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ОЦІНКА ХАУСДОРФОВОЇ РОЗМІРНОСТІ МНОЖИНИ КОЛМОГОРОВСЬКИХ ТОРІВ, ЧАСТОТИ 
ЯКИХ ПОГАНО АПРОКСИМУЮТЬСЯ РАЦІОНАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ 

Для гамільтонової системи з двома ступенями волі, близької до цілком інтегровної, оціненено розмірність Хаус-
дорфа множини колмогоровських торів, для яких відношення частот квазіперіодичних рухів погано апрокcимується 
раціональними числами. Показано, що зазначена розмірність відрізняється від розмірності фазового простору на 
величину, пропорційну кореню шостого степеня з амплітуди збурення.

For Hamiltonian system with two degrees of freedom which is close to a completely integrable one, the Hausdorff dimension 
of a set of Kolmogorov tori for which the ratio of frequencies of quasiperiodic motions is badly approximable by rational numbers 
is estimated. It is shown that the above dimension differs from that of the phase space by the value proportional to the root of 
sixth degree of perturbation amplitude.  

1. Вступ.
В останні десятиліття значну увагу дослідників, які працюють в галузі нелінійної динаміки, привертають задачі,

пов’язані з вивченням механізмів переходу від регулярної до хаотичної поведінки нелінійних систем. Виявилося, що 
такий перехід, як правило, супроводжується виникненням у фазовому просторі структур фрактального типу [2; 3; 4; 
6; 9; 20].  
Однією з визначальних характеристик фрактальної множини є розмірність Хаусдорфа (Хаусдорфа-Безіковича), 

яка набуває дробових значень і не збігається з топологічною розмірністю [5; 7; 19].  
Класичними прикладами фракталів є самоподібні множини канторового типу: трихотомічна множина Кантора, ки-

лим та губка Серпінського тощо. Досконалі ніде не щільні множини канторового типу природно з’являються у теорії 
Колмогорова-Арнольда-Мозера (КАМ), а також в інших задачах математичної фізики, в яких виникає відома про-
блема малих знаменників [1]. Так, частоти ω квазіперіодичних рухів колмогоровської множини інваріантних торів (ця 
множина складається з інваріантних торів збуреної гамільтонової системи, близької до невиродженої цілком інтег-
ровної гамільтонової системи) належать (несамоподібній) канторовій множині вигляду 

}},0{\,:{ nkkk Z∈∀α≥ωΩ∈ω=Ω τ−τ
α

де nR⊂Ω – область зміни частот незбуреної системи, n – кількість ступенів волі, τ і α – додатні числа, , –

скалярний добуток в nR , nkkk ++= K1 . Зауважимо, що α при фіксованому τ може бути величиною порядку 

ε , де ε – амплітуда збурення ( 10 <<ε< ) [1; 21]. 
Тривалий час у КАМ-теорії основна увага приділялася метричним характеристикам колмогоровської множини.

Оскільки при фіксованому 1−>τ n міра Лебега доповнення до множини τ
αΩ не перевищує величини порядку α ,

то при 0→ε відносна міра колмогоровської множини прямує до 1. Водночас для 1−<τ n множина U
0>α

τ
α

τ Ω=Ω

узагалі є порожньою.
Відзначимо, яким би не було малим, але фіксованим 0>ε , КАМ-теорія не гарантує, що існують тори з частотами 

τ
α

+τ
α ΩΩ∈ω \1 при як завгодно великому 1−>τ n . Це пояснюється тим, що збурення спричиняє руйнування не 

лише строго резонансних торів, для яких частоти задовольняють точні рівності 0, =ωk з деякими }0{\nk Z∈ ,
але й торів, частоти яких досить добре апроксимуються раціональним числами. Теорія руйнування інваріантних то-
рів та перехід до хаотичної динаміки зараз знаходяться в стадії активного розвитку. Теоретичні та експериментальні 
дослідження дають підстави для таких висновків: із зростанням величини збурення спочатку руйнуються ті тори, які 
краще апроксимуються раціональними числами; при цьому у фазовому просторі з’являються щілини, вільні від інва-
ріантних торів; у щілинах між збуреними торами виникають хаотичні рухи, а якщо число ступенів волі перевищує 2, 
то в щілинах може виникнути явище так званої дифузії Арнольда; під дією збурень, які наростають, деформовані 
тори можуть поступово втрачати гладкість, перетворюючись урешті-решт на канторо-тори; останніми мають руйну-
ватися тори, частоти яких найгірше апроксимуються раціональними числами, тобто тори з частотами, які належать 

1−
αΩn з максимально можливим α ; зокрема, у випадку двох ступенів волі останніми руйнуються тори з відношенням 

частот, рівним золотому перерізу 2/)15( − [1; 13; 16; 17; 18].  
Викладене вище підтверджує важливість вивчення властивостей таких двох множин: 1) так званої виключної 

множини τE , утвореної частотами ω , кожна з яких має властивість: яке б не було 0>α знайдеться nk Z∈ таке,

що τ−α<ω kk, ; 2) множини 1−Ωn . Властивості зазначених множин та їхніх узагальнень вже давно вивчаються в

теорії діофантових наближень. Зокрема, ще у 1929 В. Ярніком [14] та в 1934 році незалежно А.С. Безіковичем [10] 
було показано, що хаусдорфова розмірність множини 

{ }: / ( / )W p q q для нескінченної множини p qτ −τ= λ∈ λ − < ∈R Q

дорівнює τ/2 , якщо 2≥τ , і R=τW , якщо 2≤τ . В. Ярніком [15] було також виявлено, що множина 
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(множина дійсних чисел, які погано апроксимуються раціональними числами) має нульову лебегову міру, але її 
хаусдорфова розмірність дорівнює 1. Про багатовимірні аналоги тверджень такого типу, зокрема для множини 

1−Ωn , та про їхній зв’язок з КАМ-теорією йдеться в [11; 12].   
Як уже зазначалося вище, природно було б висловити припущення, що тори з частотами, які погано апроксиму-

ються раціональними числами, є найбільш стійкими щодо збурень. Виникає питання: якою є хаусдорфова розмір-
ність множини таких торів? Наскільки відрізняється вона від розмірності фазового простору?

2. Постановка задачі.

Відповідь на поставлене питання не випливає безпосередньо з результатів, про які йшлося вище: адже КАМ-
теорія гарантує існування збурених торів не з будь-якими частотами 1−Ω∈ω n , а лише з тими, які належать 

1−
αΩn при ε=α C , де C – деяка додатна стала. Отже, перш за все потрібно оцінити в залежності від ε хаусдор-

фову розмірність множини 1−
αΩn , де .ε=α C

Надалі обмежимось аналізом випадку 2=n .
Розглянемо гамільтоніан вигляду ),()(),,( qpfphqpH ε+=ε , ),,(),( 1 εε=ε qpfqpf для малих значень парамет-

ра збурення ε , де ),( 21 ppp = – змінні дії, які пробігають область 2R⊂D , а π= 2mod),( 21 qqq – спряжені кутові 

змінні на торі 2T , так що εf має період π2 по кожній компоненті 21,qq . Крім того, припускається, що H є дійсно 

аналітичним за всіма аргументами на ),( 00
2 εε−××TD , де 0ε деяке додатне число.

Припускатимемо, що інтегровний гамільтоніан h невироджений у тому сенсі, що частотне відображення ph′ є

дифеоморфізмом Ω→D . Тоді для кожного 1≥τ існує стала 0>δ така, що для 20 δα<ε< всі тори незбуреної 

системи з частотами τ
αΩ∈ωω=ω ),(: 21 виживають, є лагранжевими і лише трохи деформуються. Крім того, вони 

ліпшицево неперевно залежать від ω і, якщо 1>τ , заповнюють множину, міра якої відрізняється від міри nD T× на 
величину ( )αO [1]. Зрозуміло, що серед торів, які виживають є й усі ті, для яких відношення частот 12 /ωω=λ нале-
жить визначеній вище множині B . Міра Лебега множини таких торів дорівнює нулю. Задача полягає в оцінці розмір-
ності Хаусдорфа цієї множини торів.

3. Основний результат.

Основний результат даної статті складає така теорема.
Теорема. При зроблених вище припущеннях щодо функції ε+= fhH існує така стала 00 >C , що множина ін-

варіантних торів системи з гамільтоніаном ,H які несуть на собі квазіперіодичні рухи з частотами 1ω , 2ω і

відношення яких 12 /ωω належить множині B , має розмірність Хаусдорфа не меншу, ніж 6
04 ε−C , при .0→ε

Доведення. Позначимо через δ−Ω множину, яка складається з точок, які входять до Ω разом зі своїми δ -
околами. Як відомо [21], існують числа 0* >ε і 0>C , і при кожному ),0[ *ε∈ε існує дифеоморфізм 

22: TT ××ΩΨ Da , який відображає множину 2)(ˆ T×εΩ , де { }}0{\,::)(ˆ 21 Z∈∀ε≥ωε−Ω∈ω=εΩ − kkCkC ,

в колмогоровську множину, причому образом тора 2
21 )}(ˆ),{( T×εΩ∈ωω є інваріантний тор збуреної системи, який 

несе на собі квазіперіодичні рухи з частотами 21,ωω . Без обмеження загальності міркувань будемо вважати, що 

область Ω міститься в першому квадранті координатної площини. Відображення, яке точці Ω∈ωω ),( 21 зіставляє 

точку )/,( 121 ωωω є дифеоморфізмом. Цей дифеоморфізм переводить )(ˆ εΩ в множину, яка при відповідному ви-
борі додатних чисел dcba ,,, містить у собі прямий добуток 
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Таким чином, колмогоровська множина містить підмножину торів, для яких відношення частот належить множині 
)(ˆ εB . Оскільки ліпеоморфізм і, зокрема, дифеоморфізм, зберігає хаусдорфову розмірність (її ми будемо позначати 

через Hdim ), а хаусдорфова розмірність прямого добутку множин не менша ніж сума хаусдорфових розмірностей 

співмножників, то для доведення теореми досить показати, що 6
01)(ˆdim ε−>ε CBH .

Для кожного 0>N позначимо через NB множину тих чисел ),( dc∈λ , які мають властивість: якщо 

,...],;[ 210 aaa – зображення числа λ у вигляді ланцюгового дробу, то Na j ≤ для всіх ,...2,1=j Як встановив 

В. Ярнік [15], для кожного 8≥N виконується нерівність 
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B

N NH log8
11dim

2log
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З іншого боку, в [8, с. 51] показано, що для кожного NB∈λ справджується нерівність 
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q
p
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p
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1

.

Звідси випливає, що множина )(ˆ εB містить множину )(εNB , де )(εN – корінь рівняння 

( )ε=++ CaNN 2)1)(2( . Але тоді існує стала 01 >C така, що при всіх досить малих 0>ε виконується нерівність 

( )6
11)( ε≥ε CN . З урахуванням оцінки (1) маємо .2log/41dim)(ˆdim 6

1)( εε ε CBB NHH −>≥
Теорему доведено.

Висновки.

Проблеми обчислення розмірності множин фрактального типу мають безпосереднє відношення до задач нелінійної 
динаміки, зокрема до КАМ-теорії і проблеми «малих знаменників». Методи, розроблені для обчислення хаусдорфових 
розмірностей фрактальних множин, які є об’єктом вивчення теорії діофантових наближень, виявилися придатними і для 
одержання нових результатів у теорії Колмогорова–Арнольда–Мозера.
У роботі було розглянуто гамільтонову систему з двома ступенями волі, близьку до цілком інтегровної. Узагаль-

ненню отриманого результату на випадок більшого числа ступенів волі буде присвячено окрему статтю.
У зв’язку із проведеним дослідженням виникає така задача: чи існує таке ε , при якому тори збуреної системи 

утворюють множину міри нуль, однак хаусдорфова розмірність цієї множини, близька до розмірності фазового прос-
тору?

Роботу виконано за часткової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень (договір №Ф25.212-2008). 
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