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ФРАКТАЛЬНІ СТРУКТУРИ ЯК МОДЕЛІ ДИНАМІКИ У 
ПРОСТОРІ СТАНІВ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 

 
Для сучасних комплексних технологічних систем із стохастичною 

структурою важливим є опис їх поведінки в умовах дії збурень, які можуть 
призвести до конфліктних і аварійних ситуацій при некоректних стратегіях 
прийняття рішень. Стандартними методами не завжди можна отримати 
правильність реальної ситуації. Тому зараз все більше і більше приділяється 
увага нестандартним методам дослідження поведінки таких складних 
технологічних систем. В даній роботі було запропоновано одні з таких 
методів, а саме фрактальні методи дослідження динаміки складних систем. 

Розглянемо моделі просторів станів динамічних систем з 
фрактальною структурою. 

МФ 1. Фрактальна модель Kam Torus. Фрактал Kam Torus будує 
послідовність торів. Тор є поверхнею 1-го порядку. Звичайний тор у 
тривимірному просторі має форму бублика, але поняття тора виявляється 
надзвичайно корисним і в просторах вищої розмірності. Звичайне тривимірне 
«кільце» у старій літературі називалося якірним кільцем. Графік Kam Torus 
породжується накладенням рядів точок у деякій множині точок (у літературі 
по фракталам часто називаній орбітою), генерованій набором рівнянь, у яких 
змінна на кожному кроці збільшується на одиницю. МФ 2. Множина Джулії. 
Два найвідоміших фрактала — множина Джулії і множина Мандельброта для 
генерації використовують детерміновані алгоритми. Ці множини породжують 
свої фрактали виходячи з відомих початкових значень. Хоча, звичайно, можна 
варіювати ці значення випадковим чином, досліджуючи їхній вплив на вид 
кінцевого фрактала. 

Висновки: Проаналізувавши розглянуті алгоритми побудови 
фрактальних структур було реалізовано їх на комп’ютері. З використаної 
літератури і отриманих результатів зроблено висновок про схожість 
змодельованих структур і взятих структур у фазовому просторі із реальних 
об’єктів (схожість виражається в подібності як по структурі, так і по 
властивостям). Отже класифікація і опрацювання змодельованих структур 
будуть аналогічними і для реальних систем. Змоделювавши декілька 
структур можна виділити типові структури траєкторій у фазовому просторі. 
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