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Об’єкт дослідження: функція частоти нуля в

десятковій системі числення.

Предмет дослідження: нерухомі точки

функції частоти нуля в десятковій системі

представлення дійсних чисел.

Мета дослідження: здійснити аналіз

тополого-метричних властивостей множини

нерухомих точок функції частоти нуля в

десятковій системі числення.
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ОТРИМАНІ 
РЕЗУЛЬТАТИ

Для реалізації поставленої мети необхідно виконати

наступні завдання:

1)дослідити властивості функції частоти нуля в

десятковій системі числення;

2)дослідити тополого-метричні властивості множини

раціональних нерухомих точок функції частоти нуля в

десятковій системі числення;

3)дослідити тополого-метричні властивості множини

ірраціональних нерухомих точок функції частоти нуля

в десятковій системі числення.

Для довільного 𝑠 ∈ 𝑁, 𝑠 ≥ 2 та числа 𝑥 відрізку [0; 1] існує послідовність чисел 𝛼𝑛

така, що для кожного натурального 𝑛: 𝛼𝑛 ∈ {0; 1;… ; 𝑠 − 1} та виконується рівність:

𝑥 = 

𝑛=1

+∞
𝛼𝑛
𝑠𝑛

,

яка називається 𝐬-овим представленням числа 𝑥 яке має відповідне зображення,

що має вигляд:

𝑥 = ∆𝛼1𝛼2…𝛼𝑛….

Практична цінність: робота має

теоретичний характер, є вкладом в

метричну теорію чисел, відповідні

результати можуть бути використані

при викладанні спеціальних

розділів теорії чисел,

математичного та фрактального

аналізу.

Нехай кількість цифр 𝑗 серед чисел 𝛼1, 𝛼2 , … , 𝛼𝑛 дорівнює 𝑁𝑛(𝑥; 𝑗). Якщо існує

границя

lim
𝑛→∞

𝑁𝑛(𝑥; 𝑗)

𝑛

то відповідну границю називають частотою цифри 𝑗 в 𝑠-овому розкладі числа 𝑥 та

позначають 𝜈𝑗(𝑥).

Під нерухомою точкою функції частоти цифри 𝑗 в

𝑠-овій системі числення ми розуміємо число 𝑥 таке,

що 𝜈𝑗 𝑥 = 𝑥.

Історія проблематики.

Дослідженню тополого-метричних та фрактальних

властивостей множини нерухомих точок в 𝑠 -овій

системі представлення при 𝑠 ≥ 3 присвячена

дисертаційна робота Котової О.М.

Вперше побудову континуальної, всюди щільної на

[0; 1] множини розв’язків рівняння 𝜈0 𝑥 = 𝑓(𝑥) в

двійковій системі числення для певного класу

неперервних функцій 𝑓(𝑥) здійснив Макарчук О.П.

доведено, що область визначення 𝐴 функції частоти нуля є континуальною, всюди щільною
на [0; 1] множиною повної міри Лебега та не є компактом, причому на множині 𝐴 функція
𝜈0 𝑥 є всюди розривною та немонотонною

доведено, що не існує нерухомих раціональних точок функції частоти нуля в десятковій системі

числення, однак послідовність значень ∆ 𝛾𝑛 = |𝜈0 𝛾𝑛 − 𝛾𝑛| для послідовності 𝛾𝑛 раціональних

чисел відрізку [0; 1] занумерованих за висотою є всюди щільною на відрізкі [0; 1]

побудовано конструкцію нерухомої точки, для якої існують частоти всіх цифр та показано, що

множина всіх нерухомих точок функції частоти нуля в десятковій системі числення є

континуальною, всюди щільною на [0; 1] множиною нульової міри Лебега

𝜈0 𝑥 = 𝑥


