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Анотацiя. Робота присвячена розвитку нового методу побудови метричної, ймо-

вiрнiсної та розмiрнiсної теорiй сiмейств зображень дiйсних чисел на основi дослi-

дження G-вiдображень (див. [3]). Показано застосування запропонованого методу

для розвитку метричної теорiї I-Q∞-розкладiв дiйсних чисел.

Ключовi слова: фрактали, DP-перетворення, G-iзоморфiзм систем числення,

Q∞-зображення, I-Q∞-зображення, довiрчi системи покриттiв, сингулярно непе-

рервнi ймовiрнiснi мiри.

Abstract. The paper is devoted to the development of a new method for the construc-

tion of metric, probabilistic and dimensional theories for families of representations of

real numbers via of spacial mappings, under which symbols of a given representation

are mapped into the same symbols of other representation from the same family, and

they preserve the Lebesgue measure and the Hausdorff-Besicovitch dimension (for such

mappings the set of points of discontinuity can be everywhere dense). These mappings

are said to be G-mappings (G-isomorphisms of representations)[3]. To investigate the

DP-properties of such mappings, we study the problem connected with the faithfulness

for the calculation the Hausdorff-Besicovitch dimension of fine covering systems which

do not coincide with the systems of cylinders - the family of sets which are unions of

neighboring cylinders of the same rank, that belongs to the common cylinder of the pre-

vious rank. We show application of the proposed method to the development of metric

theory of I-Q∞-representations of real numbers.
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1. Вступ

На сьогоднi iснує багато систем числення, кожна з яких має свою специфiку при
дослiдженнi певних математичних об’єктiв (див., наприклад, [1, 17, 8, 15, 16, 18, 21,
22, 24, 28, 29]). Особливо важливим для розвитку фрактального аналiзу та теорiї
сингулярних ймовiрнiсних мiр є розвиток та кристалiзацiя методiв обчислення роз-
мiрностi Хаусдорфа–Безиковича (та iнших фрактальних розмiрностей) множин та
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мiр, пов’язаних з певними системами числення; усвiдомлення аналогiй мiж метри-
чними, ймовiрнiсними та розмiрнiсними теорiями рiзних розкладiв та узагальнення
на основi цього усвiдомлення вiдповiдних методiв побудови цих теорiй. Важливими
напрямами розвитку методiв обчислення розмiрностi Хаусдорфа–Безиковича є роз-
виток теорiї перетворень, якi зберiгають розмiрнiсть Хаусдорфа–Безиковича (див.,
наприклад, [9, 10, 17, 27]) та дослiдження довiрчостi (недовiрчостi) систем цилiндрiв,
породжених рiзними системами числення, для обчислення розмiрностi Хаусдорфа–
Безиковича (див., наприклад, [3, 6, 17, 8, 3, 15, 16, 18, 3, 27])

Дана робота є продовженням роботи [3] та присвячена новому методу побудови ме-
тричної, ймовiрнiсної та розмiрнiсної теорiй для I-Q∞-зображення дiйсних чисел та
континуального сiмейства формально рiзних зображень дiйсних чисел з нескiнчен-
ним алфавiтом на основi дослiдження спецiальних вiдображень, якi символи будь-
якого зображення переводять в тi ж символи iншого зображення з дослiджуваного
сiмейства, i при цьому зберiгають мiру Лебега та розмiрнiсть Хаусдорфа–Безиковича
(хоча при цьому можуть бути розривними на всюди щiльних множинах). Такi вiд-
ображення називатимемо G-вiдображеннями (G-iзоморфiзмами систем числення) i
вважатимемо, системи числення, мiж якими iснує G-вiдображення, тотожними (з
точнiстю до G-iзоморфiзму). У роботi показується глибокий зв’язок мiж довiрчiстю
систем покриттiв, породжених рiзними системами числення, та DP-властивостями
вказаних вище вiдображень. З цiєю метою ми розвиваємо методи доведення довiр-
чостi систем покриттiв, породжених Q∞- i I-Q∞-зображенням.

Нагадаємо поняття I-Q∞-розкладу (зображення) дiйсних чисел, яке було введено в
розгляд в роботi [4]. Нехай I — довiльне дiйсне число з одиничного вiдрiзка, записане
у двiйковiй системi числення

I =
∞∑

k=1

βk(I)

2k
=: 0, β1(I)β2(I)...βk(I)..., βk(I) ∈ {0, 1}.

Для тих чисел з одиничного вiдрiзка, якi мають по два рiзнi двiйковi розклади,
зафiксуємо той, який має цифру 1 в перiодi.

Нехай Q∞ = (q0, q1, ..., qk, ...) — нескiнченний стохастичний вектор з додатними ко-
ординатами. При фiксованому дiйсному числi I ∈ [0, 1] (тобто при фiксованiй послi-
довностi {βk(I)}) та фiксованому стохастичному векторi Q∞ здiйснюється зчисленна
послiдовнiсть розбиттiв одиничного вiдрiзка за наступними правилами.

Крок 1. Розбиваємо одиничний вiдрiзок злiва направо, якщо β1(I) = 1 (спра-
ва налiво, якщо β1(I) = 0) на злiченну кiлькiсть вiдрiзкiв ∆I-Q∞

α1
, α1 ∈ {0, 1, 2, . . .},

довжини яких дорiвнюють
∣∣∆I-Q∞

α1

∣∣ = qα1 . Кожен з вiдрiзкiв ∆I-Q∞

α1
називається ци-

лiндром 1-го рангу I-Q∞-розкладу.
Крок k (k > 1). Кожен з цилiндрiв (k − 1)-рангу ∆I-Q∞

α1α2...αk−1
розбиваємо (злiва

направо, якщо βk(I) = 1; i справа налiво, якщо βk(I) = 0) на злiченну кiлькiсть
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вiдрiзкiв ∆I-Q∞

α1α2...αk
, довжини яких

∣∣∆I-Q∞

α1α2...αk

∣∣ = qα1 · qα2 · . . . · qαk
=

k∏

s=1

qαs (1)

вiдносяться як
∣∣∣∆I-Q∞

α1α2...αk−10

∣∣∣ : . . . :
∣∣∣∆I-Q∞

α1α2...αk−11

∣∣∣ : . . . :
∣∣∣∆I-Q∞

α1α2...αk−1m

∣∣∣ : . . . = q0 : . . . : q1 : . . . : qm : . . . .

Кожен з вiдрiзкiв ∆I-Q∞

α1α2...αk
називається цилiндром k-го рангу I-Q∞-розкладу.

Для довiльної послiдовностi iндексiв {αk}, αk ∈ {0, 1, 2 . . .}, iснує послiдовнiсть
вкладених цилiндрiв

∆I-Q∞

α1
⊃ ∆I-Q∞

α1α2
⊃ . . . ⊃ ∆I-Q∞

α1α2...αk
⊃ . . . ,

таких, що |∆I-Q∞

α1...αk
| → 0, k → ∞. Тому iснує єдина точка x, яка належить всiм цим

цилiндрам ∆I-Q∞

α1
, ∆I-Q∞

α1α2
, ..., ∆I-Q∞

α1α2...αk
, ... .

I навпаки, для кожної точки x ∈ (0, 1), яка не є межовою для жодного цилiндра
жодного рангу, iснує єдина (оскiльки кожна така точка належить рiвно одному ци-
лiндру n-го рангу) послiдовнiсть вкладених цилiндрiв ∆I-Q∞

α1(x) ⊃ ∆I-Q∞

α1(x)α2(x) ⊃ ... ⊃
∆I-Q∞

α1(x)α2(x)...αk(x) ⊃ ..., якi мiстять x, тобто

x =

∞⋂

k=1

∆I-Q∞

α1(x)α2(x)...αk(x) =: ∆I-Q∞

α1(x)α2(x)...αk(x)....

Останнiй вираз називатимемо I-Q∞-розкладом (зображенням) точки x.

Зауваження 1. При I = 1 отримуємо Q∞-розклад як частковий випадок I-Q∞-
розкладу.

У роботi [25] запропоновано наступний пiдхiд до дослiдження ймовiрнiсних мiр
з незалежними I-Q∞−-символами: для фiксованого стохастичного вектора Q∞ та
фiксованого дiйсного числа I ∈ [0, 1] пропонується ввести в розгляд вiдображення

ϕ
(
∆Q∞

α1(x)α2(x)...αk(x)...

)
= ∆I-Q∞

α1(x)α2(x)...αk(x)...,

i дослiдити умови, при виконаннi яких дане вiдображення зберiгає мiру Лебега та
розмiрнiсть Хаусдорфа–Безиковича на одиничному вiдрiзку. Зокрема, були отриманi
наступнi результати:

Лема 1 ([25]). При довiльному виборi стохастичного вектора Q∞ та дiйсного числа
I вiдображення ϕ зберiгає мiру Лебега на (0, 1).

Зауваження 2. Як наслiдок з цiєї леми ми отримуємо висновок про iзоморфнiсть
метричних теорiй Q∞-розкладiв та I-Q∞-розкладiв дiйсних чисел.

Теорема 1 ([25]). 1) Якщо I = 0 або I = 1, то ϕ(x) неперервна (i навiть лiнiйна)
на (0, 1);
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2) якщо I = 0, β1(I)β2(I)...βk−1(I)0(1), то ϕ(x) буде неперервною на всiх цилiндрах
(k + 1)-го рангу, i всi точки подiлу рангу m при m ≤ k є точками розриву;

3) якщо серед βk(I) є безлiч «0» та «1» ( тобто I є двiйково-iррацiональною
точкою), то ϕ(x) буде розривною в усiх I-Q∞-рацiональних точках.

Теорема 2 ([25]). Якщо виконується умова
qi

+∞∑
k=i+1

qk

≤ c, ∀i ∈ N, . (2)

то вiдображення ϕ зберiгає розмiрнiсть Хаусдорфа–Безиковича на одиничному вiд-
рiзку.

З метою дослiдження DP-властивостей введеного вище вiдображення ϕ, у цiй
же роботi дослiджувалось питання довiрчостi спецiальних сiмейств покриттiв, по-
в’язаних з вищезгаданими розкладами, для обчислення розмiрностi Хаусдорфа–
Безиковича. Зокрема, було запропоновано розглядати сiмейство покриттiв Φ̂(Q∞),

яке складається з цилiндрiв та множин, якi є об’єднаннями сумiжних цилiндрiв одно-
го рангу i належать до одного цилiндра попереднього рангу. Аналогiчне покриття
було означене для I-Q∞-зображення: через Φ̂(I-Q∞) будемо позначати сiмейство мно-
жин, якi є об’єднанням сумiжних цилiндрiв I-Q∞-розкладу одного рангу i належать
до спiльного цилiндра попереднього рангу. Була отримана наступна теорема.

Теорема 3 ([25]). Якщо системи Φ̂(Q∞) i Φ̂(I-Q∞) є довiрчими, то вiдображення
ϕ зберiгає розмiрнiсть Хаусдорфа–Безиковича на одиничному вiдрiзку.

Зауваження 3. З останньої теореми випливає, що для доведення того, що ϕ зав-
жди зберiгає розмiрнiсть Хаусдорфа–Безиковича, досить довести довiрчiсть сi-
мейств Φ̂(Q∞) та Φ̂(I-Q∞).

Проблема довiрчостi сiмейств множин, якi є об’єднанням сумiжних цилiндрiв
одного рангу i належать до спiльного цилiндра попереднього рангу дослiджувала-
ся М.В. Працьовитим, О.М. Барановським, Б. Гетьманом, Ю. Хворостiною та iн.
для розкладiв Люрота, поворотних розкладiв Люрота, розкладiв Остроградського-
Серпiнського-Пiрса, розкладiв Енгеля (див., наприклад, [2, 14]). Для всiх вказаних
вище розкладiв виконується наступна умова: iснує константа c ≥ 1 така, що

1

c
≤

|∆F
α1(x)α2(x)...αk(x)m|

|∆F
α1(x)α2(x)...αk(x)(m+1)|

≤ c, ∀x, ∀k ∈ N, ∀m ∈ A. (3)

Очевидно, що для довiльного узагальненого F-розкладу дiйсних чисел над алфа-
вiтом A (скiнченним чи нескiнченним) при виконаннi умови (3), вiдповiдне сiмейство
Φ̂(F ) є довiрчим (бiльше того, сiмейство Φ̂(F ) є порiвнянним, тобто iснує константа
K0 така, що Hα(E) ≤ Hα(E, Φ̂(F )) ≤ K0H

α(E), ∀E).
Зауважимо, що навiть для звичайного Q∞-розкладу умова (3), взагалi кажучи, не

виконується. На початку 2014 року у роботi I. Гарко, яка стала призером конкурсу
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студентських наукових робiт iменi А.В.Скорохода з теорiї ймовiрностей у 2014 роцi,
було доведено довiрчiсть сiмейств Φ̂(Q∞) та Φ̂(I-Q∞) при виконаннi умови (2), яка
узагальнює вказанi вище результати для розкладу Люрота та його знакопочережної
модифiкацiї.

У роботi [3] була доведена наступна теорема, яка встановлює довiрчiсть сiмейства
Φ̂(Q∞) при довiльному виборi стохастичного вектора Q∞, а метод, який викори-
стовується при її доведення, також дозволяє отримувати загальнi достатнi умови
довiрчостi сiмейств Φ(Q∞) цилiндрiв Q∞-розкладу.

Теорема 4 ([3]). Нехай Φ̂(Q∞) — сiмейство, яке складається з цилiндрiв Q∞-
розкладу та множин, якi є об’єднаннями сумiжних цилiндрiв одного рангу i на-
лежать до одного цилiндра попереднього рангу.

Тодi сiмейство Φ̂(Q∞) є довiрчим для обчислення розмiрностi Хаусдорфа–Безиковича
на одиничному вiдрiзку при довiльному виборi стохастичного вектора Q∞.

У цiй роботi, яка є продовженням статтi [3], буде доведено узагальнення теореми 4
i показано, що при довiльному виборi дiйсного числа I ∈ [0, 1] та довiльному виборi
стохастичного вектора Q∞ вiдповiдне сiмейство Φ̂(I-Q∞) є довiрчим для обчислення
розмiрностi Хаусдорфа–Безиковича, i тим самим буде доведено, що вiдображення
ϕ зберiгає розмiрнiсть Хаусдорфа–Безиковича на одиничному вiдрiзку. Крiм того в
роботi буде розвинута загальна метрична теорiя I-Q∞-зображень дiйсних чисел.

2. G-iзоморфiзм мiж метричними, розмiрнiсними та ймовiрнiсними

теорiями Q∞-розкладiв та I-Q∞-розкладiв

Наступна теорема встановлює довiрчiсть сiмейства Φ̂(I-Q∞) при довiльному виборi
дiйсного числа I ∈ [0, 1] та стохастичного вектора Q∞.

Теорема 5. Нехай Φ̂(I-Q∞) — сiмейство, яке складається з цилiндрiв I-Q∞-
розкладу та множин, якi є об’єднаннями сумiжних цилiндрiв одного рангу i на-
лежать до одного цилiндра попереднього рангу. Нехай B — множина точок одини-
чного вiдрiзка, якi мають I-Q∞-зображення.

Тодi сiмейство Φ̂(I-Q∞) є довiрчим для обчислення розмiрностi Хаусдорфа–
Безиковича на множинi B при довiльному виборi стохастичного вектора Q∞.

Доведення. Для обчислення розмiрностi Хаусдорфа–Безиковича довiльних пiдмно-
жин з одиничного вiдрiзка досить розглядати покриття iнтервалами (aj , bj), де aj та
bj належать деякiй всюди щiльнiй множинi A (при цьому вiдповiдна мiра Хаусдор-
фа збiгається з класичною мiрою Хаусдорфа). Виберемо в якостi A множину всiх
I-Q∞-iррацiональних точок, тобто точок, якi не є межовими для жодного цилiндра
жодного рангу I-Q∞-зображення.

Нехай E — довiльна пiдмножина з B. Зафiксуємо ε > 0 та α > 0. Нехай {Ej} —
довiльне ε-покриття множини E, Ej = (aj, bj), aj ∈ A, bj ∈ A, |Ej | ≤ ε.
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Для спрощення записiв надалi будемо використовувати позначення ∆α1α2...αn для
позначення цилiндра I-Q∞-розкладу замiсть ∆I-Q∞

α1α2...αn
.

Для множини Ej iснує єдиний цилiндр ∆α1α2...αnj
, який повнiстю мiстить Ej , але

будь-який цилiндр бiльшого рангу не мiстить Ej. У тому випадку, коли aj та bj на-
лежать двом рiзним цилiндрам першого рангу, в якостi цилiндра ∆α1α2...αnj

виберемо
(0, 1), вважаючи його цилiндром нульового рангу.

Нехай I = 0, β1(I)β2(I) . . . βk(I) . . . . Розiб’ємо цилiндр ∆α1α2...αnj
на цилiндри (nj +

1)-го рангу. Не порушуючи загальностi, вважатимемо βnj+1(I) = 0, тобто на (nj +1)-
му кроцi розбиття кожного з цилiндрiв nj-го рангу здiйснюватиметься справа налiво.

НехайM0 — об’єднання цилiндрiв (nj+1)-го рангу, якi повнiстю мiстяться в (aj , bj).
Якщо cj := sup ∆α1(aj )α2(aj )...αnj+1(aj ) спiвпадає з dj := inf ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+1(bj ), то M0 =

∅. Якщо M0 6= ∅, то M0 ∈ Φ̂(I-Q∞) i |M0| ≤ |Ej|.
Розiб’ємо цилiндри ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+1(aj) та ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+1(bj ) на цилiндри (nj +2)-

го рангу.
I. Нехай βnj+2(I) = 0, тобто на (nj + 2)-му кроцi розбиття кожного з цилiндрiв

(nj + 1)-го рангу здiйснюватиметься справа налiво.
Якщо ∆α1(aj )α2(aj )...αnj+1(aj )0 ⊂ (aj , cj) , то (aj, cj) можна покрити одним цилiндром

(nj + 1)-го рангу ∆α1(aj )α2(aj )...αnj+1(aj ), довжина якого не перевищує 1
q0
|Ej|.

Якщо ∆α1(aj)α2(aj )...αnj+1(aj )0 6⊂ (aj , cj), то (aj, cj) можна покрити одним цилiндром
(nj + 2)-го рангу ∆α1(aj )α2(aj )...αnj+1(aj )αnj+2(aj ). При цьому αnj+2(aj) = 0.

Нехай M1 — об’єднання цилiндрiв (nj+2)-го рангу, якi повнiстю мiстяться в (dj, bj),

тобто M1 :=
∞⋃
i=1

∆α1(bj )α2(bj)...αnj+1(bj)(αnj+2(bj)+i).

Тодi (dj, bj) можна покрити за допомогою множини M1 та цилiндра (nj + 2)-го
рангу ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+1(bj)αnj+2(bj).

Отже, Ej можна покрити чотирма множинами: M0; M1;
цилiндром ∆α1(aj)α2(aj )...αnj+1(aj), якщо ∆α1(aj )α2(aj )...αnj+1(aj )0 ⊂ (aj , cj)

або ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+1(aj)αnj+2(aj ), якщо ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+1(aj)0 6⊂ (aj , cj);
та цилiндром ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+1(bj)αnj+2(bj).

II. Нехай βnj+2(I) = 1, тобто на (nj + 2)-му кроцi розбиття кожного з цилiндрiв
(nj + 1)-го рангу здiйснюватиметься злiва направо.

Якщо ∆α1(bj )α2(bj)...αnj+1(bj)0 ⊂ (dj, bj) , то (dj , bj) можна покрити одним цилiндром

(nj + 1)-го рангу ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+1(bj), довжина якого не перевищує 1
q0
|Ej|.

Якщо ∆α1(bj)α2(bj )...αnj+1(bj)0 6⊂ (dj, bj), то (dj, bj) можна покрити одним цилiндром
(nj + 2)-го рангу ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+1(bj)αnj+2(bj). При цьому αnj+2(bj) = 0.

НехайM1 — об’єднання цилiндрiв (nj+2)-го рангу, якi повнiстю мiстяться в (aj, cj),

тобто M1 :=
∞⋃
i=1

∆α1(aj )α2(aj )...αnj+1(aj )(αnj+2(aj)+i).

Тодi (aj, cj) можна покрити за допомогою множини M1 та цилiндра (nj + 2)-го
рангу ∆α1(aj)α2(aj )...αnj+1(aj)αnj+2(aj).
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Отже, Ej можна покрити чотирма множинами: M0; M1;
цилiндром ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+1(bj), якщо ∆α1(bj )α2(bj)...αnj+1(bj)0 ⊂ (dj, bj)

або ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+1(bj)αnj+2(bj), якщо ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+1(bj)0 6⊂ (dj, bj);
та цилiндром ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+1(aj)αnj+2(aj ).

Якщо βnj+2(I) = 0, то розiб’ємо цилiндри ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+1(aj)αnj+2(aj) (у випадку,
коли ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+1(aj)0 6⊂ (aj , cj)) та ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+1(bj)αnj+2(bj) на цилiндри (nj +

3)-го рангу.
Якщо βnj+2(I) = 1, то розiб’ємо цилiндри ∆α1(bj )α2(bj)...αnj+1(bj)αnj+2(bj) (у випадку,

коли ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+1(bj)0 6⊂ (dj, bj)) та ∆α1(aj )α2(aj )...αnj+1(aj )αnj+2(aj ) на цилiндри (nj +

3)-го рангу.
Можливi наступнi випадки.
I.1. βnj+2(I) = 0 i βnj+3(I) = 0.
Якщо ∆α1(aj )α2(aj )...αnj+2(aj )0 ⊂ (aj , cj) , то (aj, cj) можна покрити одним цилiндром

(nj + 2)-го рангу ∆α1(aj )α2(aj )...αnj+2(aj ), довжина якого не перевищує 1
q0
|Ej|.

Якщо ∆α1(aj)α2(aj )...αnj+2(aj )0 6⊂ (aj , cj), то (aj, cj) можна покрити одним цилiндром
(nj + 3)-го рангу ∆α1(aj )α2(aj )...αnj+2(aj )αnj+3(aj ). При цьому αnj+2(aj) = αnj+3(aj) = 0.

Нехай M2 — об’єднання цилiндрiв (nj + 3)-го рангу, якi повнiстю мiстяться в

(dj, bj) ∩ ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj), тобто M2 :=
∞⋃
i=1

∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj)(αnj+3(bj )+i).

Тодi (dj, bj) можна покрити за допомогою множин M1, M2 та цилiндра (nj + 3)-го
рангу ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj)αnj+3(bj).

Отже, у випадку I.1 Ej можна покрити п’ятьма множинами: M0; M1; M2;
цилiндром ∆α1(aj)α2(aj )...αnj+2(aj), якщо ∆α1(aj )α2(aj )...αnj+2(aj )0 ⊂ (aj , cj)

або ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+2(aj)αnj+3(aj ), якщо ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+2(aj)0 6⊂ (aj , cj);
та цилiндром ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj)αnj+3(bj).

I.2. βnj+2(I) = 0 i βnj+3(I) = 1.
Якщо ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj )0 ⊂ (dj , bj) \M1 , то (dj, bj) \M1 можна покрити одним

цилiндром (nj + 2)-го рангу ∆α1(bj)α2(bj )...αnj+2(bj), довжина якого не перевищує 1
q0
|Ej |.

Якщо ∆α1(bj )α2(bj)...αnj+1(bj)0 6⊂ (dj, bj) \ M1, то (dj, bj) \ M1 можна покрити одним
цилiндром (nj + 3)-го рангу ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj)αnj+3(bj). При цьому αnj+3(bj) = 0

Нехай M2 — об’єднання цилiндрiв (nj + 3)-го рангу, якi повнiстю мiстяться в

(aj , cj) ∩ ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+2(aj), тобто M2 :=
∞⋃
i=1

∆α1(aj)α2(aj )...αnj+2(aj)(αnj+3(aj )+i).

Тодi (aj, cj) можна покрити за допомогою множини M2 та цилiндра (nj + 3)-го
рангу ∆α1(aj)α2(aj )...αnj+2(aj)αnj+3(aj).

Отже, у випадку I.2 Ej можна покрити п’ятьма множинами: M0; M1; M2;
цилiндром ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj), якщо ∆α1(bj )α2(bj)...αnj+2(bj)0 ⊂ (dj, bj) \M1

або ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj)αnj+3(bj), якщо ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj)0 6⊂ (dj, bj) \M1;
та цилiндром ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+2(aj)αnj+3(aj ).

II.1. βnj+2(I) = 1 i βnj+3(I) = 0.
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Якщо ∆α1(aj )α2(aj )...αnj+2(aj )0 ⊂ (aj , cj) \M1 , то (aj, cj) \M1 можна покрити одним
цилiндром (nj +2)-го рангу ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+2(aj), довжина якого не перевищує 1

q0
|Ej |.

Якщо ∆α1(aj )α2(aj )...αnj+2(aj )0 6⊂ (aj, cj) \M1, то (aj , cj) \M1 можна покрити одним
цилiндром (nj + 3)-го рангу ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+2(aj)αnj+3(aj).

Нехай M2 — об’єднання цилiндрiв (nj + 3)-го рангу, якi повнiстю мiстяться в

(dj, bj) ∩ ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj), тобто M2 :=
∞⋃
i=1

∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj)(αnj+3(bj )+i).

Тодi (dj, bj) можна покрити за допомогою множини M2 та цилiндра (nj + 3)-го
рангу ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj)αnj+3(bj).

Отже, у випадку II.1 Ej можна покрити п’ятьма множинами: M0; M1; M2;
цилiндром ∆α1(aj)α2(aj )...αnj+2(aj), якщо ∆α1(aj )α2(aj )...αnj+2(aj )0 ⊂ (aj , cj) \M1

або ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+2(aj)αnj+3(aj ), якщо ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+2(aj)0 6⊂ (aj , cj) \M1;
та цилiндром ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj)αnj+3(bj).

II.2. βnj+2(I) = 1 i βnj+3(I) = 1.
Якщо ∆α1(bj )α2(bj)...αnj+2(bj)0 ⊂ (dj, bj) , то (dj , bj) можна покрити одним цилiндром

(nj + 2)-го рангу ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj), довжина якого не перевищує 1
q0
|Ej|.

Якщо ∆α1(bj)α2(bj )...αnj+1(bj)0 6⊂ (dj, bj), то (dj, bj) можна покрити одним цилiндром
(nj + 3)-го рангу ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj)αnj+3(bj).

Нехай M2 — об’єднання цилiндрiв (nj + 3)-го рангу, якi повнiстю мiстяться в

(aj , cj) ∩ ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+2(aj), тобто M2 :=
∞⋃
i=1

∆α1(aj)α2(aj )...αnj+2(aj)(αnj+3(aj )+i).

Тодi (aj, cj) можна покрити за допомогою множини M2 та цилiндра (nj + 3)-го
рангу ∆α1(aj)α2(aj )...αnj+2(aj)αnj+3(aj).

Отже, у випадку II.2 Ej можна покрити п’ятьма множинами: M0; M1; M2;
цилiндром ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj), якщо ∆α1(bj )α2(bj)...αnj+2(bj)0 ⊂ (dj, bj)

або ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj)αnj+3(bj), якщо ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+2(bj)0 6⊂ (dj, bj);
та цилiндром ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+2(aj)αnj+3(aj ).

Повторюючи аналогiчнi кроки далi, на певному кроцi k отримаємо, що Ej можна
покрити за допомогою наступних множин:

1) M0 — об’єднання цилiндрiв (nj + 1)-го рангу, якi повнiстю мiстяться в (aj, bj);
2) множинами M1,M2, . . . ,Mk, де Mk — об’єднання цилiндрiв (nj + k+1)-го рангу,

якi повнiстю мiстяться в (dj, bj) ∩ ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+k(bj), якщо βnj+k+1(I) = 0, або в
(aj , cj) ∩ ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+k(aj ), якщо βnj+k+1(I) = 1;

3)Lj := ∆α1(aj)α2(aj)...αnj+k(aj ) або Lj := ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+k(bj)αnj+k+1(bj), якщо βnj+k+1(I) =

0; або Rj := ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+k(bj) або Rj := ∆α1(aj )α2(aj)...αnj+k(aj)αnj+k+1(aj ), якщо
βnj+k+1(I) = 1;

4)Rj := ∆α1(bj)α2(bj)...αnj+k(bj )αnj+k+1(bj), якщо βnj+k+1(I) = 0;
або Lj := ∆α1(aj )α2(aj)...αnj+k(aj)αnj+k+1(aj ), якщо βnj+k+1(I) = 1.

Нехай q := max
i
qi.

Оскiльки Mk є пiдмножиною цилiндра (nl + k)-го рангу, то |Mk| ≤ qnj+k ≤ qk.
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Для заданого Ej виберемо k0 = k0(Ej) таке, що qk < |Ej |∀k ≥ k0. Тодi |∆α1(aj)...αnj+k(aj )| ≤
|Ej| та |∆α1(bj)...αnj+k(bj)| ≤ |Ej |, ∀k ≥ k0.

Для заданої множини E, дiйсних чисел α ∈ (0, 1] та ε > 0 виберемо δ ∈ (0, α).

Тодi α-об’єм описаного вище покриття множини Ej множинами з сiмейства Φ̂(I-Q∞)

дорiвнює:
k∑

i=0

|Mi|α + |Lj|α + |Rj|α ≤
∞∑

i=1

|Mi|α−δ · |Mi|δ + (1 +
2

qα
0

)|Ej |α ≤

≤ |Ej|α−δ
∞∑

i=0

|Mi|δ + (1 +
2

qα
0

)|Ej|α−δ ≤

≤ |Ej|α−δ ·
∞∑

i=0

qiδ + (1 +
2

qα
0

|Ej |α−δ) = |Ej |α−δ(1 +
2

qα
0

+
1

1 − qδ
).

Отже, ∀ε > 0 множину Ej можна покрити за допомогою скiнченної кiлькостi мно-
жин з сiмейства Φ̂(I-Q∞), дiаметр кожної з яких не перевищує 1

q0
|Ej |. Вiдповiдний

α-об’єм покриття не перевищує S(α, δ)|Ej|α−δ, де S(α, δ) = 1 + 2
qα
0

+ 1
1−qδ .

Таким чином, ∀ε > 0, ∀α > 0, ∀δ ∈ (0, α) i довiльної множини E ⊂ B маємо:

Hα(E) ≤ Hα(E, Φ̂(I-Q∞)) ≤ S(α, δ)Hα−δ(E).

Тому dimH(E, Φ̂(I-Q∞)) ≤ dimH(E) + δ, ∀δ ∈ (0, α), а отже

dimH(E, Φ̂(I-Q∞)) ≤ dimH(E),

а тому доведено i рiвнiсть

dimH(E, Φ̂(I-Q∞)) = dimH(E)

для довiльної множини E ⊂ B. �

Таким чином наслiдком теорем 6 i 7 роботи [3] та доведеної вище теореми є насту-
пний результат:

Теорема 6. Вiдображення ϕ зберiгає розмiрнiсть Хаусдорфа–Безиковича на одини-
чному вiдрiзку.

З леми 1 та доведеної щойно теореми випливає, що вiдображення ϕ є G-iзоморфiзмом.

3. Про метричну теорiю I-Q∞-розкладiв дiйсних чисел

У роботi [25] було доведено, що, незалежно вiд вибору стохастичного вектора Q∞
та дiйсного числа I, вiдображення ϕ зберiгає мiру Лебега на (0, 1). Як наслiдок цього
факту ми отримуємо висновок про iзоморфнiсть метричних теорiй Q∞-розкладiв та
I-Q∞-розкладiв дiйсних чисел.

Оскiльки метрична теорiя Q∞-розкладiв розроблена досить добре (див. [5], [4]), то
як наслiдок того факту що вiдображення ϕ зберiгає мiру Лебега, отримаємо наступну
серiю результатiв щодо метричної теорiї I-Q∞-розкладiв дiйсних чисел.
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Теорема 7. Нехай {αk(x)} - послiдовнiсть символiв I-Q∞-розкладу дiйсного числа
x. Якщо стохастичний вектор Q∞ = (q0, q1, ..., qk, ...) має скiнченну ентропiю H =

−
∞∑
i=0

qi ln qi < ∞, то для довiльного дiйсного числа I ∈ [0, 1] та λ-майже всiх x ∈
[0, 1) виконується рiвнiсть

lim
n→∞

n

√
|∆α1(x)α2(x)...αn(x)| = e−H .

Теорема 8. Нехай {αk(x)} - послiдовнiсть символiв I-Q∞-розкладу дiйсного числа
x. Для λ-майже всiх x ∈ [0, 1) виконується

lim
n→∞

#{αk(x) = i : 1 ≤ k ≤ n}
n

= qi > 0, ∀i ∈ N.

Нехай C[Q∞, {Vk}] = {x : x = ∆Q∞

α1α2...αk ..., αk ∈ Vk, Vk ⊂ N0}.

Лема 2.

λ(C[Q∞, {Vk}]) = 0 тодi i тiльки тодi, коли
∞∑

k=1

(
∑

i/∈Vk

qi

)
= +∞. (4)

З метою доведення доведення останньої леми нагадаємо загальний результат
Г.М.Торбiна по метричнiй теорiї узагальнених F -розкладiв (див. [1] для iлюстрацiї
застосування цього результату для розкладiв Остроградського-Серпiнського-Пiрса).

Нехай x = ∆F
α1α2...αk... – узагальнений F -розклад дiйсних чисел над послiдовнiстю

алфавiтiв Ak.
C[F, {Vk}] = {x : x = ∆F

α1α2...αk..., αk ∈ Vk, Vk ⊂ Ak}.
Позначимо через Fk = {x = ∆F

α1α2...αk
, αj ∈ Vj , j = 1, k}.

F k+1 := Fk \ Fk+1 = {x = ∆F
α1α2...αkαk+1

, αj ∈ Vj, j = 1, k;αk+1 /∈ Vk+1}.
Тодi λ(C[F, {Vk}]) = lim

k→∞
λ(Fk+1) = lim

k→∞
λ(Fk+1)

λ(Fk)
· λ(Fk)

λ(Fk−1)
· λ(Fk−1)

λ(Fk−2)
· . . . · λ(F2)

λ(F1)
· λ(F1)

λ(F0)
=

= lim
k→∞

λ(Fk)−λ(F k+1)

λ(Fk)
· λ(Fk−1)−λ(F k)

λ(Fk−1)
· . . . · λ(F1)−λ(F 2)

λ(F1)
· λ(F0)−λ(F 1)

λ(F0)
=

∞∏
k=0

(
1 − λ(F k+1)

λ(Fk)

)
= 0,

i
∞∏

k=0

(
1 − λ(F k+1)

λ(Fk)

)
= 0 ⇔

∞∑
k=0

λ(F k+1)
λ(Fk)

= +∞.

Для Q∞-розкладу маємо:

λ(F k+1)

λ(Fk)
= λ({x: α1(x)∈V1,...,αk(x)∈Vk , αk+1 /∈Vk+1})

λ({x: α1(x)∈V1,...,αk(x)∈Vk} =

( ∑
i∈V1

qi

)
·
( ∑

i∈V2

qi

)
·...·
( ∑

i∈Vk

qi

)
·
( ∑

i/∈Vk+1

qi

)

( ∑
i∈V1

qi

)
·
( ∑

i∈V2

qi

)
·...·
( ∑

i∈Vk

qi

) =

∑
i/∈Vk+1

qi.

Отже, λ(C[Q∞, {Vk}]) = 0 тодi i тiльки тодi, коли
∞∑

k=1

(
∑

i/∈Vk

qi

)
= +∞.

Використовуючи лему 2 та той факт, що вiдображення ϕ зберiгає мiру Лебега,
отримуємо
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Теорема 9. Нехай C[I-Q∞, {Vk}] = {x : x = ∆α1α2...αk ..., αk ∈ Vk, Vk ⊂ N0}.

Тодi λ(C[I-Q∞, {Vk}]) = 0 тодi i тiльки тодi, коли
∞∑

k=1

(
∑
i/∈Vk

qi

)
= +∞.

Зауваження 4. Використовуючи результати, отриманi в данiй роботi, можна
також дослiдити лебегiвську структуру та фрактальнi властивостi розподiлiв
величин з незалежними символами I-Q∞-розкладiв; отримати новi достатнi умо-
ви довiрчостi сiмейства цилiндрiв Q∞- та I − Q∞-розкладiв, що буде зроблено в
нашiй наступнiй статтi.
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