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Рекурентнi дроби k-го порядку

Цiннiсть алгоритму зображення дiйсних чисел у виглядi ланцюгових дробiв вияв-
ляється в тому, що вiн має наступнi властивостi:

1) належить до класу рекурсивних алгоритмiв, тому вiдзначається своєю просто-
тою та ефективнiстю;

2) дає найкращi рацiональнi наближення iррацiональних чисел;
3) перiодичний для квадратичних iррацiональностей.
Iснує ряд пiдходiв до узагальнення ланцюгових дробiв. Iсторично першим таким

пiдходом є матричний алгоритм (Ойлер, Якобi, Пуанкаре, Брун, Перрон, Бернштейн,
Пустыльников, [1,2,3]). Матричнi алгоритми простi, однак не забезпечують викона-
ння другої та третьої властивостей.

Другий пiдхiд базується на лiнiйних однорiдних формах (Дiрiхле, Ермiт, Клейн,
Мiнковський, Вороний, Скубенко, Арнольд [4]), проте вiн складний i важко програ-
мується.

Ряд алгоритмiв було запропоновано також наступними аналiтиками: Гурвiцем та
Секерешем (на основi узагальнень дробiв Фарея), Скоробагатьком та Боднаром (гi-
ллястi ланцюговi дроби), Сявавком (iнтегральнi ланцюговi дроби) тощо.

У данiй роботi при допомозi апарату параперманентiв трикутних матриць [5] k-
дiагонального вигляду будуються рекурентнi дроби k-го порядку. При цьому реку-
рентнi дроби другого порядку спiвпадають iз класичними ланцюговими дробами.
Такий пiдхiд дозволяє побудувати природне узагальнення ланцюгових дробiв та по-
нять, що з ними повя’занi. Зокрема ввести поняття звичайних та перiодичних ре-
курентних дробiв k-го порядку, якi слугують зображеннями iррацiональностей k-го
порядку, що є коренями вiдповiдного алгебричного рiвняння k-го порядку. Алгоритм
побудови рекурентних дробiв k-го порядку задовольняє всi три, наведенi вище, ви-
моги.
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