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2b-анізотропні простори Хермандера
в циліндричних областях
Представлено членом-кореспондентом НАН України А.Н. Кочубеєм
Вводиться клас 2b-анізотропних гільбертових просторів Хермандера в циліндричній області. Ці простори
отримуються інтерполяцією з функціональним параметром пар анізотропних просторів Соболєва. Отримано нову умову неперервності розподілів з введених просторів разом з узагальненими частинними похідними до певного порядку.
Ключові слова: 2b-анізотропний простір Хермандера, циліндрична область, інтерполяція з функціональним
параметром.

У 1963 р. Л. Хермандер [1, п. 2.2] запропонував широке і змістовне узагальнення просторів Соболєва в категорії гільбертових просторів. Це простори H μ := B2, μ . Для них показником регулярності розподілів служить вагова функція μ , залежна від кількох дуальних
змінних. Це дає змогу характеризувати регулярність належних цим просторам розподілів
більш тонко, ніж це можливо в межах просторів Соболєва. Л. Хермандер дав застосування
введених ним просторів до диференціальних рівнянь з частинними похідними. Втім до
2000-х років простори Хермандера не знаходили застосувань у теорії крайових задач для
диференціальних рівнянь, заданих в обмежених областях. Це пов’язано з принциповою
трудністю — простори Хермандера, задані в обмеженій області, не мають внутрішнього опису, на відміну від просторів Соболєва.
У 2005 р. В. А. Михайлець і О. О. Мурач виділили клас ізотропних просторів Хермандера, які отримуються інтерполяцією з функціональним параметром пар відповідних просторів Соболєва, і побудували теорію загальних еліптичних диференціальних операторів і
еліптичних крайових задач у цих просторах Хермандера [2].
Метою цієї роботи є знаходження широкого класу анізотропних гільбертових просторів Хермандера в циліндрі, які отримуються інтерполяцією з функціональним параметром
пар анізотропних просторів Соболєва та можуть бути застосовані в теорії 2b -параболічних
диференціальних рівнянь. У [3—7] було введено окремі випадки таких просторів та засто© В.М. Лось, 2018
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совано їх до дослідження параболічних мішаних задач. Відзначимо, що 2b -анізотропні
простори Хермандера на бічній поверхні циліндра було введено у [8].
Простори Хермандера. Основні результати. Показником регулярності функцій (або розподілів), що утворюють простір H μ (\ k ) , де ціле k  1 , є довільна вимірна за Борелем функція μ : \ k → (0, ∞) , яка задовольняє таку умову: існують додатні числа c > 0 і l > 0 такі, що
μ (ξ) μ (η)  c (1 + ξ − η )l

для довільних ξ, η ∈\ k .

(1)

За означенням, комплексний лінійний простір H μ (\ k ) складається з усіх повільно
зростаючих розподілів w ∈ S ′(\ k ) , перетворення Фур’є ŵ яких є локально інтегровними за
Лебегом функціями, що задовольняють умову

∫μ

2

ˆ (ξ) |2 d ξ < ∞.
(ξ) | w

\k

У роботі всі функції та розподіли вважаються комплекснозначними.
У просторі H μ (\ k ) означений скалярний добуток за формулою
(w1, w2 )

H μ (\k )

=

∫μ

2

ˆ1(ξ) w
ˆ 2 (ξ) d ξ,
(ξ) w

\k

де w1, w2 ∈ H μ (\ k ) . Цей скалярний добуток породжує норму
w

2
H μ (\k )

:= (w, w)1/2μ

H (\k )

.

Згідно з [1, п. 2.2], простір H μ (\ k ) є гільбертовим і сепарабельним відносно введеного у
ньому скалярного добутку. Крім того, цей простір є неперервно вкладеним у лінійний топологічний простір S ′(\ k ) повільно зростаючих розподілів, заданих на \ k , і множина C0∞ (\ k )
основних функцій, заданих на \ k , є щільною у H μ (\ k ) . Будемо вважати, що функціональний параметр μ є показником регулярності для простору H μ (\ k ) та його версій H μ (⋅) .
Версія простору H μ (\ k ) для довільної непорожньої відкритої множини V ⊂ \ k вводиться у стандартний спосіб. А саме:
H μ (V ) := {w
u

H μ (V )

V : w ∈H

:= inf { w

μ

(\ k )},

H μ (\k )

:w ∈ H μ (\ k ), u = w

V} ,

(2)

де u ∈ H μ (V ) . Тут, як звичайно, w V означає звуження розподілу w ∈ H μ (\ k ) на відкриту
множину V . Іншими словами, H μ (V ) є фактор-простором простору H μ (\ k ) за його підпростором
HQμ (\ k ) := {w ∈ H μ (\ k ) : supp w ⊆ Q }

з

Q := \ k \ V .

(3)

Тому простір H μ (V ) є гільбертовим і сепарабельним. Норма (2) породжена скалярним
добутком
(u1, u2 )

4

H μ (V )

:= (w1 − ϒw1, w2 − ϒw2 )

H μ (\k )

,
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де w j ∈ H μ (\ k ) , w j = u j у V для кожного j ∈{1, 2} . Тут ϒ є ортогональним проектором
простору H μ (\ k ) на його підпростір (3). Простори H μ (V ) і HQμ (\ k ) було введено та досліджено Л.Р. Волєвичем і Б.П. Панеяхом [9, гл. 3].
З точки зору застосувань в теорії параболічних крайових задач доцільно вибрати такий
клас показників μ , щоб простори Хермандера H μ мали такі властивості:
а) більш тонко характеризується регулярність розподілу, належного простору H μ, ніж
це можна робити в межах шкал просторів Соболєва;
б) ці простори отримуються інтерполяцією з функціональним параметром пар гільбертових анізотропних просторів Соболєва.
Пункт б означає можливість побудови в таких просторах теорії розв’язності параболічних крайових задач на основі методу інтерполяції з функціональним параметром пар
гільбертових просторів. З пункту а випливає, наприклад, що в класі цих просторів можна
отримати більш тонкі достатні умови класичності узагальнених розв’язків параболічних задач, ніж це можливо в шкалі просторів Соболєва.
Нехай ціле k  2 і дійсне γ > 0. Відзначимо, що простори, які введемо нижче, в теорії
2b-параболічних крайових задач використовуються лише у випадку γ = 1/(2b) з цілим
b  1; число 2b є параболічною вагою задачі. Але природно їх ввести для довільного γ > 0.
Отже, введемо простори Хермандера H μ (⋅) з показником регулярності μ, що має вигляд
μ (ξ ′, ξ k ) := (1+ | ξ ′ |2 + | ξ k |2 γ )s /2 ϕ ((1+ | ξ ′ |2 + | ξ k |2 γ )1/2 ),

(4)

де ξ ′ ∈ \ k−1 та ξ k ∈\ є аргументами функції μ . Тут числовий параметр s є дійсним, а функціональний параметр ϕ пробігає клас M . Зазначимо, що функція μ вигляду (4) задовольняє умову Хермандера (1) (див. [5, додаток]).
За означенням, клас M складається з усіх вимірних за Борелем функцій ϕ : [1, ∞) → (0, ∞),
які задовольняють такі дві умови:
а) обидві функції ϕ та 1/ϕ обмежені на кожному відрізку [1, c] , де 1 < c < ∞ ;
б) функція ϕ повільно змінюється за Й. Карамата на нескінченності, а саме:
ϕ(λr )
= 1 для кожного λ > 0 .
r →+∞ ϕ(r )
lim

Теорія повільно змінних функцій (на нескінченності) викладена, наприклад, у [10]. Їх
важливим прикладом є функції вигляду
qk
ϕ(r ) := (ln r )q1 (ln ln r )q2 …(ln
… ln r )

при

r >> 1 ,

k разів

де параметри k ∈` та q1, q2 , …, qk ∈ \ є довільними.

Нехай s ∈\ і ϕ ∈M . Покладемо H s , s γ ; ϕ (\ k ) := H μ (\ k ) , де показник регулярності μ
має вигляд (4). У важливому окремому випадку ϕ(r ) ≡ 1 простір H s , s γ ; ϕ (\ k ) стає анізотропним гільбертовим простором Соболєва H s , s γ (\ k ) порядку (s, sγ ) .
У випадку γ = 1/(2b) будемо казати, що простір H s , s γ ; ϕ (\ k ) є 2b -анізотропний простір
Хермандера на \ k .
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 6
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Нехай довільно задані ціле число n  2 , дійсне число τ > 0 і обмежена область G ⊂ \ n
з нескінченно гладкою межею ∂G . Позначимо Ω := G × (0, τ) — відкритий циліндр в \ n+1 .
Тоді Ω := G × [0, τ] є замикання Ω .
Означимо анізотропні простори Хермандера в циліндрі Ω .
Означення. Нехай s ∈\, γ > 0 і ϕ ∈M. Позначимо через H s , s γ ; ϕ (Ω) гільбертів функціональний простір Хермандера H μ (Ω) з показником μ, визначеним формулою (4), у якій
k := n + 1 .
Якщо ϕ ≡ 1 , то означені вище простори стають соболєвськими. У цьому випадку будемо
опускати індекс ϕ у позначеннях цих просторів.
Перейдемо до формулювання основних результатів роботи.
Теорема 1. Нехай s ∈\ , γ > 0 і ϕ ∈M . Такі твердження є правильні:
(і) Множина
C ∞ (Ω) := {w | Ω : w ∈C0∞ (R n +1 )} .
є щільною в просторі H s , s γ ; ϕ (Ω) .
(іі) Для довільних s1 > s і ϕ1 ∈M правильне неперервне та щільне вкладення
H

s1 , s1γ ; ϕ1

(Ω) ⊂ H s , s γ ; ϕ (Ω) .

Введені простори Хермандера H s , s γ ; ϕ (⋅) мають важливу інтерполяційну властивість —
кожний такий простір Хермандера можна отримати інтерполяцією з підходящим функціональним параметром пар гільбертових просторів Соболєва.
Інтерполяцію з функціональним параметром пар гільбертових просторів систематично
викладено у монографії [2, п. 1.1] (див. також [11, п. 2]).
Нехай
s, s0 , s1, γ ∈\ , s0 < s < s1 , γ > 0 і ϕ ∈M .

(5)

Розглянемо функцію
⎪⎧r ( s − s0 )/( s1 − s0 )ϕ(r 1/( s1 − s0 ) )
ψ( r ) = ⎨
⎪⎩ϕ(1)

для r  1,
для 0 < r < 1.

(6)

Ця функція є інтерполяційним параметром [2, теорема 1.11], оскільки вона є правильно
змінною функцією на нескінченності порядку θ := (s − s0 ) / (s1 − s0 ) з 0 < θ < 1 .
Теорема 2. Нехай числа 0  s0 < s < s1 , γ > 0 , функція ϕ ∈M , а ψ — інтерполяційний
параметр, заданий формулою (6). Тоді правильна така інтерполяційна формула:
H s , s γ ; ϕ (Ω) = [H s0 , s0 γ (Ω), H s1, s1γ (Ω)]ψ

(7)

з точністю до еквівалентності норм.
Тут права частина рівності є результатом інтерполяції вказаної пари гільбертових просторів з функціональним параметром ψ .
Нижченаведена теорема буде корисною при дослідженні узагальнених розв’язків (разом з узагальненими частинними похідними до заданого порядку) 2b -параболічних задач
α
α
на неперервність. Далі використовуємо такі позначення: Dxα := D1 1 … Dn n , де Dk := i ∂/∂x k і
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∂βt := ∂β /∂t β для частинних похідних функцій, що залежать від x = ( x1, …, x n ) ∈ \ n і t ∈\ .
Тут i — уявна одиниця; α = (α1, …, α n ) — мультиіндекс; | α |:= α1 + " + α n ; числа α1, …, α n і
β є цілими невід’ємними.
Теорема 3. Нехай p ∈] , p  0 , b ∈` , n ∈` . Нехай u ∈ H σ, σ /(2b); ϕ (Ω) для σ := p + b + n/2
і такої ϕ ∈M , що задовольняє інтегральну умову
∞

dr

∫ r ϕ2 (r ) < ∞.

(8)

Dxα ∂ βt u ( x , t ) ∈C (Ω) при | α | +2bβ  p .

(9)

1

Тоді

Навпаки, якщо виконується (9) для всіх u ∈ H σ, σ /(2b); ϕ (Ω), то правильно (8).
Відзначимо, що у випадку просторів Соболєва (9) правильно для всіх u ∈ H σ, σ /(2b) (Ω)
тоді і тільки тоді, коли σ > p + b + n/2 .
Обгрунтування результатів. Твердження (i) теореми 1 безпосередньо випливає з означення H s , s γ ; ϕ (Ω) та щільності C0∞ (\ n +1 ) у H s , s γ ; ϕ (\ n +1 ). Твердження (ii) міститься у
теоремі 7.4 з [9].
Формула (7) виводиться з її аналогу для просторів на \ n+1 (див. [5, лема 7.1]) за схемою доведення формули (56) з [5].
Теорема 3 випливає з означення простору H s , s γ ; ϕ (Ω) та леми 8.1 з [5].
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2b-АНИЗОТРОПНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ХЕРМАНДЕРА
В ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБЛАСТЯХ
Вводится класс 2b-анизотропных гильбертовых пространств Хермандера в цилиндрической области. Эти
пространства получаются интерполяцией с функциональным параметром пар анизотропных пространств
Соболева. Получено новое условие непрерывности распределений из введенных просторанств вместе с
обобщенными частными производными до некоторого порядка.
Ключевые слова: 2b-анизотропное пространство Хермандера, цилиндрическая область, интерполяция с
функциональным параметром.
V.M. Los
NTU of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
E-mail: v_los@yahoo.com
2b-ANISOTROPIC HÖRMANDER SPACES
IN CYLINDRICAL DOMAINS
We introduce a class of 2b-anisotropic inner product Hörmander spaces in a cylindrical domain. These spaces are
obtained by the interpolation with a function parameter between anisotropic Sobolev spaces. A new condition for
the continuity of distributions from the introduced spaces together with generalized partial derivatives up to
some order is obtained.
Keywords: 2b-anisotropic Hörmander space, cylindrical domain, interpolation with a function parameter.
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Об устойчивости решений дробно-подобных
уравнений возмущенного движения
Обсуждается применение дробно-подобной производной функции Ляпунова в теории устойчивости движения нелинейных систем с дробно-подобной производной вектора состояния. Приведены условия устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчивости стационарного решения.
Ключевые слова: дробно-подобная система уравнений, физическая интерпретация, метод функций Ляпунова, устойчивость, асимптотическая устойчивость, неустойчивость.

Известно, что метод функций Ляпунова (или прямой метод анализа устойчивости) [1] распространен на многие классы уравнений возмущенного движения, включая системы с распределенными параметрами и множества неточных уравнений в метрических пространствах.
Появление в последние два десятилетия интереса к уравнениям с дробными производными (см. [2, 3] и библиографию там) побудило многих исследователей обобщить прямой
метод Ляпунова на этот класс уравнений (см. [4, 5] и библиографию там).
Недавно в статье [6] предложено определение дробной производной, названной авторами “conformable fractional derivative”, что в русском переводе ближе всего к выражению
“дробно-подобная производная”. В данной работе используется именно это определение,
обсуждается его физический смысл и применение в некоторых задачах теории устойчивости движения.
1. Предварительные результаты. Пусть q ∈(0, 1] и задана непрерывная функция
x (t ) :[t0 , ∞) → \ .
Определение 1 (см. [7]). Для заданной функции x (t ) :[t0 , ∞) → \ , и любого q ∈(0, 1]
определим выражение Dtq ( x (t )) формулой
0

⎧ x (t + θ (t − t0 ))1− q − x (t )
⎪⎫
, θ → 0⎬ .
θ
⎩⎪
⎭⎪

Dtq ( x (t )) = lim ⎪⎨
0

Выражение

Dtq ( x (t ))
0

— называется дробно-подобной производной (ДПП) функции

x (t ) порядка 0 < q  1 .
© А.А. Мартынюк, 2018
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Если t0 = 0 , то

Dtq ( x (t ))
0

принимает вид [6]

⎧ x (t + θt1− q ) − x (t )

Dtq ( x (t )) = lim ⎪⎨

θ

⎪⎩

0

⎫⎪
, θ → 0⎬ .
⎪⎭

D0q ( x (t )) = D q ( x (t )) .
существует на (0, b) , то D q ( x (0)) =

Если t0 = 0 , будем писать

D q ( x (t ))

Если

q
lim D ( x (t )) .

t →0+

Если ДПП функции x (t ) порядка q существует и конечная на (t0 , ∞) , будем говорить,
что x (t ) является q -дифференцируемой на (t0 , ∞) .
Замечание 1. Определение 1 удовлетворяет не всем условиям, которые формулируются
для дробных производных Римана—Лиувиля и др. (см. [8] и библиографию там).
Имеет место следующее утверждение.
Предложение 1 (см. [6]). Пусть q ∈(0, 1] и x (t ), y (t ) — q -дифференцируемые функции в
точке t > 0 . Тогда верны соотношения:
(а)

Dtq (ax (t ) + by (t )) = aDtq ( x (t )) + bDtq ( y (t ))

(б)

D

(в)

D

(г)

D

(д)

Dtq ( x (t )) = 0

при всех a, b ∈\ ;

0
0
0
q p
1− q p −1
t
при всех p ∈\ ;
t0 (t ) = p (t − t0 )
q
q
q
t0 ( x (t ) y (t )) = x (t ) t0 ( y (t )) + y (t ) t0 ( x (t )) ;
y (t ) tq ( x (t )) − x (t ) tq ( y (t ))
q ⎛ x (t ) ⎞
0
0
;
=
t0 ⎜
⎝ y (t ) ⎟⎠
y 2 (t )

D

D

0

D

D

для любой функции x (t ) = λ , где λ — произвольная постоянная.

Замечание 2. Соотношения (а)—(д) из предложения 1 аналогичны классическим результатам математического анализа. Эти соотношения не установлены (или не имеют места) для дробных производных Римана—Лиувиля и др. (см. [2, 3] и библиографию там).
Соотношение (д) имеет место для дробной производной Капуто.
Предложение 2 (см. [9]). Пусть 0 < q  1 и функция v (t ) = g ( y (t )) является дифферен цируемой по y (t ) при всех t ∈\ + и функция y (t ) — q -дифференцируемой при t ≠ t0 и
y (t ) ≠ 0 , тогда

Dtq v (t ) = g ′( y (t ))Dtq ( y (t )) .
0

0

Здесь g ′ (⋅) — частная производная функции g (⋅) .
Дробно-подобный интеграл порядка 0 < q  1 вводится формулой (см. [6])
t
I tq x (t ) = ∫ ( s − t0 )q −1 x ( s )ds , t > t0 .
0

t0

Имеет место следующее утверждение.
Предложение 3 (см. [7]). Пусть функция x (t ) : (t0 , ∞) → \ q -дифференцируемая при
0 < q  1 . Тогда при всех t > t0 верно соотношение
I tq (Dtq x (t )) = x (t ) − x (t0 ).
0

10
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2. Физическая интерпретация дробно-подобной производной. Использование в определении 1 предела вместо интеграла, применяемого в определениях дробной производной
Римана—Лиувиля, Капуто и др., позволяет дать следующую интерпретацию ДПП. Пусть
точка P движется по прямой на \ + для моментов времени t1 = t и t2 = t + θt1− q , где θ > 0
и 0 < q  1 , обозначим S1 (t1 ) и S2 (t2 ) путь, пройденный точкой P за время t1 и t2 . Соотношение
S (t2 ) − S (t1 ) S (t + θt1− q ) − S (t )
=
= Vavr (t )
t2 − t1
θt1− q
является q -средней скоростью движения точки P за время θt1− q .
Рассмотрим
lim

S (t + θt1− q ) − S (t )
θt1− q

при θ → 0 и 0 < q  1 .

При q = 1 это обычная мгновенная скорость движения точки P в любой момент t ∈\ + .
При 0 < q < 1 это q -мгновенная скорость движения точки P при любом t > 0 .
Таким образом, физическим смыслом ДПП является q -мгновенная скорость изменения
вектора состояния рассматриваемой механической или другой природы системы.
3. Дробно-подобная производная функции Ляпунова. Рассмотрим систему уравнений
с ДПП вектора состояния

Dtq x (t ) =
0

f (t , x (t )),

x (t0 ) = x0 ,

(1)
(2)

где x ∈ \ n , f ∈C (\ + × \ n , \ n ) , t0  0 . Далее предполагается, что при (t0 , x0 ) ∈int (\ + × \ n )
начальная задача (1), (2) имеет решение x (t , t0 , x0 ) при всех t  t0 . Кроме того, предполагается, что f (t , 0) = 0 при всех t  t0 .
Пусть для уравнений (1) каким-либо способом построена функция V (t , x ) ∈C (\ + × \
n
× \ , \ + ), V (t , 0) = 0 при всех t ∈\ n . Обозначим Br = {x ∈ \ n : x < r } и приведем определение ДПП функции Ляпунова.
Определение 2. Пусть V — непрерывная q -дифференцируемая функция (скалярная
или векторная), V : \ + × Br → \ s (s = 1 или s = m соответственно) и пусть x (t , t0 , x0 ) решение системы (1), которое существует и определено на \ + × Br . Тогда для (t , x ) ∈ \ + × Br
выражение
⎧V (t + θ (t − t0 )1− q , x (t + θ (t − t0 )1− q , t , x ) − V (t , x )
⎪⎫
, θ → 0+ ⎬
θ
⎩⎪
⎭⎪

Dtq V (t , x ) = limsup ⎪⎨
0

(3)

является верхней ДПП функции Ляпунова.
Определение 3. Если функция V (t , x ) вместе с ДПП (3) разрешает задачу об устойчивости (неустойчивости) нулевого решения системы (1), будем называть функцию V (t , x )
функцией Ляпунова для дробно-подобной системы (1).
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 6
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Пример 1. Пусть t > t0 , V (t , x ) = V1 ( x ) = x 2 (t ), x ∈ \ . Тогда согласно формуле (в) предложения 1 имеем

Dtq V ( x (t )) = Dtq ( x (t ), x (t )) = x (t )Dtq ( x (t )) + x (t )Dtq ( x (t )) = 2 x (t )Dtq ( x (t ))
0

0

0

0

0

(4)

при всех t  t0 .
Пример 2. Пусть V (t , x ) = V2 ( x ) = xT x , x ∈ \ n . При этом согласно формуле (в) предложения 1 имеем

Dtq (V2 ( x (t )) = Dtq ( xT (t ) x (t )) = 2 xT (t )Dtq x (t )) .
0

0

0

(5)

Лемма 1. Для заданных функций V = x 2 (t ), x ∈\, V = xT (t ) x (t ), x ∈\ n, и V = xT (t ) Px (t ),
где P − n × n — постоянная матрица и x ∈\ n , верны оценки
(а) c D q ( x 2 (t ))  D q ( x 2 (t )) при x ∈\ ;
t0

t

t0

(б) tc Dtq ( xT (t ) x (t ))  Dtq ( xT (t ) x (t )) при x ∈\ n ;
0

0

(в) tc Dtq ( xT (t ) Px (t ))  Dtq ( xT (t ) Px (t )) , где x ∈\ n и P − n × n постоянная матрица.
0
0
Здесь c D q ( f (t )) — дробная производная Капуто (см. [10]).
t0

t

Доказательство. Из леммы 1 статьи [11] для функции V1 = x 2 (t ) следует оценка для дробной производной Капуто в виде
c q 2
t0 Dt ( x (t ))  2 x

(t )tc Dtq ( x (t ))
0

и аналогично для случая функций xT (t ) x (t ) и xT (t ) P (t ) x (t ) . Учитывая это и оценки (4),
(5), получаем утверждения (а)—(в) леммы 1.
Из леммы 1 следует, что ДПП рассматриваемых функций Ляпунова является мажорирующей для дробных производных Капуто этих функций.
4. Условия устойчивости и неустойчивости движения. Определения устойчивости по
Ляпунову для дробно-подобной системы (1) остаются такими же, как и для обыкновенных
дифференциальных уравнений и уравнений с дробной производной Капуто (см. [4] и библиографию там).
Предположим, что для дробно-подобной системы (1) построена q -дифференцируемая
функция V (t , x ) , V (t , 0) = 0 при всех t  t0 такая, что
(і) V (t , x )  a ( x ) ;
(іі) V (t , x )  b ( x ) ,
при всех (t , x ) ∈ \ + × Br , где a, b — функции K-класса Хана.
Приведем условия устойчивости состояния x = 0 дробно-подобной системы (1).
Теорема 1. Предположим, что для системы (1) существует q -дифференцируемая функция
V (t , x ) и функции a, b ∈ K -классу Хана такие, что выполняются условия (і), (іі) и, кроме того,

Dtq (V (t , x (t )))  0
0

при всех (t , x ) ∈ \ + × Br .

(6)

Тогда состояние x = 0 системы (1) равномерно устойчиво.
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Доказательство. Пусть x (t ) = x (t , t0 , x0 ) — решение системы (1) при (t0 , x0 ) ∈(\ + × Br )
существует при всех t  t0 . Пусть t0 ∈ \ + и 0 < ε < r заданы. В силу условий (i), (ii) теоремы 1 выберем δ = δ (ε) > 0 так, что
b (δ ) < a ( ε ) .

(7)

Покажем, что если x0 < δ , то x (t ) < ε при всех t  t0. Если это не верно, то должно
существовать решение x (t , t0 , x0 ) = x (t ) такое, что при x0 < δ найдется t1 > t0, для которого
x (t1 ) = ε,

x (t ) < ε при всех t ∈[t0 , t1 ].

В силу предложения 3 и условия (6) теоремы 1 соотношение Ляпунова
V (t , x (t )) − V (t0 , x0 ) = I tq (Dtq (V (t , x (t ))))
0

0

принимает вид
V (t , x (t )) − V (t0 , x0 )  0 .

(8)

Для t = t1 из неравенства (8) находим
a (ε)  V (t1 , x (t1 ))  V (t0 , x0 )  b ( x0 ) < a (ε) .

(9)

Полученное неравенство (9) противоречит условию (7). Этим теорема 1 доказана.
Далее приведем условия асимптотической устойчивости нулевого решения дробноподобной системы (1).
Теорема 2. Пусть выполняются условия теоремы 1 и вместо условия (6) выполняется оценка

Dtq (V (t , x (t )))  − d (
0

x )

(10)

при всех (t , x ) ∈ \ + × Br , где функция d ∈ K -классу Хана. Тогда состояние x = 0 системы (1)
равномерно асимптотически устойчиво.
Доказательство. При выполнении условий теоремы 2 состояние x = 0 системы (1) равномерно устойчиво, так как при этом выполняются условия теоремы 1. Покажем, что состояние x = 0 равномерно асимптотически устойчиво.
Пусть 0 < ε < r и δ = δ (ε) > 0 выбраны так, как в теореме 1. Для ε 0  r выберем
δ 0 = δ 0 (ε 0 ) > 0 и будем рассматривать решение x (t , t0 , x0 ) с начальными условиями t0 ∈ \ +
1/ q

⎛ qb (δ 0 ) ⎞
и x0 < δ 0 . Пусть при t0 < t  t0 + T (ε), где T (ε) = ⎜
, для решения x (t ) выполняет⎝ d (δ (ε)) ⎟⎠
ся условие x (t )  δ (ε) . Покажем, что при выполнении условий теоремы 2 это невозможно.
Действительно, из соотношения Ляпунова имеем
V (t , x (t )) − V (t0 , x0 ) = I tq (Dtq (V (t , x (t ))) 
0

0

t
d ( x (s) )
ds .
 − I tq (d ( x (t ) )) = − ∫
1− q
0
s
t
(
)
−
0
t

(11)

0
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Из (11) следует, что
t
d ( x (s) )
(t − t0 )q

.
b
(
δ
)
−
d
(
δ
(
ε
))
V (t , x (t ))  V (t0 , x0 ) − ∫
ds
0
1− q
q
−
(
)
s
t
0
t

(12)

0

При t = t0 + T (ε) из неравенства (12) получим оценку
0 < a(δ (ε))  V (t0 + T (ε), x (t0 + T (ε)))  b (δ 0 ) − d (δ (ε))

T q (ε)
 0.
q

Это противоречие показывает, что существует t1 ∈[t0 , t0 + T (ε)], для которого x (t1 ) < δ (ε).
Поэтому верна оценка x (t ) < ε при всех t  t0 + T (ε), как только x0 < δ 0 и lim x (t ) = 0
при t → ∞ равномерно по t0 ∈ \ + . Этим теорема 2 доказана.
Далее установим условия неустойчивости состояния x = 0 системы (1).
Теорема 3. Пусть для системы (1) существует q -дифференцируемая ограниченная
функция V (t , x ) такая, что на [t0 , ∞) × G (h) , где G (h) = {x ∈ \ n : x < h} , G (h) ∈ Bε , выполняются условия:
1) 0 < V (t , x )  b ( x ) ,
2)

Dtq V (t , x ) = λV (t , x ) + W (t , x ) ,
0

где λ > 0 и V : [t0 , ∞ )× G (h) → \ + , W (t , x )  0 ;
3) состояние x = 0 принадлежит ∂G (h) ;
4) V (t , x ) = 0 на [t0 , ∞) × (∂G (h) ∩ Bε ) .
Тогда состояние x = 0 неустойчиво.
Доказательство. Условие 2 теоремы 3 представим в интегральном виде
⎛ (t − t0 )q ⎞ t
⎛ (t − t0 )q ⎞
exp
V ( x (t )) = V ( x (t0 )) exp ⎜ λ
+
×
⎜λ
q ⎟⎠ t∫
q ⎟⎠
⎝
⎝
0

q⎞

⎛
( s − t0 )
q −1
× exp ⎜ −λ
⎟ ( s − t0 ) W ( x (t )) ds.
q
⎝
⎠
Отсюда находим, что для 0 < q  1 верна оценка
⎛ (t − t0 )q ⎞
V ( x (t ))  V ( x (t0 )) exp ⎜ λ
, t  t0 ,
q ⎟⎠
⎝

(13)

так как второе слагаемое положительное в силу условия 2 теоремы 3. Пусть решение
x (t ) = x (t , t0 , x0 ) выходит из точки x0 ∈U — окрестности начала x = 0 . Так как для любого
t  t0 выполнима оценка (13) вдоль решения x (t ) , то ясно, что при t → ∞ функция V ( x (t ))
неограниченно возрастает, в то время как по условиям теоремы 3 она ограничена.
Следовательно, для решения x (t ) найдется t * такое, что x (t * ) покинет область Bε . Этим
неустойчивость состояния x = 0 системы (1) доказана.

14

ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018. № 6

Об устойчивости решений дробно-подобных уравнений возмущенного движения

Пример 3. Рассмотрим дробно-подобную систему

Dtq x (t ) = y − xg (t , x , y ),
0

Dtq y (t ) = − x − yg (t , x , y ),
0

x (t0 ) = x0 ;
y (t0 ) = y0 ,

(14)

где g (t , x , y ) разлагается в сходящийся степенной ряд, g (t , 0, 0) = 0 при всех t  t0 . Применив функцию 2V ( x , y ) = x 2 + y 2 к системе (14), получим

Dtq V ( x (t )),
0

y (t )) = − ( x 2 + y 2 ) g (t , x , y ) .

(15)

Выполнив q -интегрирование равенства (15), получим
V ( x (t ),

y (t )) − V ( x0 , y0 )  − r 2 I tq g ( s , x ( s ), y ( s ))
0

(16)

в области x 2 + y 2  r 2 состояния равновесия x = y = 0 . Из соотношения (16) следует, что:
а) состояние x = y = 0 системы (14) устойчиво, если g (t , x , y )  0 при всех t  t0 ;
б) состояние x = y = 0 системы (14) асимптотически устойчиво, если g (t , x , y ) > 0 в области x 2 + y 2  r 2 при всех t  t0 ;
в) состояние x = y = 0 системы (14) неустойчиво, если g (t , x , y ) < 0 при всех t  t0 в
сколь угодно малой окрестности.
5. Заключительные замечания. В данной работе приведены теоремы прямого метода
Ляпунова на основе ДДП функции Ляпунова. Здесь впервые приведена физическая интерпретация ДДП как q -мгновенной скорости изменения вектора состояния материальной
системы.
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Обговорюється застосування дробово-подібної похідні функції Ляпунова для динамічного аналізу рівнянь збуреного руху з дробово-подібною похідною вектора стану. Наведено основні теореми прямого методу Ляпунова для даного класу рівнянь руху.
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ON THE STABILITY OF SOLUTIONS OF FRACTIONAL-LIKE
EQUATIONS OF PERTURBED MOTION
The application of a fractional-like derivative of the Lyapunov function for the dynamic analysis of solutions of
the equations of perturbed motion with a fractional-like derivative of the state vector is discussed. The main
theorems of the direct Lyapunov method for a given class of equations of motion are presented.
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Про деякі узагальнення пронормальних підгруп
Представлено членом-кореспондентом НАН України В.П. Моторним
Знайдено будову деяких нескінченних груп, циклічні підгрупи яких є GNA-підгрупами (монопронормальними
підгрупами).
Ключові слова: пронормальна підгрупа, GNA-підгрупа, монопронормальна підгрупа, локально скінченна
група, узагальнено радикальна група.

Вивчення впливу деяких природних систем підгруп на будову групи є однією з класичних
задач теорії груп. Наприклад, добре відомо, що нормальні підгрупи та їх узагальнення мають досить істотний вплив на структуру групи. Водночас існує велика кількість інших типів
підгруп, які досить чітко та однозначно визначають властивості групи. Серед них є так звані
антиподи (узагальнено) нормальних підгруп (наприклад, абнормальні підгрупи, самонормалізовні підгрупи, контранормальні підгрупи, малнормальні підгрупи та ін.). Інакше кажучи, такі підгрупи мають діаметрально протилежні властивості щодо вихідних підгруп.
Нагадаємо, що підгрупа H групи G називається абнормальною в G , якщо для кожного
елемента g ∈G виконується включення g ∈〈 H , H g 〉 . Також нагадаємо, що підгрупа H групи G називається контранормальною в G , якщо H G = G . Нарешті, підгрупу H групи G
називатимемо самонормалізовною в G , якщо NG (H ) = H . Очевидно, що абнормальність,
контранормальність та самонормалізовність у певному сенсі протилежні нормальності. Зокрема, підгрупа H групи G є одночасно нормальною та абнормальною (контранормальною,
самонормалізовною) в G тоді й тільки тоді, коли H = G . Також зазначимо, що кожна абнормальна підгрупа є самонормалізовною та контранормальною. Проте між двома останніми
типами підгруп якогось прямого зв’язку в загальному випадку немає.
З іншого боку, існують такі типи підгруп, які об’єднують в собі протилежні за своїми
властивостями підгрупи, зокрема, нормальні та абнормальні. Одним з таких прикладів є так
звані пронормальні підгрупи. Підгрупу H групи G називатимемо пронормальною в G ,
якщо для кожного елемента g ∈G підгрупи H та H g спряжені в породженій ними підгрупі
〈 H , H g 〉 , тобто існує такий елемент u ∈〈 H , H g 〉 , що H g = H u . Наведемо одну досить важ© О.О. Пипка, 2018
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ливу та корисну властивість пронормальних підгруп: нормалізатор NG (H ) пронормальної підгрупи H групи G є абнормальною підгрупою в G (див., наприклад, [1]), а тому й самонормалізовною та контранормальною.
Нехай H — пронормальна підгрупа групи G . Якщо g ∈ NG (H ) , то за означенням маємо
рівність H g = H . З іншого боку, як було зазначено вище, нормалізатор NG (H ) є абнормальною підгрупою в G , звідки отримуємо, що NG (NG (H )) = NG (H ) та NG (H )G = G . Отже, враховуючи всі ці зауваження, ми природним шляхом отримуємо такі узагальнення
пронормальних підгруп.
Означення 1. Підгрупу H групи G називатимемо GNA-підгрупою групи G , якщо для
кожного елемента g ∈G або H g = H , або N K (N K (H )) = N K (H ) , де K = 〈 H , g 〉 .
Означення 2. Підгрупу H групи G називатимемо монопронормальною в G , якщо для
кожного елемента g ∈G або H g = H , або N K (H )K = K , де K = 〈 H , g 〉 .
Як випливає з означення, кожна пронормальна підгрупа є GNA-підгрупою. Проте обернене твердження в загальному випадку не має місця. Відповідний приклад було наведено в
роботі [2].
Приклад 1. Нехай G — симетрична група 6-го ступеня. Припустимо, що H — це підгрупа групи G , що породжена елементами (4, 5, 6) та (2, 3). Тоді H є GNA-підгрупою, але не є
пронормальною в G .
Інакше кажучи, GNA-підгрупи — нетривіальне узагальнення пронормальних підгруп.
Те ж саме можна сказати і про монопронормальні підгрупи.
Першим кроком у вивченні впливу певних систем підгруп на структуру групи було дослідження будови груп, усі підгрупи яких мали лише одну конкретну властивість, тобто всі
підгрупи були лише одного типу. Вперше такі дослідження провів Р. Дедекінд, який у своїй
вже класичній роботі [3] отримав опис скінченних груп, усі підгрупи яких нормальні.
Пізніше цей результат був поширений і на нескінченні групи (див., наприклад, [4]). Проте
історично склалося, що групу (не обов’язково скінченну), усі підгрупи якої нормальні, називають дедекіндовою. З результатів статті [4] випливає, що якщо G є дедекіндовою групою,
то вона або абелева, або G = Q × D × B , де Q — група кватерніонів порядку 8, D — елементарна абелева 2-підгрупа, а B — періодична абелева 2′ -підгрупа.
Цілком логічно застосувати аналогічний підхід для GNA-підгруп та монопронормальних підгруп. У роботах [2] та [5] описані локально скінченні групи, всі підгрупи яких є GNAпідгрупами та монопронормальними підгрупами відповідно.
У даній роботі ми розглянемо більш загальну ситуацію. А саме буде наведено опис локально скінченних груп, циклічні підгрупи яких є GNA-підгрупами (монопронормальними
підгрупами). Але спочатку нагадаємо, що локально нільпотентним резидуалом L групи G
ми називатимемо перетин усіх нормальних підгруп H групи G , для яких фактор-група
G/H локально нільпотентна.
Першим основним результатом роботи є нижчесформульована теорема.
Теорема 1. Нехай G — локально скінченна група, L — локально нільпотентний резидуал
групи G . Якщо кожна циклічна підгрупа групи G є GNA-підгрупою, то виконуються такі
твердження:
(i) підгрупа L абелева;
(ii) 2 ∉Π(L) та Π(L) ∩ Π(G/L) = ∅ ;
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(iii) фактор-група G/L дедекіндова;
(iv) кожна підгрупа з CG (L) є G -інваріантною.
І навпаки, якщо група G задовольняє умови (i)—(iv), то кожна циклічна підгрупа групи
G є GNA-підгрупою.
Наслідок 1. Нехай G — локально скінченна група. Якщо кожна циклічна підгрупа групи
G є GNA-підгрупою, то комутант [G, G] групи G є абелевим.
Зазначимо, що теорему 1 не можна узагальнити на довільні періодичні групи, що ілюструє нижченаведений приклад.
Приклад 2. Нехай G — монстр Тарського, тобто G — це нескінченна група, в якій кожна власна неодинична підгрупа є циклічною простого порядку p для деякого фіксованого
простого числа p . Зазначимо, що А.Ю. Ольшанський довів існування таких груп для кожного простого числа p > 1075 [6]. Кожен неодиничний елемент групи G породжує циклічну
підгрупу простого порядку p , а будь-які два непереставні елементи групи G породжують
усю групу G . Очевидно, що якщо y ∈〈 x 〉 , то 〈 x 〉 y = 〈 x 〉 . Якщо ж y ∉〈 x 〉 , то 〈 x , y 〉 = G та
〈 x 〉 = NG (〈 x 〉) , звідки випливає, що NG (〈 x 〉) = NG (NG (〈 x 〉)) . Отже, G — це періодична група, всі циклічні підгрупи якої є GNA-підгрупами. Але група G проста.
Локально скінченні групи, циклічні підгрупи яких монопронормальні, мають таку ж
саму структуру, як і групи з теореми 1.
Теорема 2. Нехай G — локально скінченна група, L — локально нільпотентний резидуал групи G . Якщо кожна циклічна підгрупа групи G монопронормальна в G , то виконуються такі твердження:
(i) підгрупа L абелева;
(ii) 2 ∉Π(L) та Π(L) ∩ Π(G/L) = ∅ ;
(iii) фактор-група G/L дедекіндова;
(iv) кожна підгрупа з CG (L) є G -інваріантною.
І навпаки, якщо група G задовольняє умови (i)—(iv), то кожна циклічна підгрупа групи
G монопронормальна в G .
Наслідок 2. Нехай G — локально скінченна група. Якщо кожна циклічна підгрупа групи
G монопронормальна в G , то комутант [G, G] групи G є абелевим.
Аналогічно, враховуючи існування монстра Тарського, твердження теореми 2 не можна
поширити на довільні періодичні групи.
Тепер розглянемо деякі неперіодичні групи, циклічні підгрупи яких є GNA-підгрупами
(монопронормальними підгрупами). Але спочатку нагадаємо деякі поняття.
Локально нільпотентним радикалом групи G називатимемо підгрупу, породжену всіма
нормальними локально нільпотентними підгрупами групи G . Також нагадаємо, що локально скінченним радикалом групи G називається підгрупа, що породжена всіма нормальними
локально скінченними підгрупами групи G . Група G називається радикальною, якщо G
має зростаючий ряд, фактори якого локально нільпотентні. Групу G називатимемо узагальнено радикальною, якщо G має зростаючий ряд, фактори якого локально нільпотентні або
локально скінченні. Таким чином, узагальнено радикальна група G містить або зростаючу
локально нільпотентну підгрупу, або зростаючу локально скінченну підгрупу. В першому
випадку локально нільпотентний радикал групи G неодиничний. А в другому випадку група G містить неодиничну нормальну локально скінченну підгрупу. Очевидно, що в кожній
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групі G локально скінченний радикал є найбільшою нормальною локально скінченною підгрупою групи G . Отже, кожна узагальнено радикальна група має зростаючий ряд нормальних підгруп з локально нільпотентними або локально скінченними факторами.
Зазначимо, що періодичні узагальнено радикальні групи локально скінченні, а тому і
періодичні локально узагальнено радикальні групи також локально скінченні.
Нижченаведена теорема ілюструє будову неперіодичних локально узагальнено радикальних груп, циклічні підгрупи яких є GNA-підгрупами.
Теорема 3. Нехай G — неперіодична локально узагальнено радикальна група, R — локально нільпотентний радикал групи G . Якщо кожна циклічна підгрупа групи G є GNA-підгрупою, то або G абелева, або G = R 〈 b〉 , де R абелева, b2 ∈R, a b = a −1 для кожного елемента a ∈R . Більше того, у другому випадку виконуються такі твердження:
(i) якщо b2 = 1 , то силовська 2-підгрупа D групи R (якщо D неодинична) є елементарною абелевою;
(ii) якщо b2 ≠ 1 , то або D елементарна абелева, або D = E × 〈 v 〉 , де E елементарна
абелева, а 〈 b, v 〉 є групою кватерніонів.
І навпаки, якщо група G задовольняє вищенаведені умови, то кожна циклічна підгрупа
групи G є GNA-підгрупою.
Наслідок 3. Нехай G — неперіодична локально узагальнено радикальна група. Тоді кожна підгрупа групи G є GNA-підгрупою тоді й тільки тоді, коли G абелева.
Для монопронормальних підгруп маємо такий самий опис.
Теорема 4. Нехай G — неперіодична локально узагальнено радикальна група, R — локально нільпотентний радикал групи G . Якщо кожна циклічна підгрупа групи G монопронормальна в G , то або G абелева, або G = R 〈 b〉 , де R абелева, b2 ∈R, a b = a −1 для кожного елемента a ∈R . Більше того, у другому випадку виконуються такі твердження:
(i) якщо b2 = 1 , то силовська 2-підгрупа D групи R (якщо D неодинична) є елементарною абелевою;
(ii) якщо b2 ≠ 1 , то або D елементарна абелева, або D = E × 〈 v 〉 , де E елементарна абелева, а 〈 b, v 〉 є групою кватерніонів.
І навпаки, якщо група G задовольняє вищенаведені умови, то кожна циклічна підгрупа
групи G монопронормальна в G .
Наслідок 4. Нехай G — неперіодична локально узагальнено радикальна група. Тоді кожна
підгрупа групи G монопронормальна в G тоді й тільки тоді, коли G абелева.
Як бачимо, структури груп, в яких усі циклічні підгрупи є GNA-підгрупами чи, відповідно, монопронормальними, як в періодичному випадку, так і в неперіодичному, збігаються.
Але, звісно, це не означає, що самі типи підгруп збігаються. По-перше, як зазначалося вище,
між самонормалізовними та контранормальними підгрупами, на основі яких будуються
GNA-підгрупи та монопронормальні підгрупи відповідно, немає якихось чітких зв’язків, і ці
класи підгруп досить сильно різняться. А по-друге, було знайдено відповідний приклад,
який ілюструє відмінність GNA-підгруп та монопронормальних підгруп.
Приклад 3. Нехай G = ((C3 × C3 ) ~ C3 ) ~ C2 (у бібліотеці груп малих порядків системи
GAP — SmallGroup(54,5)). Група G містить дев’ять підгруп H i , 1  i  9 , які ізоморфні симетричній групі 3-го ступеня S3 , і при цьому H i є GNA-підгрупами, але не є монопронормальними в G .

20

ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018. № 6

Про деякі узагальнення пронормальних підгруп
ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Ба М.С., Боревич З.И. О расположении промежуточных подгрупп. Кольца и линейные группы. Сб. науч.
трудов. Краснодар, 1988. С. 14–41.
2. Pypka A.A., Turbay N.A. On GNA-subgroups in locally finite groups. Изв. ГГУ им. Ф. Скорины. Естеств. науки. 2015. № 6. С. 97–100.
3. Dedekind R. Ueber Gruppen, deren sämmtliche Theiler Normaltheiler sind. Math. Ann. 1897. 48, № 4. P. 548–
561. doi: https://doi.org/10.1007/BF01447922
4. Baer R. Situation der Untergruppen und Struktur der Gruppe. S.-B. Heidelberg Acad. Math.-Nat. Klasse. 1933.
2. С. 12–17.
5. Pypka A.A., Turbay N.A. On some generalization of pronormal subgroups in locally finite groups. Вісн.
Дніпропетр. ун-ту. Сер. Матем. 2015. Вип. 20. С. 107–110.
6. Ol′shanskii A.Yu. Geometry of defining relations in groups. Dordrecht etc.: Kluwer, 1991. 505 p.
Надійшло до редакції 16.01.2018
REFERENCES
1. Ba, M. S. & Borevich Z. I. (1988). On arrangement of intermediate subgroups. Rings and linear groups
(pp. 14-41). Krasnodar (in Russian).
2. Pypka, A. A. & Turbay, N. A. (2015). On GNA-subgroups in locally finite groups. Izv. GGU im. F. Scoriny,
No. 6, pp. 97-100.
3. Dedekind, R. (1897). Ueber Gruppen, deren sämmtliche Theiler Normaltheiler sind. Math. Ann., 48, No. 4,
pp. 548-561. doi: https://doi.org/10.1007/BF01447922
4. Baer, R. (1933). Situation der Untergruppen und Struktur der Gruppe. S.-B. Heidelberg Acad. Math.-Nat.
Klasse., 2, pp. 12-17.
5. Pypka, A. A. & Turbay, N. A. (2015). On some generalization of pronormal subgroups in locally finite groups.
Dnipro University Mathematics Bulletin, Iss. 20, pp. 107-110.
6. Ol‘shanskii, A. Yu. (1991). Geometry of defining relations in groups. Dordrecht etc.: Kluwer.
Received 16.01.2018
А.А. Пыпка
Днипровский национальный университет им. Олеся Гончара
E-mail: pypka@ua.fm
О НЕКОТОРЫХ ОБОБЩЕНИЯХ ПРОНОРМАЛЬНЫХ ПОДГРУПП
Найдено строение некоторых бесконечных групп, циклические подгруппы которых являются GNA-подгруппами (монопронормальными подгруппами).
Ключевые слова: пронормальная подгруппа, GNA-подгруппа, монопронормальная подгруппа, локально конечная группа, обобщенно радикальная группа.
A.A. Pypka
Oles Honchar Dnipro National University
E-mail: pypka@ua.fm
ON SOME GENERALIZATIONS OF PRONORMAL SUBGROUPS
Some infinite groups, whose cyclic subgroups are GNA-subgroups (monopronormal subgroups), are discribed.
Keywords: pronormal subgroup, GNA-subgroup, monopronormal subgroup, locally finite group, generalized radical
group.

ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 6

21

doi: https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.06.022
УДК 517.9

С.М. Чуйко
Донбаський державний педагогічний університет, Слов’янськ
E-mail: chujko-slav@ukr.net

Узагальнення теореми
Ньютона—Канторовича в банаховому просторі
Представлено членом-кореспондентом НАН України В.Я. Гутлянським
Побудовано модифікацію класичного методу Ньютона—Канторовича в банаховому просторі. Для знаходження розв’язку нелінійного операторного рівняння отримано ітераційну схему із квадратичною збіжністю.
Продемонстровано, що побудована модифікація методу Ньютона—Канторовича застосовна для знаходження наближень до розв’язків нелінійних інтегральних та диференціально-алгебраїчних крайових задач.
Ключові слова: модифікований метод Ньютона—Канторовича, банахів простір, нелінійне операторне
рівняння, квадратична збіжність.

1. Постановка задачі. Розглянемо задачу про побудову розв’язків нелінійного операторного рівняння
F ( z ) = 0.

(1)

Оператор
F ( z ) : B1 → B2 , Ω ⊆ B1,
який діє з деякого банахова простору B1 до банахова простору B2 , вважаємо двічі неперервно диференційовним за z у деякій області Ω . Припустимо, що оператор F має лінійну нетерову частину [1, 2]. Для знаходження розв’язку z ∈ Ω нелінійного рівняння (1) побудуємо
модифікацію класичного методу Ньютона [3—5]. Інтерес до розвитку методу Ньютона
пов’язаний з його ефективним застосуванням для розв’язання нелінійних рівнянь, у тому
числі в теорії нелінійних коливань [3—6], зокрема в теорії нелінійних нетерових крайових
задач [1, 7—10]. Припустимо, що знайдено наближення zk , досить близьке до розв’язку z
рівняння (1). Розвинемо оператор F в околі точного розв’язку:
F ( z) = F ( zk ) + F ′( zk )( z − zk ) + R(ξk , z − zk ),

(2)

де
1

R(ξk , z − zk ) := ∫ (1 − s ) d 2 F (ξk , z − zk ) ds, ξk := z + s ( z − zk );
0
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тут ξk — точка, розташована між точками z та zk ; F ′ — похідна за Фреше; лінійний неперервний нетерів оператор [3, c. 636]:
dim N (F ′) − dim N (F ′* ) = s − k < ∞.
У малому околі точного розв’язку має місце наближена рівність F ( zk ) + F ′( zk )( z − zk ) ≈ 0,
тому для знаходження нижченаведеного наближення до точного розв’язку природно покласти
F ( zk ) + F ′( zk )( zk +1 − zk ) = 0,

(3)

звідки за умови
P J * = 0,
k

J k := F ′( zk )

(4)

знаходимо
zk +1 = zk − J k+ F ( zk ), k = 0, 1, 2, … .

(5)

Тут P J * : B2 → ker( J k* ) — ортопроектор на нуль-простір спряженого оператора J k* ; J k+ —
k

псевдообернений оператор [1]. Зазначимо, що умова (4) рівнозначна вимозі повноти рангу оператора J k .
2. Ітераційна схема. Ітераційна схема (5) збігається до точного розв’язку z . Дійсно,
припустимо, що в околі z мають місце нерівності || J k+ ||  σ1(k) та
|| d 2 F (ξk , z − zk ) ||  σ2 (k) || z − zk ||2 , k = 0, 1, 2, …
Із рівностей (2) і (3) випливає, що F ′( zk )( z − zk ) = −R(ξk , z − zk ), отже
1
|| z − zk +1 ||  σ1(k) σ2 (k) || z − zk ||2 , k = 0, 1, 2, … .
2
Припустимо, що існує константа
⎛1
⎞
θ := sup ⎜ σ1(k) σ 2 (k)⎟ .
⎝
⎠
2
k∈N

За цієї умови має місце оцінка
|| z − zk +1 ||  θ || z − zk ||2 , k = 0, 1, 2, … ,
яка свідчить про те, що у випадку збіжності ітераційної схеми (5) до точного розв’язку z
рівняння (1), ця збіжність — квадратична. Знайдемо умову збіжності ітераційної схеми (5)
до точного розв’язку рівняння (1); для цього зробимо такі оцінки
2

|| z − z1 ||  θ || z − z0 ||2 , || z − z2 ||  θ1+ 2 || z − z0 ||2 , … ,
|| z − zk ||  θ1+ 2+ ... + 2

k −1

k

|| z − z0 ||2 , … .

Таким чином, має місце нерівність, аналогічна [5]
k
1
|| z − zk ||  (θ || z − z0 || )2 , … ,
θ
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яка свідчить про збіжність ітераційної схеми (5) до точного розв’язку z рівняння (1) за
умови
θ || z − z0 || < 1 .

(6)

На практиці останню нерівність можна замінити на θ || zk − z0 || < 1 . Отже, доведено таке
твердження.
Теорема. Припустимо, що для рівняння (1) виконуються такі умови.
1. Нелінійний оператор F ( z ) : B1 → B2 , який діє з банахова простору B1 до банахова
простору B2 , двічі неперервно диференційовний за z в області Ω ⊆ B1 та має лінійну нетерову частину.
2. В околі нульового наближення z0 ∈ Ω мають місце нерівності
|| J k+ ||  σ1(k) та || d 2 F (ξ k , z − zk ) ||  σ 2 (k) || z − zk ||2 , k = 0, 1, 2, … .
3. Існує константа θ .
Тоді за умов (4) та (6) для знаходження розв’язку рівняння (1) застосовна ітераційна
схема (5), при цьому швидкість збіжності послідовності до розв’язку рівняння (1) квадратична.
Доведена теорема узагальнює відповідні результати [3, 5] на випадок довільного нетерова оператора і стане в нагоді у теорії нелінійних нетерових крайових задач [1, 7, 8, 10],
зокрема в теорії нелінійних інтегральних крайових задач [2, 3, 9, 11]. З іншого боку, доведена теорема узагальнює відповідні результати [12], отримані для нелінійної вектор-функції F ( z ) : \ m → \ n у випадку m ≠ n .
3. Знаходження розв’язків інтегральних крайових задач. Розглянемо задачу про побудову розв’язків z(t ) := (u(t ) v (t ) w (t ))* ∈C 1[0;1] задачі Коші для нелінійного диференціально-алгебраїчного рівняння

Az ′(t ) = f ( z(t )), z(0) = α ,

(7)

де
⎛ 1 0 0⎞
A := ⎜
,
⎝ 0 1 0⎟⎠

⎛ u 2 (t ) + w 2 (t )⎞
1
f ( z(t )) := ⎜
, α :=
(110)*.
⎟
2
2
10
⎝ v (t ) + w (t )⎠

Поставлена задача рівнозначна задачі про побудову розв’язків z(t ) ∈ ^ [0, 1] нелінійного інтегрального рівняння
t

Az(t ) = ∫ f ( z (s ))ds + β, β :=
0

1
(11)*.
10

(8)

Інтегральне рівняння (2) визначає інтегральний оператор
t

F ( z (t )) := Az(t ) − ∫ f ( z (s )) ds − β :

^ [0, 1] → ^ [0, 1],

0

24
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який задовольняє вимоги доведеної теореми. У зазначеному просторі інтегральний оператор F ( z(t )) двічі диференційовний:
t

t

0

0

Fz′( z (t )) = A − ∫ fz′( z (s ))ds , Fz′′2 ( z (t )) = − ∫ fz′′2 ( z (s ))ds .

Тут
w (t )⎞
w (t )⎞
0
0
⎛ u (t )
⎛ u (t )
fz′( z (s )) = 2 ⎜
dz (t ),
, df ( z(t )) = 2 ⎜
⎟
v (t ) w (t )⎠
v (t ) w (t )⎟⎠
⎝ 0
⎝ 0
крім того,

dz(t ) = (du(t ) dv(t ) dw(t ))* .
Далі
0
dw (t )⎞
⎛ du (t )
d 2 f ( z (t )) = 2 ⎜
,
dv(t ) dw (t )⎟⎠
⎝ 0
⎛ d 2u (t ) + d 2 w (t )⎞
dz (t ) = 2 ⎜
⎟.
⎝ d 2 v (t ) + d 2 w (t )⎠

Таким чином, отримуємо нерівність
|| d 2 F (ξk ; z − zk ) ||  4⋅ || z − zk ||2 ,

отже, σ2 (k) = 4, k ∈ ` . Покладемо для визначеності
u0 (t ) := v0 (t ) :=

1
t
t
+
+
, w0 (t ) = 0.
10 100 1000

Початкове наближення до невідомої визначає інтегральний оператор
t

F ( z0 (t )) := Az0 (t ) − ∫ f ( z0 (s ))ds − β = −
0

t 3 (500 + 25t + t 2 ) ⎛ 1⎞
⎜ ⎟,
5 000 000
⎝ 1⎠

похідна якого
⎛
t2
t3
−
⎜5−t −
1
20 300
F ′( z0 (t )) = ⎜
5⎜
⎜
0
⎝

0
5−t −

t2
t3
−
20 300

⎞
0⎟
⎟ — матриця повного рангу.
⎟
0⎟
⎠

Отже, для початкового значення невідомої умову (4) виконано, тому знаходимо
z1(t ) = z0 (t ) −

J 0+ F ( z0 (t )) =

⎛ 1⎞
−1 500 000 + 150 000 t + 30 000 t 2 + 4 000 t 3 + 175 t 4 + 7 t 5 ⎜ ⎟
1 .
⎜ ⎟
10 000(−1500 + 300 t + 15 t 2 + t 3 )
⎝ 0⎠
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Таким чином,
|| || z1 (t ) − z0 (t ) ||∞ || ^[0, 1] ≈ 0,000 188 482.

Перше наближення до невідомої визначає інтегральний оператор
t

F ( z1(t )) := Az1(t ) − ∫ f ( z1(s )) ds − β,
0

похідна якого F ′( z1(t )) — матриця повного рангу. Отже, для першого наближення до невідомої умову (4) виконано, крім того, || J1+ || σ1(1) ≈ 1,26 699, тому знаходимо
θ1⋅ || || z1 (t ) − z0 (t ) ||∞ || ^[0, 1] ≈ 0,000 477 611  1,

де
θ1 :=

σ1(1) σ2 (1)
.
2

Таким чином, маємо
⎧⎪ 1 24 854 086 t 57 864 781t 2
1 614 355 t 3
z2 (t ) = z1(t ) − J1+ F ( z1(t )) ≈ ⎨ −
+
+
+
⎪⎩10 524 712 893 11 838 356 065 10 856 545 956
+

55 293 t 4
72 973 t 5 ⎫⎪
−
⎬
56 238 206 284 42 889 516 970 ⎪⎭

891 626 t 4
98 929 t 5 ⎫⎪
−
+
⎬
6 420 726 543 16 480 952 675 ⎪⎭

⎧⎪ 160 658 827 t 22 496 936 t 2 4 914 775 t 3
+
−
−
⎨1 −
280 054 337
233 743 901 1 445 131 398
⎪⎩

−1 ⎛ 1⎞

⎜ 1⎟ ,
⎜ ⎟
⎝ 0⎠

при цьому
|| z2 (t ) − z0 (t ) || ^[0, 1] ≈ 0,000 150 384.

Друге наближення до невідомої визначає інтегральний оператор
t

F ( z2 (t )) := Az2 (t ) − ∫ f ( z2 (s )) ds − β,
0

похідна якого F ′( z2 (t )) — матриця повного рангу. Отже, для другого наближення до невідомої умову (4) виконано, крім того, || J 2+ ||  σ1(2) ≈ 1,26 698, тому знаходимо
θ2 ⋅ || || z2 (t ) − z0 (t ) ||∞ || ^[0, 1] ≈ 0,000 381 067  1,

де
θ2 : =

26

σ1(2) σ2 (2)
.
2
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Таким чином, отримуємо
⎧⎪ 1 58 t 23 260 196 t 2
882 887 t 3
713 837 t 4
+
−
−
−
z3 (t ) = z2 (t ) − J 2+ F ( z2 (t )) ≈ ⎨ −
⎪⎩10 875 1 865 722 403 4 303 375 297 12 165 647 555
−

10 574 608 762 t 5 ⎫⎪ ⎧⎪ 12 182 989 873 378 t 268 869 282 t 2
+
−
⎬ ⎨1 −
2 643 652 190 499 999 ⎪⎭ ⎪⎩ 15 970 211 444 503 1 408 009 763

9 212 507 t 3
1 370 661t 4
237 563 t 5 ⎫⎪
−
−
+
⎬
634 525 197 3 591 850 925 12 719 923 270 ⎪⎭

−1 ⎛ 1⎞

⎜ 1⎟ ,
⎜ ⎟
⎝ 0⎠

при цьому
|| || z3 (t ) − z0 (t ) ||∞ || ^[0, 1]≈ 0,000 158 656.

Третє наближення до невідомої визначає інтегральний оператор
t

F ( z3 (t )) := Az3 (t ) − ∫ f ( z3 (s )) ds − β,
0

похідна якого F ′( z3 (t )) — матриця повного рангу. Отже, для третього наближення до невідомої умову (4) виконано, крім того, || J 3+ ||  σ1(3) ≈ 1,26 698, тому знаходимо
θ3 ⋅ || || z3 (t ) − z0 (t ) ||∞ || ^[0, 1] ≈ 0,000 402 028  1,

де
θ3 : =

σ1(3) σ2 (3)
.
2

Таким чином, одержуємо
⎧⎪ 1 158 687 237 287 t 7 902 959 t 2 7 268 503 t 3
z4 (t ) = z3 (t ) − J 3+ F ( z3 (t )) ≈ ⎨ −
+
−
−
⎪⎩10 1 716 310 813 379 265 060 490 2 106 715 632
−

198 044 t 4
269 342 t 5
241 270 750 t 6 ⎪⎫
+
+
⎬×
13 895 580 547 20 870 001 053 351 853 177 083 333 ⎪⎭

⎧⎪ 2 773 024 710 114 t 141 824 439 t 2 15 307 703 t 3
× ⎨1 −
+
−
+
2 706 490 160 339
363 079 726
238 003 009
⎪⎩
−1 ⎛ 1⎞
5 772 711t 4
4 071 431t 5
107 305 t 6 ⎫⎪ ⎜ ⎟
1 ,
+
+
−
⎬
1 745 268 151 28 410 093 353 17 740 590 717 ⎪⎭ ⎜ ⎟
⎝ 0⎠

при цьому
|| || z4 (t ) − z0 (t ) ||∞ || ^[0, 1] ≈ 0,000 156 782.
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Четверте наближення до невідомої визначає інтегральний оператор
t

F ( z4 (t )) := Az4 (t ) − ∫ f ( z4 (s )) ds − β,
0

похідна якого F ′( z4 (t )) — матриця повного рангу. Отже, для четвертого наближення до
невідомої умову (4) виконано, крім того, || J 4+ ||  σ1(4) ≈ 1,26 698, тому знаходимо
θ4 ⋅ || || z4 (t ) − z0 (t ) ||∞ || ^[0, 1] ≈ 0,000 397 278  1,

де
θ4 : =

σ1(4) σ2 (4)
.
2

Таким чином, отримуємо
z5 (t ) = z4 (t ) − J 4+ F ( z4 (t )) ≈

⎧⎪ 1 52 534 856 695 t 13 165 626 t 2 7 162 541t 3
2 042 711t 4
≈⎨ −
+
−
+
+
⎪⎩10 442 630 524 044 243 382 597 635 163 610 2 311 774 103
+

215 168 t 5
80 217 t 6
8 397 319 t 7
⎪⎫
−
−
⎬×
11 040 687 289 26 417 913 281 69 977 658 333 333 ⎪⎭

⎧⎪ 167 715 715 017 t 117 817 661t 2 29 319 557 t 3 13 922 546 t 4
× ⎨1 −
+
−
+
−
130 327 564 091
178 611 349
175 712 222
692 222 983
⎪⎩
−1 ⎛ 1 ⎞
2 418 728 t 5
338 660 t 6
69 247 t 7 ⎫⎪ ⎜ ⎟
−
−
+
⎬ 1 ,
3 511 890 045 6 793 135 723 37 706 734 709 ⎭⎪ ⎜⎜ ⎟⎟
⎝0⎠
при цьому
|| || z5 (t ) − z0 (t ) ||∞ || ^[0, 1] ≈ 0,000 157 219.

Зазначимо також, що і початкове значення, і перші п’ять наближень до невідомої задовольняють умову Коші: zk (0) = α, k = 0, 1, 2, 3, 4, 5. П’яте наближення до невідомої визначає
інтегральний оператор
t

F ( z5 (t )) := Az5 (t ) − ∫ f ( z5 (s ))ds − β,
0

похідна якого F ′( z5 (t )) — матриця повного рангу. Отже, для п’ятого наближення до невідомої умову (4) виконано, крім того, || J 5+ ||  σ1(4) ≈ 1,26 698, тому знаходимо
θ5 ⋅ || || z5 (t ) − z0 (t ) ||∞ || C[0, 1] ≈ 0,000 397 278  1,

де
θ5 :=

28

σ1(5) σ2 (5)
.
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Для оцінки точності знайдених наближень до розв’язку задачі Коші для нелінійного диференціально-алгебраїчного рівняння (1) визначимо відхилення перших п’яти наближень:
Δ k := || || Azk′ (t ) − f ( zk (t )) ||∞ || ^[0; 2π] , k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.

Таким чином, пересвідчуємося в зменшенні нульової та перших п’яти відхилень від ітерації
до ітерації:
Δ0 ≈ 0,000 321 , Δ1 ≈ 0,0000 935 517, Δ 2 ≈ 0,0000 265 764,
Δ 3 ≈ 7,44 232 ⋅10−6 , Δ 4 ≈ 2,06 541⋅10−6 , Δ5 ≈ 5,69 721⋅10−7.

Для незалежної оцінки точності знайдених наближень до розв’язку задачі Коші для нелінійного диференціально-алгебраїчного рівняння (1) визначимо відхилення перших п’яти
наближень до розв’язку нелінійного інтегрального рівняння (2):
t

δk := || || Azk (t ) − ∫ f ( zk (s ))ds − β ||∞ || ^[0; 2π] , k = 0, 1, 2, 3, 4, 5.
0

Таким чином, пересвідчуємося в зменшенні нульової та перших п’яти відхилень від ітерації до ітерації:
δ0 ≈ 0,000 148 775 , δ1 ≈ 0,0000 212 625, δ2 ≈ 4,61 648 ⋅10−6 ,
δ3 ≈ 1,04 598 ⋅10−6 , δ4 ≈ 2,43 778 ⋅10−7 , δ5 ≈ 5,79 623 ⋅10−8.

Зазначимо також, що задача Коші для нелінійного диференціально-алгебраїчного рівняння (1) у припущенні w(t ) ≡ 0 рівнозначна задачі Коші для скалярного звичайного диференціального рівняння
u′(t ) = u 2 (t ), u(0) =

1
,
10

(9)

розв’язок якого u(t ) = (10 − t )−1. Отже, задача Коші для нелінійного диференціально-алгебраїчного рівняння (1) має частинний розв’язок
u(t ) = v(t ) =

1
, w (t ) ≡ 0,
10 − t

що дає змогу оцінити точність знайдених наближень до розв’язку задачі Коші для нелінійного диференціально-алгебраїчного рівняння (9):
|| || z0 (t ) − z(t ) ||∞ || ^[0, 1] ≈ 0,000 111111,
−6

|| || z1(t ) − z(t ) ||∞ || ^[0, 1] ≈ 0,0000 313 473,

|| || z2 (t ) − z(t ) ||∞ || ^[0, 1] ≈ 4,77 342 ⋅10 ,

|| || z3 (t ) − z(t ) ||∞ || ^[0, 1] ≈ 1,07 555 ⋅10−6 ,

|| || z4 (t ) − z(t ) ||∞ || ^[0, 1] ≈ 2,49 666 ⋅10−7 ,

|| || z5 (t ) − z(t ) ||∞ || ^[0, 1] ≈ 5,91 861⋅10−8.

Доведена теорема буде корисною в теорії нелінійних нетерових крайових задач [1, 3,
7—11], а також у теорії нелінійних крайових задач у частинних похідних [2, 13—15].
Роботу виконано за фінансової підтримки МОН України. Номер державної реєстрації
0115U003182.
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ОБОБЩЕНИЕ ТЕОРЕМЫ НЬЮТОНА—КАНТОРОВИЧА
В БАНАХОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Построена модификация классического метода Ньютона—Канторовича в банаховом пространстве. Для
нахождения решения нелинейного операторного уравнения предложена итерационная схема с квадратичной сходимостью. Построен пример, иллюстрирующий применимость модифицированного метода Ньютона—Канторовича для нахождения приближений к решениям нелинейных интегральных и дифференциально-алгебраических краевых задач.
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A GENERALIZATION OF THE NEWTON—KANTOROVICH
THEOREM IN A BANACH SPACE
We present a modification of the Newton—Kantorovich method for nonlinear operator equations in a Banach
space. We prove, under certain conditions, that this modified Newton—Kantorovich method has quadratic convergence. The modified Newton—Kantorovich method is used to solve some nonlinear integral and integral- differential equations.
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Образний підхід до кількісної
оцінки цінності інформації
Представлено членом-кореспондентом НАН України А.М. Довбнею
На основі теорії образів запропоновано новий підхід, який дає змогу кількісно оцінити цінність інформації.
Розглянуто різні підходи до визначення та обчислення основних понять теорії інформації, зокрема, кількості
інформації та оцінки її цінності, виходячи із статистичних міркувань (класичний підхід), теорії алгоритмів
(алгоритмічний підхід) та теорії розпізнавання образів (образний підхід). Проведено їх аналіз, відзначено
межі їх використання та області ефективного застосування.
Ключові слова: теорія інформації, кількість інформації, цінність інформації, ймовірність, алгоритм, образ.

Точні формулювання наукових термінів та визначень ґрунтуються на двох основних підходах. Перший підхід (теоретичний), як правило, застосовується у математичних дисциплінах, де визначення ґрунтуються на формулюванні основних постулатів або гіпотез. Всі
інші складніші сутності виводяться із цих введених тверджень і не порушують логіку міркувань. Другий підхід до формулювання визначень характерний для прикладних наук і часто
називається операційним (практичним). За цим підходом вважається доцільним вводити у
наукознавство ті величини (поняття, параметри), які можуть бути визначені експериментально або оцінені опосередковано через їх вплив на поведінку досліджуваної системи.
Нововведені терміни, які не піддаються операційному визначенню і не мають практичної
цінності з плином часу виключаються з наукового словника. Зокрема, так було з поняттям
ефіру, якого теорія відносності залишила будь-якого змісту і він вийшов з ужитку в науковій мові, незважаючи на чисельні публікації по цій проблемі.
Мета даної роботи — запропонувати новий підхід до кількісної оцінки цінності інформації на основі теорії образів, порівняти його з існуючими методами та підходами до оцінки
цінності інформації, вказати межі їх застосувань, переваги та недоліки, визначити області
доцільного застосування.
© В.М. Заяць, М.М. Заяць, 2018
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Будь-яка фізична система не є повністю визначеною. Ми маємо дані про деякі макроскопічні змінні системи, але не можемо точно визначити стани і швидкості всіх неподільних елементів (атомів), що утворюють систему. Мірою невизначеності станів системи є поняття ентропії. Ентропія виражає кількість відсутньої інформації про ультрамікроскопічну
структуру системи. Ці два поняття кількості інформації і ентропії слід розглядати і трактувати сумісно. Дана точка зору сформульована як негентропійний принцип інформації у
роботі [1]. Суть цього принципу зводиться до твердження: отримання інформації про систему пов'язане із зменшенням її ентропії. Наскільки зменшиться ентропія системи, настільки зросте інформація про неї. З цієї точки зору інформацію можна визначити як негативну
(від’ємну) ентропію системи.
На основі теорії розпізнавання образів у роботі запропоновано підхід до оцінки цінності інформації, який розширює область його прикладних застосувань.
Класичний підхід. У класичній теорії інформації, яка розроблена в фундаментальних
роботах Р. Хартлі [2] та К. Шеннона [3], основні поняття ґрунтуються на теорії ймовірностей. Згідно з теорією Р. Хартлі, якщо система може перебувати в N станах, то повна кількість
інформації про неї визначається як двійковий логарифм від числа цих станів:

I = Log 2 N .

(1)

При цьому одиницею вимірювання кількості інформації є один біт. Таким чином, біт
інформації можна визначити як кількість інформації, що міститься у повідомленні з двома
можливими станами. Зауважимо, що ймовірності появи цих повідомлень можуть бути різними. Якщо апріорі невідомо число можливих станів системи, але кожен із них формується
за допомогою n різноякісних ознак, кожна з яких може бути на одному з k розрядів, то скориставшись формулою розміщень C kn та застосувавши формулу Стірлінга для обчислення
логарифма від факторіала
Ln X! ≈ X(ln X-1),
яка є справедливою для великих значень Х, отримуємо формулу Шенона [3] для вирахування кількості інформації:

I = − k ∑ i pi Log 2 pi ,
n

(2)

де pi — ймовірність появи i-ї якісної ознаки. У випадку, якщо ймовірності появи кожної
1
із ознак є рівноімовірними, то pi = і з (2) ми отримуємо
n
1
(3)
I = − k Log 2 = k Log 2 n ,
n
що відповідає формулі (1), оскільки N = n k .
Таким чином, формули (1)—(3) дозволяють обчислювати кількість інформації як при
рівномірній, так і при нерівномірній ймовірності появи якісних ознак незалежно від якості
інформації, що отримана (повідомлення, звук, зображення чи сигнал будь-якої природи).
Але при цьому не враховується цінність інформації, яка є значною мірою суб’єктивною характеристикою і залежить від цілей та уподобань користувача. По суті справи це є та плата
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за можливість обчислення кількості інформації, виходячи із статистичних міркувань, незалежно від її якості і цінності.
Зазначимо, що кількість корисної інформації є завжди величиною додатною. У випадку
взаємного впливу однієї системи на іншу з’являється умовна невизначеність станів системи, яка може призвести до зміни знака у визначенні кількості інформації. Тоді маємо
справу з іншою якістю інформації – дезінформацією або хибною інформацією.
Алгоритмічний підхід. Принципово інший підхід до визначення кількості інформації
запропонований російським вченим А.М. Колмогоровим [4]. Його алгоритмічна теорія інформації ґрунтується на понятті складності алгоритму перетворення одного об'єкта в інший. За такого підходу принциповим є встановлення взаємного зв'язку між об'єктами, які
досліджуються та довжиною програми, що їх опрацьовує. Кількість інформації за теорією
алгоритмів перетворення одних об'єктів в інші визначається як довжина програми, що забезпечує можливість перетворення об'єкта А в об'єкт В:
I = f [G( A, B)] ,

(4)

де G — програма перетворення об'єкта А в об'єкт В; f — функція, що визначає довжину програми перетворення машинних кодів в біти.
Зазначимо, що кількість інформації за такого підходу має значну залежність від вибору структурного елемента перетворення. Кількість інформації максимальна, якщо в якості
елемента перетворення вибрано піксель, а мінімальна при виборі в ролі елемента цілої літери, а також буде проміжною при виборі частини літери елементом перетворення. Обчислити ж кількість інформації для окремо взятої літери цілком неможливо, оскільки для реалізації алгоритму (8) необхідно два об'єкти. Порівнювати ж літеру з нею самою не має сенсу,
оскільки довжина програми перетворення у цьому випадку буде рівною нулю.
Таким чином, при алгоритмічного підході маємо такі недоліки:
а) при обчисленні кількості інформації як параметр використовується довжина програми перетворення, яка суттєво залежить від структури елементів, що дають можливість
перетворити один об'єкт в інший. Чим дрібнішою є вибрана структура елементів, тим довшою стає програма перетворення для одних і тих же об'єктів;
б) одна і та ж сама програма перетворення може бути використана для опрацювання
цілого набору об'єктів, аналіз яких потребує виконання різної кількості комп'ютерних команд, в той час як довжина програми залишається незмінною;
в) не визначений метод для вимірювання кількості інформації при розгляді окремого
об'єкта, оскільки згідно з формулою (4) їх потрібно два;
г) втрачається властивість адитивності інформації при розгляді взаємодіючих систем,
що значно ускладнює їх аналіз.
Ці недоліки характерні і для семантичного підходу при обчисленні інформації, який
ґрунтується на опрацюванні логічних тверджень:

I = Log 2 L(O) ,

(5)

де L — функція, що залежить від кількості станів у логічних твердженнях (змінних, фактах,
правилах); O — логічне твердження або предикат.
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Обчислення кількості інформації в окремих літерах чи словах при підході (5) неможливе в принципі, оскільки ні окремі літери, ні окремі слова не є логічними твердженнями.
Зазначені недоліки усунуті у підході, який ґрунтується на застосуванні методів теорії
розпізнавання і оперує із поняттям інформації та кількості інформації, які відмінні від класичних означень, отриманих на основі теорії ймовірності.
Образний підхід. Класична теорія інформації, розроблена К. Шенноном, на сьогодні є
досконалим універсальним апаратом при розв'язанні задач, пов'язаних з кодуванням інформації, її перетворенням та оптимальною передачою каналами зв'язку на великі відстані.
Обмеження цієї теорії в тому, що вона ніяким чином не враховує семантику (спосіб утворення) інформації та цілком ігнорує людський фактор у формуванні інформації, тобто
цілком ігнорується поняття цінності інформації.
Алгоритмічна теорія, що ґрунтується на понятті складності алгоритму, зробила крок у
напрямі врахування способу утворення інформації. Незважаючи на недоліки цієї теорії, які
вказані у попередньому розділі, її основні положення використані в образній концепції теорії інформації [5, 6]. Згідно з цією концепцією під інформацією слід розуміти розпізнані
образи, які зберігаються у пам'яті комп'ютера або будь-якої іншої кібернетичної машини.
Образом вважається сигнал, який записаний у сенсорну пам'ять скануючих пристроїв кібернетичної машини. Таким чином, для отримання інформації слід реалізувати процедуру розпізнавання вхідного об'єкта — образу на основі його відображення Q — певного еталону цього образу, який створений на основі домовленостей між відправником та приймачем повідомлень.
Кількість інформації Іо, що міститься в деякому образі, який отриманий і успішно розпізнаний кібернетичною машиною, можна визначити за формулою
I o = q −1F [G(Q )] ,

(6)

де q — ймовірність правильного розпізнавання образу; F — функція отримання довжини
розгорнутої (з урахуванням циклів) програми розпізнавання образу; G — довжина програми розпізнавання образу, яка виражена в машинних командах; Q — відображення реального
об’єкта.
Очевидно, при підході (6) з’являється можливість обчислення кількості інформації складно структурованих образів, які можуть бути окремими словами, реченнями або текстами чи
малюнками. При цьому кількість інформації суттєво залежатиме від довжини розгорнутої
програми розпізнавання, ймовірності правильного розпізнавання та функціональних можливостей кібернетичної машини, яка реалізує процедуру розпізнавання. Для об’єктивного
обчислення кількості інформації згідно з формулою (6) слід враховувати таке:
а) програми розпізнавання образів мають бути оптимальними щодо власного розміру,
швидкодії та функціональних можливостей;
б) збільшення кількості операцій (команд), які потрібно виконати машині для успішного розпізнавання, призводить до збільшення інформації, яку отримуємо від образу;
в) чим меншою є ймовірність правильного розпізнавання образу, тим більшу кількість
інформації він має;
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г) кількість інформації у незнаковому повідомленні дорівнює довжині цього повідомлення, вираженого в бітах, помноженій на довжину програми розпізнавання одного біта цього
повідомлення і розділеній на ймовірність правильного розпізнавання повідомлення.
Перші експерименти [6] підтвердили право на існування такого підходу до обчислення кількості інформації, хоча його ефективність може виявитися лише в процесі постановки численних експериментів з проведенням розпізнавання різноструктурованих об’єктів.
Недоліки такого підходу такі:
а) значною мірою суб’єктивна оцінка кількості інформації, яку несе у собі образ, що
зумовлено як технічними можливостями кібернетичної машини, так і якістю програми
розпізнавання;
б) втрачена властивість адитивності кількості інформації, яка присутня у класичній
теорії інформації;
в) надмірна громіздкість формули (6), що ускладнює проведення аналітичних оцінок.
Для усунення другого недоліку видається доцільним обчислення кількості семантичної
(образної) інформації проводити у логарифмічному масштабі:
I o = −Log 2 q + Log 2 f (O)] ,

(7)

де f — довжина програми розпізнавання образів, виражена у кількості операцій (машинних
команд), необхідних для проведення успішного розпізнавання образу.
Новий підхід до вирахування цінності інформації. Стосовно цінності інформації, то
про неї можна говорити за потреби досягнення певної мети після одержання інформації
користувачем, тобто забезпечення реалізації цільової функції. У роботі [5] А.А. Харкевичем
запропоновано цінність інформації обчислювати за формулою
F = Log 2

p0
,
pi

(8)

де p0 — ймовірність правильного розв'язання проблеми до отримання інформації; p1 —
ймовірність правильного розв'язання проблеми після отримання інформації. Такий підхід
має право на існування, хоча і викликає ряд сумнівів щодо його ефективності та доцільності застосування. По-перше, одиницею вимірювання цінності інформації при такому підході
є біт, як і в випадку вирахування кількості інформації. Очевидно, при введенні нової величини повинна з’явитися і нова розмірність або обчислення слід проводити в безрозмірних одиницях. По-друге, формула (8) не може претендувати на об‘єктивність, оскільки
оцінки p0 і p1 будуть проводитися користувачем. По-третє, методика оцінки цих ймовірностей не є очевидною. По-четверте, цінність інформації є динамічною величиною [7] і в
міру надходження інформації мала би змінюватися. Очевидно, при вирахуванні цінності
інформації в ролі цільової функції для досягнення поставленої мети слід вибрати задоволення певних потреб користувача (матеріальних, духовних, естетичних, смакових, пізнавальних та інших) або виконання певних дій.
Найбільш доцільним з урахуванням розмаїття потреб користувача видається підхід при
якому цінність інформації будемо обчислювати у відсотках: 100 % — за умови цінності інформації; 0 % — за умови , якщо цільова функція не досягнута. Таким чином, цінність інфор-
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мації F для сформованого поточного значення функції цілі Z та досягнутої ефективності E
після отримання повідомлення на даний момент часу можна задати у вигляді правила:
F=

100%, якщо Z − E = 0 .
0%, якщо Z − E > 0

(9)

Для підвищення точності обчислення цінності інформації доцільно мати сформовану
цільову функцію і на наступні моменти часу та розширити шкалу обчислення цінності інформації з певним кроком. Перша умова значно підвищує цінність інформації після отримання всього повідомлення, а друга може бути реалізована за формулою:
F=

E
⋅100% .
Z

(10)

Формула (10) є уточненням (9), що підтверджено розглядом конкретних прикладів з
розгляду систем масового обслуговування та теорії ігор [9]. Отримані результати є свідченням доцільності прикладного використання запропонованого підходу кількісної оцінки цінності інформації незалежно ні від її змісту, ні від способу подання. На прикладі системи масового обслуговування показано, що якщо формула (9) дає змогу оцінити обіг товару і його вартість за рік, то (10) забезпечує масштабування процесу з довільним кроком,
що дозволяє оптимізувати процес випуску товару і здійснювати контроль фінансових витрат практично після кожної фінансової операції.
Очевидно, для реалізації описаного підходу щодо обчислення цінності інформації доцільно використовувати декларативні мови програмування (Лісп, Пролог або їх модифікації залежно від конкретної предметної задачі) [7], які найбільш вдало пристосовані для
реалізації функцій вигляду (6)—(10), які можуть бути як аналітичними, так і описовими
(функціонали, правила логіки, нечіткі множини), що дозволяє розв’язувати задачі, пов’язані
з якісним розпізнаванням та аналізом об’єктів складної структури (розпізнавання почерку,
рукописного тексту, психофізіологічного стану особи, побудова та аналіз систем зберігання,
опрацювання, захисту інформації, автоматизованого доведення теорем, екологічного моніторингу та прийняття рішень) та реалізації відповідних до конкретної прикладної чи наукової задачі цільових функцій.
Таким чином, авторами запропоновано новий підхід до оцінки цінності інформації на
основі теорії розпізнавання образів, який розширює область його застосування та може бути
успішно реалізований при використанні декларативних мов програмування [7] або універсальних мов моделювання (UML) [8]. Відзначені особливості його застосування та напрями подальшого удосконалення.
У роботі авторами висвітлено три основні підходи до оцінки кількості інформації та
оцінки її цінності: класичний, алгоритмічний та образний. Наведена порівняльна характеристика наведених підходів, вказані переваги та обмеження кожного з них та визначені перспективи їх використання.
Подальшого розвитку запропонованого підходу можна досягнути при проведенні статистичних досліджень конкретних прикладних задач, пов’язаних з необхідністю оцінки як
кількості, так і цінності інформації, отриманої від їх застосування.
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Запропонований підхід доцільно використовувати в прикладних задачах, математичне
описання яких складне або й цілком неможливе. Такий підхід сприятиме розвитку як власне методів теорії розпізнавання та ідентифікації, так і теорії інформації та кодування.
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ОБРАЗНЫЙ ПОДХОД К КОЛИЧЕСТВЕННОЙ
ОЦЕНКЕ ЦЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ
На основе теории образов предложен новый подход, который позволяет количественно оценить ценность
информации. Рассмотрены различные подходы к определению и вычислению основных понятий теории
информации, в частности, количества информации и оценки ее ценности, исходя из статистических соображений (классический подход), теории алгоритмов (алгоритмический подход) и теории распознавания
образов (образный подход). Проведен их анализ, отмечены пределы их использования и области эффективного применения.
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FIGURATIVE APPROACH TO THE QUANTITATIVE
EVALUATION OF THE VALUE OF INFORMATION
On the basis of the theory of pattern recognition, a new approach is proposed that allows one to quantify the
value of information. Different approaches to the determination and calculation of basic concepts of information theory are considered, in particular, the amount of information and evaluation of its value, based on statistical considerations (the classical approach), the theory of algorithms (algorithmic approach), and the theory of
pattern recognition (figurative approach). Their analysis is carried out, and the limits of their use and the fields
of effective application are marked.
Keywords: information theory, information quantity, information value, probability, algorithm, pattern recognition.
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Об акустических волнах в слое вязкой жидкости,
взаимодействующем с упругим полупространством
Представлено академиком НАН Украины А.Н. Гузем
Рассмотрена задача о распространении акустических волн в слое вязкой сжимаемой жидкости, взаимодействующем с упругим полупространством. Исследование проведено на основе трехмерных линейных
уравнений классической теории упругости для твердого тела и трехмерных линеаризованных уравнений
Навье – Стокса для вязкой сжимаемой жидкости. Применены постановка задачи и подход, основанные на
использовании представлений общих решений линеаризованных уравнений для упругих тел и жидкости. Получено дисперсионное уравнение, описывающее распространение гармонических волн в гидроупругой системе. Построены дисперсионные кривые для нормальных волн в широком диапазоне частот. Проанализировано влияние толщины слоя вязкой сжимаемой жидкости на фазовые скорости и коэффициенты затухания
акустических волн. Показано, что влияние вязкости жидкости на параметры волнового процесса связано со
свойствами локализации волн. Разработанный подход и полученные результаты позволяют для волновых
процессов установить границы применения модели идеальной сжимаемой жидкости. Численные результаты приведены в виде графиков и дан их анализ.
Ключевые слова: акустические волны, фазовая скорость, коэффициент затухания, упругое полупространство, слой вязкой сжимаемой жидкости.

Задача о распространении квазилэмбовских волн в гидроупругом волноводе принадлежит
к классическим задачам механики. Вместе с тем, являясь многопараметрической, она изучена недостаточно полно и ряд вопросов до настоящего времени остаются актуальными. Обзор
работ и анализ результатов, полученных в рамках классической теории упругости и модели
идеальной сжимаемой жидкости, для более сложной трехкомпонентной упруго-жидкостной
слоисто-неоднородной структуры, а также с привлечением более общих моделей твердых и
жидких сред, приведены в [1—10]. В частности, в работах [2, 3] импедансным методом выполнен расчет поля точечного источника и характеристик нормальных волн на основе матричных уравнений Риккати для слоисто-неоднородной среды. Статья [4] посвящена исследованию свойств функции Грина и применению ее к изучению динамических свойств
слоисто-неоднородного полупространства. Теоретические методы, применяемые для изучения волн Лэмба в анизотропных пластинах проанализированы в обзоре [5]. Результаты,
© А.Н. Гузь, А.М. Багно, 2018
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полученные с применением линеаризованной теории, учитывающей начальные напряжения
в упругом теле и вязкость жидкости, содержатся в публикациях [6, 10]. Значительное практическое использование поверхностных волн ставит задачу более полного учета свойств
реальных упругих и жидких сред. К числу таких факторов принадлежит такое свойство жидкости, как вязкость.
В настоящей работе для анализа дисперсионных характеристик акустических волн в
гидроупругих волноводах в широком интервале частот используются трехмерные линеаризованные уравнения Навье—Стокса для жидкости и линейные уравнения классической
теории упругости для твердого тела. При этом предполагается, что жидкость является ньютоновской, находится в состоянии покоя и тепловые эффекты не учитываются. В качестве
подхода выбраны постановки задач и метод, основанные на применении представлений общих решений уравнений движения вязкой сжимаемой жидкости и упругого тела, предложенные в работах [7—9, 11—14].
Постановка задачи. Рассмотрим задачу о распространении акустических волн в гидроупругой системе, состоящей из изотропного упругого полупространства и слоя вязкой
сжимаемой жидкости. Решение получим с привлечением трехмерных линейных уравнений
классической теории упругости для твердого тела и линеаризованных уравнений Навье—
Стокса для жидкости, находящейся в состоянии покоя. В рамках принятых моделей основные соотношения для системы упругое тело — вязкая сжимаемая жидкость принимают
такой вид:
μΔu + (λ + μ)∇(∇⋅ u) − ρ

⎛ ∂ui ∂u j ⎞
σ
=
μ
+
;
=
0
⎜
⎟ + λδ ij ∇⋅ u ;
ij
∂t 2
⎝ ∂u j ∂ui ⎠

∂2u

1
1
∂ν *
− ν Δν + ∇p − ν*∇(∇ ⋅ ν ) = 0 ;
3
∂t
ρ0

(1)

(2)

∂p
1 ∂ρ∗
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+ ∇ ⋅ν = 0 ;
ρ0 ∂t
∂ρ*
⎛ ∂ν ∂ν j
Pij = − pδij + λ*δij ∇ ⋅ν + μ* ⎜ i +
⎜ ∂z j ∂zi
⎝

⎞
2
⎟ , λ* = − μ* .
⎟
3
⎠

(3)

В (1)—(3) введены следующие обозначения: ui — компоненты вектора перемещений твердого тела u ; ρ — плотность материала упругого полупространства; λ и μ — константы
Ляме материала твердого тела; ν i — составляющие вектора возмущений скорости жидкости ν ; ρ* и p — возмущения плотности и давления в жидкости; ν* и μ* — кинематический
и динамический коэффициенты вязкости жидкости; ρ0 и a0 — плотность и скорость звука
в жидкости в состоянии покоя; Pij и σij — составляющие напряжений, соответственно, в
жидкости и упругом теле.
Равенства (1) описывают поведение упругого тела. Малые колебания вязкой сжимаемой жидкости, находящейся в состоянии покоя и без учета тепловых эффектов, описывают
соотношения (2) и (3).
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Далее предположим, что упругое полупространство занимает объем: −∞ < z1 < ∞, −∞ < z2  0,
−∞ < z3 < ∞ и контактирует со слоем вязкой сжимаемой жидкости, заполняющей объем:
−∞ < z1 < ∞, 0  z2  h , −∞ < z3 < ∞ . Примем, что внешние силы, действующие на указанные
среды, распределены равномерно вдоль оси Oz3. В этом случае задача является плоской и
можно ограничиться изучением процесса распространения волн в плоскости Oz1z2 Следовательно, указанная задача сводится к решению системы уравнений (1)—(3) при следующих граничных условиях
σ12

v1

z2 = 0

z2 = 0

=

= P12

∂u1
∂t

z2 = 0

z2 = 0

; σ22

; v2

z2 = 0

z2 = 0

=

= P22

∂u2
∂t

z2 = 0

z2 = 0

; P12

z2 = h = 0 ;

P12

z2 = h = 0 ;

.

(4)
(5)

В дальнейшем для решения задачи гидроупругости воспользуемся представлениями
общих решений для упругих тел и вязкой сжимаемой жидкости, предложенными в работах
[7—9, 11—14]
u1 = −
v1 =

⎛ λ + 2μ ∂ 2
∂ 2χ1
μ ∂2
ρ ∂2 ⎞
; u2 = ⎜
+
−
⎟χ ;
2
2
2⎟ 1
⎜
∂z1∂z2
⎝ λ + μ ∂z1 λ + μ ∂z2 λ + μ ∂t ⎠

∂ 2χ2 ∂ 2χ3
∂ 2χ2 ∂ 2χ3
; v2 =
,
+
−
∂z1∂t ∂z2∂t
∂z2∂t ∂z1∂t

где введенные потенциалы χ i являются решениями следующих уравнений:
⎡⎛ ∂2
μ ∂2
ρ ∂ 2 ⎞ ⎛ ∂ 2 λ + 2μ ∂ 2 ρ ∂ 2 ⎞ (λ + μ)2
∂4 ⎤
−
+
−
−
⎢⎜ 2 +
⎥χ = 0 ;
⎟
2
2⎟ ⎜
2
μ ∂z22 μ ∂t 2 ⎠ μ(λ + 2μ) ∂z12∂z22 ⎥⎦ 1
⎢⎣⎝ ∂z1 λ + 2μ ∂z2 λ + 2μ ∂t ⎠ ⎝ ∂z1
⎡ ⎛ 4 ν* ∂ ⎞ ⎛ ∂ 2 ∂ 2 ⎞ 1 ∂ 2 ⎤
⎢⎜ 1 + 2 ⎟ ⎜ 2 + 2 ⎟ − 2 2 ⎥ χ 2 = 0 ;
⎢⎣⎝⎜ 3a0 ∂t ⎟⎠ ⎜⎝ ∂z1 ∂z2 ⎟⎠ a0 ∂t ⎥⎦

⎡∂
⎢ − ν*
⎢⎣ ∂t

⎛ ∂2
∂2 ⎞⎤
⎜ 2 + 2 ⎟ ⎥ χ3 = 0 .
⎜ ∂z
⎟
⎝ 1 ∂z2 ⎠ ⎥⎦

Для анализа распространения возмущений, гармонически изменяющихся во времени,
решения системы уравнений определяем в классе бегущих волн

χ i = X i ( z2 )exp[i(kz1 − ωt )] ( i = 1, 3 ),
где k (k = β + i γ) — волновое число; γ — коэффициент затухания волны; ω — круговая частота; i 2 = −1.
Заметим, что выбранный в данной работе класс гармонических волн, являясь наиболее
простым и удобным в теоретических исследованиях, не ограничивает общности полученных результатов, поскольку линейная волна произвольной формы, как известно, может
быть представлена набором гармонических составляющих. Далее решаем две задачи
Штурма—Лиувилля на собственные значения для уравнений движения упругого тела и
жидкости, а также находим соответствующие собственные функции. После подстановки решений в граничные условия (4) и (5) получаем однородную систему линейных алгебраиче-
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ских уравнений относительно произвольных постоянных. Исходя из условия существования нетривиального решения этой системы, получаем дисперсионное уравнение
det emn (c, γ , μ, ρ, ρ0 , a0 , μ* , ωh cs ) = 0 ,

(6)

где c — фазовая скорость мод в гидроупругой системе; h — толщина слоя жидкости; cs
( cs2 = μ/ρ ) — скорость волны сдвига в упругом теле.
Как известно, в неограниченном сжимаемом упругом теле существуют продольная и
поперечная волны. В идеальной сжимаемой жидкой среде распространяется только продольная волна. В вязкой сжимаемой жидкости существуют как продольная волна, так и волна сдвига. Именно эти волны, взаимодействуя между собой на свободной граничной поверхности, а также на поверхности контакта сред, порождают сложное волновое поле в
гидроупругой системе.
Заметим, что полученное дисперсионное уравнение (6) является наиболее общим и из
него можно получить соотношения для ряда частных случаев, которые рассмотрены в работах [1, 6, 10, 12—14]. В частности, если a0 устремить к бесконечности, то (6) переходит
в уравнение для определения параметров мод в случае взаимодействия с вязкой несжимаемой жидкостью. Если μ* принять равным нулю, то из (6) получим результаты для гидроупругой системы с идеальной жидкостью [1, 6, 10, 14]. Устремив h к бесконечности,
получим соотношение для определения скорости поверхностной волны Стоунли—Шольте
[1, 6, 10, 12, 14]. При ρ0 = 0 равенство (6) перейдет в уравнение Рэлея [1, 6, 10, 12—14].
Числовые результаты. В дальнейшем дисперсионное уравнение (6) решаем числен_
но. При этом расчеты проводим для двух гидроупругих систем. Первая состоит из оргстекла
и воды. Она характеризуется следующими параметрами: упругое полупространство —
ρ = 1160 кг/м3, λ = 3,96 ⋅109 Па, μ = 1,86 ⋅109 Па; слой жидкости — ρ0 = 1000 кг/м3, а0 =
= 1459,5 м/с, μ* = 0,001, a0 = a0 cs = 1,152595. У этого волновода материал упругого тела
(оргстекло) является менее жестким. Вторая представляет собой волновод из стали марки
09Г2С и воды. При этом параметры выбираем такими: упругое тело — ρ = 7800 кг/м3,
λ = 9,26 ⋅1010 Па, μ = 7,75 ⋅1010 Па; жидкость — ρ0 = 1000 кг/м3, а0 = 1459,5 м/с, a0 = 0,463021.
Этот волновод отличается тем, что материал упругого тела (сталь) относится к разряду
более жестких.
Результаты вычислений представлены в виде графиков на рис. 1—4. При этом на рис. 1
и 2 приведены графики для упругого полупространства из оргстекла (менее жесткий материал) и воды ( a0 = a0 cs = 1,152595 ). Графики для упругого полупространства из стали марки 09Г2С (более жесткий материал) и воды ( a0 = 0,463021 ) представлены на рис. 3 и 4.
На рис. 1, а и 3, а изображены дисперсионные кривые для гидроупругих волноводов,
отражающие зависимости безразмерных величин фазовых скоростей мод c ( c = c cs ) от
безразмерной величины толщины слоя жидкости h ( h = ωh cs ) при μ* = 0,001 . На этих
рисунках для наглядности штриховыми линиями отмечены асимптотики, к которым стремятся фазовые скорости первых мод при возрастании толщины жидкого слоя h .
На рис. 1, б и 3, б приведены зависимости безразмерных величин коэффициентов затухания мод γ ( γ = γ ks , ks — волновое число волны сдвига в материале упругого полупространства) от безразмерной величины толщины жидкого слоя h и μ* = 0,001 .
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Рис. 1

Рис. 2

Графики, представленные на рис. 2, отражают распределение смещений для гидроупругого волновода, состоящего из оргстекла ( z2  0 ) и воды ( 0  z2  h ). На них приведены зависимости нормированных величин продольных Vz1 (рис. 2, а) и поперечных Vz2
(рис. 2, б) смещений (скоростей ∂ui ∂t и vi ) от безразмерной поперечной координаты z2
для поверхностной волны 1 (рис. 1, а). При нормировании величины указанных смещений
отнесены к их наибольшим значениям Vz1 max и Vz2 max . Аналогичные зависимости для
гидроупругой системы: сталь (более жесткий материал) — вода приведены на рис. 4.
Графики, представленные на рис. 2 и 4, получены для первой низшей квазиповерхностной моды 1 в коротковолновой части спектра при частоте (толщине) h = 20 . При этом графики, обозначенные сплошными линиями, получены для гидроупругой системы с вязкой
жидкостью ( μ* = 0,001 ). Штриховые линии иллюстрируют распределение смещений (скоростей) для упругого полупространства, взаимодействующего со слоем идеальной жидкости ( μ* = 0 ). Отметим, что разрыв продольных смещений Vz1 в упругом теле (кривая 1) и в
идеальной жидкости (кривая 2) на границе контакта сред ( z2 = 0 ) (рис. 2, а и 4, а) (штриховые линии) обусловлен невязкостью (идеальностью) жидкости ( μ* = 0 ).
Анализ числовых результатов. Из графика, представленного на рис. 1, а, следует, что
скорость поверхностной волны в упругом полупространстве из оргстекла (менее жесткий
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Рис. 3

Рис. 4

материал), взаимодействующем со слоем воды, изменяется от скорости волны Рэлея cR
(cR = 0,933557) при h → 0 до скорости волны Стоунли cst ( cst = 0,769121) при h → ∞ .
Отметим, что, как известно [15], фазовая скорость и структура волны Стоунли при взаимодействии твердого и жидкого полупространств зависят от механических параметров гидроупругой системы и определяются соотношением между скоростью волны звука в жидкости
и скоростью волны Рэлея в твердом полупространстве. В рассматриваемом случае механические параметры гидроупругой системы: оргстекло (менее жесткий материал) — вода таковы, что скорость распространения звуковой волны в жидкости a0 ( a0 = 1,152595 ) больше
скорости квазирэлеевской волны cR ( cR = 0,933557 ). Как следует из графиков рис. 2, в данной гидроупругой системе при таких параметрах в коротковолновой части спектра мода 1,
распространяясь вдоль границы контакта сред, локализуется в приповерхностных областях как жидкости, так и упругого полупространства.
Графики, приведенные на рис. 1, б, показывают, что с увеличением толщины жидкого
слоя h влияние вязкой жидкости проявляется сильнее. При этом возрастает абсолютное
значение коэффициента затухания γ и уменьшается величина фазовой скорости квазиповерхностной волны (волны типа Стоунли). Это обусловлено тем, что движения в этой волне,
распространяющейся вдоль границы контакта сред, локализуются в приконтактных областях как жидкости, так и упругого полупространства, где влияние вязкости значительнее.
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Из графиков, представленных на рис. 2, следует, что в случае вязкой жидкости (сплошные линии) глубина проникновения квазиповерхностной волны в упругое тело ( z2  0 )
больше, чем в жидкость ( 0  z2  h ).
На рис. 3, а приведены дисперсионные кривые для системы упругое полупространство
из стали (более жесткий материал) — слой воды. Как видно из графиков, фазовая скорость
первой моды изменяется от скорости волны Рэлея cR ( cR = 0,923007 ) при h → 0 до скорости волны Стоунли cst ( cst = 0,461819 ) при h → ∞ . Скорости мод высокого порядка при
частотах зарождения равны скорости волны сдвига в упругом полупространстве cs . Далее с
увеличением толщины жидкого слоя h их величины стремятся к скорости волны звука в
жидкости a0 ( a0 = 0,463021 ). При этом движения в модах высокого порядка при h → ∞
смещаются от поверхностей слоя жидкости в его толщу. С этим связано уменьшение степени влияния вязкой жидкости на фазовые скорости этих волн в высокочастотной части
спектра (рис. 3, б).
Из графиков, приведенных на рис. 4, следует, что при a0 = 0,463021 < cR = 0,923007 в
гидроупругой системе со слоем идеальной жидкости (штриховые линии) в коротковолновой части спектра мода 1, распространяясь вдоль границы раздела сред, локализуется,
главным образом, в приконтактной области жидкого слоя. Как видно из графиков
(рис. 4, а), в упругом теле ( z2  0 ) продольные смещения Vz1 ничтожно малы по всей толщине упругого тела и даже на границе контакта сред, а поперечные смещения Vz2 убывают
с глубиной. В жидкости ( 0  z2  h ) наоборот как продольные, так и поперечные смещения
больше соответствующих смещений в упругом теле. В случае вязкого жидкого слоя (сплошные линии) уменьшается глубина проникновения моды 1 в жидкость (рис. 4, б). При этом
глубина проникновения ее в упругое тело практически не изменяется.
Таким образом, анализ показывает, что в упруго-жидкостной системе со слоем идеальной жидкости (штриховые линии) и упругого полупространства из менее жесткого материала (см. рис. 2) в высокочастотной части спектра поверхностная волна частично проникает как в жидкость, так и в упругое полупространство. При этом приконтактные области
упругого полупространства и слоя жидкости формируют волновод, по которому распространяются волновые возмущения и осуществляется перенос большей части энергии волн.
В гидроупругой системе с упругим полупространством из более жесткого материала
(см. рис. 3 и 4) и слоем идеальной жидкости как низшая поверхностная мода (штриховые
линии на рис. 4), так и моды высокого порядка проникают в жидкий слой и распространяются преимущественно в нем. При этом жидкий слой является определяющим в формировании волнового поля и основным волноводом, по которому распространяются волновые возмущения и осуществляется перенос большей части энергии волн.
В случае вязкой жидкости связь между упругим полупространством и жидким слоем
усиливается. Как видно из приведенных на рис. 2 и 4 графиков, это приводит к уменьшению глубины проникновения низшей поверхностной моды (сплошные линии) в жидкость.
Вследствие этого в гидроупругом волноводе с менее жестким упругим полупространством
вклад вязкой жидкости в общий поток энергии становится незначительным
Полученные результаты позволяют устанавливать для волновых процессов пределы
применимости модели идеальной жидкости.
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ПРО АКУСТИЧНІ ХВИЛІ У ШАРІ В’ЯЗКОЇ РІДИНИ,
ЩО ВЗАЄМОДІЄ З ПРУЖНИМ ПІВПРОСТОРОМ
Розглянуто задачу про поширення акустичних хвиль у шарі в’язкої стисливої рідини, що взаємодіє з пружним півпростором. Дослідження проведено на основі тривимірних лінійних рівнянь класичної теорії
пружності для твердого тіла та тривимірних лінеаризованих рівнянь Нав’є — Стокса для в’язкої стисливої рідини. Застосовано постановку задачі та підхід, що засновані на використанні представлень загальних
розв’язків лінеаризованих рівнянь для пружних тіл і рідини. Отримано дисперсійне рівняння, яке описує
поширення гармонічних хвиль у гідропружній системі. Побудовано дисперсійні криві для нормальних
хвиль в широкому діапазоні частот. Проаналізовано вплив товщини шару в’язкої стисливої рідини на
фазові швидкості та коефіцієнти загасання акустичних хвиль. Показано, що вплив в’язкості рідини на
параметри хвильового процесу пов’язаний з властивостями локалізації хвиль. Розроблений підхід і отримані результати дозволяють для хвильових процесів встановити межі застосування моделі ідеальної
стисливої рідини. Чисельні результати наведено у вигляді графіків та дано їх аналіз.
Ключові слова: акустичні хвилі, фазова швидкість, коефіцієнт згасання, пружний півпростір, шар в’язкої
стисливої рідини.
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ON THE ACOUSTIC WAVES IN A LAYER OF A VISCOUS FLUID
INTERACTING WITH THE ELASTIC HALF-SPACE
The problem of acoustic wave propagation in a layer of a viscous compressible fluid that interacts with the elastic
half-space is considered. The study is conducted on the basis of the three-dimensional linear equations of the classical elasticity theory for a solid body and on the basis of the three-dimensional linearized Navier—Stokes equations for a viscous compressible fluid. The problem formulation and the approach based on the utilization of
the representations of general solutions of the linearized equations for elastic solids and liquids are applied.
A dispersion equation, which describes the propagation of harmonic waves in a hydroelastic system, is obtained.
The dispersion curves for normal waves over a wide range of frequencies are constructed. The influence of the
thickness of the layer of a viscous compressible fluid on the phase velocities and the attenuation coefficients
of acoustic waves is analyzed. It is shown that the influence of the viscosity of a fluid on the wave process parameters is associated with the localization properties of waves. The approach developed and the results obtained
make it possible to establish limits for the wave processes, within which the model of an ideal compressible fluid
can be applied. The numerical results are presented in the form of graphs, and their analysis is given.
Keywords: acoustic waves, phase velocity, attenuation coefficient, elastic half-space, layer of a viscous compressible fluid.
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О движениях в малой окрестности нуля
многомерной системы
Представлено академиком НАН Украины А.А. Мартынюком
Приведен качественный анализ особых точек многомерных систем. В трехмерных системах (базовые модели), образующих аттракторы, особые точки в нуле могут быть седлоузловыми, либо седлофокусными. В
связке двух осцилляторов (Дуффинга и Ван-дер-Поля) сумма характеристических показателей в особой
точке при синхронизации равна нулю.
Ключевые слова: нелинейная многомерная система, бифуркация.

Постановка задачи. Рассмотрим устойчивость особой точки в нуле трехмерных нелинейных систем уравнений. Из этого класса систем возьмем примеры (базовые модели процесcов). Уравнения в квадратичных функциях записываем дважды: в нуле и малой окрестности
нуля. При второй записи уравнений (рассматривается малая окрестность нуля) применяем
неравенства. Предварительная устойчивость (неустойчивость) влияет на знак неравенства,
в силу которого строятся уточняющие уравнения. Для обох случав уравнения в квадратичных функциях совпадают. Применение двух видов анализа “вспомогательного” и “уточняющего” приводит к одним и тем же уравнениям и заключениям о качестве особой точки и
малой области.Объяснение этого явления связано с элементами теории сравнения. Предлагаемый качественный анализ трехмерных систем содержит элемент, который имеет определенную связь с методом сравнения. Область в окрестности нуля остается малой и сохраняет определенное качество. В рамках этого представления рассмотрим три примера. Для
ознакомления с критериями устойчивости (неустойчивости) отсылаем к обзору, который
дает современное состояние результатов по данному вопросу [1].
Ключевым утверждением метода сравнения является следующее: если для исследуемой системы существует функция Ляпунова, удовлетворяющая подходящим условиям,
тогда различные динамические свойства исходной системы следуют из соответствующих
динамических свойств системы сравнения [1].
Необходимость установления неустойчивости возмущенной системы связана с изучением, например, проблемы существования аттракторов. Базовые модели неоднократно ана© Н.В.Никитина, 2018
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лизировались в случае существования аттракторов [2, 3]. Элеметарная технология доказательств существования регулярных аттракторов может быть такой: устанавливается неустойчивость решения в окрестности нуля и при помощи подходящего принципа симметрии
(кососимметрии) и устанавливается замыкание траектории [4].
Один из примеров относится к рассмотрению малой окрестности нуля двух связанных
осцилляторов (осциллятор Ван-дер-Поля и осциллятор Дуффинга). Малая окрестность
нуля при определенных значениях параметров (например, все параметры равны единице)
способствует синхронизации двух осцилляторов, так как в окрестности нуля два осциллятора имеют близкую топологию пространства. Анализ значений параметров в виде неравенств, приведенных в статье, указывает на возможность возникновения неустойчивости
орбит осцилляторов, образующих в этом случае хаотический аттрактор.
Качественное определение особых точек в нуле трехмерных систем. Рассмотрим систему Рёсслера, которая возникла в динамике химических реакций, протекающих в некоторой среде с перемешиванием [5]. Она описывается безразмерной системой
dx
dy
dz
= − y − z,
= x + ay,
= b − cz + xz,
dt
dt
dt

(1)

где a, b, c — положительные величины. Координаты особых точек системы (1) находим из
уравнения
az 2 − cz + b = 0.

(2)

Примем в процессе исследования следующие значения параметров:
a = 0,2; b = 0,2; c = 2.
Рассмотрим ближайшую к нулю особую точку A( x = aza , y = − za , z = za ), где za = c/(2a) −
) − (c/ 2a)2 − b/a = 0,2. Вторая особая точка B( x = azb , y = − zb , z = zb ), где zb = c/(2a) +
+ (c/2a)2 − b/a . Свяжем с точкой A систему координат Aξηχ, где ξ = x − aza , η = y + za ,
χ = z − za . Система (1) в новых координатах примет вид
dξ
dη
dχ
b
= −η − χ,
= ξ + aη,
= za ξ − χ + ξχ.
dt
dt
dt
za

(3)

Здесь принято во внимание (на основе уравнения (2)), что −b/ za = −c + aza .
Введем квадратичные функции
V1 = ξ2 /2, V2 = η2 /2, V3 = χ2 /2 .

(4)

Запишем уравнения (3), принимая во внимание квадратичные функции
d (ξ2 /2)
d (η2 /2)
d (χ2 /2)
b
= −ξη − ξχ,
= ηξ + aη2 ,
= za χξ − χ2 + ξχ2 .
dt
dt
dt
za
Примем следующие допущения. Рассматривается малая окрестность нуля для первого
уравнения системы (3). Малые отклонения от нуля
| ξ | = | η | << 1, | ξ | = | χ | << 1,
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имеют такие оценки
(ξ − η)2  0, (ξ − χ)2  0.

(5)

При рассматрении особой точки допускаем,что
(ξ − η)2 = 0, (ξ − χ)2 = 0.

(6)

Тогда при выполнении уcловия (5) рассматривается малая окрестность нуля. Принятие
условий (6) включает в рассмотрение особую точку — нуль.
Первое уравнение системы (3). С учетом допущения (6) оно имеет вид
(d ξ2 /2)
= −ξ2 − η2 /2 − χ2 /2.
dt

В переменных (4) первое уравнение примет вид
dV1
= −2V1 − V2 − V3 .
dt

(7)

Принимаем оценки (5) , тогда в малой окрестности нуля системы (3) имеют место неравенства (ξ − η)2  0 , (ξ − χ)2  0 , либо −ξη  − ξ2 /2 − η2 /2; ξχ  − ξ2 /2 − χ2 /2 . Первое уравнение имеет также вид (7) (для малой области введем переменные Y j ):
dY1
= −2Y1 − Y2 − Y3 .
dt

(8)

Неравенства, которые употреблялись при построении уравнения (8) “уменьшали” слагаемые со знаком минус, которые соответствовали устойчивости. Рассматривая нуль и малую
окрестность нуля, замечаем, что результаты “предварительного” (в нуле) и “уточненного”
(в окрестности) анализов для первого уравнения системы (3) совпадают.
Второе уравнение системы (3). Рассматривается малая окрестность нуля второго уравнения системы (3):
| ξ | = | η | << 1 .

(9)

Пусть оценка (ξ − η)2  0 при условии (9) допускает для особой точки принять (ξ − η)2 = 0 .
Запишем второе уравнение в виде
d η2 /2
= ξ 2 + (1 + 2a) η2 /2.
dt

(10)

В переменных (4) уравнение (10) примет вид
dV2
= 2V1 + (1 + 2a)V2 .
dt

(11)

Примем оценку (ξ − η)2  0 , либо ξη  ξ2 /2 + η2 /2 . Тогда второе уравнение системы
(3) запишется в виде уравнения (11):
dY2
= 2Y1 + (1 + 2a)Y2 .
dt
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 6
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Неравенства, которые употреблялись при построении уравнения (12) уменьшали неустойчивость. Результаты предварительного и уточненного анализов для второго уравнения
системы (3) совпадают.
Третье уравнение системы (3). Рассматривается нуль и малая окрестность нуля третьего уравнения системы (3). Принимаем (ξ − χ)2 = 0 ; (ξ − χ2 )2 = 0 . Третье уравнение в нуле
имеет вид
d (χ2 /2)
= −(b/ za − za /2) χ2 + ( za /2 + 1/2) ξ 2 + χ4 /2.
dt
В переменных (4) уравнение примет вид

dV3
= −(2b/ za − za )V3 + ( za + 1)V1 + 2V3 .
dt

(13)

Введем точные оценки (ξ − χ)2  0 ; (ξ − χ2 )2  0 . Тогда ξχ  ξ2 + χ2 , ξχ2  ξ2 + χ4 . Третье
уравнение для окрестности нуля запишется в виде (13):
dY3
= −(2b/ za − za )Y3 + ( za + 1)Y1 + 2Y32 .
dt

(14)

Результаты предварительного и уточненного анализа для третьего уравнения системы
(3) совпадают. При построении уравнения (14) применялись неравенства, которые уменьшали устойчивость уравнения (13).
На плоскости ξη квадратичная функция Yξη = Y1 + Y2 имеет производную (согласно
уравнений (8), (12))
dYξη
dt

= ( za + 1)Y1 + 2aY2 > 0.

(15)

Ось χ связана с производной
dYχ
dt

= −Y3 − (2b/ za − za )Y3 + 2Y32 < 0.

(16)

Уравнения (15), (16) показывают, что особая точка A(0, 0, 0) может быть седлофокусом,
либо седлоузлом.
Рассмотрим математическую модель генератора электромагнитных колебаний с квадратичной нелинейностью, приведенную в [5]
dx
= mx − xz + y,
dt

dy
= − x,
dt

dz
= − b ( z − x 2 ),
dt

(17)

где m = 1; b = 0,2 . Введем квадратичные функции
V1 = x 2 /2, V2 = y 2 / 2, V3 = z 2 /2.
Уравнения (17) примут следующий вид:
d ( x 2 /2)
= mx 2 − x 2 z + xy,
dt
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d ( y 2 /2)
d ( z 2 /2
= − xy,
= −b ( z 2 − xz 2 ).
dt
dt

(18)
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Здесь также рассмотрим динамику каждого уравнения из системы (18) в нуле и малой
окрестности нуля. В предварительном анализе в нуле замена произведения переменных
производится на основе равенства − x 2 z = −( x 2 )2 /2 − z 2 /2 , тогда первое уравнение системы
(18) имеет вид
d ( x 2 /2)
= (2m + 1) x 2 /2 + y 2 /2 − z 2 /2 − x 4 /2,
dt

либо
dV1
= (2m + 1)V1 + V2 − V3 − 2V12
dt
Рассмотрим неравенство ( x 2 + z )2  0 . На основе неравенства − x 2 z  − x 2 /2 − z 2 /2 первое
уравнение системы (18) имеет вид
dY1
= (2m + 1)Y1 + Y2 − Y3 − 2Y12 .
dt

(19)

Результаты предварительного и уточненного анализов для первого уравнения системы
(18) совпадают. В уточненном анализе в малой окрестности нуля во втором уравнении
системы (18) замена произведения переменных производится на основе неравенства
− xy  − x 2 /2 − y 2 /2. Второе уравнение записываем так:
dY2
= −Y1 − Y2 .
dt
Третье уравнение приобретает вид
dY3
= −2bY3 + bY1 + 2bY32 .
dt
Особая точка системы (18) в нуле (0, 0, 0) и в малой окрестности нуля удовлетворяет таким
условиям: на плоскости yz
dY
= −(1 − b)Y1 − 2bY3 + 2bY2Y3 < 0,
dt

(20)

где Y = Y2 + Y3 ;
по оси x
dY1
= (2m + b)Y1 + (−1 − 2b)Y3 > 0.
dt

(21)

В малой окрестности нуля имеет место область малого радиуса. Уравнения (20), (21)
показывают, что особая точка (0, 0, 0) может быть седлофокусом, либо седлоузлом.
В системе (17) имеется разделение корней в характеристическом уравнении соответствующем линейной системе (17). Характеристическое уравнение
(λ + b)(λ 2 − mλ − 1) = 0
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имеет корни
λ1 = −b, λ 2, 3 = m/2 ± (m/2)2 − 1.
Рассмотрим математическую модель генератора электромагнитных колебаний Чуа [7, 8]:
dx
dy
dz
= α (ax − bx 3 + y),
= x − y + z,
= − by.
dt
dt
dt

(22)

Параметры системы имеют следующие значения: (a, b, α, β) = (1/6, 1/6, 6, 7). Введем квадратичные функции
V1 = x 2 /2, V2 = y 2 /2, V3 = z 2 /2.
В квадратичных функциях уравнения (22) записываем в виде
d ( x 2 /2)
d ( y 2 /2)
d ( z 2 /2)
= α(ax 2 − bx 4 + xy),
= xy − y 2 + yz,
= − byz.
dt
dt
dt

(23)

Для анализа особой точки в нуле примем равенства
xy = x 2 /2 + y 2 /2, yz = x 2 /2 + z 2 /2, − yz = − x 2 /2 − z 2 /2.

(24)

При включении малой окрестности нуля потребуются следующие неравенства:
xy  x 2 /2 + y 2 /2, yz  x 2 /2 + z 2 /2, − yz  − x 2 /2 − z 2 /2.

(25)

Запишем уравнения (23) применяя равенства (24)
dV1
dV2
dV3
= α (2aV1 − 4bV12 + V1 + V2 ),
= V1 + V3 ,
= − b (V2 + V3 ),
dt
dt
dt

(26)

Запишем уравнения (23) применяя неравенства (25). Уравнения (23)сохраняют вид
уравнений (26):
dY1
dY2
dY3
= α (2aY1 − 4bY12 + Y1 + Y2 ),
= Y1 + Y3 ,
= − b (Y2 + Y3 ).
dt
dt
dt
Особая точка в системе (23) в нуле и малой окрестности нуля удовлетворяет условию
dY
= (αa + 2)Y1 + (1 − b)Y2 + (1 − b)Y3 > 0,
dt

(27)

где Y = Y1 + Y2 + Y3 . Условие (27) показывает неустойчивость траектории в нуле и малой
окрестности нуля.
Предварительный и уточняющий анализы показывают, что качественный анализ проводится в области точных оценок особой точки, поэтому качественные результаты двух случаев совпадают. Качество особой точки соответствует особой точке и распространяется на
малую окрестность.
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Рис. 1

Применение двух видов анализа вспомогательного и уточняющего приводит к одним и тем же уравнениям и заключениям о качестве области. Объяснение этого явления
связано с элементами теории сравнения. Область в окрестности нуля меняет (в рамках
теории сравнения) свои размеры, оставаясь малой и сохраняя определенное качество.
О синхронизации связанных осцилляторов. Рассмотрим четырехмерную систему:
комбинацию осцилляторов Дуффинга и Ван-дер-Поля. Осциллятор Ван-дер-Поля подробно анализировался весьма многими авторами (с большой величиной параметра μ в [8]):
 − μ (1 − y 2 ) y − fx = 0,
x + bx + ax 3 + cy = 0; y

(28)

где a, b — параметры осцилляторов; c, f — управляющие патаметры. В этом примере установим условия, достаточные для синхронизации связанных осцилляторов. Замыкание
траектории системы Ван-дер-Поля происходит согласно принципу кососимметрии [8].
Осциллятор Дуффинга в несвязанном состоянии образует устойчивую особую точку в
нуле. Особые точки в нуле и поведение траектории в окрестности нуля обоих осцилляторов связаны с проблемой синхронизации осцилляторов. Представим систему (28) в виде
системы уравнений первого порядка
dx1
dx 2
= x2 ,
= −bx 2 − ax13 − cy1,
dt
dt

(29)

dy1
dy2
= y2 ,
= μ (1 − y12 ) y2 − fx1.
dt
dt

(30)

Рассмотрим характеристическое уравнение системы (29), (30):
λ 4 + λ 3 (b − μ) − λ 2bμ + cf = 0.
Примем значения всех параметров системы (29), (30) равным единице (a, b, μ, f , c) =
= (1, 1, 1, 1, 1) . Тогда осуществляется синхронизация: осциллятор Дуффинга образует предельный цикл (заметим,что синхронизация может осуществляться и при других значениях
параметров). При указанных значениях параметров особая точка связанной системы имеет
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 6

55

Н.В.Никитина

Рис. 2

сумму характеристических показателей, равную нулю. В окрестности нуля четырехмерной
системы поведение систем (29), (30) будет близким. На рис. 1 представлены портреты на
координатных плоскостях. Траектория Дуффинга (рис. 1, а) показывает удвоение периода.
При синхронизации скорость передвижения изображающей точки по траектории в системе
осциллятора Дуффинга замедлена из-за топологической структуры поля, которая прослеживается по уравнению в вариациях. Система саморегулируется тем, что делает “короткие” обороты, чтобы осуществлять синхронизацию по периоду. Если уменьшить параметр
b и увеличить параметр c , который связан с величиной периода осциллятора Ван-дерПоля, то поиск регулярных движений может привести к хаосу
b < μ; c > 1.

(31)

Система осцилляторов теряет возможность к полной синхронизации, возникает взаимная неустойчивость орбит осцилляторов. Осциллятор Ван-дер-Поля порождает совместно
с осциллятором Дуффинга странный аттрактор. На рис. 2 приведены портреты на координатных плоскостях (параметры (a, b, μ, f , c) = (1; 0,3;1;1; 2) ).
Таким образом, рассматривались движения в окрестности нуля двух видов базовых моделей систем: трехмерные системы и связка двух осцилляторов. Оценки решений в малой
окрестности нуля (в виде равенств и неравенств) позволяют показать неустойчивость, которую могут развивать седлофокусные, либо седлоузловые решения в особой точке и малой
окрестности нуля. При анализе связки двух осцилляторов условие (31) порождает хаос.
Приведенное приложение к трехмерным примерам и связанным двум осцилляторам
является лишь демонстрацией подхода. Однако для систем размерностью более трёх данный подход может быть более конструктивным.
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ПРО РУХИ В МАЛІЙ ОКОЛИЦІ НУЛЯ
БАГАТОВИМІРНОЇ СИСТЕМИ
Наведено якісний аналіз особливих точок багатовимірних систем. У тривимірних системах (базові моделі), що утворюють атрактори, особливі точки в нулі можуть бути сідловузловими, або сідлофокусними.
У зв’язці двох осциляторів (Дуффінга і Ван-дер-Поля) сума характеристичних показників в особливій
точці при синхронізації дорівнює нулю.
Ключові слова: нелінійна багатовимірна система, біфуркація.
N.V. Nikitina
S. P. Timoshenko Institute of the NAS of Ukraine, Kiev
E-mail: center@inmech.kiev.ua
ON MOTIONS IN A SMALL NEIGHBORHOOD
OF ZERO OF A MULTIDIMENSIONAL SYSTEM
The qualitative analysis of singular points of multidimensional systems is given. In three-dimensional systems
(base models) that form attractors, the special points at zero can be saddle-headed or septofocus. In the bundle of
two oscillators (Duffing and Van der Pol), the sum of characteristic indices at a singular point with synchronization is zero.
Keywords: nonlinear multidimensional system, bifurcation.
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Зміна електрофізичних властивостей
сильно легованих монокристалів n-Ge 〈As〉
під впливом термовідпалів
Представлено членом-кореспондентом НАН України Є. Ф. Венгером
Встановлено особливості змін електрофізичних параметрів та мікроструктури легованих домішкою миш'яку монокристалів n-Ge, які відбувалися при термовідпалах у широкому інтервалі температур. Одержані
залежності концентрації та рухливості носіїв заряду від температури відпалу пояснено процесами перебудови домішкових комплексів у сильно легованих кристалах германію, вирощених методом Чохральського.
Ключові слова: германій, сильне легування, домішка миш'яку, концентрація носіїв заряду, рухливість носіїв
заряду, термічні відпали, мікроструктура.

Невід'ємною ланкою технології виготовлення твердотільних електронних приладів на основі багатодолинних напівпровідників є їхня термообробка в різних умовах. Взаємодія легуючих домішок з дефектами ґратки і залишковими домішками в об'ємі напівпровідникових кристалів відбувається, в принципі, при будь-якій відмінній від нуля температурі. Однак
при більш високих температурах ці процеси протікають швидше [1].
При створенні приладів сучасної твердотільної електроніки одним із основних технологічних способів є легування напівпровідників необхідними домішками до потрібних концентрацій, що дозволяє направлено змінювати властивості матеріалів [2]. У реальних кристалах наявністю в об'ємі напівпровідників домішкових атомів (які, по суті, є дефектами в
кристалі) та нерівномірністю їх розподілу зумовлюється існування неоднорідностей за
електричними, оптичними та іншими характеристиками [3].
Інтенсивне дослідження сильно легованих напівпровідників та підвищений інтерес до
них обумовлюється, переважно, двома причинами. По-перше, з використанням сильно легованих напівпровідників значно розширилися можливості напівпровідникової техніки і
електроніки, оскільки вони є основою таких напівпровідникових приладів, як тунельні діоди, лазери, тензометри, датчики Холла. Другою, не менш важливою причиною, є те, що в
сильно легованих напівпровідниках виникають важливі в пізнавальному відношенні якісно
© Г.П. Гайдар, 2018
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нові фізичні явища, у порівнянні з досліджуваними в кристалах, які мають звичайний рівень вмісту домішки. До числа таких явищ відносяться наступні: прояви “індивідуальності”
легуючих домішок в кінетичних ефектах, політропія домішки, поява “хвостів” густини станів у забороненій зоні тощо [4]. Крім того, високий вміст і пов'язаний з ним нерівномірний розподіл домішки може призводити до утворення в об'ємі кристала дефектів, які мають
різну фізичну природу [5].
Перш за все, слід визначити дещо конкретніше поняття “слабо” і “сильно” легованого
напівпровідника. При слабкому легуванні атоми домішки, які не взаємодіють один з одним,
утворюють локальні енергетичні рівні у забороненій зоні, а носії струму в такому напівпровіднику підлягають класичній статистиці Больцмана.
При збільшенні ступеня легування хвильові функції сусідніх домішкових атомів починають перекриватися, що приводить до підвищення ефективності взаємодії між атомами домішки, яке знімає перестановочне виродження і зумовлює виникнення домішкових зон на основі рівнів, які були дискретними при слабкій взаємодії між домішковими атомами. Рівень
легування, що приводить до утворення домішкової зони, умовно називають середнім.
Нарешті, при сильному легуванні домішкова зона зливається із зоною провідності (напівпровідник n-типу) або з валентною зоною (напівпровідник р-типу). Носії заряду, густина яких тепер дуже велика, підлягають квантовій статистиці Фермі—Дірака, а напівпровідники з таким рівнем легування називаються сильно легованими. Наприклад, питомий
опір слабко легованого n-Ge не залежить суттєво від виду легуючої домішки V групи (As, P,
Sb) в тій температурній області, де всі донори повністю іонізовані. Однак у випадку n-Ge,
сильно легованого цими домішками, питомий опір, починаючи з деякої концентрації, істотно залежить від виду легуючої домішки [6]. Найбільший питомий опір в області високих
концентрацій спостерігався для Ge 〈As〉, а найменший — для Ge 〈Sb〉. Слід також зауважити, що граничні значення концентрації, при якій починає проявлятися "індивідуальність"
домішки, розрізняються для кристалів германію, легованих різними домішками.
Особливості електричних властивостей сильно легованих кристалів Ge стають певною мірою зрозумілими, якщо припустити, що концентрація носіїв заряду, визначена з холлівських вимірів, менша від істинної концентрації домішки в об’ємі досліджуваного кристала. Враховуючи те, що атоми легуючої домішки повністю іонізовані, а Холл-фактор в
сильно легованому Ge не дуже сильно відрізняється від 1 (хоча і не дорівнює в точності
одиниці аж до найвищих концентрацій легуючої домішки), така невідповідність може пояснюватися тим, що частина атомів легуючої домішки не входить в ґратку Ge і знаходиться
в його об’ємі в неактивному стані. Ймовірно, при високому рівні легування легуюча домішка знаходиться в кристалі Ge у декількох формах одночасно. Ця властивість домішки в
сильно легованому напівпровіднику називається політропією [5, 7, 8].
Причин виникнення політропії домішки в Ge досить багато. Основними серед них є наступні: утворення різного виду структурних комплексів, осадження легуючої домішки на
різних структурних дефектах (наприклад, утворення “домішкових атмосфер” на дислокаціях), включення другої фази, а також присутність атомів домішки у міжвузлях. Усі ці причини призводять до того, що частина домішки не входить у твердий розчин заміщення. Така
система з термодинамічної точки зору не є стійкою, оскільки політропія проявляється при
концентраціях домішки, коли твердий розчин ще далекий від насичення. Тому природно
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припустити, що з плином часу буде відбуватися
поступове відновлення твердого розчину, тобто,
концентрація носіїв заряду буде зростати у
зв'язку з додатковим переходом частини легуючої домішки в твердий розчин.
Вивчення розпаду твердого розчину Ge і
вплив цього розпаду на кінетичні ефекти має
значний науковий і практичний інтерес. Слід зауважити, що при розпаді твердого розчину домішки кристалічна ґратка основної речовини
Рис. 1. Рентгенівська топограма зразків n-Ge 〈As〉 значно деформується. Домішка, яка не входить у
у вихідному стані (до термообробки)
твердий розчин заміщення і утворює (як зазначалося вище) різного роду дефекти, створює локальні порушення в кристалі. Такі порушення можна досліджувати структурними методами, що базуються на дифракції рентгенівських променів (наприклад, методом Ланга або
методом аномального проходження рентгенівських променів) [9].
Останнім часом все більший інтерес викликає германій, легований миш'яком. Цей інтерес загалом обумовлений тим, що в сильно легованих кристалах Ge домішкою миш’яку
явища розпаду твердого розчину відбуваються досить легко. Атоми As мають значну дифузійну рухливість у ґратці германію, що дозволяє спостерігати розпад твердого розчину
домішки в широкому температурному діапазоні.
У роботах [3, 10], виконаних раніше, в яких вивчався термовідпал напівпровідникових кристалів, порівнювалися отримані дані, що були результатом відпалів, проведених
при різних температурах (Твідп) і різних їх тривалостях (t), коли вихідні кристали характеризувалися звичайним рівнем вмісту домішки.
Мета даної роботи — проведення низки послідовних термовідпалів однакової тривалості в широкому інтервалі температур сильно легованих миш’яком монокристалів германію n-типу і вивчення змін їх електрофізичних і структурних характеристик, які виникають під впливом таких термовідпалів.
Досліджували зміни концентрацій носіїв заряду ne і їх рухливостей μ у результаті термовідпалів сильно легованих монокристалів n-Ge 〈As〉 при різних температурах в інтервалі
від 540 до 900 °С, а також вивчали мікроструктурні зміни вихідних і термооброблених зразків методами рентгенівської топографії та вибіркового хімічного травлення. Для цього зразки вирізали паралельно площині (111) з того самого зливка. Механічну й хімічну обробку
всіх зразків проводили в однакових умовах. Концентрація легуючої домішки миш’яку для
всіх зразків германію, що вивчалися, була на рівні NAs ≈ 3,9 · 1019 см—3. Зразки досліджували у вихідному стані (визначали концентрацію носіїв заряду в їх об'ємі і рухливість), а потім піддавали термообробці у вакуумній печі при температурах 540, 600, 640, 725, 800, 830,
850 і 900 °С. Час витримки кристалів при кожній температурі складав 0,5 год. Після термообробки досліджували ті самі параметри, що й у вихідному стані, з використанням стандартної методики вимірювання ефекту Холла та електропровідності.
На рис. 1 наведено рентгенівську топограму, зняту для зразків n-Ge 〈As〉 у вихідному
стані, тобто до термообробки. Вигляд цієї топограми був типовим для всіх зразків, які потім
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Рис. 2. Залежності концентрацій носіїв заряду ne від температур відпалу Твідп у сильно легованому
n-Ge 〈As〉: 1 ( ) — зразки у вихідному стані, які підлягатимуть відпалу при відповідній Твідп; 2 (▲) — значення ne для тих же зразків після термообробки
Рис. 3. Залежності рухливостей носіїв заряду μ від температур відпалу Твідп у сильно легованому n-Ge 〈As〉:
1 (○) — зразки у вихідному стані; 2 (●) — значення μ для тих же зразків після термообробки

відпалювалися. На рис. 1 виявлено дислокаційні петлі діаметром до 250 нм (позначено літерою В). Крім цих петель на топограмі видно дислокації (позначено літерою А), направлені
вздовж кристалографічного напрямку [111], а також сегрегати домішки (літера С). Аналізуючи рис. 1, можна зробити певні висновки щодо джерел дислокацій у досліджуваних зразках. Перш за все, у сильно легованих кристалах на утворення дислокацій великий вплив
виявляють домішки, які випадають із твердого розчину. Крім того, при розпаді твердого розчину As в Ge виникають два види точкових дефектів: вакансії Ge і впроваджені атоми As.
Скупчення точкових дефектів можуть бути джерелом дислокаційних петель [11]. Дислокації
і дислокаційні петлі можуть утворюватись у кристалах, які мають у собі частинки “виділень” фази. З’являються вони для релаксації термічних напружень, що виникають при
охолодженні кристала через різницю в коефіцієнтах теплового розширення і розмірах
порожнини і “виділення”, яке її заповнює. Відомо [11], що дислокаційні петлі біля більш
“твердих”, ніж матриця, “виділень” утворюються легше, ніж біля “м’яких”. Але в останньому випадку можливе утворення петель дислокацій під дією низьких зовнішніх напруг, наприклад, у присутності “пор” з кристалічними гранями і ребрами, радіус кривизни яких
приблизно порядку міжатомного розміру. Першим кроком у генеруванні послідовності дислокаційних петель є утворення невеликої петлі на поверхні “виділення”—матриця. “Вільний”
простір для “виділення” буде створюватися шляхом витіснення відповідного числа дислокаційних петель.
Таким чином, можна вважати, що у вихідному стані твердий розчин миш’яку в германії знаходився у стані розпаду, зумовленого осадженням домішки на дислокаціях, однак
кристалічна ґратка при цьому, ймовірно, ще не зазнавала істотних порушень.
Результати проведених експериментів представлені на рис. 2 і 3. Причини тих змін,
що виникають у залежностях ne і μ від температур відпалів Твідп, імовірно, зводяться до
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прояву низки чинників, які неминуче супроводжують зазначені термовідпали. При температурі відпалу 540 °С ніяких змін з ne не відбулося у порівнянні з вихідним станом (рис. 2).
У низькотемпературному інтервалі від 600 до 725 °С проведені електричні виміри показали, що відбувається інтенсивний розпад розчину As в Ge. Як видно з рис. 2, розпад пересиченого твердого розчину As в Ge супроводжується зменшенням концентрації носіїв заряду,
оскільки частина домішки при розпаді переходить в електрично-неактивний стан. Рухливість носіїв при цьому, відповідно, збільшується, оскільки число ефективних електричноактивних розсіювачів зменшується.
Слід зауважити, що вимірювання електричних параметрів виконувалося при температурі рідкого азоту (Твимір = 77 K). При цій температурі, якщо врахувати дуже високу концентрацію носіїв, система наближається до виродження, а Холл-фактор — до одиниці. Отже,
одержані значення концентрації носіїв будуть більш точними, ніж виміряні при кімнатній
температурі.
Дослідження зразків після термообробки при температурах нагріву Твідп > 725 °C показали, що концентрація носіїв ne не зменшується, а збільшується у порівнянні з вихідним
станом (див. рис. 2), хоча, ймовірно, явище розпаду твердого розчину при цих температурах
певною мірою має місце. Така невідповідність, скоріш за все, пов’язана з тим, що при цих
температурах відпалу, якщо взяти до уваги високу концентрацію домішки, утворюються
електрично-активні комплекси (аж до Твідп ≈ 830 °С). Цей процес обумовлює збільшення
концентрації носіїв, у результаті чого, можливо, при 725 °С компенсується, а при 800 °С
перекривається зменшення концентрації носіїв за рахунок розпаду твердого розчину As в Ge.
При ще більш високих температурах відпалу електрично-активні комплекси будуть розпадатися, а домішка, яка випала раніше, — повертатися у ґратку кристала, що супроводжується відновленням його структурної досконалості. У результаті цього процесу збільшується концентрація носіїв заряду і зменшується їх рухливість.
Зміна рухливості носіїв заряду, як видно із зіставлення рис. 3 і 2, добре корелює зі змінами концентрації електрично-активних комплексів (розсіюючих центрів) як на ділянці
зростання ne (а, отже, і концентрації розсіюючих центрів), так і на ділянці початку їх температурної дисоціації.
Спад рухливості носіїв у діапазоні температур відпалів від Твідп ≈ 550 °С до 830 °С
(див. рис. 3) природно пов'язати з наростанням величини домішкового розсіяння. У цьому
інтервалі температур, можливо, вводяться в кристал термічні акцептори, які компенсують
легуючі домішки, що і зумовлює зростання концентрації розсіюючих центрів, а отже, забезпечує зниження рухливості носіїв заряду. Результати, одержані на зразках, термооброблених в околиці температури відпалу ∼ 900 °С, відповідають, імовірно, початковій стадії термічної дисоціації високотемпературних електрично-активних комплексів, які виявляють
донорну активність, що зумовлює підвищення рухливості, яке спостерігалося в дослідах.
Сильно леговані зразки n-Ge 〈As〉 досліджувалися також до та після термообробки методом вибіркового хімічного травлення. Слід зазначити, що при травленні вільної від дефектів поверхні напівпровідника вона залишається плоскою і чистою. Області з дефектами
витравлюються по-різному, утворюючи ямки або горбочки. Дислокації витравлюються у
вигляді ямок із вершиною, які поглиблюються зі збільшенням тривалості травлення без
зміни своєї форми і морфології. Якщо дислокація не перпендикулярна до поверхні, форма
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Рис. 4. Мікрофотографії (× 250) зразків n-Ge 〈As〉
до (а) та після термічного відпалу при 650 (б) та
900 °С (в)

ямки буде неправильною. Взагалі, на початку травлення лінійні і локалізовані дефекти можуть бути однакової морфології, але при збільшенні тривалості травлення перші зберігають
свою форму, а локалізовані — проявляють своє плоске дно. Деякі дефекти кристала виявлятимуться при травленні як горбочки. Це, зазвичай, можуть бути малі нерозчинні окисні частинки або осад, що випадає з протравлювача. Результат травлення поверхні зразка залежить
від її кристалографічної орієнтації. Щільно упаковані площини, як правило, легше піддаються травленню. Форма фігур травлення також визначається типом кристалографічної
площини. Ямки травлення, що пов'язані з дислокаціями, при повторному травленні кристала з'являються в тих же місцях, що виявлені раніше. Таким чином виявляються дислокації,
які перетинають поверхню зразка.
При вивченні сильно легованих миш'яком зразків германію методом вибіркового травлення [12] спостерігався значний вплив розпаду твердого розчину домішки на характер і
швидкість цього травлення. На рис. 4 представлено мікрофотографії кристалів, які підлягали вибірковому травленню у вихідному стані та після термообробок при 650 і 900 оС. В області інтенсивного розпаду твердого розчину (при 650 оС) на мікрофотографії з’являється
велика кількість плоскодонних ямок травлення (рис. 4, б), які відсутні у вихідному стані
(рис. 4, а). Зі збільшенням температури кількість ямок зменшується, а розмір їх збільшується (рис. 4, в). У зв’язку з цим можна припустити, що дефекти (дислокаційні петлі, сегрегати
миш’яку чи сполук GeAs, GeAs2), які утворюються в результаті розпаду твердого розчину, є
центрами інтенсивного вибіркового травлення. Швидкість вибіркового травлення значно
збільшується при підвищенні температури відпалу, про що свідчить збільшення розмірів
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дислокаційних ямок. Це пов’язано, ймовірно, з тим, що дислокації, декоровані частинками
випадаючої домішки As або сполук GeAs, GeAs2, піддаються травленню інтенсивніше
[13, 14], ніж кристалічна ґратка.
При високотемпературному відпалі при 900 °С кількість плоскодонних ямок травлення
різко зменшувалася при одночасному збільшенні їхнього розміру. Це відображає, скоріш за
все, зменшення кількості центрів випадіння домішки (порушених областей ґратки) і ріст
цих областей.
Таким чином, встановлено, що сильно леговані миш’яком кристали n-Ge, які відпалювалися при температурі 900 °С, містили меншу кількість дефектів, і ступінь їх структурної
досконалості була вищою, ніж у кристалів, підданих відпалу при температурі 650 °C.
Експериментально встановлено також, що ті зміни в концентраціях і рухливостях носіїв заряду, які відбуваються при кожному відпалі, після охолодження зразків до кімнатної
температури виявляються досить стійкими і можуть залишатися незмінними протягом
шести місяців, тобто, дифузійні процеси в термовідпалених кристалах при підвищених температурах (Твідп > 500 — 600 °C) не зазнають помітного впливу кімнатної температури протягом тривалого часу. Це відкриває практичні можливості змінювати фізичні параметри
(такі як ne і μ) германію в бажаному напрямку (в межах змін, які забезпечуються термовідпалами при підвищених температурах) і використовувати досягнуті зміни при більш низьких (наприклад, кімнатній) температурах. При цьому, звичайно, необхідно враховувати й ті
зміни (в значеннях рухливості носіїв заряду, часу вільного життя неосновних носіїв та інших параметрів), якими неодмінно супроводжуються відпали кристалів при різних температурах. Адже ці зміни можуть бути не тільки корисними, але й небажаними. Так, наприклад, якщо потрібно підвищити концентрації носіїв ne у кристалах за рахунок відпалів, то в
n-Ge 〈As〉 рухливості носіїв заряду будуть тільки знижуватися в актуальній для практики
області температур відпалів 500—850 °С.
У тому випадку, коли проводиться серія послідовних термовідпалів на одному й тому ж
зразку, при аналізі змін у значеннях ne і μ необхідно враховувати також те, що параметри ne
і μ, отримувані в результаті кожного наступного термовідпалу (в наростаючій послідовності
відпалів), визначаються не значеннями цих параметрів у самому вихідному стані відпалюваного зразка (хоча і від нього вони залежать), а, по суті, являють сумарний результат тих
змін у значеннях цих параметрів, які відбуваються в досліджуваному зразку після всіх попередніх термообробок, починаючи з процесу вирощування даного кристала і швидкості
його охолодження при цьому.
Таким чином, у роботі на сильно легованих монокристалах n-Ge 〈As〉 досліджено особливості електрофізичних параметрів (ne і μ) в умовах зміни режимів термовідпалів, які
широко використовуються при виробництві напівпровідникових приладів. Після проведених термообробок зразків виявлено двоекстремівну залежність концентрації носіїв заряду ne від монотонно підвищуваних значень температур відпалу (мінімум цієї залежності знаходиться в області ∼ 630 °С, а максимум — в околиці ∼ 840 °С), яка супроводжується
змінами рухливості μ = μ (Твідп) з одним мінімумом, який розміщується в околиці ∼ 830 °С.
У результаті проведених досліджень виявлено інтенсивний розпад твердого розчину
домішки в сильно легованому миш’яком n-Ge в області температур відпалу від 600 до
750 °С.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СИЛЬНО ЛЕГИРОВАННЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ n-Ge 〈As〉
ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕРМООТЖИГОВ
Установлены особенности изменений электрофизических параметров и микроструктуры легированных
примесью мышьяка монокристаллов n-Ge, которые происходили при термоотжигах в широком интервале температур. Полученные зависимости концентрации и подвижности носителей заряда от температуры отжига объяснено процессами перестройки примесных комплексов в сильно легированных кристаллах
германия, выращенных методом Чохральского.
Ключевые слова: германий, сильное легирование, примесь мышьяка, концентрация носителей заряда, подвижность носителей заряда, термические отжиги, микроструктура.
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VARIATIONS IN ELECTROPHYSICAL PROPERTIES
OF HEAVILY DOPED SINGLE CRYSTALS OF n-Ge 〈As〉
UNDER THE EFFECT OF THERMAL ANNEALINGS
Specific features of variations in the electrophysical parameters and microstructure of n-Ge single crystals doped with the arsenic impurity that occur during thermal annealings in a wide temperature range are established.
The obtained dependences of the concentration and mobility of charge carriers on the annealing temperature
are explained by the processes of restructuring of impurity complexes in the strongly doped germanium crystals
grown by the Czochralski method.
Keywords: germanium, heavy doping, arsenic impurity, charge carrier concentration, charge carrier mobility, thermal
annealings, microstructure.
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Организация фрактального моделирования
Представлено академиком НАН Украины А.Ф. Булатом
Предложены основы организации фрактального моделирования исходя из критериев, отображающих ключевые свойства объектов моделирования в зависимости от области их применения. В качестве примеров
приведены отдельные ранее опубликованные авторами стратегии, что позволило не включать в текст
сообщения громоздкую формализацию общего направления фрактального моделирования.
Ключевые слова: фрактальное моделирование, математическая модель, микрообъект, макрообъект,
структура, неполнота формальной аксиоматики, мультифрактал.

Выводы Б. Мандельброта о применении теории фракталов наилучшим образом определяют организацию фрактального моделирования: “Хочу со всей категоричностью заявить,
что я не считаю фрактальную точку зрения панацеей; анализ каждого случая должен оцениваться согласно критериям, принятым в соответствующей области (т. е., как правило, исходя из его способности организовать, объяснить и предсказать), а не рассматривать как очередной пример чисто математического построения” [1]. Тезис о том, что анализ каждого
случая должен оцениваться согласно критериям, принятым в соответствующей области, является основополагающим.
Неадекватный выбор объекту моделирования тип математической модели (ММ) приводит к потере её кардинальности, отражающейся на всех последующих изысканиях.
Настоящее может происходить по вине исследователя, который иногда в “погоне” за относительно модным направлением в науке назначает неадекватный объекту моделирования
тип проектируемой ММ. Подобных ошибок можно избежать, если на стадии установления
типа ММ будет применяться “трафарет”, ориентировочная схема которого приведена на рисунке. Общим для большинства синтезируемых фрактального типа ММ является сведение
их к конечномерному виду 1.
1

При этом наблюдается разделение численных методов на конечные, которые позволяют получить решение за конечное число шагов, и бесконечные, в которых строится последовательность все более точных приближений к решению (получение решения с заданной точностью). Следует отметить, что большинство реальных задач не поддается точному решению.
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Организация фрактального моделирования

Как следует из приведенного рисунка, математическое программирование делится на
разделы, применяющие методы планирования и управления в условиях полной информации и в условиях неопределенности (стохастическое программирование).
На пути создания ММ фрактального типа часто возникают трудности, связанные с
задачами, для решения которых существующие методы математического программирования оказываются непригодными. Для преодоления таковых исследования нередко проводятся путём экспертного, эмпирико-технологического анализа обратных связей. При
этом изотропность пространства состояний исследователи часто обосновывают ограничениями, допускающими экстраполяцию тенденций развития ММ в относительно узкой,
рабочей области.
Широкий спектр структур, мыслимо подлежащих фрактальному моделированию, допускает толкование их рабочих областей неэлементарными неэргодическими многообразиями 2, метрика которых представляется множеством координатных систем, связанных
между собой произвольными, взаимно однозначными преобразованиями. Реализация подобных связей для практических применений чрезвычайно сложна. Толкование сходных
многообразий неоднозначное [2], что является обоснованием поиска вида ММ фрактального типа.
В настоящей работе приведены отдельные стратегии организации фрактального моделирования, которые учитывают следующие условия:
ММ фрактального типа должна основываться на определении фрактала: “фракталом
называется структура, состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому и
друг другу” (Б. Мандельброт);
начинать установление типа проектируемой ММ нужно с проверки её соответствия
условиям, отвечающим критериям Таккенса [3] или Большакова—Дуброва [4];
назначаются определяющий параметр 3 и переменные с их предельными численными
значениями;
определяется фрактальная размерность структуры как D = log n /log (1/r), где n – число
самоподобных частей, которые наблюдаются при увеличении линейных размеров исходной
фигуры в r раз; D — фрактальная размерность;
назначается масштаб представления исходной фигуры фрактала;
определяется фундаментальное свойство фрактала — геометрическая регулярность, известная как инвариантность по отношению к масштабу, или самоподобие [5, 6];
определяется однородность пространства состояний ММ фрактала. Если объект —
мультифрактал, то спектр размерностей вычисляется по формуле Реньи [7]. Мультифракталы выражаются не в первичных геометрических формах, а в алгоритмах;
осуществляется выбор метода формирования вида ММ;
устанавливаются контрольные точки в пространстве состояний ММ;
проводится корректировка вида ММ.
2 Для

неэлементарного многообразия невозможно в целом ввести координатную систему с обычными
требованиями взаимной однозначности и непрерывности соответствия.
3 Определяющий параметр характеризует функциональное состояние объекта и влияет на его работоспособность вплоть до полного прекращения функционирования самого объекта.
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Ниже приведены примеры формирования и реализации отдельных стратегий создания
ММ фрактального типа с учётом перечисленных выше условий.
Задачи фрактального моделирования в основном представляют формирование моделей
микрообъектов. Однако при этом встречаются задачи фрактального формализма, направленные на идентификацию макрообъектов:
в задаче [8] при идентификации макрообъекта с присущим ему частичным индетерминизмом создаётся и анализируется фрактальная модель определяющего параметра в карусели Э. Лоренца, который представлен отношением температуры воздушной массы в контрольных точках области самоподобия, отнесённой к ее скорости в этих точках;
в задаче [9, 10] назначение того или иного критерия многокритериальной системы проведено в зависимости от ситуации, сложившейся на объекте моделирования, синтезирована фрактальная модель области компромисса альтернативных критериев — показателей
качества целевого продукта.
При идентификации микрообъектов, согласно предложенным стратегиям, получены
следующие результаты:
для повышения точности идентификации микрообъекта, например микроструктуры
металла, с целью частичной компенсации неполноты формальной аксиоматики [11] этой
структуры предлагается применять язык фрактальной геометрии [12];
для определения типа ММ, например заданной микроструктуры металла, применяются
критерии Таккенса или Большакова—Дуброва [4];
для определения качества целевого продукта, исключающего прямые испытания, показано что, достаточно применять фрактальное моделирование, анализ которого включает [13]:
а) определение границ самоподобия;
б) определение фрактальной размерности элементов структуры;
в) вычисление спектра статистических размерностей мультифрактала;
г) установление чувствительности фрактальной размерности, отображающей качество
метала [4];
в работе [14] показано, что повышение точности ММ фрактального вида достигается
путём её модификации, базирующейся на композиции топологического и фрактального
формализмов, что подтверждается практической реализацией для сотового, пластинчатого,
зернистого и игольчатого классов структуры;
целесообразность оценки неоднородности микроструктуры металла, как одной из основных характеристик показателей его качества, с применением концепции мультифрактального формализма подтверждена в работе [15].
Из анализа приведенных данных следует, что организация фрактального моделирования инициируется критериями, отображающими основные особенности объектов моделирования, что согласуется с тезисом Б.Б. Мандельброта: “…каждый случай должен оцениваться согласно критериям, принятым в соответствующей области”.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ФРАКТАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Запропоновано основи організації фрактального моделювання виходячи з критеріїв, що відображають
ключові властивості об’єктів моделювання залежно від області їх застосування. Для прикладу наведено
окремі раніше опубліковані авторами стратегії, що дозволило не включати в текст повідомлення громіздку
формалізацію загального напрямку фрактального моделювання.
Ключові слова: фрактальне моделювання, математична модель, мікрооб’єкт, макрооб’єкт, структура,
неповнота формальної аксіоматики, мультифрактал.
V.I. Bol’shakov, V.M. Volchuk, Yu.I. Dubrov
Prydniprovs’ka State Academy of Civil Engineering and Architecture, Dnipro
E-mail: volchuky@gmail.com
ORGANIZATION OF FRACTAL MODELING
The foundations of the organization of a fractal modeling based on the criteria that reflect the key properties of
modeling objects depending on the field of their application are proposed. As examples, the separate strategies
earlier published by the authors are given, which makes it impossible to include a cumbersome formalization of
the general direction of fractal modeling in the article.
Keywords: fractal modeling, mathematical model, microobject, macroobject, structure, incompleteness of formal
axiomatics, multifractal.

72

ISSN 1025-6415. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018. № 6

ОПОВІДІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ НАУК
УКРАЇНИ

НАУКИ ПРО ЗЕМЛЮ

doi: https://doi.org/10.15407/dopovidi2018.06.073
УДК 550.4(477)

Г.В. Артеменко
Институт геохимии, минералогии и рудообразования
им. Н.П. Семененко НАН Украины, Киев
E-mail: regulgeo@gmail.com

Геохимия дайковых пород Аргентинских островов
и прилегающей части Антарктического полуострова
(Западная Антарктида)
Представлено членом-корреспондентом НАН Украины Р.Я. Белевцевым
Дайковые породы района Аргентинских островов и прилегающей части Антарктического полуострова
по геохимическим характеристикам соответствуют зрелым островодужным образованиям известковощелочного ряда. Они образовались на умеренных глубинах за счет плавления метасоматизированного
мантийного источника. К примитивным (исходным) расплавам, вероятно, близок состав высокомагнезиальных дайковых пород. Вариации составов дайковых базитов обусловлены, очевидно, фракционной кристаллизацией с доминантой клинопироксена на ликвидусе до ~5 мас. %, а после — плагиоклаза, роговой обманки и рудного минерала (вероятно, титаномагнетита). Продуктов глубинных мантийных (плюмовых)
источников в выборке отобранных образцов не обнаружено.
Ключевые слова: дайки, Аргентинские острова, Антарктический полуостров, редкоземельные элементы,
мультиэлементная диаграмма, кумулаты.

На генез даек Антарктического полуострова существует несколько точек зрения. Считается,
что они могут служить индикаторами расширения коры, быть результатом столкновения
хребта-гребня (RT-C) с формированием слебового окна или следствием внутриплитного
магматизма. Наибольший интерес представляют дайки мафитового состава, которые формируются из мантийных магматических источников. Как считают авторы [1], изменения в
составе магматических источников даек обусловлены сменой тектонических режимов.
Постановка проблемы. Тектоническая активность района магматической дуги Антарктического полуострова продолжается до настоящего времени, так как в ее северо-западной
части происходит субдукция океанической плиты. Эти процессы приводили к активизации
дайкового магматизма и на пассивной окраине магматической дуги Антарктического полуострова, где субдукция завершилась в позднем миоцене—раннем плиоцене [1—3]. Исследования дайковых пород могут дать важные данные об изменениях в составе магматических источников и тектонических условиях эволюции пассивной окраины Антарктического полуострова.
© Г.В. Артеменко, 2018
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Аргентинских островов и прилегающей части Антарктического полуострова [2]. 1 — точки отбора проб; 2 — габбро, диориты, гранодиориты андского комплекса;
3 — базальты, андезиты, кислые вулканиты верхнеюрской вулканической группы; 4 — туфогенные породы
верхнеюрской вулканической группы

Результаты геохимических исследований дайковых пород. На Аргентинских островах и прилегающей территории Антарктического полуострова широко распространены
дайки основного, среднего и кислого составов [2, 3]. В количественном отношении значительно преобладают дайки основных пород. Привязки изученных даек и элементы их залегания приведены в табл. 1, 2 и на рис. 1.
Дайки основного состава. Все дайковые породы основного состава (SiO2 — 45,37—
52,99 %) по соотношению Na2O/K2O относятся к нормальному ряду, натриевой и калиевонатриевой петрохимических серий (см. табл. 1). Среди них выделяются высокомагнезиальные и низкомагнезиальные разности. К последним относятся также Fe—Ti кумулаты,
слагающие интрамагматические дайки в интрузиях габброидов андского комплекса.
Дайки высокомагнезиальных базитов с наиболее высоким содержанием MgO (11,56—
10,56 %) установлены в юго-восточной и северо-западной частях о. Питерман — обр. 8/57 и
103/12 соответственно (см. табл. 1). На диаграмме AFM они попадают в поле толеитовой
серии (рис. 2). На мультиэлементной диаграмме выделяются отрицательные аномалии Nb,
Zr, Ti и положительные — Pb и Sr (рис. 3). Редкоземельные элементы (РЗЭ) дифференци-
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45,37
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11,56
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0,03
0,27
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0,65
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52,99
2,00
16,61
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16,44 15,55 13,28
1,82
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42,64
2,38
16,89
5,92
9,36
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6,44
11,87
1,82
0,30
0,11
0,07
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99,61
0,44
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2,29
2,02
0,05
1,36
4,26
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0,02
0,13
0,13
3,89
99,72
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Примеча ни е. 1 — дайка лампрофиров (мощностью (М) до 0,5 м) в гранодиоритах андского комплекса, о. Роки (S 65°10,734′; W 064°29,455′) (полукруглая,
угол пад. 70°), обр. 10/93; 2 — дайка габбродиабазов (М до 8 м) в интрузии габброидов, о. Питерман (аз. пад. ЮЗ 235°, угол 55°; S 65°12,201′; W 64°19,130′),
обр. 8/59; 3 — то же, там же (аз. пад. ЮЗ 240°, угол 70°), обр. 8/66; 4 — дайка долерита порфирового (М до 0,6 м) в интрузии габброидов, возле зоны интрузивного контакта тоналитов с габбро (северо-западная часть о. Питерман (аз. пад. ЮЗ 265°, угол 75°; S 65°09,964′; W 64°09,130′), обр. 101/12; 5 — дайка базальта
(М до 1,5 м) там же, в 4 м к северу от зоны контакта тоналитов с габбро, секущая как вмещающие габбро и дайку выше описанных габбро, так и жилы тоналитов
(аз. пад. С 360°, угол 60°), обр. 102/12; 6 — дайка амфибололита, вероятно, интенсивно амфиболизированный мелкозернистый долерит (М до 1 м), там же, в 2 м
севернее дайки габбро, прорывает интрузию габбро (аз. пад. ЮЗ 265o, угол 60o), обр. 103/12; 7 — дайка амфибололита, вероятно, интенсивно амфиболизированный порфировый долерит (М = 2 м), прорывает гранодиориты и секущую их дайку аплита, юго-западная часть о. Питерман, около креста (аз. пад. СВ 25°, угол
65°; S 65o10,683′; W 64°08,771′), обр. 109/12; 8 — дайка базальта (М = 1,2 м), прорывающая катаклазиты по габбро возле интрузивного контакта гранодиоритов
и габброидов андского комплекса, северная часть о. Питерман (аз. пр. СВ 20°, угол 90°; S 65°09,964′; W 64°09,130′), обр. 110/12; 9 — дайка долерита амфиболизированного (М = 2 м) в гранодиоритах, юго-восточная часть о. Питерман (аз. пад. ЮВ 115°, угол 82°; S 65°10,496′; W 64°08,268′), обр. 8/57; 10 — дайка диабаза (М до 5 м) в андезитовых порфиритах мезозойской вулканической серии, о. Гротто (аз. пад. ЮЗ 270°, угол 75°; S 65°14, 523′; W 64°15,127′), обр. 43/12;
11 — дайка базальта (М до 0,3 м) в гранодиоритах андского комплекса, о. Барханы (аз. пад. СВ 50°, угол 70°; S 65°14,503′; W 64°18,101′), обр. 8/25; 12 — дайка
андезитобазальтов (М до 7 м) в туфах кислого состава верхнеюрской вулканической группы, о. Винтер (аз. пад. З 270°, угол 75°; S 65°14,905′; W 64°15,886′),
обр. 78/12; 13 — дайка базальтов (М = 3 м) в андезитовых порфиритах верхнеюрской вулканической группы, северная часть о. Винтер 85° (аз. пад. ЮЗ 230°,
угол 70°; S 65°14,872′; W 64°15,995′), обр 79/12; 14 — дайка дацита (М = 1,5 м) в андезитовых порфиритах верхнеюрской вулканической группы,
о. Винтер (аз. пад. СВ 20°, угол 85°; S 65o14,887′; W 64°15,807′), обр. 143/12; 15 — дайка андезитовых порфиритов (М = 0,7 м) в гранодиоритах андского комплекса, контрфорс Дусеберг (аз. пад. СВ 20°, угол 80°; S 65°10,035′; W 64°05,243′), обр. 77/12; 16 — дайка андезитобазальтов (М = 3 м) в диоритах андского комплекса, мыс Муут (аз. пад. ЮВ 100°, угол 75°; S 65°12,217′; W 64°04,568′), обр. 44/12; 17 — дайка андезитобазальтов миндалекаменных (М = 1,2 м) в туфах
основного состава верхнеюрской вулканической группы, мыс Туксен, склон к вершине Де-Мария (аз. пр. СВ 40o, угол 90o; S 65o16,464′; W 64°06,762′), обр. 32/12;
18 — дайка долеритов (М = 0,25 м) в габбро андского комплекса, мыс Туксен, склон в сторону залива к леднику (аз. пр. СВ 60°, угол 90°; S 65°16,154′;
W 64°07,037′), обр. 8/34; 19 — дайка гранодиоритов, частично грейзенизированных (М = 1 м), прорывающая полосчатые габброиды андского комплекса,
мыс в 400 м южнее оконечности мыса Туксен (аз. пад. ЮВ 145°, угол 85°; S 65°16,406′; W 64°07,638′), обр. 47/12.

SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
FeO
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
Sобщ
P2O5
H2O–
П.п.п.
Сумма
#mg

Окислы

Таблица 1. Результаты силикатных анализов дайковых пород, %

Г.В. Артеменко
Таблица 2. Содержание элементов в дайковых породах, ppm
Элементы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Li
Be
Sc
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
As
Rb
Sr
Y
Zr
Nb
Mo
Ag
Sn*
Sb
Cs
Ba
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Hf
Ta
W
Pb
Th
U

н/o
н/o
54,47
800*
100*
30*
100*
450*
200*
н/o
125,2
29,80
31,48
21,53
13,47
2*
н/o
5*
н/o
2,887
487,8
18,65
48,81
7,309
34,99
9,377
1,076
8,931
1,268
6,970
1,420
3,668
0,556
3,677
0,570
1,385
2,522
н/o
81,22
7,574
2,167

н/o
0,80
н/o
575
27,1
44,9
13,3
206
124
н/o
8,50
470
8,24
19,6
1,02
0,75
н/o
н/o
0,38
1,27
125
2,73
6,15
0,98
4,42
1,41
0,71
1,38
0,23
1,52
0,34
0,85
0,11
0,74
0,11
0,51
0,10
0,22
9,98
0,44
0,14

н/o
0,53
н/o
861
16,6
37,4
12,5
220
110
н/o
3,86
381
11,5
24,0
1,29
0,63
н/o
н/o
0,24
0,37
68,2
2,69
5,83
1,05
5,42
1,85
0,72
1,95
0,34
2,18
0,45
1,17
0,17
1,01
0,16
0,67
0,12
0,18
6,05
0,51
0,14

7,8
1,7
29,8
275
65,5
29,3
28,0
76,5
107
1,2
37,0
549
31,4
18,8
6,6
0,53
< ПО
1,6
0,25
2,4
369
21,9
49,9
6,8
29,5
6,6
1,6
6,7
0,91
5,3
1,1
3,0
0,40
2,6
0,39
0,81
0,52
0,63
11,2
5,2
0,94

17,9
0,71
36,6
298
37,5
29,2
29,8
105,5
156
4,5
13,3
552
18,9
59,1
2,0
0,82
0,095
0,87
0,25
1,3
183
9,9
23,1
3,2
14,9
3,7
1,2
4,0
0,54
3,2
0,65
1,8
0,25
1,6
0,23
2,0
0,16
0,33
19,8
1,4
0,45

12,0
0,79
28,0
194
413
51,1
324
102
93,1
< ПО
13,6
537
16,9
25,4
3,7
1,3
0,044
1,2
0,27
2,3
119
8,5
19,6
2,6
11,5
2,7
0,88
3,1
0,44
2,8
0,57
1,6
0,23
1,5
0,23
1,1
0,35
0,88
7,1
0,86
0,23

23,9
0,77
34,7
246
174
35,7
47,9
71,1
108
11,6
50,6
722
11,8
32,5
1,4
0,73
0,10
0,73
2,3
4,3
288
8,4
18,3
2,4
10,3
2,3
0,76
2,5
0,33
2,0
0,41
1,2
0,16
1,1
0,15
1,1
0,10
0,29
19,9
2,8
0,52

13,3
0,73
34,4
268
34,3
37,2
22,3
140
120
2,2
32,0
650
16,4
26,5
2,7
0,87
0,14
0,93
0,58
1,9
366
11,1
24,4
3,3
14,7
3,3
1,0
3,4
0,46
2,8
0,56
1,6
0,22
1,4
0,20
1,0
0,19
0,44
9,1
3,2
0,61

13,1
0,91
31,5
209
618
52,6
316
60,1
71,4
2,7
38,0
774
16,4
52,6
3,3
0,20
0,048
0,76
0,39
5,1
655
15,8
34,7
4,7
21,2
4,7
1,4
4,5
0,54
3,0
0,57
1,5
0,20
1,3
0,19
1,6
0,26
0,55
10,2
1,7
0,39

24,7
0,77
39,2
218
5,8
23,2
4,5
37,1
104
3,0
9,6
401
23,3
35,8
2,5
0,47
0,052
2,8
0,98
0,71
201
6,0
14,9
2,1
10,3
2,9
1,1
3,8
0,57
3,8
0,79
2,3
0,33
2,2
0,29
1,5
0,41
0,44
21,8
1,1
0,23

19,2
0,60
30,9
197
315
33,9
97,2
37,8
114
< ПО
143,1
311
15,9
51,5
1,9
0,61
< ПО
0,75
0,75
9,9
161
6,1
14,2
2,0
9,2
2,4
0,82
2,9
0,42
2,6
0,53
1,5
0,21
1,5
0,22
1,6
0,15
0,96
5,8
0,76
0,34

20,9
0,85
36,3
162
4,8
17,9
6,4
28,4
103
1,0
29,8
504
25,6
56,5
2,3
0,51
0,071
1,0
0,37
2,2
185
6,6
16,2
2,3
11,2
3,1
1,2
4,1
0,63
4,0
0,87
2,5
0,36
2,4
0,34
2,0
0,19
0,46
6,3
1,2
0,29

П р и ме ч ан и е . 1—19 см. примечание к табл. 1; 20 — дайка аплита (М до 0,8 м) в гранодиоритах, о. Питерман
(М = 0,5 м), прорывает интрамагматическую дайку габбро, северо-западная часть о. Питерман (аз. пад ЮЗ
го комплекса, о. Ноб (аз. пр. ЮВ 130o, угол 90o; S 65o12,205′; W 64o19,197′), обр. 10/206а; 23 — дайка лам
S 65o12,201′; W 64o19,130′), обр. 10-206. Силикатные анализы выполнены в ИГМР им. Н.П. Семененко
РАН (Апатиты, Россия); содержание V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Mo и Sn определено методом количественного
им. А.П. Карпинского (Санкт-Петербург, Россия); № 4—23 — в ИПТМ РАН (Черноголовка, Россия).
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

19,1
0,97
39,4
328
46,6
33,0
16,6
101
99,3
< ПО
27,7
468
23,0
63,4
4,5
0,63
0,12
1,3
0,28
2,3
173
10,2
23,9
3,2
14,9
3,7
1,3
4,4
0,62
3,9
0,79
2,2
0,31
2,1
0,28
2,17
0,34
0,45
6,6
1,7
0,39

20,1
1,3
23,1
30,3
5,5
6,8
10,9
21,6
97,5
< ПО
51,3
84,8
42,6
189
6,7
1,1
0,12
1,6
0,45
1,3
223
19,0
46,8
6,1
27,9
7,0
1,9
7,8
1,2
7,8
1,6
4,8
0,68
4,6
0,68
5,2
0,46
0,93
18,3
4,4
1,1

19,2
1,0
17,1
166
10,9
20,9
11,0
36,3
111
3,9
57,8
511
15,9
58,0
3,2
1,0
0,091
0,91
0,86
3,0
454
12,3
26,9
3,2
13,5
3,0
0,90
3,1
0,44
2,6
0,54
1,5
0,22
1,5
0,19
1,7
0,26
1,2
5,3
3,1
0,65

15,8
1,0
25,5
239
4,6
21,0
6,7
60,2
97,3
1,1
35,2
569
24,1
91,0
4,2
0,41
< ПО
1,4
0,15
1,1
414
11,2
26,1
3,6
17,3
4,2
1,4
4,8
0,66
4,0
0,81
2,3
0,33
2,1
0,32
2,9
0,58
0,49
5,4
3,4
0,70

12,5
0,75
32,9
328
21,8
26,1
14,6
98,0
97,4
0,89
11,2
528
22,2
67,2
2,4
0,37
0,039
1,3
0,22
0,44
223
8,4
20,4
2,9
14,1
3,6
1,4
4,3
0,60
3,7
0,77
2,2
0,30
2,1
0,29
2,3
0,17
0,30
6,5
1,1
0,35

5,5
0,41
37,4
838
30,6
45,2
14,6
360
133
< ПО
5,8
591
9,2
28,8
1,5
0,56
0,22
0,49
0,23
0,50
101
3,6
8,5
1,2
6,0
1,7
0,68
1,9
0,29
1,8
0,35
1,1
0,15
0,97
0,14
0,95
0,10
0,14
4,5
0,52
0,18

9,1
1,1
9,5
53,5
12,0
8,7
5,6
9,9
46,0
< ПО
40,4
315
21,0
123
4,3
0,70
< ПО
0,91
0,35
2,0
618
16,1
35,2
4,0
16,4
3,5
0,84
3,5
0,57
3,4
0,70
2,3
0,34
2,37
0,35
3,9
0,37
0,27
11,6
8,5
2,0

3,6
3,1
1,8
5,1
26,9
1,8
17,1
35,7
24,7
0,3
123
66,0
32,2
114
6,6
1,9
< ПО
1,6
0,49
1,1
330
20,1
47,5
5,7
22,4
4,9
0,42
4,7
0,78
5,1
1,1
3,5
0,55
3,9
0,56
6,4
0,94
1,9
11,9
23,8
5,4

9,4
1,6
27,9
275
56,9
28,1
28,8
50,9
100
1,2
17,8
552
30,6
22,2
6,5
0,83
0,052
1,6
0,36
1,5
291
33,2
68,9
8,5
34,4
7,0
1,6
6,9
0,92
5,4
1,1
2,9
0,41
2,6
0,36
0,88
0,44
0,78
8,3
5,2
0,99

2,5
0,11
101,3
1674
421
85,0
43,8
57,1
216
< ПО
2,1
38,4
13,0
18,1
0,5
0,58
0,036
0,83
0,068
0,14
14,4
1,6
4,3
0,72
4,1
1,5
0,48
2,3
0,36
2,4
0,50
1,4
0,19
1,2
0,18
0,73
0,045
0,63
2,7
0,31
0,60

3,5
0,13
73,1
1283
298
72,3
36,9
45,5
174
0,12
7,2
212
9,3
13,6
0,5
0,66
0,033
0,64
0,06
0,59
42,3
2,0
4,9
0,73
3,8
1,2
0,43
1,8
0,27
1,7
0,35
1,0
0,14
0,89
0,13
0,54
0,055
0,65
3,5
0,16
0,27

(аз. пад ЮВ 140o, угол 60o; S 65o10,504′; W64o08,261′), обр. 8/15; 21 — дайка лампрофира (спессартит)
260o, угол 80o; S 65o12,201′; W 64o19,130′), обр. 10/32; 22 — дайка габбро (М = 0,3 м) в габброидах андскопрофира (керсантит) (М до 20 м) в габброидах андского комплекса, там же (аз. пр. ЮВ 150o, угол 90o;
НАН Украины. Содержание элементов опеределено методом ICP-MS. Анализ № 1 выполнен в ГИ КНЦ
спектрального анализа в ИГМР им. Н.П. Семененко НАН Украины; анализы № 2, 3 — в ЦЛ ВСЕГЕИ
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рованные — (La/Yb)N = 4,07÷8,72 (см. табл. 2). Они
характеризуются высокими содержаниями Cr (до
618 ppm) и Ni (до 324 ppm) (см. табл. 2).
Дайки низкомагнезиальных базитов, включая
кумулятивные разности, с содержанием магния —
MgO (4,72—7,07 %) (см. табл. 1) на диаграмме AFM
попадают как в поле толеитовой, так и известковощелочной серий (см. рис. 2). РЗЭ слабо дифференцированные — (La/Yb)N = 2,65÷6,04 (см. табл. 2 ).
На мультиэлементной диаграмме выделяются отрицательные аномалии Nb, Zr, Ti и положительные — Pb и Sr (рис. 3).
Дайки низкомагнезиальных базитов включают и
Рис. 2. Диаграмма AFM для дайковых покумулятивные разности (интрамагматические дайки).
род. Тол — толеитовая серия, ИЩ — известИ нт рамагмат и ч е с ки е д ай ки габброд и аково-щелочная серия
базов на о. Питерман (обр. 8/59, 8/66), диабазов на мысе Туксен (обр. 8/34) и лампрофиров биотит-плагиоклазовых на о. Ноб (обр.
10/206), прорывающие габброиды андского комплекса, имеют повышенное содержание V
(до 1674 ppm), Cr (до 421 ppm), Cu (до 360 ppm), Zn (до 216 ppm) и Co (до 85,0 ppm)
(см. табл. 2).
Ин тр а м агматическая дайка ла мп рофи ров (обр. 10/93) мощностью до 0,5 м прорывает интрузию гранодиоритов (остров в архипелаге Роки (S 65°10,734′; W 064°29,455′).
По химическому составу она соответствует основной породе (см. табл. 1). На графике РЗЭ
выделяется отрицательная европиевая аномалия — Eu/Eu* = 0,36 (см. табл. 2). В этой породе повышенное содержание V (800 ppm), Cr (100 ppm), Ni (100 ppm), Cu (450 ppm), Zn
(200 ppm), Pb (81,2 ppm) и Sc (54,5 ppm) (см. табл. 2).
Дайки пород среднего состава разделяются на андезитобазальты натриевой петрохимической серии и трахиандезитобазальты натриевой и калиево-натриевой петрохимической серий (см. табл. 1). Андезитобазальты и трахиандезитобазальты на диаграмме AFM
попадают в поля толеитовой и известково-щелочной серий (см. рис. 2). РЗЭ слабо дифференцированные — (La/Yb)N = 2,0 ÷ 5,90 (см. табл. 1). На спайдер-диаграмме в них выделяются отрицательные аномалии Nb, Zr, Ti и положительные — K, Sr, Pb (рис. 3). Содержания рудных элементов не превышают: V — 328 ppm, Cu — 100 ppm и Zn — 111 ppm.
Дайки пород кислого состава.
Дайка аплитов (обр. 8/15) мощностью до 1,0 м прорывает гранодиориты андского комплекса (о. Питерман, в 70 м к северу от базы). Аз. пад. ЮВ 140°, угол 60°. На мультиэлементной диаграмме выделяются отрицательные аномалии Nb, Sr, Zr, Eu и положительные — Th,
U, K, Pb (см. рис. 3). РЗЭ слабо дифференцированные — (La/Yb)N = 3,7, выделяется отрицательная европиевая аномалия — Eu/Eu* = 0,27. В этой дайковой породе обнаружено повышенное содержание Th (23,4 ppm) (см. табл. 2).
Дайка дацита (проба 143/12) мощностью до 1,3 м прорывает андезитовые порфириты верхнеюрской вулканической группы (о. Винтер, (S 65°14,887′; W 64°15,807′). Аз. пад.
СВ 20°, угол 85°. На мультиэлементной диаграмме выделяются отрицательные аномалии
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Рис. 3. Мультиэлементная диаграмма для дайковых пород. Нормировано на примитивную мантию
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Рис. 4. Дискриминационная диаграмма Hf/3—Th—Nb/16 [4] для дайковых пород основного и среднего состава (а: N-MORB — N-тип базальтов срединно-океанических хребтов; E-MORB — E-тип базальтов срединно-океанических хребтов; VAB — островодужные базальты; WPAB — внутриплитные щелочные базальты; WPT — внутриплитные толеиты) и диаграмма Th/Yb—Nb/Yb для дайковых пород, тренд
N-MORB—MORB-OIB по [5] (б)

Nb, Sr, Ti и положительные — K и Pb (см. рис. 3). РЗЭ слабо дифференцированные —
(La/Yb)N = 2,96, выделяется отрицательная европиевая аномалия Eu/Eu* = 0,79. Порода
отличается высоким содержанием Y (42,6 ppm).
Дайка гранодиоритов (обр. 47/12) мощностью до 0,5 м прорывает габброиды андского комплекса (в 400 м южнее мыса Туксен). Аз. пад. ЮВ 145, угол 85°. На мультиэлементной диаграмме выделяются отрицательные аномалии Nb и Ti и положительные — Th, U, K,
Pb (см. рис. 3). РЗЭ слабо дифференцированные — (La/Yb)N = 4,87, выделяется отрицательная европиевая аномалия — Eu/Eu* = 0,73. В этой породе повышенное содержание
Th (8,5 ppm).
На тектономагматической дискриминационной диаграмме Th—Zr/117—Nb/16 [4] точки дайковых пород основного и среднего состава попадают в поле базальтов деструктивных
континентальных окраин (рис. 4, а). На диаграмме Nb/Yb — Th/Yb [5] их фигуративные
точки лежат выше мантийной последовательности пород, что указывает на их обогащенность субдукционными компонентами — Th, Nb и др. элементами (см. рис. 4, б).
Таким образом, дайковые породы района Аргентинских островов и прилегающей части
Антарктического полуострова по геохимическим характеристикам относятся к зрелым
островодужным образованиям известково-щелочного ряда. Они образовались на умеренных глубинах за счет плавления метасоматизированного мантийного источника.
К примитивным (исходным) расплавам, вероятно, близок состав высокомагнезиальных
дайковых пород. Вариации составов дайковых базитов обусловлены, очевидно, фракционной кристаллизацией с доминантой клинопироксена на ликвидусе до ~ 5 мас. %, а после —
плагиоклаза, роговой обманки и рудного минерала (вероятно, титаномагнетита).
Продуктов глубинных мантийных (плюмовых) источников в выборке отобранных образцов не обнаружено.
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Интрамагматические дайки (кумулаты) в интрузиях габброидов андского комплекса
обогащены Ti, V, Cr, Ni, Cu, Zn, а в интрузиях гранодиоритов — V, Cu, Zn, Pb.
Автор выражает благодарность руководству НАНЦ Украины за предоставленную возможность выполнить полевые исследования на УАС “Вернадский”.
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ГЕОХІМІЯ ДАЙКОВИХ ПОРІД АРГЕНТИНСЬКИХ ОСТРОВІВ
ТА ПРИЛЕГЛОЇ ЧАСТИНИ АНТАРКТИЧНОГО ПІВОСТРОВА
(ЗАХІДНА АНТАРКТИДА)
Дайкові породи району Аргентинських островів та прилеглої частини Антарктичного півострова за геохімічними характеристикам є зрілими островодуговими утвореннями вапнисто-лужного ряду. Вони утворилися на помірних глибинах за рахунок плавлення метасоматизованого мантійного джерела. Примітивні (вихідні) розплави, ймовірно, близькі за складом до високомагнезіальних дайкових порід. Варіації
складу дайкових базитів обумовлені, вірогідно, фракційною кристалізацією з домінантою клінопіроксену
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на ліквідусі до ~ 5 мас. %, а після — плагіоклазу, рогової обманки і рудного мінералу (ймовірно, титаномагнетиту). Продуктів глибинних мантійних (плюмових) джерел у вибірці відібраних зразків не виявлено.
Ключові слова: дайки, Аргентинські острови, Антарктичний півострів, рідкісноземельні елементи, мультиелементна діаграма, кумуляти.
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GEOCHEMISTRY OF DIKE ROCKS OF THE ARGENTINE ISLANDS
AND THE NEAR AREA OF THE ANTARCTIC PENINSULA
(WESTERN ANTRACTICA)
The dike rocks in the area of the Argentine Islands and the near part of the Antarctic Peninsula by geochemical
characteristics are mature island-arc matter of calc-alkaline formations that were formed moderate depths due
to the melting of a metasomatic mantle source. The primitive (outgoing) melts are, probably, close by the
composition to high-magnesium dike rocks. Variations in the composition of dike basites can be associated
with the fractional crystallization with clinopyroxene admixtures dominant in liquidase to ∼ 5% by weight, and
after — plagioclase, hornblende, and ore minerals (probably, titanomagntite). The products of deep mantle (plum)
sources in the selected samples were not detected.
Keywords: dikes, Argentine Islands, Antarctic Peninsula, REE, multielement diagram, cumulates.
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Длиннопериодные (300—400000000 с)
индукционные зондирования и проводимость мантии
Восточных, Южных Карпат и Балканид
Представлено академиком НАН Украины В.И.Старостенко
По результатам записей вариаций геомагнитного поля за 1988—2014 гг. выполнено магнитовариационное
зондирование (МВЗ) на обсерваториях, расположенных в Восточных, Южных Карпатах и Балканидах.
Путем сочленения кривых МВЗ и кривых магнитотеллурического зондирования получены длиннопериодные (300—400000000 с) индукционные кривые зондирования. По результатам одномерной инверсии таких
кривых построен сводный геоэлектрический разрез от земной коры до нижней мантии, который хорошо согласуется с таковым, построенным по лабораторным данным. Переходной зоне в верхней мантии
(400—650 км) соответствует зона резкого увеличения проводимости (от 0,04 до 0,44 См/м). В верхней
части средней мантии появляется проводящий слой (значение проводимости порядка 1,6 См/м), природа
которого может быть обусловлена достижением температуры солидуса пород в этом интервале.
Ключевые слова: проводимость мантии, индукционные зондирования, Восточные Карпаты, Южные Карпаты, Балканиды.

В работе анализируются результаты магнитовариационного зондирования (МВЗ) в геомагнитных обсерваториях, входящих в список международных центров данных: Львов
(LVV) — Восточные Карпаты, Сурлари (SUA) — Южные Карпаты, Панагюриште (PAG) —
Балканиды и режимной геофизической станции (РГС) Нижнее Селище (NSl) — Восточные Карпаты (рис. 1, а). На каждом пункте выполнена 1D инверсия кривых МВЗ, сочлененных с данными магнитотеллурического зондирования (МТЗ), и получен геоэлектрический разрез от глубины порядка 1 км до 1200 км. Данные о распределении проводимости
(σ) вещества мантии по результатам МВЗ с использованием многолетних (3—20 и более
лет) наблюдений вариаций компонент геомагнитного поля Земли получены за последние 30 лет для многих регионов [1—4 и др.]. Наиболее полные обобщения представлены
в роботах [1, 5], в которых приведены геоэлектрические модели для мантийных глубин
территории Евро-Азии.
© Б.Т. Ладанивский, И.М. Логвинов, 2018
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Рис. 1. Расположение геомагнитных обсерваторий (а) и пример определения полюса Dst-вариаций и кошироты обсерваторий (б: 1 — полюс Dst-вариаций; 2 — северный географический полюс)

Методика и экспериментальные данные. Существует несколько методик МВЗ, с помощью которых получают функции отклика, позволяющие исследовать глубины мантии
Земли. В настоящем исследовании применялся так называемый метод Z/H. Теория метода
и методика расчетов детально описаны в работе [6]. Здесь остановимся на отдельных ее особенностях.
В формуле расчета функции отклика (кажущегося сопротивления, вычисляемого по
импедансу) по Z/H методу присутствует геомагнитная коширота точки наблюдения относительно полюса магнитной бури (точка пересечения оси кольцевого тока, являющегося
источником магнитной бури, с земной поверхностью). Поэтому чем правильнее мы определим кошироту, тем точнее рассчитаем значение функции отклика. В настоящей работе расчет кошироты проводиться по формулам тригонометрии на сфере по значениям косинусов
углов и сторон сферических треугольников Эйлера. На земной сфере между обсерваторией, северным географическим полюсом и полюсом магнитной бури (Dst-вариации) составляется два сферических треугольника (см. рис. 1, б). Искомое значение кошироты
определяется по координатам пунктов и склонению оси кольцевого тока. Склонение оси
кольцевого тока определялось для различной длительности используемого ряда наблюдений, и затем для расчета кошироты бралось медианное значение. Определение координат
полюса Dst-вариаций проводилось по сферическому треугольнику. На рис. 1, б вершины
треугольника составляют SUA, полюс Dst (или географический северный полюс) и KAK.
Так как геомагнитные бури — явление глобальное и они синхронны по всему Земному шару,
положение референтной обсерватории выбирается произвольно. Расчет кошироты будет
тем точнее, чем ближе форма сферического треугольника к равностороннему. Кроме соблюдения требований к геометрии расположения обсерваторий, данные референтной обсерватории также используются в расчете функции отклика для уменьшения влияния локальных
помех на результат.
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Рис. 2. Кривые МВЗ на обсерваториях по данным: 1 — настоящей работы, 2 — по [3], 3 — по [1], 4 —
по [2] (а); результат 1D инверсии обобщенных индукционных кривых зондирования (б)
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Рис. 3. Геоэлектрический разрез мантии Земли (а: 1 — по одномерной инверсии, 2 — по данным лабораторных исследований); положение кровли и подошвы переходного слоя по [12] с упрощениями (б); расчетные температуры для мантии Земли по В.В.Гордиенко [14] (в)

Исходя из перечисленных требований и учитывая полноту записей вариаций геомагнитного поля, в качестве реперных были выбраны обсерватории Нимек (NMK) и
Какиока (KAK). Проведенные вычисления показали, что использование обсерватории KAK
позволяет более правильно определить положение полюса Dst-вариаций.
Для вычисления кривых МВЗ использовались среднечасовые данные, полученные из
цифровых записей за период 2007—2014 гг. для SUA и 1988—2008 гг. для PAG, взятые из
Мирового центра данных (WDC for Geomagnetism, Edinburgh, http://www.wdc.bgs.ac.uk/);
2004—2014 гг. для LVV и 2002—2014 гг. для NSl, взятые из одноминутных данных на обсерваториях.
Кривые МВЗ и их одномерная инверсия. Последняя сводка кривых МВЗ (полученных из аналоговых записей компонент МТ поля) на обсуждаемых обсерваториях приведена в [1]. Полученные нами значения ρk сочетаются с данными [1] так, что в интервале периодов 2 ⋅ 105—1,4 ⋅ 106 с они несколько выше, в интервале 2 ⋅ 106—107 с полностью совпадают и значительно отличаются на больших периодах (рис. 2, а). Фаза Z (ϕZ) отличается на 5°
в интервале периодов 2 ⋅ 105—107 с и на еще большую величину на периодах, больших 107 с.
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Различия до периодов 107 с не превышают погрешности определений ρk и ϕZ обоих вариантов данных.
Для окончательной инверсии кривые МВЗ были построены по данным [3] (интервал
24400—86400 с), средние значения величин ρk и фазы импеданса из полученных нами и
приведенных в [1, 2, 4] (интервал 2 ⋅ 105—2 ⋅ 107 с), по данным [7] (для интервала более
4 ⋅ 107 с). На обс. PAG наиболее представительный результат получен в [8], так как он хорошо согласуется с результатами, приведенными в [3], в диапазоне их перекрытия и является
средним по отношению к данным по [2, 4].
Преимущество МВЗ в том, что полученные значения ρk не искажены гальваническими эффектами, поэтому эти значения можно использовать как локальный репер для исправления кривых МТЗ, которые обычно смещены гальваническими шифт-эффектами
(shift MTS). Путем сочленения данных МТЗ (в диапазоне периодов от нескольких секунд
до 104 с) и МВЗ (в диапазоне периодов от 2 ⋅ 104 до 2 ⋅ 107 с) были получены обобщенные
индукционные кривые зондирований. Результаты МТЗ на обсерваториях SUA и LVV взяты
из [1], PNG — из [9], NSl любезно предоставлены В.И. Трегубенко. Использование совместных данных МТЗ и МВЗ позволило более обоснованно оценить геоэлектричские параметры от земной коры до нижней мантии Земли. Для устранения гальванического эффекта, который может присутствовать на амплитудных кривых МТЗ (см. рис. 2, б — NSl),
кривые ρk МТЗ сдвинуты до согласования их с кривой ρk МВЗ. 1D инверсия таких обобщенных индукционных кривых зондирований была выполнена по алгоритму OCCAM [10].
Модельные кривые хорошо удовлетворяют экспериментальным данным и лишь в диапазоне 5 · 107—108 с последние плохо согласуются с модельными (см. рис. 2, б).
Использованный диапазон периодов позволил получить геоэлектрический разрез от глубин порядка 1 км до 1200 км.
Обсуждение. Полученные в результате инверсии распределения геоэлектрических параметров удобно рассматривать в виде зависимости интегральной проводимости (SΣ) от
глубины. Изменение интегральной проводимости в каждом пункте под влиянием объектов
пониженного сопротивления, расположенных в земной коре ближайших окрестностей
обсерваторий, можно исключить, если представить результат в виде градиентов SΣ. Эта величина — (SΣtop — SΣbot)/ΔH, где S top, S bot — значения на кровле и подошве слоя мощностью
ΔH — соответствует проводимости (σ) выбранного интервала глубин. Значения ΔH были взяты 50000 м для интервала глубин 100—500 км и 100000 м для интервала глубин
500—1200 км. Такой выбор ΔH обусловлен мощностью слоев, получаемых при инверсии
OCCAM. Обобщенный геоэлектрический разрез для рассматриваемых обсерваторий представлен на рис. 3, а.
Проводимость пород, соответствующих по минеральному составу породам мантии,
была изучена в лабораторных условиях [11] и построен геоэлектрический разрез (см. рис. 3,
а). В общих чертах этот разрез хорошо согласуется с полученным в данной работе.
Поскольку терминология недостаточно устоялась, главными составными единицами
мантии можно считать: верхнюю (30—670 км), среднюю (670—2200 км) и нижнюю (2200—
2900 км) мантии (см. рис. 3, а). По сейсмологическим данным давно выделяется зона в низах верхней мантии. В работе [12] рассмотрены параметры этой переходной зоны (по определению Рингвуда в интервале глубин 400—660 км), полученные с использованием данных
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для трех тектонических типов — плюм, субдукция, нормальная (см. рис. 3, б). На геоэлектрическом разрезе этому интервалу глубин соответствует зона резкого увеличения
проводимости. Если в интервале глубин до 300 км проводимость изменяется от 0,004 до
0,01 См/м, то в интервале 380—650 км значения σ увеличиваются почти на порядок (от 0,04
до 0,44 См/м).
Некоторые исследователи [13] предлагают выделить переходную зону в верхней части
средней мантии (зона I на рис. 3, а). В геоэлектрическом разрезе зона I характеризуется наличием проводящего слоя. Если в верхней мантии до глубины кровли переходного слоя
значения σ не превышают 0,01 См/м, то в зоне раздела I проводимость достигает величины
порядка 1,6 См/м (см. рис. 3, а). Расчетные температуры для мантии [14] указывают на достижение солидуса пород на глубинах более 600 км (см. рис. 3, в). Таким образом, природу
слоя повышенной проводимости, соответствующего зоне I, можно связать с появлением частично расплавленных пород.
Приведенные выводы отражают современное состояние геоэлектрической изученности
и соответствуют возможностям глубинных электромагнитных исследований при известном
количестве интерпретационных параметров. Полученные новые данные о геоэлектрическом строении мантии Карпат и Балканид существенно дополняют имеющиеся представления, основанные в первую очередь на результатах сейсмических и гравимагнитных исследований.
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ДОВГОПЕРІОДНІ (300—400000000 с) ІНДУКЦІЙНІ ЗОНДУВАННЯ
І ПРОВІДНІСТЬ МАНТІЇ СХІДНИХ, ПІВДЕННИХ КАРПАТ І БАЛКАНІД
За результатами записів варіацій геомагнітного поля за 1988—2014 рр. виконано магнітоваріаційні зондування (МВЗ) на обсерваторіях, розташованих у Східних, Південних Карпатах і Балканідах. Шляхом
зчленування кривих МВЗ і кривих магнітотелуричного зондування отримані довгоперіодні (300—
400000000 с) індукційні криві зондування. За результатами одновимірної інверсії таких кривих побудовано зведений геоелектричний розріз від земної кори до нижньої мантії, який добре узгоджується з побудованим за лабораторними даними. Перехідній зоні у верхній мантії (400—650 км) відповідає зона різкого
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 6

89

Б.Т. Ладанивский, И.М. Логвинов
збільшення провідності (від 0,04 до 0,44 См/м). У верхній частині середньої мантії з’являється провідний
шар (значення провідності порядку 1,6 См/м), природа якого може бути обумовлена досягненням температури солідусу порід в цьому інтервалі.
Ключові слова: провідність мантії, індукційні зондування, Східні Карпати, Південні Карпати, Балканіди.
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LONG-PERIOD (300—400000000 s) INDUCTION SOUNDINGS
AND THE CONDUCTIVITY OF THE MANTLE OF EASTERN
AND SOUTHERN CARPATHIANS AND BALKANIDES
Based on the results of records of variations of the geomagnetic field for 1988—2014, the magnetovariation sounding (MVS) was performed at observatories located in the Eastern and Southern Carpathians and Balkanids.
By connecting the MVS curves and magnetotelluric sounding curves, long-period (300—400000000 s) induction curves are obtained. According to the results of a one-dimensional inversion of such curves, a composite
geoelectric section from Earth’s crust to the lower mantle is constructed, which agrees well with that constructed
from laboratory data. The transition zone in the upper mantle (400—650 km) corresponds to the zone of a sharp
increase in the conductivity (from 0.04 to 0.44 S/m). A conductive layer appears in the upper part of the middle
mantle (the conductivity value is of the order of 1.6 S/m), the nature of which may be due to the achievement of
the solidus rock temperature in this interval.
Keywords: mantle conductivity, induction sounding, Eastern Carpathian, Southern Carpathian, Balkanides.
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Синтез та будова KInP2O7, одержаного
з розплавів K—In—P—Mo—O
Представлено членом-кореспондентом НАН України М.С. Слободяником
Розглянуто особливості синтезу та структуру KInP2O7, отриманого з фосфатно-молібдатних розплавів. Сполука кристалізується в моноклінній сингонії, пр. гр. P21/c (14), a = 7,4092(1), b = 10,3990(1),
c = 8,3966(1) Å, β = 106,23(0)°, V = 621,16(36) Å3. Основою структури KInP2O7 є жорсткий тривимірний
каркас [InP2O7]∞, що утворений ізольованими октаедрами InO6, які зв’язані між собою шістьома дифосфатними групами. Така архітектура аніонної підгратки формує гексагональні тунелі вздовж осі с, в яких
розташовані катіони калію. Легування дослідженого фосфату рідкісноземельними іонами відкриває можливості його практичного використання як основи люмінофорів.
Ключові слова: дифосфат, кристалізація, індій, рентгеноструктурний аналіз, монокристал.

Серед розмаїття матеріалів на основі складнооксидних сполук чільне місце посідають
дифосфати тривалентних елементів завдяки широкому спектру їх властивостей та застосувань у різних галузях науки і техніки. Дифосфати загальної формули МІМІІІP2O7, де
МІ — лужний метал, а МІІІ — тривалентний елемент, застосовуються в каталізі, сорбції,
іонному обміні [1—3] та як нелінійно-оптичні матеріали [4], тверді електроліти [5] й іонні
провідники [6]. Варто відзначити їх значну перспективність у галузі люмінесцентних матеріалів, що обумовлено як зручністю легування в позицію тривалентного елемента іонами рідкісноземельних активаторів, так і наявністю своєрідної люмінесцентної антени —
дифосфатної групи, яка слугує як ефективний сенсибілізатор. З практичної і технологічної
точки зору подвійні дифосфати відповідають сучасним вимогам до новітніх екологічних
матеріалів, однак коло їх застосувань обмежується відсутністю єдиної стратегії щодо синтезу, модифікування їх складу та властивостей. Тому одним із важливих завдань матеріалознавства є встановлення основних закономірностей формування подвійних дифосфатів у
вигляді монокристалів, керамік та нанопорошків.
Так, відомий на сьогодні дифосфат індію KInP2O7 одержується за тристадійною схемою, що включає твердофазне спікання з подальшим конгруентним плавленням і криста© Д.В. Кисельов, К.В. Теребіленко, О.В. Петренко, В.М. Баумер, М.С. Слободяник, 2018
ISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 6

91

Д.В. Кисельов, К.В. Теребіленко, О.В. Петренко, В.М. Баумер, М.С. Слободяник

лізацією [7]. Недоліком такого підходу є низькі виходи та якість одержаних кристалів.
Метою дослідження є оптимізація умов синтезу монокристалів подвійного дифосфату калію — індію, встановлення його структури методом монокристала та прогнозування можливості одержання на його основі твердих розчинів з лантанідами(ІІІ) — активаторами
люмінесценції. Також розглянуто можливості використання сольових розплавів як оптимального середовища для цілеспрямованого синтезу дифосфату KInP2O7 та уточнено
його структуру методом монокристала.
Експериментальна частина. Монокристали сполуки отримували в сольових розплавах
системи складу K(Na)—In—P—Mo—O, що містили фосфатну компоненту як безпосередній
реагент та молібдатну складову як інертний розчинник. Як вихідні речовини використовувалися: MoO3 (“ч. д. а.”), In2O3 (“ч. д. а.”), NaH2PO4, KH2PO4 та K2MoO4 (“х. ч.”). Мольне
співвідношення компонентів варіювали в широких межах K/P = 1,5 ÷ 5,0, Na/P = 1,0 ÷ 3,0;
Mo/P = 3,5 ÷ 15,0 з постійним вмістом In2O3 — 3 % (мас.).
Суміш реагентів витримували в печі при 1000 °С протягом 2 год у платиновому тиглі,
що супроводжувалося їх плавленням та розчиненням оксиду індію, а потім охолоджували
до 650 °С зі швидкістю 80 град/год. У розчині-розплаві під час охолодження утворювалися
циліндричні монокристали. Чистота зразка підтверджена ІЧ спектроскопією та рентгенофазовим аналізом.
IЧ спектр сполуки записано на спектрометрi “Perkin Elmer Spectrum” для запресованого в диски KBr. Рентгеноструктурнi дослiдження монокристалiчного зразка (розміром
0,20 × 0,10 × 0,10 мм3) проводили на автоматичному дифрактометрi “XCalibur-3” (Oxford
Diffraction Ltd.) з використанням МоKα-випромiнювання (λ = 0,7107344 · 10–1 нм, графiтовий монохроматор), обладнаноТаблиця 1. Результати структурного
го двокоординатним CCD-детектоексперименту для KInP2O7
ром (“Sapphire-3”), методом ω-скаФормула
KInP2O7
нування.
Данi кристалографічних досліСингонія
Моноклінна
джень та уточнення структури звеПр. гр.
P21/c (14)
дено в табл. 1.
Параметри комiрки, Å
a = 7,4092(1), b = 10,3990(1),
Структуру визначали прямими
c = 8,3966(1), β = 106,23(0)°
методами за допомогою програми
621,16(36)
V, Å3
SHELX-97 з урахуванням радіусів
Z
4
відповідних атомів [8]. Положення
Незалежнi рефлекси
5238
атомiв оксигену i калiю визначали
Рефлекси з I > 2σ(I)
5109
з різницевого аналiзу Фур’є. Уточ0,0254
Rint
нення структури здійснювали за доθmin; θmax, град
3,20; 45,58
помогою програми SHELXL-97 [9].
h; k; l
–12 → 14; –20 → 20; –16 → 16
Результати і їх обговорення.
F (000)
616
З метою порівняння закономірносВагова схема
w = 1/[s2 (Fo2)+(0,0570P)2 1,0000P],
тей кристалізації та оптимізації
де P = (Fo2+2Fc2)/3
умов одержання найбільш якісних
0,029
R1(all)
кристалів дослідження проводили
wR2
0,085
в розплавах змішаних фосфатно-
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молібдатних солей калію або натрію. Для
встановлення особливостей формування
подвійного дифосфату калію-індію детальні дослідження виконували для трьох
розрізів: димолідбатно-метафосфатний
(K2Mo2O7—KPO3), димолібдатно-дифосфатний (K2Mo2O7–K4P2O7) та молібдатно-дифосфатний (K2MoO4—K4P2O7). Варто
відзначити, що зі зростанням співвідношення K/Mo та K/P у розплаві розчинність оксиду індію знижується, тому за
оптимальний вміст у кожному з розгля- Рис. 1. ІЧ спектр KInP2O7
нутих розплавів було вибрано 3 % (мас.).
Експериментально встановлено, що для розплавів системи NaPO3—Na2Mo2O7, що містять
оксид індію, характерним є склування в межах заданого складу розплавів, а також з підвищенням вмісту оксиду індію до 25 % (мол.). Тому надалі розглядатимуться особливості
утворення кристалічних продуктів саме в системі, що містить солі калію.
У результаті кристалізації з розчинів у розплаві K2Mo2O7—KPO3 та K2Mo2O7—K4P2O7
спостерігається формування цільової сполуки — KInP2O7, а при переході до молібдатного розрізу — K3In(PO4)2 ( моноклінна сингонія, пр. гр. C222, a = 15,638(1), b = 11,192(1),
c = 9,694(2)Å, β = 91,124°). Схему взаємодії в такому випадку можна зобразити таким
чином:
In2O3 + 4KPO3 + K2Mo2O7 = 2KInP2O7 + 2K2MoO4,
In2O3 + 2K4P2O7 +3 K2Mo2O7 = 2 KInP2O7 + 6K2MoO4,
In2O3 + 2K4P2O7 +K2Mo2O7 = 2 K3In(PO4)2 + 2K2MoO4.
Незначний вміст KPO3 у розплаві молібдатів, як правило, спричиняє склування, як це
спостерігалося в галієвмісній системі [10]. У випадку індію у разі найменшого вмісту фосфатної компоненти (5—10 % (мас.)) відбувається формування молібдату KIn(MoO4)2 у
межах температур 580—500 °С. Попередні дослідження кристалоутворення в подібних
розплавах на прикладі K2Mo3O10 також показали придатність розплавлених молібдатів як
оптимального середовища синтезу монокристалів п’єзоелектрика GaPO4 [10].
Водночас для розрізу K2Mo2O7–In2O3–K4P2O7 у широких концентраційних межах
фосфатної та молібдатної компоненти основним продуктом кристалоутворення є
K3In(PO4)2. Слід відзначити, що у вузькому діапазоні співвідношень (K4P2O7 25—35 %
(мол.) та K2Mo2O7 — 65—55 % (мол.)) також додатково зафіксовано одночасну кристалізацію фосфату K3In3(PO4)4 (моноклінна сингонія, пр. гр. Р121/n, a = 9,6928(2), b = 9,7967(2),
c = 15,8411(3) Å, β = 90,390(2)°, V = 1504,20(5) Å3, Z = 4).
Отже, завдяки високій розчинній здатності молібдатних розплавів щодо оксиду індію
вдалося виділити два поля кристалізації, серед яких формування KInP2O7 відповідає досить широким межам.
На першому етапі дослідження ідентифікацію фаз проведено за допомогою ІЧ спектроскопії. В ІЧ спектрі KInP2O7 (рис. 1) присутній набір смуг поглинання, який є характерним
для дифосфатного типу аніона. Смуги в області 750 см–1 та 850—1200 см–1 віднесені до коISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 6
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Рис. 3. Координаційне оточення InO6

◄
Рис. 2. Кристалічний мотив каркасу
KInP2O7 з гексагональними каналами

ливань зв’язку Р—О—Р (vs та vas), а симетричні та асиметричні коливання групи РО3– знаходяться в діапазоні 1250—1050 см–1.
Основою будови KInP2O7 є жорсткий тривимірний каркас [InP2O7]∞, що утворений ізольованими октаедрами InO6, які зв’язані між собою дифосфатними групами (рис. 2). Усі
InO6-октаедри ізольовані один від одного дифосфатними містками. Кожен з атомів індію
зв’язаний через кисневі вершини з шістьома різними Р2О7-групами, а кожна дифосфатна група,
відповідно, об’єднує шість атомів індію. Така архітектура аніонної підгратки формує гексагональні тунелі вздовж осі с. Атоми калію розташовуються всередині цих тунелей.
Значення довжин зв’язку P—O є досить типовим для дифосфатної групи: три зв’язки
мають близькі значення в межах 1,47—1,53 Å, місткові зв’язки Р—О—Р подовжені та їх довжина становить 1,60 і 1,61 Å для P1—O4 та P2—O4 відповідно.
Координаційне оточення атомів індію формують шість атомів кисню п’яти дифосфатних груп, з яких одна координована бідентатно, а чотири – монодентатно (рис. 3). Індій має
практично правильне октаедричне кисневе оточення. Довжини зв’язків In—O у поліедрі
InO6 знаходяться в межах 2,08—2,14 Å (табл. 2), що є досить типовим для складних Inвмісних фосфатів. Довжини цих відстаней були уточнені в порівнянні з попередніми даними [7], а значення R- фактору значно зменшене від 5,8 % [7] до 2,9 % (див. табл. 1).
На противагу пірофосфату, в основі кристалічного каркаса K3In3(PO4)4 знаходиться
тривимірна аніонна підгратка [In3(PO4)4]3–. Елементарним будівельним блоком такої підгратки є фрагмент з трьох кисневих індієвих поліедрів, які з’єднані через спільне кисневе
ребро і вершину, та чотирьох типів фосфатних тетраедрів. Кожний з таких блоків контактує
з вісьмома відповідними, а як результат спостерігається утворення двовимірних сіток, які
об’єднані в каркас PO4-тетраедрами. Дослідженим структурам притаманний досить незвичний принцип поєднання кисневих поліедрів індію з утворенням ізольованих ланок [In3O16].
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При цьому поліедри In(1)O6 зв’язані через спільне ребро In(2)O7 та одночасно через спільну вершину з In(3)O6 поліедром. Поєднання кисневих октаедрів індію через спільне ребро з
формуванням нескінченних ланцюжків є досить характерним для структур ряду фосфатів
чи вольфраматів, наприклад: InPO4, AgIn(WO4)2, NaIn(WO4)2. У ряді випадків також має
місце формування ізольованих димерів із InO6, зв’язаних через спільне ребро: InPO4 × H2O,
Na3In2(PO4)3, CaIn2(PO4)2HPO4. Також можливим є варіант формування нескінченних ланцюжків, зв’язаних через спільні вершини октаедрів InO6, як це спостерігається в RbInPO4(OH).
Таким чином, координаційна хімія індію у складнооксидних сполуках є різноманітною і не
визначається брутто-формулою сполуки. Прогнозування координаційного числа індію
можливе за умов аналізу полей кристалізації, в яких вони були отримані.
Розглянемо детальніше зміну координаційного числа індію в складі отриманих фосфатів залежно від умов їх одержання. Для індію найбільш характерними у складнооксидних
сполуках є координаційні поліедри з координаційним числом 6 і лише в рідкісних випадках
8 (відповідні іонні радіуси мають значення 0,94 та 1,06 Å [9]). У розчинах-розплавах розрізу
K2Mo2O7–KPO3 практично у всьому інтервалі співвідношень компонентів спостерігається
кристалізація ортофосфату InPO4. У цієї сполуки виявлено нескінченні паралельні ланцюжки зі зв’язаних через протилежні кисневі ребра октаедрів InO6, які об’єднані в тривимірний каркас фосфатними тетраедрами [10]. Подвійний молібдат KIn(MoO4)2 утворюється в димолібдатних розплавах і вже містить ізольовані InO6-октаедри. Збільшення
співвідношення К/(P+Mо) у вихідному розчині-розплаві (розріз K4P2O7–K2Mo2O7) також
призводить до формування сполуки з ізольованим типом октаедрів InO6 — подвійний ортофосфат K3In(PO4)2. Однак деполімеризація конденсованих поліедрів індію проходить поступово, що створює умови для формування сполук з оригінальним типом кристалічної
упаковки — K3In3(PO4)4 (утворення тримерів з двох InO6 та InO7 поліедрів). Область, що
відповідає максимальному вмісту лужного металу, характеризується формуванням сполук
з ізольованими кисневими поліедрами індію.
Висока лужність вихідних розплавів під час отримання KInP2O7 у порівнянні з умовами одержання потрійних та інших подвійних дифосфатів тривалентних металів [10, 11]
сприяє стабілізації саме острівкового типу архітектури в досліджуваному нами дифосфаті.
Таблиця 2. Порівняння структурних даних уточненого монокристала KInP2O7 з наближеними
Міжатомна
відстань

In—O7
In—O1
In—O2
In—O3
In—O6
In—O5
P1—O2
P1—O1
P1—O3
P1—O4

Досліджений
монокристал

Дані за [7]

2,0781
2,1114
2,1197
2,1278
2,1349
2,1365
1,5068
1,5133
1,5195
1,6061

2,0955
2,1054
2,1279
2,1349
2,1362
2,1422
1,4939
1,5161
1,5185
1,6247

Відстань; кут;
Параметри гратки

P2—O7
P2—O5
P2—O6
P2—O4
∠P1—O4—P2
a
b
c
V
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Досліджений
монокристал

Дані за [7]

1,4770
1,5194
1,5312
1,6111
126,186°
7,4092
10,3990
8,3966
621,16

1,4590
1,5170
1,5377
1,6049
125,623
7,4173
10,407
8,4050
622,96
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В межах кристалічного каркаса атоми індію ізольовані один від одного лінкерами P2O72–, що
не тільки максимально віддалюють атоми індію один від одного, а в перспективі сприятимуть розділенню в просторі відповідних центрів люмінесценції. З іншого боку, дифосфатна
група може виступати також у ролі ефективного переносника збудження люмінесценції, що
має підвищити квантовий вихід емісії таких люмінофорів.
Таким чином, оптимізований підхід до синтезу та особливості кристалічної будови
KInP2O7 обумовлюють перспективи подальших досліджень спектральних властивостей
твердих розчинів на його основі. Координаційне оточення атомів індію та їх взаємна віддаленість має забезпечити легке легування дослідженого фосфату рідкісноземельними іонами
як центрами люмінесценції з метою одержання нових люмінофорів.
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СИНТЕЗ И СТРОЕНИЕ KInP2O7,
ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАСПЛАВОВ K—In—P—Mo—O
Рассмотрены особенности синтеза и структура KInP2O7, полученного из фосфатно-молибдатных расплавов. Соединение кристаллизуется в моноклинной сингонии пр. гр. P21/c (14), a = 7,4092(1),
b = 10,3990(1), c = 8,3966(1), β = 106,23(0)°, V = 621,16(36) Å3. В основе строения KInP2O7 лежит жесткий трехмерный каркас [InP2O7]∞, образованный изолированными октаэдрами InO6, которые между собой связаны шестью дифосфатными группами. Такая архитектура анионной подрешетки формирует
гексагональные каналы вдоль оси с, в которых размещаются катионы калия. Легирование исследованного
фосфата редкоземельными ионами открывает возможность его практического использования в качестве
основы для люминофоров.
Ключевые слова: дифосфат, кристаллизация, индий, рентгеноструктурный анализ, монокристалл.
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SYNTHESIS AND STRUCTURE OF KInP2O7
OBTAINED FROM K—In—P—Mo—O MELTS
The peculiarities of the crystallization from mixed phosphate — molybdate melts and the structure of KInP2O7
have been investigated. The compound crystallizes in a monoclinic system, space group P21/c (14), a = 7.4092(1),
b = 10.3990(1), c = 8.3966(1), β = 106.23(0)°, V = 621.16(36) Å3. The three-dimensional framework [InP2O7]∞
consists of isolated InO6 octahedra interlinked by six pyrophosphate groups. This type of architecture of
the anionic sublattice forms hexagonal channels, where potassium cations are located. Doping the host studied
with rare-earth metals would open a possibility of its practical application as a base of the phosphors.
Keywords: pyrophosphate, crystallization, indium, X-Ray diffraction, single crystal.
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Нові поліметинові барвники на основі солей
фуро[3,2-f ]- , фуро[2,3-h]флавілію
та 4-метилфуро[4′,3′]флавілію
Представлено членом-кореспондентом НАН України О.О. Іщенком
Синтезовані симетричні та несиметричні поліметинові барвники на основі солей 2,9-диметил-1,2-дигідрофуро[3,2-f]-, 4,8-диметил-8,9-дигідрофуро[2,3-h]- та 4-метилфуро[4′,3′]флавілію. Показано, що вплив
нових гетероциклічних залишків — ізомерних дигідрофурофлавілієвих систем — на спектри поглинання синтезованих барвників виявляється в більш глибокому забарвленні та більшій інтенсивності поглинання у порівнянні з відповідними 6-, 7- та 4′-метоксизаміщеними та незаміщеними флавілоціанінами.
Ключові слова: фуро[3,2-f]- та фуро[2,3-h]флавілієві солі, поліметинові барвники, спектри поглинання.

Пошук нових гетероциклічних систем як гетерозалишків для поліметинових барвників
(ПБ) не втрачає своєї актуальності у зв’язку з їх широким застосуванням у різних галузях
квантової електроніки, в біохімії [1, 2]. Вплив просторового закріплення хромофору або
його окремих частин на спектральні властивості ПБ систематично досліджено в ряді робіт
[1—4]. Вплив фіксації в площині ПБ замісників, що знаходяться в його гетерозалишках показано на прикладах ПБ, що містять залишки юлолідину [5] чи бенз[c, d]індолу [6].
Раніше [7—9] нами були синтезовані флавілоціаніни, що містять електронодонорний
замісник (метоксигрупу) в різних положеннях флавілієвого ядра. Показано, що при введенні метоксигрупи найбільш чутливі 6-, 7- та 4′- положення флавілієвого ядра.
Метою дослідження було закріпити електронодонорний замісник у місткове угруповання — дигідрофурановий цикл — у положеннях 6,5-, 7,8- та 4′,3′- флавілієвого ядра та
простежити вплив нових гетероциклічних залишків — ізомерних дигідрофурофлавілієвих
систем — на спектри поглинання барвників на їх основі.
Вихідними сполуками для синтезу фурозаміщених флавілієвих солей були відповідні
2-метил-1,2-дигідрофуро[3,2-f]- та 8-метил-8,9-дигідрофуро[2,3-h]- флавони (сполуки 1 та 3)
[10, 11]. Синтезовані фурофлавони 1 та 3 дією на них метилмагнійброміду в діетиловому
© О.І. Толмачов, М.О. Кудінова, В.В. Курдюков, 2018
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етері та тетрагідрофурані перетворювалися на нові солі — 2,9-диметил-1,2-дигідрофуро[3,2-f]- (2) та 4,8-диметил-8,9-дигідрофуро[2,3-h]флавілію (4):

Фуро[4′,3′]флавілієва сіль (5) синтезована за аналогією [12] з використанням 2-метил2,3-дигідро-5-ацетилбензофурану:

Взаємодією фурофлавілієвих солей 2; 4; 5 у суміші оцтового ангідриду з оцтовою кислотою з ортомурашиним естером синтезовані симетричні карбоціаніни 6; 8; 10, а з хлоридом
3-(феніламіно-2-пропеніл)феніламонію — симетричні дикарбоціаніни 7; 9; 11. Взаємодією
тих самих солей з 2-формілметилен-3,3-диметиліндоліном в оцтовому ангідриді синтезовано несиметричі індо-фурофлавілокарбоціаніни 12; 14; 16, а з йодидом (2-ацетиланіліновініл)-3-етил-1,3-бензотіазолію в ацетонітрилі за наявності триетиламіну — несиметричні
тіа-фурофлавілокарбоціаніни 13; 15; 17.
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6; 8; 10: n = 1; 7; 9; 11: n = 2

З даних для розчинів у дихлорометані видно, що введення дигідрофуранового циклу
дає більший ефект, ніж введення метоксигруп у ті ж положення флавілієвого циклу (табл. 1).
Так, введення в положення 6,5- та 4′,3′-флавілоціанінів — дигідрофуранового циклу викликає батохромний зсув смуг поглинання карбо- та дикарбоціанінів на 38 і 31 нм (барвники
6; 7) та 35 і 34 нм (10; 11) відповідно. Проте введення метоксигруп в положення 5- зсуває
смуги гіпсохромно [7]. Ці дані дають можливість розташувати синтезовані флавілоціаніни
в ряди за короткохвильовим зсувом смуги поглинання:
6-фурозаміщені > 6-метоксизаміщені > незаміщені,
4′-фурозаміщені > 4′-метоксизаміщені > незаміщені.
Введення дигідрофуранового циклу в положення 7,8- у порівнянні з 7-метоксизаміщеними спричиняє батохромний зсув на 10 і 11 нм (8; 9), хоча метоксигрупи в цьому положенні зумовлюють гіпсохромний зсув [7]. Тому цей ряд має вигляд
незаміщені > 7-фурозаміщені > 7-метоксизаміщені.
Таблиця 1. Спектральні характеристики симетричних барвників 6—11
та метоксизаміщених аналогів 6а –11а в дихлорометані та ацетонітрилі
Барвник

n

Незаміщений
Незаміщений
6
6a
7
7a
8
8a
9
9a
10
10a
11
11a

1
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2

100

λмакс., нм (ε · 10–4, дм3 · моль–1 · см–1)
CH2Cl2

CH3CN

715 (20,47)
825 (28,2)
687, 753 (3,81; 23,60)
728 (23,5)
772, 856 (4,77; 25,50)
754, 841 (5,76; 26,32)
651, 712 (5,01; 22,14)
702 (26,16)
746, 826 (5,49; 23,18)
742, 819 (5,23; 23,62)
460, 750 (2,77; 16,73)
736 (19,95)
770, 859 (5,41; 23,35)
754, 848 (4,07; 16,82)

704 (19,1)
—
679, 741 (4,28; 19,64)
718 (13,50)
761, 840 (6,12; 18,90)
751, 826 (6,10; 18,16)
643, 701 (5,48; 20,42)
696 (19,90)
737, 814 (7,0; 21,28)
732, 808 (6,22; 18,73)
468, 737 (2,86; 15,16)
724 (15,14)
761, 841 (6,71; 17,83)
743, 832 (4,65; 12,65)
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Перехід від дихлорометану до більш полярного ацетонітрилу супроводжується зміщенням смуг поглинання в короткохвильову частину спектра та їх розширення. В цьому розчиннику гіпсохромний ефект має той самий порядок, що і в дихлорометані, але менш виражений, тому що в цьому розчиннику сильніше впливає сольватація на флавілоціаніни.

12; 14; 16: Х = CMe 2; R = Me; 13; 15; 17: Х = S; R = Et

Таблиця 2. Спектральні характеристики несиметричних барвників 12—17
та метоксизаміщених аналогів 12а — 17а в дихлорометані та ацетонітрилі
Барвник

Х

R

Незаміщений
Незаміщений
12
12а
13
13a
14
14a
15
15a
16
16a
17
17a

CMe2
S
CMe2
CMe 2
S
S
CMe2
CMe2
S
S
CMe2
CMe2
S
S

Me
Et
Me
Me
Et
Et
Me
Me
Et
Et
Me
Me
Et
Et

∗ Співвідношення

λмакс., нм (ε·10–4, дм3·моль–1 · см–1)
CH2Cl2

CH3CN

595, 640 (4,9; 4,58)
585, 627 (6,46; 5,76)
610, 653 (6,97; 8,42)
604, 646 (7,25; 8,13)
598, 640 (5,72; 6,10)
593,637 (6,19; 6,21)
601, 641 (7,86; 9,85)
598, 638 (7,60; 9,00)
590, 634 (6,94; 8,33)
588, 632 (6,78; 7,80)
613,657 (7,46;10,17)
606, 650 (7,1; 8,62)
601, 649 (5,43; 6,38)
596, 642 (6,5; 7,16)

582, 626 (4,47; 3,32)
596, 638 (6,23; 5,28)
592, 636 (6,92; 5,89)
575, 608 (5,24; 4,14)
576, 606 (5,46; 4,56)
591, 633 (7,76; 7,64)
588, 630 (6,76; 6,46)
576, 618 (6,48; 5,34)
573, 615 (6,13; 4,88)
601, 646 (7,07; 7,18)
590, 640 (6,60; 6,17)
583,629 (5,15; 4,10)
578, 625 (5,78; 4,23)

ε1/ ε2∗
CH2Cl2

1,07
1,12
0,83
0,89
0,94
0,997
0,798
0,84
0,83
0,87
0,73
0,82
0,85
0,91

інтенсивностей короткохвильового (ε1) до довгохвильового (ε2) максимуму поглинання.
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Для розчинів індо- та тіафлавілоціанінів як у дихлорометані, так і в ацетонітрилі видно, що всі несиметричні барвники мають по два інтенсивних максимума поглинання, причому в ацетонітрилі короткохвильовий максимум більш інтенсивний, ніж довгохвильовий. Введення дигідрофуранового циклу в положення 6,5-; 7,8-; 4′, 3′- флавілієвого ядра
(барвники 12; 14; 16) приводить до батохромного зсуву максимуму поглинання в порівнянні з 6-, 7-, 4′-метоксизаміщеними та незаміщеними у флавілієвому ядрі барвниками [8, 9].
Електронодонорність фурофлавілієвих залишків не можна було визначити за девіаціями, тому що вони мають негативні значення. В табл. 2 також наведені співвідношення інтенсивностей короткохвильового до довгохвильового максимумів поглинання (ε1/ε2). За цим
співвідношенням можна очікувати тенденцію збільшення електронодонорності в ряду:
незаміщені < 6- (7- або 4′- ОСН3) < 6,5-; (7,8- або 4′, 3′)-фурозаміщені.
Будову та чистоту синтезованих барвників було встановлено елементним аналізом,
спектрами 1Н ЯМР та методом ТСХ.
Таким чином, розроблено синтез нових флавілієвих солей, що містять у положеннях
6,5- ; 7,8- або 4′,3′-флавілієвого ядра місткове угруповання — дигідрофурановий цикл. На їх
основі синтезовано симетричні та несиметричні фурофлавілоціаніни. Місткове угруповання робить молекулу ПБ більш планарною, а зв’язки більш вирівняними, тому нові барвники
глибше і інтенсивніше забарвлені, ніж відповідні метоксизаміщені аналоги.
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НОВЫЕ ПОЛИМЕТИНОВЫЕ КРАСИТЕЛИ НА ОСНОВЕ СОЛЕЙ
ФУРО[3,2-f]-, ФУРО[2,3-h]ФЛАВИЛИЯ И 4-МЕТИЛФУРО[4′,3′]ФЛАВИЛИЯ
Синтезированы симметричные и несимметричные полиметиновые красители на основе солей — 2,9-диметил-1,2-дигидрофуро[3,2-f]-, 4,8-диметил-8,9-дигидрофуро[2,3-h]- и 4-метилфуро[4′,3′]флавилия.
Показано, що влияние новых гетероциклических остатков — изомерних дигидрофурофлавилиевых систем — на спектры поглощения синтезированных красителей выражается в батохромном сдвиге полосы
поглощения и увеличении интенсивности поглощения по сравнению с соответствующими 6-, 7- и 4′метоксизамещенными и незамещенными флавилоцианинами.
Ключевые слова: фуро[3,2-f]- и фуро[2,3-h]флавилиевые соли, полиметиновые красители, спектры поглощения.
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NEW POLYMETINE DYES FROM FURO [3,2-f]-, FURO [2,3-h] FLAVILIUM
AND 4-METHYL FURO [4′, 3′] FLAVILIUM SALTS
Symmetric and non-symmetric polymethine dyes based on 2,9-dimethyl-1,2-dihydrofuro[3,2-f]-, 4,8- dimethyl
-8,9 dihydrofuro [2,3-h]- and 4-methylfuro[4′,3′]flavilium salts are synthesized. It is shown that the influence
of the new heterocyclic residues — isomeric dihydrofuroflavilium systems — on the absorption spectra of synthesized dyes is expressed in the bathochromic shift of the long-wavelength absorption band and an increase of
the absorption intensity in comparison with the corresponding 6-, 7- and 4'-methoxy substituted and unsub.
Keywords: furo[3,2-f]- and furo[2,3-h] flavilium salts, polymethine dyes, absorption spectra.
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Гематологічні ефекти похідного малеіміду
на тлі активації еритропоезу,
індукованого хлоридом кобальту
Представлено членом-кореспондентом НАН України Р.С. Стойкою
Досліджено вплив похідного малеіміду МІ-1 (1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон)
з протипухлинними властивостями на морфофункціональний стан клітин крові на тлі активації еритропоезу, індукованого СоCl2. Встановлено, що МІ-1 у дозі 5 мг/кг (1/100 ЛД50) активує еритропоез, що
підтверджується збільшенням кількості еритроцитів без змін їх об’єму та вмісту і концентрації в них
гемоглобіну, зростанням гематокриту і концентрації гемоглобіну в крові. У разі спільної дії МІ-1 і СоCl2
стимуляція еритропоезу посилюється. МІ-1 не змінює кількості тромбоцитів у крові, але зумовлює незначне зменшення вмісту лейкоцитів за рахунок нейтрофільних гранулоцитів, моноцитів і лімфоцитів порівняно з контролем, що свідчить про пригнічення лейкопоезу. Отже, стимулюючий вплив МІ-1 на еритропоез
і низька гематотоксичність даної сполуки свідчить про її переваги порівняно з традиційними протипухлинними засобами.
Ключові слова: похідне малеіміду, інгібітор протеїнкіназ, еритроцити, лейкоцити, тромбоцити.

Створення нових сполук з протипухлинною активністю і низькою загальною токсичністю
залишається пріоритетним напрямком досліджень у біології і медицині. Одним із способів
регуляції проліферативної активності є пригнічення функціонально активних ферментівкіназ, які в пухлинних клітинах забезпечують їх виживання і неконтрольований поділ цільовими (таргетними) препаратами [1, 2]. Похідне малеіміду (MІ-1) 1-(4-Cl-бензил)-3-Cl4-(CF3-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діон розроблено in silico і синтезовано на хімічному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка як конкурентний
інгібітор АТФ-зв’язувального сайта протеїнкіназ [7]. МI-1 in vitro інгібує VEGF-R1,2,3,
PDK1, FGF-R1, YЕS, EGF-R(h), Src (h), ZAP70, Syk (h) та інші кінази (ProQinase GmbH,
Німеччина), а також пригнічує проліферацію пухлинних клітин ліній: HCT-116 і SW-620
(колоректального раку), MALME-3M й UACC (меланоми), A549/ATCC та NCI-H226 (не© І.В. Бєлінська, М.Е. Дзержинський, Т.В. Рибальченко, О.В. Линчак, 2018
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дрібноклітинного раку легень) тощо [3]. У дослідженнях in vivo доведено, що МІ-1 зменшує
кількість пухлин та площу ураження товстої кишки за умов 1,2-диметилгідразин (ДМГ)індукованого колоректального раку, що cвідчить про його протипухлинну активність [4], і
нормалізує за цих умов кількість моноцитів та тромбоцитів у крові, а також запобігає розвитку анемії [5]. Крім того, цій сполуці притаманні антиоксидантні властивості [6], відсутність гематотоксичності [7] і низька токсичність щодо органів шлунково-кишкового тракту
та печінки, нирок і підшлункової залози [8].
За результатами попередніх досліджень встановлено, що МІ-1 у 5- і 10-кратній від ефективної протипухлинної дозі активує еритропоез [9]. Оскільки протеїнкінази, активність
яких інгібує МІ-1, залучені до регуляції проліферації і диференціювання гемопоетичних
клітин [10], у тому числі еритроцитарного напрямку диференціювання [11], необхідним
було з’ясувати ефекти МІ-1 на тлі активації еритропоезу. Одним із способів такої активації є введення в організм хлориду кобальту [12], який у високих дозах (1/2 ЛД50) спричиняє розвиток оксидативного стресу [13]. Оскільки похідне малеіміду МІ-1 виявляє антиоксидантні властивості та запобігає розвитку анемії за умов ДМГ-індукованого канцерогенезу [5], був досліджений його вплив у дозі 1/100 ЛД50 на тлі активації еритропоезу і
оксидативного стресу, індукованого хлоридом кобальту. Кобальт — важливий біологічно активний елемент, який входить до складу вітаміну В12 (кобаламіну), необхідного для функціонування кровотворної та нервової систем (для утворення мієліну), печінки та ін. Кобальт
бере участь у метаболізмі жирів, синтезі білків, перетворенні фолатів в активну форму, підвищує активність карбоксилази, каталази, пептидази, пригнічує цитохромоксидазу і синтез
тироксину. Недостатність кобальту в організмі з боку кровотворної системи зумовлює розвиток мегалобластної анемії, що лікується вітаміном В12 [14]. Гематотоксичний вплив кобальту проявляється поліцетемією [15]. Тому за мету дослідження ставилося проаналізувати ефективність впливу МІ-1 на тлі активації еритропоезу за умов розвитку оксидативного
стресу, індукованого хлоридом кобальту.
Матеріали та методи. Експерименти проводили на 37 білих щурах-самцях масою 200—
300 г, яких утримували в стандартних умовах віварію Київського національного університету. МІ-1 (розчинений у cоняшниковій олії) вводили тваринам щоденно перорально в дозі
5 мг/кг (1/100 ЛД50) і хлорид кобальту (CoCl2 · 6Н2О) — внутрішньоочеревинно у дозі 15
мг/кг, що розчинений у 0,9 % NaCl, протягом 10 діб. Тварин було поділено на чотири групи,
що отримували: І (контрольна) — соняшникову олію та 0,9 % NaCl; ІІ — МІ-1 та 0,9 % NaCl;
ІІІ — CoCl2 та соняшникову олію; ІV — МІ-1 та CoCl2.
МІ-1 вводили за 2 год до введення хлориду кобальту. Кров для аналізу у щурів після інгаляційного ефірного наркозу забирали з пахової вени через 24 год після останнього введення досліджуваних речовин. Показники крові (кількість еритроцитів, концентрація гемоглобіну в крові, гематокрит, середній об’єм еритроцита — МСV, середній вміст гемоглобіну
в еритроциті — МСН, середня концентрація гемоглобіну в еритроциті — МСНС, кількість
лейкоцитів і тромбоцитів) визначали загальноприйнятими методами. Диференційний аналіз
лейкограм здійснювали на мазках крові, забарвлених за Паппенгеймом, підраховуючи 200
лейкоцитів (базофільні, еозинофільні і нейтрофільні гранулоцити, лімфоцити, моноцити).
Статистичну обробку результатів виконували за допомогою програми SPSS 16,0 для
Windows. За результатами тесту Шапіро—Уілка встановлено, що показники крові щурів
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мають аномальний розподіл в одній з груп порівняння, тому для оцінки різниці між їх значеннями використовували критерій Крускала—Уолліса для множинних порівнянь з подальшим застосуванням непараметричного критерію Манна—Уітні. Обчислювали медіану, 25-й
і 75-й процентилі, найбільше і найменше значення в групах. Порівнювали показники груп з
контролем (три попарних порівняння) і між експериментальними групами. Різницю вважали вірогідною при р < 0,01.
Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що введення тваринам хлориду кобальту спричиняє істотні зміни в морфофункціональному стані еритроцитів: збільшуються концентрація гемоглобіну в крові (р = 0,001), кількість еритроцитів (р = 0,001),
гематокрит (р < 0,001), середній вміст гемоглобіну в еритроцитах (МСН, р = 0,004), об’єм
еритроцитів (MCV, р = 0,003) і кількість ретикулоцитів (р = 0,017, табл. 1), що свідчить
про стимуляцію еритропоезу і узгоджується з даними літератури [12, 15].
Застосування МІ-1 у дозі 5 мг/кг спричиняє модулюючий вплив на еритропоез: збільшується концентрація гемоглобіну (р = 0,020), кількість еритроцитів (р = 0,036), гематокрит (р = 0,018) у крові, без змін MCV, MCH, MCHC, що узгоджується із результатами дослідження впливу МІ-1 у 5-кратній від ефективної протипухлинної дозі (13,5 мг/кг). Такі
зміни можуть бути обумовлені як прямою активацією еритропоезу, так і зменшенням тривалості життя еритроцитів, внаслідок чого відбувається активація еритропоезу для покриття їх дефіциту. Стимуляція еритропоезу і синтезу гемоглобіну в еритроцитах хлоридом кобальту переважає такі зміни, що відбуваються під дією МІ-1, про що свідчить більш істотне
зростання концентрації гемоглобіну в крові (р = 0,003) та його середнього вмісту в еритроциті (р = 0,012), збільшення гематокриту (р = 0,019) і MCV (р = 0,015) (див. табл. 1).
У разі спільної дії МІ-1 і СоCl2 стимуляція еритропоезу посилюється, про що свідчить
зростання концентрації гемоглобіну, еритроцитів і гематокриту та ретикулоцитів у крові
Таблиця 1. Показники морфофункціонального стану еритроцитів крові щурів
за умов впливу похідного малеіміду МІ-1, хлориду кобальту СоCl2 та їх спільної дії
Показник

Еритроцити, ·1012/л
Гемоглобін, г/л
Гематокрит, %
МСН, пг
МСНС, г/л
МСV, фл
Ретикулоцити, ·1012/л

Група
контрольна

МІ-1, 5 мг/кг

СоCl2, 15 мг/кг

МІ-1+ СоCl2

6,81
(6,56; 6,87)
124,00
(123,47; 129,52)
44,93
(44,20; 45,71)
18,79
(18,13; 19,75)
312,14
(308,96; 323,31)
67,25
(66,16; 68,24)
2,20
(1,50; 3,15)

6,98
(6,86; 7,11)
134,00
(130,45; 134,84)
47,83
(47,06; 48,57)
18,85
(18,69; 19,48)
314,37
(310,50; 325,16)
68,60
(66,31; 69,59)
2,00
(2,00; 3,35)

7,16*
(7,01; 7,40)
147,21*#
(137,23; 149,60)
49,30*#
(48,53; 54,29)
20,22*
(19,92; 21,09)
322,89
(318,13; 323,68)
70,63*
(69,23; 73,33)
2,75
(2,63; 2,88)

7,48*#
(7,36; 7,65)
143,82*#
(140,82; 157,48)
51,45*#
(51,07; 55,07)
19,48
(18,57; 20,33)
313,51
(310,20; 316,97)
70,17*
(67,82; 72,37)
3,20
(2,10; 4,50)

* р < 0,01 порівняно з контрольною групою. # р < 0,01 порівняно з групою МІ-1.
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порівняно з контрольною групою (р = 0,001; р < 0,001; р < 0,001; р = 0,019 відповідно), з
впливом одного МІ-1 (р = 0,007; р = 0,007; р = 0,001 відповідно) і кількості еритроцитів порівняно з хлоридом кобальту (р = 0,030; див. табл. 1).
Підвищення концентрації гемоглобіну і кількості еритроцитів після введення хлориду
кобальту може бути пов’язане з вищим рівнем утворення еритропоетину. Дане твердження
ґрунтується на результатах досліджень, в яких показано істотне збільшення експресії гена
еритропоетину під дією хлориду кобальту [12]. Еритропоетин — це гормон, який посилює
утворення еритроцитів у кістковому мозку [14]. Показано, що хлорид кобальту підвищує
інтенсивність синтезу гемоглобіну в ретикулоцитах [12].
Активуючий вплив сполук кобальту на кровотворення, а саме еритропоез, використовують для лікування анемій [14], а також для підвищення рівня результатів спортсменів [12].
Стимулюючий вплив на еритропоез також здійснюють і комплексні сполуки, до складу
яких входить кобальт. Разом з тим сполуки кобальту в підвищених дозах чинять токсичний
вплив на клітини різних тканин, у тому числі і на клітини крові [13, 15]. Вони вступають у
хімічні реакції, в результаті яких утворюються активні форми кисню, які змінюють струкТаблиця 2. Загальний вміст і склад лейкоцитів (медіана, 25-й і 75-й процентилі)
у нормі, за умов впливу СоCl2, похідного малеіміду та їх сумісної дії
Група
Показник

Лейкоцити
Паличкоядерні
нейтрофильні
гранулоцити
Сегментоядерні
нейтрофільні
гранулоцити
Лімфоцити

Моноцити

Еозинофільні
гранулоцити

Од. вимір.
контрольна

МІ-1, 5 мг/кг

СоCl2,15 мг/кг

МІ-1+ СоCl2,

·109/л

19,00
(13,55; 23,75)

12,50
(8,60; 12,90)

19,40
(10,80; 25,30)

12,45
(9,08; 16,03)

%

2,00
(1,25; 2,75)

1,50
(1,00; 2,00)

0,50
(0,50; 1,50)

1,00
(0,38; 1,00)

·109/л

0,38
(0,21; 0,44)

0,16
(0,13; 0,17)

0,11
(0,04; 0,38)

0,09
(0,06; 0,15)

%

18,50
(16,75; 22,50)

19,00
(17,50; 23,00)

12,50
(10,00; 13,50)

19,50
(17,00; 22,00)

·109/л

3,25
(2,49; 4,43)

2,63
(1,63; 2,91)

2,18
(1,08; 3,79)

2,10
(1,86; 2,91)

%

71,50
(69,50; 74,75)

72,50
(68,50; 73,00)

77,00
(76,00; 79,00)

72,50
(71,38; 76,88)

·109/л

12,84
(10,01; 17,95)

8,56
(6,11; 9,35)

13,29
(9,02; 18,82)

8,98
(6,45; 12,72)

%

7,00
(5,00; 8,00)

6,00
(4,00; 6,50)

7,50
(5,00; 10,00)

4,50
(3,75; 5,63)

·109/л

1,29
(0,71; 1,57)

0,56
(0,34; 1,02)

1,27
(0,83; 2,12)

0,46* &
(0,41; 0,56)

%

0,50
(0,50; 1,25)

1,00
(0,50; 1,50)

0,50
(0,50; 1,50)

0,75
(0,38; 1,00)

·109/л

0,10
(0,06; 0,31)

0,09
(0,06; 0,22)

0,11
(0,05; 0,38)

0,09
(0,04; 0,17)

* р < 0,01 порівняно з контрольною групою. & р < 0,01 порівняно з групою СоCl2.
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туру білків і підвищують пероксидне окиснення
ліпідів мембран, що призводить до крихкості
мембран еритроцитів і, як наслідок, до гемолізу
останніх.
Кількість тромбоцитів (рисунок) і лейкоцитів під впливом СоCl2 не змінюється (табл. 2).
Аналіз розподілу лейкоцитів свідчить про зменшення вмісту еозинофільних (р = 0,050) і нейтрофільних (р = 0,048) гранулоцитів порівняно
з контролем. Кількість лімфоцитів за цих умов
істотно не змінюється (р = 0,057).
Похідне малеіміду МІ-1 не впливає на кількість тромбоцитів у крові (див. рисунок), але призводить до зменшення вмісту лейкоцитів (р = 0,017,
див. табл. 2) за рахунок зменшення вмісту нейВміст тромбоцитів у крові щурів за умов вплитрофільних гранулоцитів (р = 0,044), моноцитів ву МІ-1 у дозі 5 мг/кг, СоCl у дозі 0,15 мг/кг
2
(р = 0,025) і лімфоцитів (р = 0,048) порівняно з та їх сумісної дії
контролем. Такі зміни можуть бути обумовлені
пригніченням проліферації і диференціювання гемопоетичних клітин, оскільки лейкопенія,
нейтропенія і моноцитопенія реєструвалась нами після місячного введення МІ-1 2,7 мг/кг,
але ці зміни компенсувалися після хронічного застосування МІ-1 [7]. Крім того, зменшення
кількості лейкоцитів у крові пов’язане з активним виходом їх до різних тканин внаслідок
розвитку запалення, що показано в дослідженнях [8, 9], та відновлення тканин, до якого
залучені моноцити.
Сумісний вплив МІ-1 і СоCl2 призводить до зменшення вмісту лейкоцитів (р = 0,026;
див. табл. 2) за рахунок зменшення вмісту моноцитів (р = 0,003) порівняно з контролем.
Кількість нейтрофільних гранулоцитів (р = 0,069) і лімфоцитів (р = 0,069) істотно не змінюється. Порівняно з впливом одного СоCl2 зменшується вміст моноцитів (р = 0,008; див.
табл. 2), що підтверджує більш інтенсивний їх вихід до осередків запалення та участь у відновленні тканин. При цьому вміст лімфоцитів істотно не змінюється (р = 0,068).
Дослідження впливу сполук кобальту на лейкоцити крові виявило генотоксичний ефект,
що підтверджується збільшенням кількості клітин з мікроядрами та фрагментами ДНК у
цих клітинах [15]. Ці іони також знижують функціональну активність нейтрофілів, що підтверджується пригніченням екзоцитозу і респіраторного вибуху. Показане зменшення відсотка нейтрофільних гранулоцитів, ймовірно, є наслідком токсичного впливу іонів кобальту. Іони кобальту чинять цитотоксичний вплив на Т-лімфоцити.
Таким чином, сумісний вплив похідного малеіміду МІ-1 і хлориду кобальту зумовлює
посилення активації еритропоезу, про що свідчить зростання концентрації гемоглобіну,
кількості еритроцитів і ретикулоцитів та гематокриту в крові порівняно з контрольною групою та впливом одного МІ-1. За цих умов виявлено збільшення кількості еритроцитів у
крові порівняно з ефектами хлориду кобальту.
Отже, результати дослідження впливу похідного малеіміду МІ-1 на тлі активації
еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту, свідчать про стимуляцію сполукою ериISSN 1025-6415. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2018. № 6
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тропоезу і про низьку її гематотоксичність. Це вказує на її перевагу як протипухлинного
чинника, порівняно з традиційними протипухлинними засобами, які пригнічують еритропоез і мієлопоез.
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРОИЗВОДНОГО
МАЛЕИМИДА ПРИ АКТИВАЦИИ ЭРИТРОПОЭЗА,
ИНДУЦИРОВАННОГО ХЛОРИДОМ КОБАЛЬТА
Исследовано влияние производного малеимида МI-1 (1-(4-Cl-бензил)-3-Cl-4-(CF3-фениламино)-1Нпиррол-2,5-дион) с противоопухолевой активностью на морфофункциональное состояние клеток крови
при активации эритропоэза, индуцированного СоCl2. Показано, что МI-1 в дозе 5 мг/кг (1/100 ЛД50) активирует эритропоэз, что подтверждается увеличением количества эритроцитов, повышением гематокрита и концентрации гемоглобина в крови. При совместном действии МI-1 и СоCl2 стимуляция эритропоэза
усиливается. МI-1 не влияет на количество тромбоцитов в крови, но незначительно уменьшает количество
лейкоцитов за счет нейтрофильных гранулоцитов, моноцитов и лимфоцитов, что свидетельствует об угнетении лейкопоэза. Таким образом, стимулирующее влияние МI-1 на эритропоэз и низкая гематотоксичность данного соединения свидетельствует о его преимуществе в сравнении с традиционными противоопухолевыми средствами.
Ключевые слова: производное малеимида, ингибитор протеинкиназ, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.
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HEMATOLOGICAL EFFECTS OF THE MALEIMIDE
DERIVATIVE DURING THE ACTIVATION
OF ERYTHROPOIESIS INDUCED BY COBALT CHLORIDE
The effect of the protein kinase inhibitor maleimide derivative (MI-1, 1-(4-Cl-benzyl)-3-Cl-4-(CF3-phenylamino)-1Hpyrrole-2,5-dione) with antitumor activity on the condition of blood cells during the activation of
erythropoiesis induced by cobalt chloride has been studied. It is shown that MI-1 in a dose of 5 mg/kg (1/100
LD50) activates erythropoiesis, which is confirmed by an increase in the number of red blood cells, hematocrit,
and the hemoglobin concentration in blood. With the combined action of MI-1 and CoCl2, the erythropoiesis
stimulation is enhanced. MI-1 does not change the number of platelets in blood, but it slightly reduces the number
of leukocytes due to neutrophilic granulocytes, monocytes, and lymphocytes, which testifies to the suppression
of leukopoiesis. Thus, the stimulating effect of MI-1 on erythropoiesis and the low hematotoxicity of this compound indicate its superiority in comparison with traditional antitumor agents.
Keywords: maleimide derivative, protein kinases inhibitor, red blood cells, leukocytes, platelets.
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Молекулярне профілювання
пухлин передміхурової залози
Представлено членом-кореспондентом НАН України А.В. Риндич
Встановлено рівень відносної експресії 56 генів у аденокарциномах передміхурової залози (Т), парних
умовних нормах (N) та аденомах (А). Знайдено 30 генів, що мають диференційну експресію у Т в порівнянні з А. Серед них гени, що пов’язані з раком передміхурової залози та простат-специфічні — AR, KRT18,
MMP9, PTEN, TMPRSS2:ERG, VIM, ESR1, GCR, PDL1, PRLR, SRD5A2, VDR, три гени довгих некодуючих
РНК — PCA3, SCHLAP1, HOTAIR, ряд генів, що характеризують стан мікрооточення пухлин (фібробласти, лімфоцити, макрофаги) — THY1, CXCL12, CXCL14, CTGF, HIF1A, FAP, IFNB1, CTLA4, IL1RL1, IL1R1,
CD163, CCR4, CCL17, CCL22, NOS2A. 29 генів з 56 досліджених мають значущі кореляції відносної експресії
у Т з клінічними та патологічними характеристиками пухлин (ступінь Глісона, стадія, рівень простатспецифічних антигенів, вік). Отримані результати є основою для розробки набору молекулярного профілювання пухлин передміхурової залози.
Ключові слова: відносна експресія генів, пухлини передміхурової залози, молекулярні характеристики
пухлини, мікрооточення пухлини.

В останні роки все більше досліджень спрямовано на виявлення особливостей та характеристик пухлин передміхурової залози (ПЗ) як на генетичному, епігенетичному, так і транскриптомному рівнях з використанням сучасних технологій мікрочипів та сиквенування
нового покоління [1, 2]. Впровадження цих методів у клінічну практику та діагностику проблематичне через високу вартість приладів та реактивів. Крім того, це пов’язано зі складнощами обробки результатів як величезних масивів даних. Водночас за допомогою методу
ПЛР у реальному часі можна швидко і набагато дешевше вирішити це завдання, що дасть
можливість надалі розробити тест-системи для профілювання пухлин. Це допоможе у розкритті як механізмів та особливостей канцерогенезу пухлин ПЗ, так і в розумінні перебігу
захворювання, уточненні прогнозу та підборі ефективного лікування.
Згідно із сучасним уявленням [3, 4], пухлинний процес має певні характеристики,
які обумовлені не тільки особливостями пухлинних клітин, а й рядом характеристик організму, що відображається на складі мікрооточення пухлин, стані імунної системи та строми
органів. Тому для встановлення характеристик конкретної пухлини необхідно враховувати і ці показники.
© Г.В. Геращенко, А.В. Риндич, В.І. Кашуба, 2018
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Таблиця 1. Відмінності ВЕ генів/транскриптів
між групами аденокарцином (Т), УНТ (N) та аденом (А) ПЗ

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

114

Ген / транскрипт

AR (1 isof)
CASP3
CDH1
CDH2
FN1
KRT18
MKI67
MMP2
MMP9
NKX3-1
OCLN
PSA
PTEN
TMPRSS2:ERG
VIM
XIAP
PCA3#
HOTAIR#
SCHLAP1#
ESR1
ESR2
GCR
INSR A
INSR B
IGF1R
IGF1R tr
MSMB
PDL1
PRLR
PRL
SRD5A1
SRD5A2
VDR
THY1
ACTA2
CXCL12
CXCL14
CTGF
HIF1A
S100A4
FAP
IFNB1
CIAS
CTLA4
KLRK
IRF1

Маркер
епітеліальних
клітин

Маркер
раку ПЗ

Маркер
фібробластів,
клітин імунної
системи,
запалення

Різниця ВЕ
між парами
T/N,
p < 0,05*

Різниця ВЕ
між групами
T/A,
p < 0,05**

Різниця ВЕ
між групами
T/N,
p < 0,05**

p = 0,021

*
*
*

*

*
*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
p < 0,001
p = 0,017
p = 0,011
p = 0,014

p = 0,001
p = 0,001

p = 0,003
p = 0,009

p = 0,015
p = 0,010
p = 0,007

p = 0,018

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

p = 0,007
*

p = 0,010

p = 0,001
p < 0,001
p = 0,013
p < 0,001

p = 0,047

p = 0,030
p = 0,037

p = 0,043 &
p = 0,004

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

p = 0,016 &

p < 0,001
p = 0,050
p = 0,011
p = 0,002
p = 0,005
p = 0,021

p < 0,001
p < 0,001
p < 0,001
p = 0,008 &
p = 0,015
p = 0,008 &

p = 0,025

p = 0,001 &

p = 0,016
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Продовження табл. 1

№

Ген / транскрипт

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Маркер
епітеліальних
клітин

Маркер
раку ПЗ

Маркер
фібробластів,
клітин імунної
системи,
запалення

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

IL1RL1
IL1R1
IL2RA
HLA G
CD68
CD163
CCR4
CCL17
CCL22
NOS2A

Різниця ВЕ
між парами
T/N,
p < 0,05*

Різниця ВЕ
між групами
T/A,
p < 0,05**

p = 0,049

p = 0,051
p = 0,004

p = 0,013

p = 0,005 &
p = 0,002
p = 0,015
p = 0,038 &
p = 0,05 &

Різниця ВЕ
між групами
T/N,
p < 0,05**

p = 0,049 &

p = 0,007 &

П ри м і тк а . 1—19 — гени, що пов’язані з раком ПЗ та ЕМП; 20—33 — простат-специфічні гени; 34—42 — гени,
пов’язані з експресією фібробластів та пухлино-асоційованих фібробластів; 43—50 — гени, пов’язані із запаленням, лімфоцитами; 51—56 — гени, пов’язані з макрофагами та пухлино-асоційованими макрофагами.
* Парний тест Вілкоксона з FDR = 0,2.
** Данна—Бонферроні тест для множинних порівнянь, FDR = 0,2.
& Наявність достовірної різниці між групами при врахуванні стадій захворювання.
# Довгі некодуючі РНК.
Таблиця 2. Значущі кореляції за Спірменом (rs) між ВЕ досліджуваних генів
у аденокарциномах ПЗ та клініко-патологічними показниками
Ген

Ступінь
Глісона

Стадія

ПСА,
нг/мл

Вік

Ген

Ступінь
Глісона

Стадія

ПСА,
нг/мл

Вік

0,109

–0,381

–0,147

–0,154

HIF1A

–0,403

–0,538

–0,233

0,204

CDH1

–0,132

–0,385

–0,233

–0,001

S100A4

0,353

0,336

0,141

0,027

NKX3-1

–0,024

–0,353

–0,263

0,085

IFNB

0,401

0,654

0,221

–0,177

XIAP

0,003

–0,352

–0,046

0,154

CTLA4

–0,382

–0,148

–0,117

0,172

ESR2

–0,354

0,142

–0,271

–0,011

IRF1

–0,316

–0,303

–0,417

0,151

INSR A

–0,157

–0,478

–0,178

–0,058

IL1RL1

–0,057

0,033

–0,410

0,020

IGF1R

–0,146

–0,441

–0,319

–0,004

IL1R1

–0,272

–0,406

–0,321

–0,084

MSMB

–0,437

–0,114

–0,315

–0,180

IL2RA

–0,449

–0,155

–0,166

0,023

PDL1

–0,503

–0,301

–0,492

0,268

CD68

–0,217

–0,369

–0,097

0,136

PRLR

–0,009

–0,326

–0,254

–0,056

CD163

0,224

0,615

0,230

0,193

0,007

0,437

–0,168

–0,052

CCR4

–0,492

–0,436

–0,214

0,193

SRD5A2

–0,520

–0,395

–0,461

0,032

CCL17

0,437

0,435

0,324

0,092

VDR

–0,382

–0,444

–0,409

0,261

CCL22

–0,304

–0,398

–0,174

0,004

THY1

–0,056

0,012

0,225

0,328

NOS2A

–0,352

–0,407

–0,169

0,034

0,360

0,181

0,479

0,148

AR (1isof)

PRL

CXCL14

П р и м і тк а . p < 0,05 — курсив, p < 0,01 — напівжирний шрифт; при FDR = 0,25.
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Щоб вирішити завдання профілювання, треба розуміти складності в отриманні результатів та їх інтерпретації. Одна з них — велика дисперсія експресії генів у пухлинах ПЗ [1].
Це пояснюється, по-перше, гетерогенністю самих пухлин, по-друге, тим, що в склад пухлин
входять клітини різного походження: ракові клітини, нормальні епітеліальні клітини, фібробласти та пухлиноасоційовані фібробласти, ендотеліальні клітини, лімфоцити, макрофаги та пухлиноасоційовані макрофаги, еритроцити і багато інших, які мають власний рівень експресії генів. Тому пошук генів, що зможуть бути маркерами певних процесів та клітин — дуже складне завдання. Найчастіше це неможливо зробити за допомогою одного гена,
тоді як сигнатури (набори) здатні виконати цю роль.
Тому ми пропонуємо розширити спектр досліджуваних генів для характеристики пухлин ПЗ та використовувати для молекулярного профілювання не тільки гени, що характеризують злоякісні новоутворення, процес ептеліально-мезенхімального переходу (ЕМП)
та простат-специфічні гени, а й гени-маркери фібробластів та пухлиноасоційованих фібробластів, маркери лімфоцитів та запалення, маркери макрофагів та пухлиноасоційованих макрофагів. Усі гени відібрані нами за результатами попередніх досліджень, даними
літератури та біоінформатичного пошуку [5—8]. Визначення показників взаємодії пухлини з організмом та мікрооточення є особливо актуальним у світлі активного розвитку
сучасних методів імунотерапії.
Матеріали і методи. Збір зразків пухлин передміхурової залози ПЗ (Т), умовно нормальних тканин (УНТ) (N) (з протилежної пухлині частини залози) та доброякісних гіперплазій (аденом (А)) здійснювали після хірургічної резекції з миттєвим заморожуванням
у рідкому азоті в медичних закладах Києва як описано раніше [5, 9] з дотриманням усіх правил Гельсінської декларації та етичних комітетів медичних закладів. Дослідження проведено на 37 зразках аденокарцином ПЗ з різним ступенем Глісона та різними стадіями захворювання на 37 парних УНТ та 20 аденомах ПЗ. Злоякісні пухлини були охарактеризовані за міжнародною системою класифікації пухлин (TNM).
Виділення загальної РНК та синтез кДНК. З перетертих у рідкому азоті зразків тканин
виділяли загальну РНК за допомогою TRI-реагенту (SIGMA) згідно з протоколом виробника. Концентрацію зразків РНК аналізували на спектрофотометрі (NanoDrop Technologies Inc., США). Якість зразків встановлювали за співвідношенням 28S та 18S rRNA на агарозному гелі. З оброблених ДНКазоюI, вільною від РНКази, зразків загальної РНК синтезували кДНК за допомогою RevertAid H-Minus M-MuLV Reverse Transcriptase (Thermo
Fisher Scientific, США) згідно з протоколом виробника.
Кількісна ПЛР (кПЛР). Рівень відносної експресії (ВЕ) досліджених генів встановлено
як описано раніше [5] з використанням Maxima SYBR Green Master mix (Thermo Fisher
Scientific, США) на приладі Bio-Rad CFX96 Real-Time PCR Detection System (США).
Праймери були підібрані за допомогою бази даних https://primerdepot.nci.nih.gov/ та
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/. Чотири референсні гени (TBP, HPRT,
ALAS1 та TUBA1B) були використані для нормалізації розрахунків ВЕ для моделей 2–ΔCt
та 2–ΔΔCt як описано раніше [5, 9].
Статистичний аналіз з використанням непараметричних тестів та поправок на множинні порівняння за тестом Данна—Бонферроні для множинних порівнянь та FDR = 0,1 ÷ 0,25
виконували як описано в [5].
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Результати та обговорення. Профілювання пухлин ПЗ включає декілька етапів. Спочатку необхідно встановити рівень експресії досліджуваних генів і визначити, чи є різниця
ВЕ між групами злоякісних пухлин та доброякісних пухлин й УНТ. Встановити кореляції
між експресією генів і клініко-патологічними показниками (стадією захворювання, ступенем Глісона, концентрацією ПСА, віком тощо) в аденокарциномах ПЗ та кореляції між
експресією генів. Після цього слід відібрати гени, що мають значущі зміни в пухлинах та
кореляції з вказаними показниками. Нами встановлено рівень ВЕ 56 генів (табл. 1): гени
1—19 належать до маркерів пухлин ПЗ та ЕМП, гени 20—33 експресуються в ПЗ і мають
важливі функції в чутливості до стероїдних та пептидних гормонів, гени 34—56 є маркерами
стану строми ПЗ, імунної системи та мікрооточення пухлин.
Після проведення статистичного аналізу ВЕ як парних T/N зразків, так і груп (T, N, A)
виявлено статистично значущу різницю ВЕ для 33 генів з 56 між аденокарциномами (Т) та
аденомами (А), або УНТ. З них 14 генів мають достовірні відмінності ВЕ між Т та парними
N. 30 генів мають відмінності ВЕ між групами Т та A, 7 генів — між групами Т та N.
Наявність різниці у кількості генів більш ніж удвічі, що мають відмінності ВЕ між T/N
та T/А, підтверджує висунуте нами раніше припущення [5, 9, 10], що УНТ від пацієнтів
з раком ПЗ не є адекватним контролем. Це підтверджує наявність злитого транскрипту
TMPRSS2:ERG у N практично з такою ж частотою, як і в Т [9]. Це також підтверджує майже
однакова частота зниження експресії та рівень ВЕ PTEN у Т та N [5]. Водночас ці показники
мають статистично значущі відмінності в групі аденом ПЗ (А) у порівнянні як з Т, так і з N.
Гени, що не мають статистично значущих відмінностей між ВЕ у досліджених групах,
можуть бути корисними в проведенні кластеризації та розділенні пухлини ПЗ на групи з
унікальним профілем експресії [5]. Наприклад, для генів PSA та NKX3-1 не знайдено жодних відмінностей між групами і ці гени мають досить великий діапазон експресії в аденокарциномах, тобто є пухлини з високим та низьким рівнем ВЕ, які, вірогідно, можуть належати до різних молекулярних підтипів [1, 5].
Встановлення кореляції за Спірменом між експресією генів у аденокарциномах передміхурової залози (Т) та клініко-патологічними характеристиками показало наявність
значущих кореляцій у 29 з 56 досліджених генів (табл. 2). 16 з 29 генів, що мають кореляції, характеризують мікрооточення пухлин та стан імунної системи. Максимальна кількість
кореляцій (по три зі ступенем Глісона, стадією та рівнем ПСА) притаманна двом генам:
SRD5A2 та VDR. Причому обидва мають негативні кореляції із клініко-патологічними характеристиками, що свідчить про втрату експресії цих генів при прогресуванні пухлин ПЗ.
Найвищі значення r s ВЕ та стадії раку ПЗ встановлено для генів IFNB (r s = 0,654), CD163
(r s = 0,615) та HIF1A (r s = −0,538).
Ряд генів, у яких не виявлено значущих кореляцій з клініко-патологічними показниками, або не мають важливого значення в канцерогенезі ПЗ, або їх аберації відбуваються на
ранніх стадіях ракової трансформації клітин та визначають певний молекулярний тип пухлини, як наприклад: наявність злитого транскрипту TMPRSS2:ERG, втрата експресії PTEN
або NKX3-1 [9, 5, 1].
Отримані результати є основою для розробки набору молекулярного профілювання
пухлин ПЗ, який дасть змогу оцінити як стан пухлин ПЗ, так і мікрооточення та імунної
системи.
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ ПРОФИЛИРОВАНИЕ
ОПУХОЛЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Установлен уровень относительной экспрессии 56 генов в аденокарциномах простаты (Т), парных условных нормах (N) и аденомах (А). Найдено 30 генов, имеющих дифференциальную экспрессию в Т по
сравнению с А. Среди них гены, связанные с раком простаты и простат-специфические — AR, KRT18,
MMP9, PTEN, TMPRSS2: ERG, VIM, ESR1, GCR, PDL1, PRLR, SRD5A2, VDR, три гена длинных некодирующих РНК — PCA3, SCHLAP1, HOTAIR, ряд генов, характеризующих состояние микроокружения опухолей
(фибробласты, лимфоциты, макрофаги) — THY1, CXCL12, CXCL14, CTGF, HIF1A, FAP, IFNB1, CTLA4,
IL1RL1, IL1R1, CD163, CCR4, CCL17, CCL22, NOS2A. 29 генов из 56 исследованных имеют значимые корреляции относительной экспрессии в Т с клиническими и патологическими характеристиками опухолей
(степень Глисона, стадия, уровень ПСА, возраст). Полученные результаты являются основой для разработки набора молекулярного профилирования опухолей предстательной железы.
Ключевые слова: относительная экспрессия генов, опухоли простаты, молекулярные характеристики
опухоли, микроокружение опухоли.
G.V. Gerashchenko, A.V. Rynditch, V.I. Kashuba
Institute of Molecular Biology and Genetics of the NAS of Ukraine, Kiev
E-mail: g.v.gerashchenko@imbg.org.ua
MOLECULAR PROFILING OF PROSTATE TUMORS
We have detected the relative gene expression levels (RE) of 56 genes in prostate adenocarcinomas (T), paired
conventionally normal tissues (N), and adenomas (A). We have found 30 differential expressed genes in T compared with A. Among them, there were cancer-related and prostate specific genes (AR, KRT18, MMP9, PTEN,
TMPRSS2: ERG, VIM, ESR1, GCR, PDL1, PRLR, SRD5A2, VDR), 3 genes of lncRNA (PCA3, SCHLAP1,
HOTAIR), several genes characterizing the state of a tumor microenvironment (fibroblasts, lymphocytes,
macrophages) (THY1, CXCL12, CXCL14, CTGF, HIF1A, FAP, IFNB1, CTLA4, IL1RL1, IL1R1, CD163, CCR4,
CCL17, CCL22, NOS2A). It is found that 29 of 56 genes have significant RE correlations in T with clinical and
pathological characteristics (Gleason score, stage, PSA level, age). The obtained results are the basis for the prostate tumors molecular profiling.
Keywords: relative gene expression, prostate tumors, tumor molecular characteristics, tumor microenvironment.
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