2
5 1 3 5
c{1,3} = v ({1,3}) − c{1} − c{3} = − − = и
2 2 4 4
3 5
c{2,3} = v ({2,3}) − c{2} − c{3} = 2 − 0 − = .
4 4
На крајот,

1 3 5 5 5 11
cN = v ( N ) − c{1} − c{2} − c{3} − c{1,2} − c{2,3} − c{1,3} = 9 − − − − − = .
2 4 2 4 4 4
Тогаш, функцијата v можеме да ја запишеме во облик
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1
3
5
5
5
11
v = w{1} + w{3} + w{1,2} + w{1,3} + w{2,3} + w{1,2,3} .
2
4
2
4
4
4
Според тоа,

f 1 (v ) =

5 5 11 67
1 5 5 11 79
+ + +
=
, f 2 (v ) = + + =
и
4 8 12 24
2 4 8 24 24
3 5 5 11 70
f 3 (v ) = + + + =
.
4 8 8 12 24

 79 67 70 
Значи, вредноста на Шапли е векторот f =  , ,  .
 24 24 24 

Пример 5. Да разгледаме друго дополнување на Пример 1. Играчите се
договориле дека бојата повеќе нема важност. Во кутија ставиле 12 топчиња од кои 5 бели, 3 црни и 4 зелени топчиња. Притоа, на по едно
топче од секоја боја (вкупно три) му ставиле буква со што означените
топчиња добиле поголема важност, односно биле назначени како
„главни“ топчиња. Играчите се договориле дека победник е оној кој во
едно влечење од шест топчиња ќе ги извлече сите „главни“ топчиња. Да
ја определиме моќта на секое топче во кутијата, кога топчињата би се
договарале меѓусебно, на кој играч ќе му донесат победа.
Преминуваме на разгледување на важноста на секое од
топчињата кои се во игра, односно ќе ја видиме интерпретацијата на
Шапли – Шубик индексот на моќност. Нека со fA (v ) ја означиме
вредноста на Шапли за A , кој е претставник од класата на „главни“
топчиња и со fa (v ) ја означиме вредноста на Шапли за a, кој е прет-

ставник на класата на топчиња кои не се „главни“. Затоа што разгледуваме едноставна игра и бараме да биде исполнет условот за победа,
како и од аксиомата за симетричност, јасно е дека мора да важи условот

3fA (v ) + 9 fa (v ) =
1 . Да ја определиме вредноста на fa (v ) . Коалиција

која станува победничка откако ќе се придружи a , е онаа која ги
содржи сите претставници од класата на „главни“ топчиња и уште
двајца претставници од класата на топчиња кои не се „главни“. Според
тоа, задачата се сведува на одредување на бројот на двочлени групи од
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претставници на класата топчиња кои не се „главни“, а тоа е бројот на
комбинации со осум елементи од класа два, не сметајќи го a , па
8 
8!
добиваме   =
. Според тоа и формулата на Шапли-Шубик за ин 2  2!6!
дексот на моќност, добиваме дека:
5!6! 8!
5⋅ 4⋅3
⋅
=
= 0, 0050505051 .
fa (v ) =
12! 2!6! 12 ⋅11 ⋅10 ⋅ 9
Значи, секој од претставниците на класата со топчиња кои не се
„главни“, има влијание од 0,505% во победата. Ако замениме

fa (v ) = 0, 00505 во равенството 3fA (v ) + 9 fa (v ) =
1 , добиваме дека секој
од претставниците на класата со „главни“ топчиња има влијание од
31,81% во победата.
Примерот 5 можеме да го толкуваме од два аспекта на ШаплиШубик индексот на моќност. Имено, првиот аспект е разгледување на
играчите кои имаат поголеми ингеренции во играта или во случајов
топчињата кои припаѓаат на класата „главни“ топчиња. Со самото
назначување тие добиваат поголема важност и моќ во играта во однос
на останатите играчи. Исто така, со тоа тие добиваат многу поголема
улога во донесувањето на одредена одлука и се сметаат за вето играчи,
затоа што без кој било од нив не може да се победи. Од друга страна,
играчите кои не се во класата на „главни“ топчиња, имаат индекс кој е
значајно помал во однос на оние кои припаѓаат во класата на „главни“
топчиња. Сепак, иако индексот е мал, без доволен број од нив, не може
да се победи. Очигледно е дека, иако топчињата кои припаѓаат на
класата „главни“ топчиња, имаат голема моќ, сепак немаат доволно за
да донесат одредена одлука самостојно, односно тие сепак зависат од
топчињата со помала моќ. Од сето ова можеме да заклучиме дека, дури
и да е мало влијанието, сепак играчот од класата на топчиња кои не се
„главни“ игра клучна улога во донесување на одредени одлуки. Шапли
-Шубик индексот на моќност претставува една добра алатка со која
едно лице како член на група, односно еден играч како член на коалиција, може да си ја одреди својата моќ во донесувањето на одуки и
согласно тој индекс, да определи стратегија со која ќе го извлече
максимумот од секоја ситуација.
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ТЕОРИЈА НА ГРАФОВИ И ЗАДАЧАТА НА СОБИРАЊЕ КУПОНИ
Марко Димовски 1
Гордана Николовска 2
1. ВОВЕД
Графовите се прекрасна математичка апстракција. Овие математички структури се користат за моделирање на широк дијапазон реални
ситуации во кои е потребно да се изразат релациите помеѓу објектите.
Графот е севкупност од точки и линии кои поврзуваат парови од точките. Точките на графот се нарекуваат темиња, а линиите кои ги поврзуваат темињата се нарекуваат ребра. Темињата се поврзуваат врз основа
на определена законитост за графот, а темињата кои се поврзани со
ребро ги нарекуваме соседи. Теоријата на графови наоѓа широка примена во реалниот свет. Од низата примери, би ги издвоиле:
− поврзувањето со пријателите на социјалните мрежи (секој корисник е теме, а кога корисниците се поврзуваат, тие создаваат
ребро, [7]);
− користење на GPS/Google Maps/Yahoo Maps (за пронаоѓање
најкраток пат, минимална тура, [8]);
− за пребарување на Google (за да пребарувате веб-страници, каде што страниците на интернет се поврзани меѓусебно со хиперлинкови; секоја страница е теме и врската помеѓу две страници е ребро);
− анализи во биологијата и другите науки.
Во овој труд ќе анализираме една друга примена на графовите во
реален пример. Нека темињата на графот се аналогија за бројот на видови купони во игрите од типот „Собери ги сите купони и победи“. Имено, ако имаме по неограничен број купони од конечен број категории и
по случаен избор извлекуваме купони, тогаш изборот на секој нов купон претставува движење од темето кое ја претставува категоријата на
која припаѓа претходно извлечениот купон до темето кое ја претставува
категоријата на која припаѓа новоизвлечениот купон. Претпоставуваме
дека по извлекувањето на купон од една категорија, можно е да се из155
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влече купон од било која друга категорија (или повторно од истата) т.е.
било кои две темиња се соседи, и при тоа со подеднаква веројатност
при секое влечење може да се извлече купон од која било категорија.
Ваквиот граф во кој секое теме е поврзано со сите други темиња се вика
комплетен граф. Целта на задачата на собирање купони е да се собере
барем по еден купон од секоја категорија, затоа, во продолжение, очекуваниот број на чекори кој е потребен за посетување на секое теме од
графот барем по еднаш, при што изборот на секое соседно теме по
претходното е случаен, ќе го поистоветиме со очекуваниот број на извлечени купони за собирање на барем по еден купон од сите категории,
т.е. победа во играта на собирање купони.
2. ПОИМИ ОД ТЕОРИЈА НА ГРАФОВИ
Граф. Граф е пар 𝐺 = (𝑉, 𝐸) што се состои од конечно непразно
множество 𝑉 и множество 𝐸 од двоелементни подмножества од 𝑉.
Елементите на 𝑉 се нарекуваат темиња на графот и најчесто ги означуваме со букви: 𝑥, 𝑦, 𝑧, …. Елементите на 𝐸 ги нарекуваме ребра на графот и се означуваат со 𝑥𝑦, што претставува ребро кое ги поврзува темињата 𝑥 и 𝑦. За темињата 𝑥 и 𝑦 велиме дека се соседни ако постои ребро
кое ги поврзува. Графот е ненасочен ако релацијата за соседност е симетрична. Ако ребрата имаат заедничко теме, велиме дека се соседни
ребра. Графот со 𝑝 темиња и 𝑞 ребра го викаме (𝑝, 𝑞) граф. Графот
(1,0), составен од една точка, се вика тривијален граф. За темињата кои
се поврзани со ребро велиме дека е инцидентни со тоа ребро. Насочен
граф е граф во кој секое ребро е подреден пар од двете темиња кои се
негови крајни точки. Во продолжение, ќе се подразбира дека графот е
ненасочен.
Степен на теме во граф. Степен на теме 𝑥 во граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸) е
бројот на темиња од 𝐺 кои се соседни со 𝑥. Ознака: 𝑑𝑒𝑔(𝑥) или 𝑑(𝑥).
Пример 1. Ќе разгледаме ненасочен граф со множество темиња
{2,3,4,5,6,8}, каде што две темиња се соседни ако имаат заеднички
делител различен од 1 (Слика 1).
За степените на темињата во графот прикажан на Слика 1,
имаме: d(6)=4, d(5)=0, d(8)=3, d(4)=3, d(3)=1 и d(2)=3.
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Слика 1. Ненасочен граф со 6 темиња.

Регуларен граф. Граф во кој сите темиња имаат еднаков степен се
вика регуларен граф.
Комплетен граф. Граф во кој степенот на секое теме е за еден
помал од бројот на темиња во графот се вика комплетен граф. Тоа
значи дека секое теме е поврзано со сите други темиња во тој граф.
Нека |𝐸| = 𝑛, т.е. 𝑛 е бројот на темиња во графот 𝐺 = (𝑉, 𝐸). Тогаш, за
секое теме 𝑥 е исполнето 𝑑(𝑥) = 𝑛 − 1, а вкупниот број на ребра во
графот е бројот на комбинации без повторување од 𝑛 елементи, класа 2
и изнесува

𝑛(𝑛−1)
2

. Комплетен граф кој има 𝑛 темиња се означува со 𝐾𝑛 .

Слика 2. Комплетни графови со различен број темиња.

Сврзан граф. Низа од ребра која поврзува низа од темиња во еден
граф се вика пат. Графот 𝐺 = (𝑉, 𝐸) е сврзан граф, ако секои две темиња од 𝐺 се поврзани со пат.
Маршрута. Маршрута во графот 𝐺 = (𝑉, 𝐸) е конечна наизменична низа од темиња и ребра 𝑥0 , 𝑒1 , 𝑥1 , 𝑒2 , 𝑥2 , . . , 𝑥𝑛 која почнува и завршува со теме, каде што 𝑒𝑖 е теме коешто ги поврзува темињата 𝑥𝑖−1 и
𝑥𝑖 , 𝑖 = �����
1, 𝑛. За бројот 𝑛 велиме дека е должина на маршрутата. Маршрутата е затворена ако 𝑥0 = 𝑥𝑛 . Маршрутата е верига ако ниту едно ребро не се повторува два или повеќе пати во низата 𝑥0 , 𝑒1 , 𝑥1 , 𝑒2 , 𝑥2 , . . , 𝑥𝑛 .
Маршрутата е циклус ако е затворена верига.
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Дрво. Графот во кој секои две темиња се поврзани со единствен
пат се вика дрво. Со други зборови, секој сврзан граф кој не содржи
циклуси, се вика дрво.
3. ЗАДАЧАТА НА СОБИРАЊЕ КУПОНИ
Постојат разни формулации на задачата на собирање купони, a ние
тука ја даваме со следната формулација, [1]: Во секоја кутија со житарици има по еден купон кој носи одредена награда, така што постојат 𝑟
различни типови награди. Еден човек купува по едно пакување од кутијата со житарици, сѐ додека не собере барем по еден награден купон од
сите видови. Колку кутии со житарици треба да купи човекот?
Во случај кога од 𝑖-тиот вид има 𝑛𝑖 купони, човекот треба да
собере 𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑟 − min{𝑛1 , 𝑛2 , … , 𝑛𝑟 } + 1. Но, во случај на бесконечно многу купони од секој вид, овој начин на размислување не одговара, т.е. може да резултира со купување на бесконечно многу кутии
со житарици. Затоа се преминува на веројатносно решавање на задачата
и се дава одговор на прашањето колку е очекуваниот број на кутии кои
треба да ги купи човекот за да собере барем по еден купон од секој вид?
Во теоријата на веројатност овој тип на задача се нарекува „Задача на
собирање купони“ и со неа се опишани сите игри од типот „собери ги
сите купони и победи“. Кон решавањето на овие задачи се пристапува
на тој начин што правиме преформулирање на задачата и даваме одговор на прашањето „Кој е очекуваниот број на кутии кои треба да ги
купи човекот, за својата колекција од 𝑗 − 1 купон да ја зголеми за еден
купон, односно да собере нов 𝑗-ти купон?“, [1]. При тоа, напоменуваме
дека купоните не се индексирани и не се собираат според некој даден
редослед. Напоменуваме дека изборот на кутија со житарици е случаен
и подеднаква е веројатноста за избор на кутија од кој било вид.
Нека со 𝑁 (𝑁 ≥ 𝑟) го означиме бројот на купени кутии, целта ни е
да собереме барем по еден од секој од 𝑟- те различни наградни купони.
Нека 𝑌𝑗 , 𝑗 = 1, … 𝑟 е бројот на кутии кои човекот треба да ги купи за да
ја зголеми својата колекција од 𝑗 − 1, до колекција од 𝑗 наградни купони од различен вид. Тогаш,
𝑁 = 𝑌1 + 𝑌2 + ⋯ + 𝑌𝑟 .
(1)
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Математичкото очекување на 𝑁, односно очекуваниот број на
купени кутии потребни за собирање на 𝑟-те различни наградни купони,
ќе го пресметаме како збир од математичките очекувања на 𝑌𝑗 за

𝑗 = 1, … , 𝑟.
Да претпоставиме дека човекот има собрано 𝑗 − 1 различни купони и му преостанале уште 𝑟 − 𝑗 + 1 купон за пополнување на колекцијата. Бројот на кутии коишто треба да ги купи со цел да собере нов
купон, различен од оние кои ги поседува, има веројатносна распределба
𝑃�𝑌𝑗 = 𝑘� = �1 − 𝑝𝑗 �

𝑘−1

𝑝𝑗 ,

𝑘 = 1,2, …,

каде што 𝑝𝑗 претставува веројатноста за добивање на нов купон во ку-

пената кутија. Со оглед на тоа што човекот веќе собрал 𝑗 − 1 купони од
вкупно 𝑟 различни видови на купони, од класичната дефиниција на
веројатност имаме дека
𝑟 − (𝑗 − 1)
𝑝𝑗 =
.
𝑟
Всушност, заклучуваме дека случајните променливи 𝑌𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑟

имаат геометриска распределба, 𝑌𝑗 ~𝐺𝑒𝑜�𝑝𝑗 �. Бидејќи, математичкото
очекување на случајна променлива која има геометриска распределба е
еднакво на реципрочната вредност од веројатноста за успех при еден
независен експеримент, заклучуваме дека
𝑟

𝑟

𝑟

𝑗=1

𝑗=1

𝑗=1

𝐸(𝑁) = 𝐸 �� 𝑌𝑗 � = � 𝐸�𝑌𝑗 � = �
𝑟

=�
𝑗=1

1
=
𝑝𝑗

𝑟
1
1
= 𝑟� +
+ ⋯ + 1�.
𝑟−𝑗+1
𝑟 𝑟−1

(2)

При доволно големи вредности на 𝑟, хармонискиот ред добиен на
десната страна од равенството (2) се апроксимира со ln 𝑟 + 𝛾, каде што
𝛾 ≈ 0,57722 е Ојлеровата константа, [1]. Па така, за очекуваната
вредност на бројот на купени кутии, сѐ додека не биде собрана целата
колекција од 𝑟 различни наградни купони, добиваме дека 𝐸(𝑁) ≈
𝑟(ln 𝑟 + 𝛾), за доволно големи вредности на 𝑟.
Ќе ја најдеме и распределбата на веројатности на 𝑁. Да го
разгледаме експериментот во кој се фрла хомогена 𝑟 –страна коцка и се
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забележуваат бројот на паднатите точки на коцката, [1]. Го дефинираме
настанот 𝐴 – „секоја страна на коцката се паднала барем еднаш при 𝑛-те
повторувања на експериментот“. Нека 𝐴𝑖 е настанот „𝑖 точки не се
паднале ниту еднаш при 𝑛-те изведени експерименти“, 𝑖 = 1, … , 𝑟.
Тогаш,
1 𝑛
𝑃(𝐴𝑖 ) = �1 − � .
𝑟
Јасно е дека
𝐴 = 𝐴1𝑐 ∩ 𝐴𝑐2 ∩ … ∩ 𝐴𝑐𝑟 = (𝐴1 ∪ 𝐴2 ∪ … ∪ 𝐴𝑟 )𝑐 ,
каде што 𝐴𝑐𝑖 е спротивниот настан на настанот 𝐴𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑟. Аналогно, веројатноста да не се паднале 𝑖1 , 𝑖2 , … , 𝑖𝑗 точки при 𝑛-те изведени
експерименти ќе биде
ј 𝑛
𝑃 �𝐴𝑖 1 ∩ … ∩ 𝐴𝑖 𝑗 � = �1 − � .
𝑟
Со помош на теоремата на вклучување и исклучување, за веројатноста
на унијата на настаните 𝐴𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑟 ќе добиеме дека е
𝑃(𝐴1 ∪ … ∪ 𝐴𝑟 ) = 𝑆1 − 𝑆2 + ⋯ + (−1)𝑟−1 𝑆𝑟 ,
каде што
𝑟
ј 𝑛
𝑆𝑗 = � 𝑃 �𝐴𝑖 1 ∩ … ∩ 𝐴𝑖 𝑗 � = � � �1 − � .
𝑗
𝑟
𝑖1 <⋯<𝑖𝑗

Односно, имаме дека

𝑟

𝑟
ј 𝑛
𝑗−1
)
𝑃(𝐴1 ∪ … ∪ 𝐴𝑟 = �(−1)
� � �1 − � .
𝑗
𝑟
𝑗=1

За настанот 𝐴 , можеме да искористиме дека
𝑟

𝑟
ј 𝑛
𝑃(𝐴) = 1 − 𝑃(𝐴1 ∪ … ∪ 𝐴𝑟 ) = �(−1) � � �1 − � .
𝑗
𝑟
𝑗=0

𝑗

(3)

Во нашата задача, веројатноста 𝑃{𝑁 ≤ 𝑛} можеме да ја разгледаме
како веројатноста на настанот „во 𝑛 кутии, 𝑟-те купони ќе се појават
барем по еднаш секој“ и оваа веројатност е еднаква со веројатноста (3),
т.е. за распределбата на веројатности на 𝑁 имаме
ј 𝑛

𝑃{𝑁 ≤ 𝑛} = ∑𝑟𝑗=0(−1)𝑗 �𝑟𝑗� �1 − 𝑟� .
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4. ВРЕМЕ НА ЦЕЛОСНО ПОКРИВАЊЕ
НА КОМПЛЕТЕН ГРАФ
Нека е даден комплетен граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸) и 𝑣 е едно негово произволно теме. Ова теме го земаме за почеток на низа од темиња во која
втор член е било кој од соседите на темето 𝑣, одбран по случаен пат при
што со еднаква веројатност може да се одбере било кое теме. Трет член
е било кој од соседите на второто теме и така натаму, секој следен член
во низата е случајно одбран сосед на претходниот. Добиената низа од
темиња, одбрани на овој начин, претставува случајно талкање по темињата на графот, [2]. Според класичната дефиниција на веројатност,
веројатноста за одбирање на било кој сосед во секој следен чекор е
еднаква на реципрочната вредност од степенот на неговиот претходник.
Талкањето трае онолку колку што е потребно. Очекуваниот број на чекори кој е потребен за по пат на случајно талкање по темињата на графот, секое теме да биде посетено барем еднаш, се вика очекувано време
на целосно покривање на граф. Ако имаме граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸) и случајното
талкање го започнуваме во темето 𝑣, очекуваното време на целосно
покривање на графот го означуваме со 𝐸𝑣 (𝐺).
Во продолжение се дадени неколку ограничувања за времето на
целосно покривање на граф, кои датираат уште од седумдесетите години од минатиот век [2], [4]:
• За очекуваното време на целосно покривање на граф 𝐺 и при случајно талкање со почеток во темето 𝑣 е исполнето:
𝐸𝑣 (𝐺) ≤ 2|𝑉||𝐸|.
• Нека 𝑑𝑚𝑖𝑛 е најмалиот степен на теме во графот 𝐺. Тогаш:
|𝑉||𝐸|
𝐸𝑣 (𝐺) ≤ 16
.
𝑑𝑚𝑖𝑛
• За секое теме 𝑣, на регуларен граф 𝐺, е исполнето и неравенството
𝐸𝑣 (𝐺) ≤ 𝑂(|𝑉|2 ). Ова значи дека очекуваниот број на чекори за
покривање на регуларен граф, почнувајќи од темето 𝑣, ќе биде помал или еднаков од производот на некој позитивен реален број и
квадратот од бројот на темиња во графот.
• Нека 𝐺 е дрво со 𝑛 темиња и 𝑣 е негово произволно теме. Тогаш:
𝐸𝑣 (𝐺) ≥ 𝑛 ln 𝑛 − 𝑂(𝑛).
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Да разгледаме комплетен граф со 𝑛 темиња, т.е. граф во кој секое
теме е сврзано со останатите темиња во графот. Очекуваното време за
целосно покривање на комплетниот граф може да го поистоветиме со
решението на задачата на собирање купони, [2]. Имено, при секое
купување на кутија со житарици, секој купон може да биде следен,
независно кој бил неговиот претходник, исто како што од било кое теме
на комплетниот граф можеме со случајно талкање да се префрлиме на
било кое друго или истото теме. Разликата е во тоа што при купувањето
кутии, може да ни се падне истиот купон како претходно собраниот, додека при преминувањето на друго теме кај графот, не можеме да „преминеме“ на истото, бидејќи комплетниот граф нема јазли. Но, при доволно големи вредности за 𝑛, приближувањето ќе биде еднакво, бидејќи асимптотските резултати се совпаѓаат.
Нека 𝐾𝑛 е комплетен граф со 𝑛 темиња. Темето во коешто го почнуваме случајното талкање е произволно, а во задачата на собирање купони, тоа е претставник од првата класа купони. Веројатноста да се
посети претходно непосетено теме во талкањето, откако се посетени 𝑖
𝑛−𝑖

темиња, е еднаква на 𝑝𝑖 = 𝑛−1. Математичкото очекување на случајната
променлива 𝑌𝑖 , која го опишува бројот на чекори кој е потребен за да од
𝑖 посетени темиња, да преминеме на 𝑖 + 1 посетено теме е еднакво на
1

𝐸(𝑌𝑖 ) = 𝑝 =
𝑖

𝑛−1
𝑛−𝑖

. Следствено,
𝑛−1

𝐸𝑣 (𝐾𝑛 ) = �
𝑖=1

𝑛−1
1
1
= (𝑛 − 1) �1 + + ⋯ +
�.
𝑛−𝑖
2
𝑛−1

(4)

Ако бројот на темиња 𝑛 е доволно голем, времето на целосно
покривање на графот е приближно еднакво на 𝑛 ∙ (ln 𝑛 + 𝛾), т.е.
𝐸𝑣 (𝐾𝑛 ) ≈ 𝑛 ∙ (ln 𝑛 + 𝛾),

каде што 𝛾 е Ојлеровата константа.
5. СИМУЛАЦИИ

Прво ќе дадеме графички приказ на очекуваниот број на чекори
потребни за целосно покривање на комплетен граф со 𝑛 темиња, каде
што 2 ≤ 𝑛 ≤ 10000.
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На Слика 3, Слика 4 и Слика 5, се прикажани точните вредности
за очекуваното време за целосно покривање на комплетен граф со 𝑛
темиња, добиени од (4), како и графиците на функциjата 𝑓(𝑛) = 𝑛 ∙
(ln 𝑛 + 𝛾) и функцијата 𝑔(𝑛) = (𝑛 − 1) ∙ (ln( 𝑛 − 1) + 𝛾), за кои укажавме дека при големи вредности на 𝑛 претставуваат добра апроксимација
на десната страна на (4). При тоа, разгледани се три различни случаи во
однос на опсегот на вредности на 𝑛. Мала вредност на 𝑛 (𝑛 ≤ 10),
средни вредности (10 < 𝑛 ≤ 100) и големи вредности во случајот кога
100 < 𝑛 ≤ 1000.

Слика 3. Графички приказ на функцијата 𝒇(𝒏) = 𝒏(𝐥𝐧 𝒏 + 𝜸) и функцијата
𝒈(𝒏) = (𝒏 − 𝟏)(𝐥𝐧( 𝒏 − 𝟏) + 𝜸), како и потребните чекори за целосно
покривање на комплетен граф добиени од формула (4) при мали вредности на
𝒏.
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Слика 4. Графички приказ на функцијата 𝒇(𝒏) = 𝒏(𝐥𝐧 𝒏 + 𝜸) и функцијата
𝒈(𝒏) = (𝒏 − 𝟏)(𝐥𝐧( 𝒏 − 𝟏) + 𝜸), како и потребните чекори за целосно
покривање на комплетен граф добиени од формула (4) при средни вредности
на 𝒏.

Слика 5. Графички приказ на функцијата 𝒇(𝒏) = 𝒏(𝐥𝐧 𝒏 + 𝜸) и функцијата
𝒈(𝒏) = (𝒏 − 𝟏)(𝐥𝐧( 𝒏 − 𝟏) + 𝜸), како и потребните чекори за целосно
покривање на комплетен граф добиени од формула (4) при големи вредности
на 𝒏.
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Извршивме и симулација (во Python) на бројот на чекори, потребни за
да се поминат сите темиња на комплетен граф барем по еднаш, при
случајно талкање по графот. Имено, за различни вредности на 𝑛, се
формира низа од првите 𝑛 природни броеви, кои ги претставуваат
купоните кои се собираат. На случаен начин, со помош на рамномерна
распределба, во секој чекор се одбира нов број меѓу 1 и 𝑛 и процесот се
повторува додека секој од броевите не се падне барем еднаш. На Слика
6 додадена е и кривата која го опишува симулираниот број на чекори,
потребни за целосно покривање на комплетен граф.

Слика 6. Графички приказ на функцијата 𝒇(𝒏) = 𝒏(𝐥𝐧 𝒏 + 𝜸) и функцијата
𝒈(𝒏) = (𝒏 − 𝟏)(𝐥𝐧( 𝒏 − 𝟏) + 𝜸), точниот број на чекори од формулата (4) и
кривата која го опишува симулираниот број на чекори, потребни за целосно
покривање на комплетен граф при средни вредности на 𝑛.

Ограничувањата кои важат во теоријата на графовите можат да се
применат и на проблемот со купоните, токму поради еднородноста на
задачата на собирање купони и очекуваното време на целосно
покривање на комплетен граф.
6. ПОВЕЌЕКРАТНО ПОКРИВАЊЕ НА КОМПЛЕТЕН ГРАФ

На сличен начин се пресметува и времето за целосно покривање
на комплетен граф, доколку секое теме треба да биде посетено најмалку
𝑚 пати. Ова повеќекратно покривање на комплетен граф, при случајно
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талкање по темињата на графот, се поистоветува со уште една позната
задача, задачата на „двојниот Дикси куп“ (Double Dixie cup, [5]).
Задачата на двоен Дикси куп е само една задача од типот на задачата на
собирање купони. Во [5] е покажано дека очекуваниот број на купени
пакетчиња (во кои има по една сликичка) за собирање на сите 𝑛 сликички, кои се дел од задачата на двојниот Дикси куп, барем 𝑚 пати секоја,
се пресметува како
𝑛

𝑚−1

∞

𝑒 −𝑡 𝑡𝑗
(𝑛)
� � 𝑑𝑡.
𝐸𝑚
= 𝑛 � �1 − �1 − �
𝑗!
0
𝑗=0

За фиксно 𝑚, асимптотскиот резултат кога 𝑛 → ∞, за очекуваниот
број на купени пакетчиња е еднаков на
𝐸𝑚 (𝑛) = 𝑛(ln 𝑛 + (𝑚 − 1) ln(ln 𝑛) + 𝐶𝑚 + 𝑜(1)),
при што велиме дека 𝑓(𝑛) = 𝑜(1), ако

𝑓(𝑛)
𝑘

→ 0, кога 𝑛 → ∞, за секоја

константа 𝑘. Во ова равенство, 𝐶𝑚 = 𝛾 − ln�(𝑚 − 1)!�, каде што 𝛾 е Ојлеровата константа. Поради еднородноста на повеќекратното покривање на комплетен граф и задачата на двојниот Дикси куп, асимптотскиот
резултат добиен во задачата на двојниот Дикси куп е добра апроксимација и за очекуваното време на повеќекратно целосно покривање на
комплетниот граф.
Постојат и други варијанти на дефинираност на задачата на
собирање купони. Не секогаш изборот на следната кутија е еднакво
веројатен. Исто така, може да се случи некогаш купоните да доаѓаат во
групи, како што е случајот во кој собираме албуми со сликички, при
што често пати во едно пакетче има барем 5 сликички. Во овие случаи,
формулата за очекуваниот број на купени кутии/пакетчиња е поинаква,
[3]. Покрај теоријата на графови која може да се искористи при
решавање на оваа задача, кон задачата на собирање на купони може да
се пристапи и со теоријата на случајни процеси, [6].
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