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Анотацiя—Природнi сигнали (мовленнєвi, електрокардiограми, електроенцефалограми) описуються часовими послiдовностями та мають комбiнаторну природу. Вони являють собою комбiнаторну
конфiгурацiю – розмiщення з повтореннями. Оскiльки комбiнаторнi множини мають фрактальну структуру, то вiдповiдно i природним сигналам, якi
утворюються за правилами комбiнаторних множин,
також характерна фрактальна структура. Показано,
що фрактальною розмiрнiстю комбiнаторних множин є формула, яка задає кiлькiсть комбiнаторних
конфiгурацiй у їхнiх множинах.
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Вступ
Розглядаються природнi сигнали, якi задаються часовими послiдовностями. Для них виконуються аксiоми знакових комбiнаторних просторiв, тому вони описуються цими просторами
(мовленнєвими, просторами електрокардiограм,
енцефалограм). Вiдповiдно, їхньою точкою є така комбiнаторна конфiгурацiя як розмiщення з
повтореннями. Аналiз оговорених просторiв показує, що останнi мають фрактальну структуру
[1].
Постановка задачi
В лiтературi описано рiзнi явища, пов’язанi з
часовими рядами, якими передаються природнi
сигнали i якi мають фрактальну структуру. Але
вивчення фрактальної структури цих рядiв як
комбiнаторних в лiтературi не наведено. В статтi
пропонується погляд на фрактальну структуру
природних сигналiв з використанням знакових
комбiнаторних просторiв.
Пiдхiд, що пропонується
Для розв’язання поставленої задачi використовуються знаковi комбiнаторнi простори, якi
мають фрактальну структуру. Показано, що
природнi сигнали (мовленнєвi, електрокардiограми) задаються знаковими просторами, точками яких є комбiнаторнi конфiгурацiї. Для цих
просторiв виконуються аксiоми знакових комбiнаторних, тому вони мають комбiнатору природу, вiдповiдно i фрактальну структуру.

Комбiнаторнi конфiгурацiї
Оскiльки точками знакових комбiнаторних
просторiв є комбiнаторнi конфiгурацiї певного
типу, розглянемо, як вони утворюються та за
якими правилами впорядковуються.
Комбiнаторною конфiгурацiєю назвемо будьяку сукупнiсть елементiв, яка утворюється з
усiх або з деяких елементiв базової множини
𝐴 = {𝑎1 , ..., 𝑎𝑛 } [2]. Позначимо її впорядкованою
множиною 𝑤𝑘 = (𝑤1𝑘 , ..., 𝑤𝜂𝑘 ). Пiд символом 𝑤𝑗𝑘 ∈ 𝐴
розумiємо як окремi елементи, так i пiдмножини
(блоки), 𝜂 ∈ {1, ..., 𝑛} – кiлькiсть елементiв у 𝑤𝑘 ,
𝑞
𝑊 = {𝑤𝑘 }1 – множина комбiнаторних конфiгурацiй. Верхнiй iндекс 𝑘 (𝑘 ∈ {1, ..., 𝑞} у 𝑤𝑘 позначає
порядковий номер 𝑤𝑘 у 𝑊 , 𝑞 – кiлькiсть 𝑤𝑘 у 𝑊 ,
точками яких є комбiнаторнi конфiгурацiї.
Комбiнаторнi конфiгурацiї будь-якого типу
формуються з елементiв базової множини характерною для кожного з них операцiєю. Однi з
цих операцiй змiнюють порядок розмiщення в
них елементiв, iншi змiнюють їхнiй склад. Рекурентним комбiнаторним оператором назвемо
сукупнiсть правил, за допомогою яких з елементiв базової множини 𝐴 утворюється комбiнаторна конфiгурацiя 𝑤𝑘 . Рiзноманiтнi типи комбiнаторних конфiгурацiй утворюються за допомогою трьох рекурентних комбiнаторних операторiв: вибирання, транспозицiя, арифметичний.
У природi iснує скiнченне число множин комбiнаторних конфiгурацiй одного i того ж типу,
кожна з яких може бути впорядкована рiзними
способами. Як показує аналiз цих множин, вони
можуть упорядковуватися одними i тими самими процедурами, тобто iснують закономiрностi
їхнього генерування. У множинi комбiнаторних
конфiгурацiй видiлимо найменшу пiдмножину,
комбiнаторнi конфiгурацiї в якiй утворюються за
одним i тим же правилом. Наприклад, у множинi
перестановок наступна перестановка може формуватися з попередньої однiєю транспозицiєю
двох сусiднiх (першого i другого, або другого i
третього) елементiв. Назвемо цю пiдмножину iнтервалом нульового рангу. Певна кiлькiсть iнтервалiв нульового рангу утворює iнтервал першого
рангу, останнi утворюють iнтервал другого рангу i т. д. З iнтервалiв 𝜎 − 1-го рангу утворюється
iнтервал 𝜎 -го рангу. Вiдповiдно iнтервали бiль-
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шого рангу мiстять подiбнi iнтервали меншого
рангу.
Таким чином, впорядкуванню комбiнаторних
множин властива перiодичнiсть, яка випливає з
рекурентного способу утворення комбiнаторних
конфiгурацiй та полягає в тому, що цi множини
впорядкованi iнтервалами, в кожному з яких
комбiнаторнi конфiгурацiї утворюються за одними i тими самими правилами. Для цього необхiдно сформулювати: а) iнтервал нульового рангу; б) обмежувальну комбiнаторну конфiгурацiю
(перша в iнтервалi нульового рангу); в) iнтервал
𝜎 -го рангу. Описанi правила розробляються для
певної множини. Для рiзних типiв комбiнаторних конфiгурацiй i для рiзних впорядкувань цi
правила суттєво вiдрiзняються. Але в них спiльним є те, що отримана комбiнаторна множина
мiстить в собi подiбнi пiдмножини.
Фрактальнi властивостi часових рядiв,
якими описуються природнi сигнали
Певне впорядкування комбiнаторних конфiгурацiй з використанням властивостi перiодичностi
утворює комбiнаторну множину, яка має фрактальну природу. Вважаємо, що комбiнаторнi
множини самоподiбнi, якщо їхнi елементи утворюються одним i тим же рекурентним комбiнаторним оператором, а їхнє впорядкування проводиться за одними i тими ж правилами. Тобто,
структура комбiнаторної множини – фрактальна, якщо вона утворюється за рекурентними
правилами i в результатi отримуємо множини,
якi можна подати геометричними формами, найбiльша з яких мiстить в собi зменшенi їхнi копiї.
Причому, таких однакових копiй у комбiнаторнiй
множинi може бути багато. В задачах розпiзнавання мовленнєвих сигналiв, електрокардiограм,
електроенцефалограм тощо вхiдними даними є
саме цi сигнали. Для визначення їхньої комбiнаторної природи опишемо їх знаковим комбiнаторним простором, який iснує в двох станах; спокої (згорнутому), який задається знаком, та динамiцi (розгорнутому) [3], який розгортається iз
згорнутого за певними правилами. Мовленнєвий
сигнал пiд дiєю певних чинникiв утворюється
рiзноманiтними комбiнацiями активних i пасивних органiв творення мови. Тому сукупнiсть цих
сигналiв опишемо як знаковий комбiнаторний
простiр. Пiд згорнутим мовленнєвим простором
розумiємо iнформацiйний знак 𝑅 =< 𝐴, 𝑇 , 𝑃 , Ξ >,
де 𝐴 – базова множина, елементам 𝑎𝑙 якої вiдповiдають органи мовленнєвого тракту, 𝑃 – система
правил, за допомогою яких комбiнацiєю 𝑎𝑙 ∈ 𝐴
розгортається природний мовленнєвий простiр,
𝑇 – розмiщення з повтореннями, Ξ – правила
згортання мовленнєвого простору завдяки слуховому апарату, 𝑙 ∈ {1, ..., 𝑛}. Частково розгорнутим мовленнєвим простором назвемо iнфомацiйний знак, елементи базової множини якого
вiдповiдають звукам, утворених з елементiв 𝑎𝑙

базової множини 𝐴 згорнутого простору, i систему правил, за допомогою яких комбiнацiєю
точок цього простору утворюється розгорнутий
мовленнєвий простiр. Точкою мовленнєвого простору є вибiрка – розмiщення з повтореннями
з 𝑛 елементiв 𝑎𝑙 ∈ 𝐴 по 𝜂, в якiй ураховується
порядок елементiв. Мовленнєвi сигнали, що вiдповiдають одному i тому ж слову, але вимовленi
рiзними дикторами, вiдрiзняються як частотою
так i величиною амплiтуди. Отриманi розмiщення з повтореннями для рiзних сигналiв одного
слова мiстять рiзну кiлькiсть елементiв та визначають нечiткiсть вхiдної iнформацiї. Ця комбiнаторна конфiгурацiя одночасно є скiнченною
та нескiнченною i характеризується самоподiбнiстю, що властиво фракталам. Процес розгортання сигналу, що характерний для роботи серця
(мозку), також описується з використанням знакових комбiнаторних просторiв. Точкою цих просторiв є розмiщення з повтореннями. В комбiнаторнiй множинi, яка впорядкована за строгими
правилами, видiлимо iнтервали нульового, 1-го,
𝜎 -го рангiв. Iнтервал 𝜎 -го рангу складається з
iнтервалiв 𝜎 − 1-го рангу, а iнтервал 1-го рангу
– з iнтервалiв нульового рангу. Нескладно, знаючи правила їхнього впорядкування, визначати
кiлькiсть комбiнаторних конфiгурацiй у їхнiй
множинi [2]. За певними правилами, якi рiзнi
для рiзних типiв комбiнаторних конфiгурацiй,
утворюємо скiнченну послiдовнiсть, кожне значення якої задає кiлькiсть 𝑤 в iнтервалах 𝜎 го рангу. Формула комбiнаторного числа, яка
задає кiлькiсть 𝑤 у множинi 𝑊 описується 𝜎 значною сумою, з якої видно, що комбiнаторна
множина має фрактальну структуру. Вважаємо,
що для множини 𝑊 фрактальною розмiрнiстю є
кiлькiсть в нiй комбiнаторних конфiгурацiй.
Висновки
Отже, природний сигнал задається комбiнаторною конфiгурацiєю –розмiщенням з повтореннями. Вона є упорядкованою послiдовнiстю
чисел, кожне з яких вiдповiдає вiдлiку (моменту) часу. Тобто, вони мають природний часовий
порядок i є часовим рядом, оскiльки вони змiнюються в часi. Множина розмiщень з повтореннями одночасно – скiнченна та нескiнченна,
утворюється за одними i тими ж правилами, що
характеризує самоподiбнiсть. Цi ознаки властивi
фракталам. Виходячи з цього, можна сказати,
що природнi сигнали мають фрактальну структуру.
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