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In physical electronics many authors estimated the
limiting current of the electron beam in drift tube in the
longitudinal homogeneous (guide) strong or finite
magnetic field [1,2] and in the magnetostatic pump field
of the hybrid coaxial free electron laser/maser
(FEL/FEM) [3,4]. The result received in the
longitudinal homogeneous magnetic field in [1,2] are
larger by an order of magnitude than estimates for
coaxial undulator in [5] and the experimental value in
Straclyde hybrid coaxial FEL [6].
We studied the dependence of the equilibrium radii
on the beam injection current for different values of the
longitudinal component of magnetic induction on
cylindrical surface of permanent magnets for a coaxial
StrathclydeFEL/FEM [3,6] and ubitronconsidered
in[7,8]. We show that with increasing of the beam
injection current the inner beam radius decreases and
the outer beam radius increases for both shield and nonshield cathodes.
In a coaxial drift tube with shielded and non-shield
cathodes the equilibrium steady state of intense electron
beam is studied in the hybrid longitudinal homogeneous
magnetic and undulator fields in the approximation of
constant density and “rigid rotator”. The radius of nonshield cathode and the value of the longitudinal
homogeneous (guide) magnetic field can control the
equilibrium radii of electron beam in a coaxial drift
tube. By choosing the position of successful
propagation beam the efficiently amplifying of an
arbitrary mode of drift tube can be received.
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ДИВІДІРІАЛЬНІ ТА МУЛЬТИГРАЛЬНІ
ЧИСЛЕННЯ 1-ГО ТА 2-ГО РОДУ В
МАТЕМАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ
ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Артюх М.В., Литвин О.М.
Українська інженерно – педагогічна академія,
Харків, Україна
Доповідь присвячена аналітичному огляду робіт
з використання дивідіріального та мультигрального
числення для побудови виробничих функцій в
макроекономіці. В доповіді планується: дати
означення дивідіріальних та мультигральних
числень першого та другого роду [1], освітити
основні твердження цих числень, економічний зміст
понять дивідір та мультигралів. А також навести ряд
теорем про побудову виробничих функцій з наперед
заданими властивостями.
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ПИРАМИДЫ С ПРАВИЛЬНЫМИ
ДВУМЕРНЫМИ ГРАНЯМИ НАД
МНОГОГРАННИКАМИ, ОТЛИЧНЫМИ ОТ
ПРАВИЛЬНЫХ
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капіталу K і праці L відповідно
Економічна інтерпретація дивідір другого роду.
Нехай D  P  – попит на продукцію в залежності від

Многогранники, отличные от правильных, но с
правильными двумерными гранями, в разные года, в
той или иной мере подробности, изучались, что
отражено в обширном списке публикаций по теме
многогранников. К поиску полного перечня
выпуклых
многогранников
с
правильными
двумерными гранями в трехмерном евклидовом
пространстве приступили после работы Есауловой в
1946 году. Методом Есауловой впервые найден
полный
список
так
называемых
простых
многогранников
Залгаллера
с
правильными
двумерными гранями без вершин и ребер, лежащих
на одном лишь ребре или одной лишь грани,
называемых условными вершинами и условными
ребрами [1]. Заметим, что имеются определения
иных простых многогранников, но в случае
выпуклости и правильных граней они включаются в
класс простых многогранников Залгаллера. Каждый
многогранник Джонсона [2] суть либо простой
многогранник,
либо
состоит
из
простых
многогранников Залгаллера [1]. В [3] доказано, что
список выпуклых многогранников с правильными
гранями
Джонсона
суть
полный
список
многогранников в классе выпуклых многогранников
с правильными гранями без условных вершин и
ребер [3]. В [3] указаны так же все выпуклые
многогранники с правильными гранями, некоторые
ребра которых суть условные ребра. Результат
работы [3] проверен и доказан с применением
компьютерной алгебры в [4]. В евклидовых
пространствах размерности n> 3 так же изучались
многогранники с теми или иными свойствами
правильности. Например, для любого n, начиная от
публикации [5], хорошо изучены все правильные
многогранники.
Изучались
и
однородные
многогранники, но системное изучение выпуклых
многогранников, у которых двумерные грани
правильные, началось с работ [6, 7], где получены
все пирамиды над правильными многогранниками в
евклидовом
пространстве
произвольной
размерности. Работа [7] завершила решение задачи,
предложенной в виде примера в [5], о перечислении
выпуклых пирамид и бипирамид с правильными
двумерными гранями и с основаниями на
правильных многогранниках.
Дуапризмами Коксетер [8] назвал выпуклые
многогранники в четырехмерном евклидово

ціни P . Тоді еластичність попиту від ціни є
дивідірою
другого
роду
від
dD
P
 
P

.
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В доповіді будуть наведені теореми, що
стосуються
побудови явних формул для
виробничих функцій двох змінних u  x, y  із
заданими змінними коефіцієнтами еластичності [2],
а також результати і аналіз обчислювального
експерименту,
проведеного
з
виробничою
функцією, яка зв’язує Y – обсяг випуску продукції,
K – капітал, L – кількість працюючих і K Y –
фондоозброєність. Аналіз результатів обчислювального експерименту в роботі [3] дозволив зробити
висновок про адекватність моделі Кобба – Дугласа
експериментальним даним зі статті [4], присвяченій
побудові виробничої функції, що відображує економічні основи розвитку легкої промисловості США.
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