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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Абстрактнi автомати є математичною модел-
лю довiльних обчислень та обчислювальних машин. Математичнi засади
теорiї автоматiв ґрунтуються на алгебраїзацiї поняття iнформацiї в ма-
шинах, що дозволяє використовувати алгебраїчнi методи при дослiдженнi
потоку iнформацiї пiд час роботи машини. За останнi десятилiття розви-
ток алгебраїчної теорiї автоматiв збагатив математичну науку багатьма
новими конструкцiями: автоматнi та самоподiбнi групи та напiвгрупи, са-
моподiбнi алгебри Лi, гiллястi групи, групи iтерованих монодромiй, пiд-
становочнi бiмодулi, граничнi простори автоматних груп та граничнi ди-
намiчнi системи тощо. Скiнченнi автомати знайшли багато застосувань
у теорiї груп, теорiї динамiчних систем, спектральнiй теорiї операторiв,
фрактальнiй геометрiї, екстремальнiй теорiї графiв, теорiї iгор. Все це
дозволило розв’язати цiлу серiю вiдкритих проблем.

Рiзнi види автоматiв було розроблено у зв’язку з конкретними пра-
ктичними задачами, якi ними моделюються або розв’язуються. В данiй
роботi розглядаються детермiнованi автомати-транслятори, якi є автома-
тами Мiлi з однаковими вхiдним та вихiдним алфавiтами. Такi автомати
перетворюють вхiднi слова лiтера за лiтерою, змiнюючи активний вну-
трiшнiй стан автомата. Таким чином, кожен стан автомата, прийнятий
за iнiцiальний стан, визначає перетворення на множинi скiнченних та не-
скiнченних слiв над алфавiтом.

Першi кроки у вивченнi напiвгруп та груп, породжених автоматними
перетвореннями, були здiйсненi в 60-х роках двадцятого столiття в Київ-
ськiй математичнiй школi пiд керiвництвом академiка В. М. Глушкова1.
Першi суттєвi результати, якi привернули увагу до автоматних груп, були
конструкцiї скiнченних автоматiв2, якi визначають нескiнченнi скiнченно
породженi перiодичнi групи, таким чином, даючи простi контрприклади
до загальної проблеми Бернсайда. Пiзнiше Р. I. Григорчук довiв, що авто-
матна група, яку вiн побудував для проблеми Бернсайда, має промiжний
рiст мiж полiномiальним та експоненцiйним. Це дало вiдповiдь на питання
Дж. Мiлнора про iснування таких груп, а також на проблему М. Дея про
iснування аменабельних, але не елементарно аменабельних груп. Навiть

1Глушков, В. М. Абстpактная теоpия автоматов / В. М. Глушков // Успехи матем.
наук.— 1961. — Т. 16, № 5. — С. 3–62.

2Алешин, С. В. Конечные автоматы и пpоблема Беpнсайда о пеpиодических гpуп-
пах / С. В. Алешин // Матем. заметки. — 1972. — Vol. 11. — P. 319–328.
Сущанский, В. И. Пеpиодические p-гpуппы подстановок и неогpаниченная пpоблема

Беpнсайда / В. И. Сущанский // ДАH СССР.— 1979. — Vol. 247, no. 3. — P. 557–562.
Григорчук, Р. И. К пpоблеме Беpнсайда о пеpиодических гpуппах / Р. И. Григор-

чук // Функциональный анализ и пpиложения. — 1980. — Т. 14, № 1. — С. 53–54.
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на даний момент всi вiдомi конструкцiї груп промiжного росту основанi
на автоматних перетвореннях.

Подальшi дослiдження груп, породжених автоматами, показали, що
вони мають багато iнших цiкавих властивостей3 . Зокрема, клас автома-
тних груп мiстить приклади слабко нескiнченних груп, груп скiнченної
ширини, з гiллястою структурою пiдгруп, груп експоненцiйного, але не
рiвномiрно експоненцiйного росту (надаючи вiдповiдь на питання М. Гро-
мова про iснування таких груп), першi приклади аменабельних, але не
субекспоненцiйно аменабельних груп.

Геометричнi методи прийшли в теорiю автоматних груп пiсля їх гео-
метричного зображення як груп автоморфiзмiв регулярних кореневих де-
рев4. Кожне таке дерево є самоподiбним об’єктом: пiддерево, яке висить
пiд кожною вершиною, iзоморфне всьому дереву. Це пiдштовхнуло роз-
виток iдей самоподiбностi в теорiї груп i привело до виникнення класу
самоподiбних груп автоморфiзмiв дерев та самоподiбних групових дiй5.
Кожна автоматна група є самоподiбною, i навпаки, кожну самоподiбну
групу можна задати, взагалi кажучи, нескiнченним автоматом.

Iнший клас груп, який виник з узагальнення деяких прикладiв авто-
матних груп, — це гiллястi групи6. Назва вiдображає властивiсть пiдгруп
в цих групах: ґратка субнормальних пiдгруп нагадує структуру дерева.
Важливiсть цього класу пiдкреслюється тим фактом, що гiллястi групи
є одним з трьох класiв груп, на якi природно розбивається клас слабко

3Григорчук, Р. И. Степени роста конечно-порожденных групп и теория инвариан-
тных средних / Р. И. Григорчук // Известия Академии наук СССР.— 1984. — Т. 48,
№ 5. — С. 939–985.
Григорчук, Р. И. Автоматы, динамические системы и группы / Р. И. Григорчук,

В. В. Некрашевич, В. И. Сущанский // Труды мат. института им. Стеклова.—
2000. — Т. 231. — C. 134–214.
Bartholdi, L. Branch groups / L. Bartholdi, R. Grigorchuk, Z. Šunić // Handbook of

algebra, Vol. 3. — North-Holland, Amsterdam, 2003. — P. 989–1112.
Bartholdi, L. From fractal groups to fractal sets / L. Bartholdi, R. Grigorchuk,

V. Nekrashevych // Fractals in Graz 2001. Analysis – Dynamics – Geometry – Stochastics
/ Ed. by P. Grabner, W. Woess. — Birkhäuser, Basel, Boston, Berlin, 2003. — P. 25–118.
Neumann, P. M. Some questions of Edjvet and Pride about infinite groups / P. M.

Neumann // Illinois J. Math. — 1986. — Vol. 30. — P. 301–316.
4Gupta, N. D. On the Burnside problem for periodic groups / N. D. Gupta, S. N. Sidki //

Math. Z.— 1983. — Vol. 182. — Pp. 385–388.
5 Grigorchuk, R. I. Self-similarity and branching in group theory / R. I. Grigorchuk, Z.

Šunić // — Groups St. Andrews 2005, I, Vol. 339 of London Math. Soc., Lecture Note Ser.
— Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2007. — P. 36–95.
Nekrashevych, V. Self-similar groups / V. Nekrashevych. —Amer. Math. Soc., Provi-

dence, RI, 2005. —Vol. 117 of Mathematical Surveys and Monographs. — 231 pp.
6Григорчук, Р. И. Ветвящиеся группы / Р. И. Григорчук // Матем. заметки. —

2000. — Т. 67, № 6. — C. 718–723.
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нескiнченних груп.
Однiєю з важливих тем дослiджень у цьому напрямку є алгоритмi-

чнi проблеми навколо автоматiв та груп, породжених автоматами. Слiд
вiдзначити, що бiльшiсть таких проблем є вiдкритими на даний момент.
Зокрема, невiдомо, чи можна алгоритмiчно перевiрити, чи заданий скiн-
ченний автомат породжує скiнченну, перiодичну, гiллясту, аменабельну
групу, який рiст групи тощо. Нещодавно було показано, що проблема
скiнченностi для автоматних напiвгруп є алгоритмiчно нерозв’язною7.
Стосовно класичних алгоритмiчних проблем Дена вiдомо, що проблема
слiв в кожнiй автоматнiй групi є розв’язною. Проблема спряженостi була
розв’язана тiльки в деяких автоматних групах, а нещодавно було побудо-
вано8 приклад автоматної групи з нерозв’язною проблемою спряженостi.
Проблема спряженостi в групi всiх автоматних перетворень та проблема
iзоморфiзму в класi автоматних груп є вiдкритими. Тому увага матема-
тикiв була придiлена окремим класам автоматiв. Бiльшiсть дослiджених
автоматних груп, зокрема, група Григорчука, породжуються обмежени-
ми або полiномiальними автоматами, якi визначив С. Сiдкi9, розглядаю-
чи циклiчну структуру автоматiв. Серед вiдомих загальних результатiв
видiлимо такi: групи, породженi полiномiальними автоматами, не мiстять
вiльних неабелевих пiдгруп, а групи, породженi обмеженими автоматами,
є аменабельними.

З кожним автоматом природно асоцiюється послiдовнiсть скiнченних
графiв, якi моделюють дiю автомата на словах фiксованої довжини, i не-
злiченна колекцiя (нескiнченних) графiв, якi моделюють дiю автомата
на орбiтах нескiнченних слiв. В термiнах теорiї груп цi графи є графами
Шрайєра автоматної групи. Графи дiї автоматiв та графи Шрайєра само-
подiбних груп активно дослiджувалися10 з точки зору спектру, росту, аме-
набельностi. Зокрема, використовуючи автомати, були побудованi першi

7Gillibert, P. The finiteness problem for automaton semigroups is undecidable / P. Gi-
llibert // Internat. J. Algebra Comput.— 2014. —Vol. 24, no. 1. — P. 1–9.

8Šunić, Z. The conjugacy problem in automaton groups is not solvable / Z. Šunić, E.
Ventura // Journal of Algebra. — 2012. — Vol. 364. — P. 148–154.

9Sidki, S. Automorphisms of one-rooted trees: growth, circuit structure, and acyclicity
/ S. Sidki // J. Math. Sci. (New York). — 2000. —Vol. 100, no. 1. — P. 1925–1943.

10Григорчук, Р. И. Некоторые вопросы динамики групповых действий на корневых
деревьях / Р. И. Григорчук // Тр. Мат. Инст. Стеклова. — 2011. — Т. 273. — С. 72–
191.
Bartholdi, L. On the spectrum of Hecke type operators related to some fractal groups /

L. Bartholdi, R. Grigorchuk // Тр. Мат. Инст. Стеклова. — 2000. — Т. 231. — С. 5–45.
D’Angeli, D. Schreier graphs of the Basilica group / D. D’Angeli, A. Donno, M. Matter,

T. Smirnova-Nagnibeda // Journal of Modern Dynamics. — 2010. — Vol. 4, no. 1. —
P. 139–177.
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приклади регулярних графiв, спектр яких є множиною Кантора. Реалi-
зацiя автоматом групи блимаючих лампочок та дослiдження спектраль-
них властивостей вiдповiдних графiв привело до конструкцiї 7-вимiрного
замкненого многовиду з не цiлим третiм числом L2-Беттi11, який став
першим контрприкладом до сильної гiпотези Ат’ї. Були побудованi авто-
мати12, якi моделюють вiдому гру “Ханойськi вежi”, що дозволило обчи-
слити спектр ханойських графiв.

Фундаментальний зв’язок був знайдений В. В. Некрашевичем13 мiж
автоматними групами, фрактальною геометрiєю та комплексною дина-
мiкою. З автоматною групою асоцiюється граничний простiр, який часто
має фрактальну структуру, а графи дiї автомата вiдображають топологiю
простору, та гранична динамiчна система. В комплекснiй динамiцi авто-
матнi групи виникають як групи iтерованих монодромiй рацiональних
функцiй. При цьому гранична динамiчна система спряжена з дiєю фун-
кцiї на її множинi Жулiа. Цей зв’язок був використаний для розв’язання
проблеми Хаббарда14 про топологiчний тип розгалужених самонакриттiв
сфери. Стало зрозумiло, що автоматнi групи не тiльки мають унiкальнi
властивостi, а i природно виникають в рiзних роздiлах математики.

Все вищесказане свiдчить про актуальнiсть дослiдження властивостей
автоматiв, а також груп, графiв та динамiчних систем, асоцiйованих з
автоматами, якому i присвячено дану дисертацiйну роботу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацiйнi дослiдження проводилися на кафедрi алгебри та матема-
тичної логiки механiко-математичного факультету Київського нацiональ-
ного унiверситету iменi Тараса Шевченка як частина науково-дослiдної
теми «Застосування алгебро-геометричних методiв в теорiях груп, напiв-
груп, кiлець, зображень, до задач прикладної алгебри та захисту iнфор-
мацiї» (номер державної реєстрацiї 0111U005264, 2011 – 2015 рр.). Також
дисертацiйнi дослiдження виконувалися в рамках науково-дослiдної те-
ми «Автоматнi групи: алгебраїчнi, алгоритмiчнi та комбiнаторнi пробле-
ми» (номер державної реєстрацiї 0115U000164, 2015 р.), що виконувалася
при науково-дослiднiй лабораторiї «Диференцiальних рiвнянь та їх засто-

11Grigorchuk, R. I. On a question of Atiyah / R. I. Grigorchuk, P. Linnell, T. Schick, A.
Żuk // C. R. Acad. Sci. Paris. — 2000. — Vol. 331, no. 9. — P. 663–668.

12Grigorchuk, R. I. Asymptotic aspects of Schreier graphs and Hanoi Towers groups /
R. I. Grigorchuk, Z. Šunić // C. R. Math. Acad. Sci. Paris.— 2006. —Vol. 342, no. 8. —
P. 545–550.

13Nekrashevych, V. Self-similar groups / V. Nekrashevych. —Amer. Math. Soc., Provi-
dence, RI, 2005. —Vol. 117 of Mathematical Surveys and Monographs. — 231 pp.

14Bartholdi, L. Thurston equivalence of topological polynomials / L. Bartholdi,
V. Nekrashevych // Acta Math. — 2006. — Vol. 197, no. 1. — P. 1–51.
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сувань у механiцi» Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса
Шевченка.

Мета i задачi дослiдження. Метою дослiдження є вивчення алго-
ритмiчних, геометричних та алгебраїчних властивостей скiнченних обо-
ротних автоматiв, автоматних та самоподiбних груп, графiв дiї автоматiв
та графiв Шрайєра самоподiбних груп, а також динамiчних систем, асо-
цiйованих з автоматами.

Об’єктом дослiдження є оборотнi автомати i групи, графи та динамi-
чнi системи, асоцiйованi з автоматами.

Предметом дослiдження є властивостi оборотних автоматiв, автома-
тних та самоподiбних груп, графiв дiї автоматiв та динамiчних систем,
асоцiйованих з автоматами, застосування автоматiв.

Методи дослiдження. У роботi використовуються методи теорiї
автоматiв, геометричної та комбiнаторної теорiї груп, динамiчних систем,
теорiї графiв, лiнiйної алгебри.

Наукова новизна одержаних результатiв. В дисертацiї автором
отримано такi новi результати:

1. Доведено, що проблема слiв в автоматних групах, породжених полi-
номiальними та ханойськими автоматами, розв’язується за субекс-
поненцiйний час.

2. Доведено, що проблема спряженостi в групi обмежених автоматiв
є алгоритмiчно розв’язною. Доведено, що проблема скiнченностi в
класi груп, породжених обмеженими автоматами без нетривiальних
фiнiтарних станiв, є алгоритмiчно розв’язною.

3. Встановлено алгоритмiчний критерiй, коли два стискуючих авто-
морфiзми регулярного кореневого дерева зi скiнченною кiлькiстю
орбiтальних станiв є спряженими в групi скiнченно станових авто-
морфiзмiв цього дерева.

4. Вперше визначено самоподiбнi мiри на граничних просторах самопо-
дiбних стискуючих груп. Доведено, що гранична динамiчна система
для самоподiбних стискуючих груп є спряженою з одностороннiм
зсувом Бернуллi. Винайдено алгоритмiчний метод для знаходжен-
ня мiри Лебега цiлих самоафiнних множин та мiри плиток самопо-
дiбних груп.

5. Узагальнено основнi результати з теорiї невiд’ємних матриць на пев-
нi кусково-лiнiйнi вiдображення, заданi скiнченними множинами не-
вiд’ємних матриць. Зокрема, доведено iснування спецiальних невiд’-
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ємних кореневих векторiв для цих вiдображень, встановлено крите-
рiй iснування додатнього власного вектора та знайдено метод для
знаходження асимптотичної поведiнки iтерацiї таких вiдображень.

6. Винайдено метод для знаходження росту дiаметрiв графiв дiї обме-
жених автоматiв.

7. Доведено гiпотезу В. В. Некрашевича про те, що орбiтальнi графи
дiї полiномiальних автоматiв мають субекспоненцiйний рiст. Цей ре-
зультат узагальнено на широкий клас груп, зроблено оцiнку зверху
на рiст i застосовано до ω-перiодичних та ханойських графiв. По-
будовано клас автоматних груп, для яких всi орбiтальнi графи дiї
мають промiжний рiст мiж полiномiальним та експоненцiйним.

8. Встановлено критерiй топологiчної скiнченної породженостi iтеро-
ваних вiнцевих добуткiв груп пiдстановок з рiвномiрно обмеженою
кiлькiстю твiрних.

9. Побудовано приклади скiнченно породжених гiллястих автоматних
груп з максимальними пiдгрупами нескiнченного iндексу, що вiдпо-
вiло на питання з Коурiвського зошита.

10. Доведено, що p-групи Сущанського мають промiжний рiст мiж по-
лiномiальним та експоненцiйним.

11. Знайдено критерiй iснування скiнченно станової самоподiбної дiї для
скiнченно породжених нiльпотентних груп без скруту iз заданим
вiртуальним ендоморфiзмом.

Практичне значення одержаних результатiв. Робота має теоре-
тичний характер. Розробленi в дисертацiйнiй роботi методи можуть ви-
користовуватися для подальшого дослiдження автоматiв, а також груп,
графiв та динамiчних систем, якi визначаються автоматами.

Результати дисертацiйної роботи можуть стати математичної основою
для рiзноманiтних розробок в галузi iнформацiйних технологiй. Графи дiї
автоматiв, властивостi яких дослiджуються в дисертацiї, можуть утво-
рювати послiдовностi графiв-експандерiв, якi використовуються в тео-
рiї кодування, при проектуваннi комп’ютерних мереж, теорiї складностi.
Алгоритмiчний метод для знаходження порядкiв обмежених автоморфi-
змiв, розроблений в дисертацiї, був впроваджений у програмному пакетi
AutomGrp для системи комп’ютерної алгебри GAP.
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Дисертацiя може бути використана для читання спецкурсiв з теорiї
автоматiв та теорiї груп на механiко-математичних факультетах унiвер-
ситетiв.

Особистий внесок автора. Основнi результати дисертацiї, якi ви-
носяться на захист, отриманi автором особисто. У роботах, опублiкованих
у спiвавторствi, особистий внесок здобувача полягає в наступному: у ро-
ботах [1,5,6,8] — опис автоматних груп, породжених деякими автоматами
з трьома станами над бiнарним алфавiтом, та встановлення властивостей
для частини автоматних груп; [4] — переведення оригiнального означення
груп Сущанського з мови таблиць Калужнiна на мову скiнченних автома-
тiв та встановлення оцiнок на функцiї росту цих груп; [10] — визначення
самоподiбних мiр на граничних просторах самоподiбних стискуючих груп
та опис вiдповiдних динамiчних систем, алгоритмiчний метод для знахо-
дження мiри плиток самоподiбних груп; [11] — алгоритмiчний метод для
знаходження мiри Лебега цiлих самоафiнних множин; [13] — опис груп
автоморфiзмiв для графiв, якi вводяться в роботi, та оцiнки на функцiї
росту цих графiв; [15] — критерiй iснування скiнченно станової самопо-
дiбної дiї для скiнченно породжених нiльпотентних груп без скруту iз
заданим вiртуальним ендоморфiзмом; [17] — опис самоподiбних груп скiн-
ченного типу через граф шаблонiв, алгоритмiчний метод для перевiрки
транзитивностi дiї цих груп та деякi необхiднi умови їхньої топологiчної
скiнченної породженостi; [18] — введене поняття орбiтальних станiв для
автоморфiзмiв кореневих дерев, алгоритмiчний критерiй, коли два скiн-
ченно станових автоморфiзми iз скiнченною кiлькiстю орбiтальний станiв
є спряженими в групi скiнченних автоматiв, розв’язання проблеми спря-
женостi в групi обмежених автоматiв; [19] — опис стабiлiзаторiв точок
для однiєї самоподiбної дiї дискретної групи Гейзенберга.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiї доповiд-
алися i обговорювалися на:

1. Workshop «Analysis on Graphs and Fractals» (Cardiff, United King-
dom, 2007);

2. Шостiй Мiжнароднiй алгебраїчнiй конференцiї в Українi (Кам’я-
нець-Подiльський, 2007);

3. Сьомiй Мiжнароднiй алгебраїчнiй конференцiї в Українi (Харкiв,
2009);

4. International Conference of Humboldt-Kolleg Series «Humboldt Cosmos:
Science and Society» (Київ, 2009);
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5. Spring school «Geometry, Topology and Computation in Groups» (Les
Diablerets, Switzerland, 2010);

6. Восьмiй Мiжнароднiй алгебраїчнiй конференцiї в Українi (Лу-
ганськ, 2011);

7. Мiжнароднiй математичнiй конференцiї, присвяченiй 70-рiччю про-
фесора Володимира Кириченка (Миколаїв, 2012);

8. Чотирнадцятiй Мiжнароднiй науковiй конференцiї, iменi академi-
ка М. Кравчука (Київ, 2012);

9. Мiжнароднiй алгебраїчнiй конференцiї, присвяченiй 100-рiччю вiд
дня народження С. М. Чернiкова (Київ, 2012);

10. Дев’ятiй Мiжнароднiй алгебраїчнiй конференцiї в Українi (Львiв,
2013);

11. П’ятiй Мiжнароднiй конференцiї з аналiтичної теорiї чисел i про-
сторових мозаїк (Київ, 2013);

12. Мiжнароднiй алгебраїчнiй конференцiї, присвяченiй 100-рiччю вiд
дня народження Л. А. Калужнiна (Київ, 2014),

а також на семiнарах у Київському нацiональному унiверситетi iменi Та-
расаШевченка, Iнститутi математики Нацiональної Академiї Наук Украї-
ни, Женевському унiверситетi (Швейцарiя, 2009 i 2010), Техаському A&M
Унiверситетi (США, 2007 i 2015), Технiчному унiверситетi Граца (Ав-
стрiя, 2014), Унiверситетi Пiвденної Флориди (США, 2015).

Публiкацiї. За результатами дисертацiйної роботи опублiковано 31
наукову роботу, у тому числi 10 статей у наукових фахових виданнях
України, серед них 2 статтi у виданнях, якi включенi до мiжнародних
наукометричних баз, 11 статей у закордонних перiодичних виданнях, 10
тез доповiдей на наукових конференцiях.

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiйна робота складається
зi вступу, семи роздiлiв, висновкiв та списку використаних джерел. Пов-
ний обсяг дисертацiї становить 312 сторiнок друкованого тексту, з яких
298 сторiнок основного тексту. Дисертацiя мiстить 18 рисункiв. Список
використаних джерел обсягом 14 сторiнок налiчує 116 найменувань.

Автор висловлює подяку своєму науковому консультанту, професору
Вiталiю Iвановичу Сущанському та професору Ростиславу Iвановичу Гри-
горчуку за пiдтримку в роботi.
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ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У першому роздiлi дисертацiї вводяться основнi необхiднi означення
i наводяться вiдомi результати, якi використовуються далi в дисертацiї.
В тому числi, розглядаються простори слiв X∗, Xω та X−ω над алфа-
вiтом X, групи автоморфiзмiв регулярних кореневих дерев, автомати та
автоматнi групи, самоподiбнi групи та самоподiбнi дiї груп.

Розглядаються автомати-транслятори, якi є автоматами Мiлi з одна-
ковими вхiдним та вихiдним алфавiтами (далi просто автомати). Кожен
автомат A над алфавiтом X визначається набором (S, π, λ), де S —мно-
жина станiв автомата, π : S × X → S — функцiя переходiв автомата, а
λ : S ×X → X — функцiя виходiв. Скiнченний автомат A можна отото-
жнювати iз помiченим орiєнтованим графом ΓA, вершинами якого є ста-
ни автомата, а орiєнтованими ребрами (стрiлками) є s→ π(s, x) з мiткою
x|λ(s, x) для всiх s ∈ A i x ∈ X.

Кожен стан автомата s ∈ A визначає вiдображення на просторi X∗
всiх скiнченних слiв над алфавiтом X та на просторi Xω всiх нескiнчен-
них вправо послiдовностей над X. В термiнах графiчного зображення
автоматiв рiвнiсть s(x1x2 . . . xn) = y1y2 . . . yn означає, що в автоматi A
iснує шлях, який починається у станi s i помiчений послiдовно парами
x1|y1, x2|y2, . . . , xn|yn. Автомат називається оборотним, якщо всi його
стани визначають оборотнi перетворення простору слiв. Для скiнченного
оборотного автомата A група, породжена вiдображеннями, якi задаються
станами автомата, вiдносно композицiї вiдображень, називається автома-
тною групою GA, породженою автоматом A.

Множину слiв X∗ можна розглядати як множину вершин регулярного
кореневого дерева T , коренем якого є порожнє слово i ребрами є (v, vx)
для v ∈ X∗, x ∈ X. Перетворення простору X∗, заданi станами обо-
ротних автоматiв, є автоморфiзмами дерева T . Тому кожна автоматна
група є пiдгрупою групи автоморфiзмiв дерева Aut(T ). Множина всiх
автоморфiзмiв, заданих станами скiнченних оборотних автоматiв, утво-
рюють пiдгрупу в Aut(T ), яка називається групою скiнченно станових
автоморфiзмiв FAut(T ).

Цикл в автоматi називається тривiальним, якщо вiн є петлею у станi,
який задає тотожне перетворення. Скiнченний оборотний автомат нази-
вається обмеженим (в термiнах С. Сiдкi), якщо довiльнi два нетривiальнi
цикли в автоматi є диз’юнктними i не з’єднанi шляхом, i називається
полiномiальним, якщо довiльнi два нетривiальнi цикли в автоматi є ди-
з’юнктними. Множина всiх автоморфiзмiв дерева, заданих обмеженими
автоматами, утворює групу Pol(0), яка називається групою обмежених
автоматiв. Множина всiх автоморфiзмiв, заданих полiномiальними авто-
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матами, утворює групу Pol(∞) полiномiальних автоматiв. Також визна-
чається степiнь полiномiального автомата i розглядаються групи Pol(n)
полiномiальних автоматiв степеня не бiльше n.

В другому роздiлi «Алгоритмiчнi властивостi автоматних груп» роз-
глядаються алгоритмiчнi проблеми в групах, породжених автоматами,
групах Aut(T ), FAut(T ) та групi функцiйно рекурсивних автоморфiзмiв
RAut(T ).

В пiдроздiлi 2.1 розглядається проблема слiв в автоматних групах. Для
оцiнки складностi проблеми слiв введено функцiю глибини для скiнчен-
них автоматiв. Основним результатом є верхня оцiнка на функцiю глиби-
ни для полiномiальних автоматiв:

Теорема 2.11. Нехай A — полiномiальний автомат степеня m. Фун-
кцiя глибини автомата A задовольняє dA(n) = O((log n)m+1) (n→∞).

Звiдси виводиться

Теорема 2.13. Нехай A — полiномiальний автомат степеня m. Про-
блема слiв в групi, породженiй автоматом A, розв’язується за субекс-
поненцiйний час exp(O((log n)m+1)) (n→∞).

Аналогiчнi результати також доводяться для ханойських автоматiв
(теорема 2.7) та класу автоматних груп, який одночасно узагальнює сти-
скуючi самоподiбнi групи i групи, породженi полiномiальними автомата-
ми (теорема 2.17).

В пiдроздiлi 2.2 розглядається проблема порядку в групах автомор-
фiзмiв регулярних кореневих дерев. Вводиться поняття орбiтальних ста-
нiв автоморфiзмiв. Показується, що порядок автоморфiзма iз скiнченною
кiлькiстю орбiтальних станiв можна знайти за допомогою спецiального
скiнченного графа, який алгоритмiчно будується за даним автоморфi-
змом. Звiдси випливає

Наслiдок 2.23. Проблема порядку для скiнченно станових автоморфi-
змiв iз скiнченною кiлькiстю орбiтальних станiв є алгоритмiчно розв’я-
зною.

Доводиться, що обмеженi автоморфiзми мають скiнченну кiлькiсть ор-
бiтальних станiв. Отже, проблема порядку для обмежених автоморфiзмiв
є алгоритмiчно розв’язною (наслiдок 2.25).

В пiдроздiлi 2.3 розглядається проблема спряженостi в групах авто-
морфiзмiв Aut(T ), RAut(T ), FAut(T ) та групах полiномiальних автоматiв
Pol(n), n ≥ 0. З кожною парою автоморфiзмiв a, b ∈ Aut(T ) асоцiюється
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граф спряженостi CΓ(a, b), який будується алгоритмiчно, якщо a, b є скiн-
ченно становими i мають скiнченну кiлькiсть орбiтальних станiв. Дово-
дяться такi результати:

Теорема 2.29. Нехай a, b ∈ FAut(T ) мають скiнченну кiлькiсть орбi-
тальних станiв i CΓ(a, b) — граф спряженостi для пари (a, b). Наступнi
умови рiвносильнi:

1. a i b спряженi в групi Aut(T );

2. a i b спряженi в групi RAut(T );

3. граф CΓ(a, b) непорожнiй.

Проблема одночасної спряженостi в групах формулюється так: для
заданих наборiв елементiв групи a1, . . . , ak i b1, . . . , bk перевiрити, чи iснує
елемент h такий, що h−1aih = bi для i = 1, . . . , k.

Теорема 2.30. Проблема (одночасної) спряженостi для скiнченно ста-
нових автоморфiзмiв зi скiнченною кiлькiстю орбiтальних станiв в гру-
пах Aut(T ) та RAut(T ) є алгоритмiчно розв’язною.

Зокрема, проблема (одночасної) спряженостi для обмежених автомор-
фiзмiв в групах Aut(T ) та RAut(T ) є алгоритмiчно розв’язною.

Дослiджується спряженiсть стискуючих автоморфiзмiв:

Теорема 2.32. Два стискуючих автоморфiзми a, b ∈ Aut(T ) зi скiнчен-
ною кiлькiстю орбiтальних станiв спряженi в групi Aut(T ) тодi i лише
тодi, коли вони спряженi в групi FAut(T ).

Наступним основним результатом цього пiдроздiлу є

Теорема 2.43. Проблема (одночасної) спряженостi в групi обмежених
автоматiв Pol(0) є алгоритмiчно розв’язною.

Доведення теореми конструктивне. Запропоновано два алгоритмiчних
методи для розв’язання проблеми спряженостi в Pol(0), якi також знахо-
дять спрягаючий елемент, якщо заданi елементи є спряженими.

Доводиться, що два обмежених автоморфiзми спряженi в групi Pol(∞)
полiномiальних автоматiв тодi i лише тодi, коли вони спряженi в групi
Pol(0). Звiдси отримується наступний результат:

Наслiдок 2.45. Проблема спряженостi для обмежених автоморфiзмiв
в групах Pol(n), n ∈ N, є алгоритмiчно розв’язною.
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В пiдроздiлi 2.4 доводиться, що проблема скiнченностi в класi груп, по-
роджених обмеженими автоматами без нетривiальних фiнiтарних станiв,
є алгоритмiчно розв’язною.

Третiй роздiл «Самоподiбнi мiри на граничних просторах самоподi-
бних груп» присвячено побудовi теорiї мiри на граничних просторах са-
моподiбних груп.

У пiдроздiлi 3.1 розглядаються властивостi мiри Бернуллi на софi-
чних зсувах. Нехай Γ – скiнченний орiєнтований граф, ребра якого по-
мiченi лiтерами з алфавiту X. Для кожної вершини v ∈ Γ позначимо
через Fv ⊂ X−ω множину всiх нескiнченних влiво послiдовностей, якi
читаються вздовж орiєнтованих шляхiв, що закiнчуються у вершинi v.
Для мiри Бернуллi µp на просторi X−ω розглядаються µp(Fv), а число
κ(Γ) =

∑
v∈Γ µp(Fv) називається кратнiстю графа Γ. Винаходяться алго-

ритмiчнi методи для знаходження чисел κ(Γ) та µp(Fv) для всiх v ∈ Γ.
Пiдроздiл 3.2 є допомiжним i не мiстить оригiнальних результатiв. В

ньому наведенi необхiднi означення та твердження про граничнi простори
самоподiбних груп.

В пiдроздiлах 3.3 та 3.4 розглядаються граничнi простори XG, JG само-
подiбних стискуючих груп G, плитки в цих просторах та гранична дина-
мiчна система (JG, s), де s : JG → JG — неперервне сюр’єктивне вiдобра-
ження. Спочатку вводиться G-iнварiантна σ-скiнченна борелева мiра µ
на граничному просторi XG, та дослiджуються властивостi мiри плиток в
цьому просторi. Доводиться теорема 3.13, з якої випливає такий резуль-
тат:

Нехай (G,X∗) — стискуюча самоподiбна дiя з нуклеусом N та плиткою
TG. Мiра плитки µ(TG) дорiвнює кратностi κ(N ) нуклеуса дiї i її можна
знайти алгоритмiчно.

Самоподiбнi дiї груп тiсно пов’язанi з її вiртуальними ендоморфiзма-
ми15. З групою G разом з вiртуальним ендоморфiзмом φ асоцiюється сi-
мейство самоподiбних дiй групи G. I навпаки, з кожною самоподiбною
дiєю групи G на просторi X∗ природно пов’язуються вiртуальнi ендомор-
фiзми φ : StG(x)→ G, асоцiйованi з лiтерами x ∈ X. Стискуючим самопо-
дiбним дiям вiдповiдають стискуючi вiртуальнi ендоморфiзми. В. В. Не-
крашевич16 показав, що граничний простiр XG визначається однозначно,
з точнiстю до гомеоморфiзму, групою G та її стискуючим вiртуальним

15Вiртуальним ендоморфiзмом групи G називається довiльний гомоморфiзм φ : H →
G, де H — пiдгрупа скiнченного iндексу в G.

16Nekrashevych, V. Self-similar groups / V. Nekrashevych. —Amer. Math. Soc., Provi-
dence, RI, 2005. —Vol. 117 of Mathematical Surveys and Monographs. — 231 pp.



– 13 –

ендоморфiзмом φ, а не конкретною самоподiбною дiєю (G,X∗), асоцiйо-
ваною з парою (G,φ). Доводиться теорема 3.16, з якої випливає один з
основних результатiв цього пiдроздiлу:

Для довiльних двох самоподiбних стискуючих дiй, асоцiйованих з парою
(G,φ), вiдповiдний гомеоморфiзм мiж асоцiйованими граничними про-
сторами XG зберiгає мiру µ.

Це дозволяє розглядати простiр (XG(φ), µ) незалежно вiд самоподiбної дiї.
Далi вводиться борелева ймовiрнiсна мiра m на просторi JG, яка збе-

рiгається зсувом s. Доводиться ряд властивостей цiєї мiри. Зокрема, що
майже кожна точка простору JG має |X| прообразiв пiд дiєю s, природня
проекцiя XG → JG є накриттям з точнiстю до мiри нуль, i фактор µ∗ мiри
µ на просторi JG збiгається з мiрою m. Звiдси виводиться такий наслiдок:

Наслiдок 3.22. Теорема 3.16 справедлива для граничного простору JG,
тобто простiр (JG,m) залежить лише вiд асоцiйованого вiртуального
ендоморфiзму групи.

Основним результатом цього роздiлу є

Теорема 3.24. Динамiчна система (JG, s,m) спряжена з односторон-
нiм |X|-зсувом Бернуллi.

В кiнцi пiдроздiлу наводяться приклади, якi демонструють, що введенi
мiри природно виникають в рiзних роздiлах математики. Для групи iте-
рованих монодромiй IMG(f) рацiональної функцiї f(z) ∈ C(z) мiра m на
граничному просторi JG є єдиною f -iнварiантною ймовiрнiсною мiрою µf
з супортом на множинi Жулiа J(f). У випадку стискуючої самоподiбної
дiї скiнченно породженої нiльпотентної групи G без скруту простiр XG
гомеоморфний однозв’язнiй нiльпотентнiй групi Лi L, яка є поповненням
Мальцева групи G, а мiра µ є мiрою Хаара на L.

Використовуючи розробленi методи, в пiдроздiлi 3.5 дається алгори-
тмiчний метод для знаходження мiри Лебега цiлих самоафiнних множин
та їх перетину.

В останньому пiдроздiлi розробляється метод для перевiрки, чи допу-
скає плитка TG групи замощення граничного простору XG пiд дiєю деякої
(самоподiбної) пiдгрупи.

В четвертому роздiлi «Динамiка кусково-лiнiйних вiдображень ви-
гляду fK(v) = minA∈KAv» розглядаються вiдображення вигляду

fK(v) = min
A∈K

Av, v ∈ RN ,
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де K — скiнченна множина квадратних невiд’ємних матриць розмiрно-
стi N , а мiнiмум береться окремо по кожнiй координатi. Вiдображення
такого вигляду будуть виникати в наступному роздiлi при дослiдженнi
асимптотичних властивостей графiв дiї обмежених автоматiв.

В пiдроздiлi 4.1 наводяться необхiднi означення та твердження з теорiї
невiд’ємних матриць. Спектральний радiус матрицi A позначимо spr(A).

В пiдроздiлi 4.2 починається вивчення вiдображень fK. Доводиться
ключова лема 4.12 про iснування спецiальних �-мiнiмальних матриць
для множини K, якi можуть не належати K. �-мiнiмальнi матрицi ма-
ють однаковий спектральний радiус, який позначається λK. По аналогiї
з невiд’ємними матрицями визначається головне �-мiнiмальне розбиття
множини iндексiв S = {1, 2, . . . , N} вiдносно K.

В пiдроздiлi 4.3 доводяться деякi необхiднi та деякi достатнi умови
для iснування додатнього власного вектора для вiдображення fK.

Твердження 4.16. Нехай K — скiнченна рядково-замкнена множина
нерозкладних матриць. Тодi fK має додатнiй власний вектор з власним
числом λK = minA∈K spr(A). Бiльш того, цей власний вектор єдиний з
точнiстю до скалярного множника.

В пiдроздiлi 4.4 доводиться один з основних результатiв про iснування
невiд’ємних кореневих векторiв для вiдображень fK:

Теорема 4.22. Нехай {S0, S1, . . . , Sν} — головне �-мiнiмальне розбит-
тя вiдносно K. Тодi iснує набiр невiд’ємних векторiв v(1), v(2), . . . , v(ν),
якi задовольняють

fK(v(ν)) = min
A∈K

Av(ν) = λKv
(ν),

fK(v(i)) = min
A∈K

Av(i) = λKv
(i) + v(i+1), i = ν − 1, . . . , 2, 1.

Крiм того,

v
(i)
j > 0, j ∈

ν⋃
k=i

Sk i v
(i)
j = 0, j ∈

i−1⋃
k=0

Sk.

Асимптотична поведiнка iтерацiй fnK(v) = fK(. . . fK(v) . . .) дослiджу-
ється вiдносно наступного вiдношення еквiвалентностi ≈. Для двох по-
слiдовностей невiд’ємних векторiв однакової розмiрностi an та bn, n ∈ N,
будемо казати, що an ≈ bn, якщо iснують константи c, d > 0 такi, що
can ≤ bn ≤ dan для всiх достатньо великих n. З теореми 4.22 виводиться
наступний результат:
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Теорема 4.23. Нехай {S0, S1, . . . , Sν} — головне �-мiнiмальне розбит-
тя вiдносно K. Тодi

(fnK(v))i ≈ nk−1λnK, де i ∈ Sk,

для довiльного додатнього вектора v та k ≥ 1. Бiльш того, для довiльної
�-мiнiмальної матрицi B ∈ K виконується

fnK(v) ≈ Bnv

для довiльного додатнього вектора v.

Наслiдок 4.24. Вiдображення fK має додатнiй власний вектор то-
дi i лише тодi, коли деяка �-мiнiмальна матриця для K має додатнiй
власний вектор.

В п’ятому роздiлi «ГрафиШрайєра автоматних груп» дослiджуються
графи Шрайєра самоподiбних груп та графи дiї автоматiв.

В пiдроздiлi 5.1 вводяться необхiднi означення стосовно графiвШрайє-
ра груп та графiв дiї автоматiв, а також пояснюється зв’язок мiж цими
графами та граничними просторами самоподiбних груп.

Нехай група G iз скiнченною множиною твiрних S дiє на множинi M .
Графом Шрайєра або графом дiї Γ(G,S,M) називається граф з множи-
ною вершин M , в якому двi вершини x, y ∈ M є сумiжними, якщо iснує
твiрний s ∈ S ∪ S−1 такий, що s(x) = y. Якщо G є групою автоморфiзмiв
дерева T , то ми можемо розглядати графи Γn(G,S) дiї групи на верши-
нах n-го рiвня дерева i орбiтальнi графи Шрайєра Γw(G,S) дiї групи на
орбiтi точки w ∈ Xω на границi дерева.

Графом Шрайєра або графом дiї автомата A на множинi Xn називає-
ться граф Γn(A) з множиною вершин Xn, в якому вершини v = x1x2 . . . xn
i u = y1y2 . . . yn з’єднанi ребром, якщо в автоматi A iснує шлях

s1
x1|y1−−−→ s2

x2|y2−−−→ s3
x3|y3−−−→ . . .

xn|yn−−−−→ sn+1.

Також розглядаються орбiтальнi графиШрайєра Γw(A), якi вiдповiдають
дiї станiв автомата на орбiтi точки w ∈ Xω.

Пiдроздiл 5.2 мiстить результати про графи дiї обмежених автоматiв.
Описується рекурсивний метод побудови графiв Шрайєра Γn(A) (твер-
дження 5.8). Це дозволяє з довiльним обмеженим автоматом асоцiюва-
ти вiдображення вигляду fA(x) = minM∈KMx, якi ми дослiджували в
четвертому роздiлi. Основним результатом є теорема 5.11, яка дозволяє
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знайти асимптотичну поведiнку дiаметрiв графiв Γn(A): iснують констан-
ти C ≥ D > 0 такi, що для всiх достатньо великих n ∈ N виконується

Dmax
i

(fnA (1))i ≤ diam Γn(A) ≤ C max
i

(fnA (1))i ,

де 1 — це вектор, у якого всi координати рiвнi 1.
В наступному пiдроздiлi розглядаються орбiтальнi графи Шрайєра Γw

для полiномiальних автоматiв та доводиться наступна теорема, яка пiд-
тверджує гiпотезу В. В. Некрашевича17.

Теорема 5.13. Нехай G — скiнченно породжена пiдгрупа групи Pol(m)
полiномiальних автоматiв степеня m i S — скiнченна система твiрних
G. Тодi iснує константа C така, що кожен граф Шрайєра Γw(G,S) для
w ∈ Xω має субекспоненцiйний рiст не бiльший за |X|C(logn)m+1

.

Аналогiчний результат доводиться для широкого класу автоматних
груп, який узагальнює стискуючi самоподiбнi групи та групи, породженi
полiномiальними автоматами (теорема 5.15).

В пiдроздiлi 5.4 розглядаються нескiнченнi графи, якi узагальнюють
одночасно ω-перiодичнi графи I. Бенжамiнi та С. Хофмана18 та гра-
фи, побудованi Ф. Фiорензi, Ф. Скаработтi та Т. Чiккерiнi-Зiльберштей-
ном19. Для кожної послiдовностi w ∈ {0, 1}ω визначається нескiнченний
4-регулярний граф Xw. Доводяться такi результати:

− Xw
∼= Xw′ тодi i лише тодi, коли w i w′ є кофiнальними або антико-

фiнальними (теорема 5.18);

− Aut(Xw) є тривiальною, якщо w не є кофiнальною або антикофi-
нальною послiдовностi 0ω, iнакше Aut(Xw) = Z/2Z (наслiдок 5.19);

− Xw та Xw′ є локально iзоморфними тодi i лише тодi, коли або обидвi
послiдовностi w та w′ є кофiнальними або антикофiнальними 0ω,
або обидвi w та w′ не є кофiнальними або антикофiнальними 0ω

(теорема 5.23);
17Nekrashevych, V. Free subgroups in groups acting on rooted trees / V. Nekrashevych

// Groups, Geometry, and Dynamics. — 2010. —Vol. 4, no. 4. — P. 847–862.
18Benjamini, I. ω-periodic graphs / I. Benjamini, C. Hoffman // Electron. J. Comb. —

2005. — Vol. 12, no. 1. — P. 1–12.
19Ceccherini-Silberstein, T. The Garden of Eden theorem for cellular automata and for

symbolic dynamical systems / T. Ceccherini-Silberstein, F. Fiorenzi and F. Scarabotti //
Random walks and geometry / Ed. by V. Kaimanovich. — Berlin: Walter de Gruyter GmbH
& Co. KG, 2004. — P. 73–108.
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− Xw iзоморфний орбiтальному графу Шрайєра Γw деякої групи G,
породженої полiномiальним автоматом, для всiх w (теорема 5.26);

− Xw має промiжний рiст мiж полiномiальним та експоненцiйним для
всiх w (теорема 5.30).

Будуються полiномiальнi автомати A0m степеня m, графи Шрайєра
Γw яких узагальнюють графи Xw, i доводиться наступна теорема, яка
показує, що оцiнка зверху в теоремi 5.13 є точною.

Теорема 5.31. Для кожного m ∈ N iснують константи C ≥ D >
1 такi, що функцiя росту γ(n) кожного орбiтального графа Шрайєра
Γw(A0m), w ∈ {0, 1}ω, задовольняє

D(logn)m+1

≤ γ(n) ≤ C(logn)m+1

для всiх n ∈ N.

В пiдроздiлi 5.5 пояснюється зв’язок мiж графами Шрайєра ханой-
ських автоматiв Hm та складнiстю гри Ханойськi вежi на m стрижнях.
Доводиться

Теорема 5.32. Для кожного m ≥ 3 iснують константи C ≥ D > 1
такi, що функцiя росту γ(n) кожного графа Шрайєра Γw(Hm), w ∈ Xω,
задовольняє

D(logn)m−2

≤ γ(n) ≤ C(logn)m−2

для всiх n ∈ N.

В пiдроздiлi 5.6 розглядаються орбiтальнi графи Шрайєра Γw для ав-
томатного зображення дискретної групи Гейзенберга. Зокрема, знаходя-
ться степенi росту всiх графiв Γw (наслiдок 5.37).

Шостий пiдроздiл «Самоподiбнi та автоматнi дiї груп» присвячено
рiзним алгебраїчним властивостям автоматних та самоподiбних груп i
самоподiбним дiям груп.

В пiдроздiлi 6.1 розглядаються нескiнченно iтерованi пiдстановочнi
вiнцевi добутки груп як пiдгрупи груп автоморфiзмiв дерев. Доводиться
критерiй скiнченної породженостi для таких груп:

Теорема 6.1. Нехай (Gn, Xn) — послiдовнiсть скiнченних транзитив-
них груп пiдстановок iз рiвномiрно обмеженою кiлькiстю твiрних. Тодi
проскiнченна група . . . oG2 oG1 є топологiчно скiнченно породженою тодi
i лише тодi, коли проскiнченна абелева група

∏
n≥1Gn/[Gn, Gn] є топо-

логiчно скiнченно породженою.

Звiдси виводяться такi наслiдки.
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Наслiдок 6.3. Нехай H — скiнченна транзитивна група пiдстановок.
Нескiнченний вiнцевий степiнь . . . oH oH є топологiчно скiнченно поро-
дженим тодi i лише тодi, коли група H є досконалою20.

Наслiдок 6.5. Нехай H — скiнченна транзитивна група пiдстановок i
dwrn (H) позначає мiнiмальну кiлькiсть твiрних у n-кратному вiнцевому
степенi H o . . . o H o H. Послiдовнiсть dwrn (H) є обмеженою, якщо H є
досконалою, а iнакше має лiнiйний рiст.

В Коурiвському зошитi21 поставлено таке питання: Чи правда, що ма-
ксимальнi пiдгрупи в скiнченно породжених гiллястих групах мають скiн-
ченний iндекс? В кiнцi пiдроздiлу дається негативна вiдповiдь на нього.
Для довiльної скiнченної транзитивної досконалої групи пiдстановок H
побудовано скiнченно породжену гiллясту автоматну групу GH , щiльну
у нескiнченно iтерованому вiнцевому степенi . . . oH oH, i доводиться

Теорема 6.4. Групи GH мiстять максимальнi пiдгрупи нескiнченного
iндексу.

Пiдроздiл 6.2 присвячено самоподiбним групам скiнченного типу. Ко-
жна така група є проскiнченною i задається скiнченною групою допусти-
мих “шаблонiв”. Показується, що тривiальнiсть, скiнченнiсть та транзи-
тивнiсть на рiвнях для самоподiбних груп скiнченного типу можна пере-
вiрити алгоритмiчно. Наводяться деякi необхiднi та деякi достатнi умови
скiнченної породженостi для цих груп. Основним результатом в цьому
пiдроздiлi є критерiй скiнченної породженостi:

Теорема 6.10. Нехай G — транзитивна на рiвнях самоподiбна група
скiнченного типу, задана шаблонами глибини d. Група G є топологiчно
скiнченно породженою тодi i лише тодi, коли iснує n ≥ d таке, що
комутант групи StG(d− 1)|X[n] мiстить StG(n− 1)|X[n] .

Пiдроздiл 6.3 присвячено нескiнченним p-групам Gλ, якi винайшов
В. I. Сущанський в 1979 роцi22. Оригiнальне визначення цих груп пере-
водиться з мови таблиць Калужнiна на мову скiнченних автоматiв. Це
дозволяє довести ряд властивостей самоподiбного замикання груп Су-
щанського. Основним результатом цього пiдроздiлу є

20Група G називається досконалою, якщо G = [G,G].
21Коуровская тетрадь. Нерешенные вопросы теории групп. — Новосибирск: Инсти-

тут математики СО РАН, 2002. — 172 с.
22Сущанский, В. И. Пеpиодические p-гpуппы подстановок и неогpаниченная пpобле-

ма Беpнсайда / В. И. Сущанский // Доклады Академии наук СССР. — 1979. — Т. 247,
№ 3. —С. 557–561.
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Теорема 6.27. Всi p-групи Сущанського Gλ мають промiжний рiст.
Функцiя росту групи Gλ задовольняє

en
α

4 γGλ(n) 4 en
β

,

де α = log(p)

log(p)−log( 1
2 )
, β = log(p)

log(p)−log(ηr) i ηr — це єдиний додатнiй корiнь
многочлена xr + xr−1 + xr−2 − 2, r = p2.

Теорема 6.28. Функцiя росту порядкiв кожної групи Сущанського Gλ
задовольняє

πGλ(n) 4 nlog1/ηr
(p),

де ηr береться з попередньої теореми.

В пiдроздiлi 6.4 розглядається функцiя росту спряженостi груп γcG(n),
яка обчислює кiлькiсть класiв спряженостi, що перетинають кулю радiуса
n в графi Келi групи. Доводиться

Теорема 6.29. Скiнченно породжена гiлляста група не може мати
полiномiальний рiст спряженостi.

Функцiя росту спряженостi обмежена зверху функцiєю росту групи.
Тому з теореми випливає, наприклад, що група Григорчука має промi-
жний рiст спряженостi. Для регулярно гiллястих груп наводиться оцiнка
знизу на функцiю росту спряженостi.

В пiдроздiлi 6.5 розглядаються самоподiбнi дiї нiльпотентних груп.
Кожна рекурентна самоподiбна дiя (G,X∗) групи G з транзитивною дiєю
на X задається деякою трiйкою (G,φ,D), де φ : H → G — вiртуальний
ендоморфiзм групи G, а D — трансверсаль для пiдгрупи H < G. I навпа-
ки, для кожної трiйки (G,φ,D) iснує вiдповiдна самоподiбна дiя (G,X∗).
Розглядаються скiнченно породженi нiльпотентнi групи G без скруту ра-
зом з вiртуальним iзоморфiзмом φ : H → G, який пiднiмається до авто-
морфiзму φ̂ вiдповiдної алгебри Лi L. Доводяться наступнi теореми, якi
характеризують iснування скiнченно станових самоподiбних дiй для пари
(G,φ) в термiнах Жорданової нормальної форми оператора φ̂.

Теорема 6.33. Нехай G — скiнченно породжена нiльпотентна група
без скруту. Нехай (G,X∗) — точна рекурентна самоподiбна дiя з вiрту-
альним ендоморфiзмом φ (асоцiйований з деякою лiтерою x ∈ X). Якщо
дiя (G,X∗) є скiнченно становою, то спектральний радiус φ̂ не бiльший
за 1 i для кожного власного числа з модулем 1 вiдповiднi Жордановi клi-
тини в Жордановiй нормальнiй формi φ̂ мають розмiр 1. Навпаки, якщо
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автоморфiзм φ̂ задовольняє цим умовам, то iснує скiнченно станова са-
моподiбна дiя групи G з вiртуальним ендоморфiзмом φ.

Теорема 6.34. Нехай G — скiнченно породжена нiльпотентна гру-
па без скруту i φ — сюр’єктивний вiртуальний ендоморфiзм групи G
з тривiальною φ-серцевиною. Кожна самоподiбна дiя для (G,φ) є скiн-
ченно становою тодi i лише тодi, коли спектральний радiус φ̂ менший
одиницi.

Будуються приклади самоподiбних дiй дискретної групи Гейзенберга,
якi демонструють результат теореми 6.33.

Теорему можна переформулювати наступним чином. Нехай φ — сюр’є-
ктивний вiртуальний ендоморфiзм групи G з тривiальною φ-серцевиною.
Iснує така трансверсаль D, яка мiстить тривiальний елемент групи, що
самоподiбна дiя, асоцiйована з (G,φ,D), є скiнченно становою тодi i лише
тодi, колиЖорданова нормальна форма оператора φ̂ задовольняє умовам
теореми.

В останньому пiдроздiлi розглядається зв’язок мiж Цаппа-Зеп добу-
тком груп та автоматними групами. Показується, як iз Цаппа-Зеп добут-
ком K ./ H груп K,H можна асоцiювати бiреверсивний автомат AK./H
i описуються вiдповiднi автоматнi групи:

Теорема 6.42. Нехай AK./H — автомат, асоцiйований з Цаппа-Зеп
добутком K ./ H. Тодi група, породжена автоматом AK./H , iзоморфна
факторгрупi групи H за її нормальним ядром в K ./ H.

Наслiдок 6.45. Кожну скiнченну групу можна реалiзувати бiревер-
сивним автоматом.

Сьомий роздiл «Класифiкацiя груп, породжених (3, 2) автоматами» мi-
стить результати по класифiкацiї груп, породжених автоматами з трьома
станами над бiнарним алфавiтом.

В пiдроздiлi 7.1 сформульованi наступнi загальнi результати. Клас
груп, породжених автоматами з трьома станами над бiнарним алфавi-
том, мiстить не бiльше 122 попарно не iзоморфних груп, серед яких є
точно 6 скiнченний груп, 6 абелевих груп, єдина вiльна не абелева група,
та не мiстить нескiнченних перiодичних груп.

В пiдроздiлi 7.2 описано групи, породженi вибраними автоматами з
трьома станами над бiнарним алфавiтом.
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ВИСНОВКИ

У дисертацiйнiй роботi дослiджуються алгоритмiчнi, геометричнi та
алгебраїчнi властивостi самоподiбних та автоматних груп, а також гра-
фiв, граничних просторiв та динамiчних систем, асоцiйованих з автома-
тами.

Доведено, що проблема слiв в групах, породжених полiномiальними та
ханойськими автоматами, розв’язується за субекспоненцiйний час. Визна-
чено поняття орбiтальних станiв автоморфiзмiв кореневих дерев i показа-
но, що проблема порядку є алгоритмiчно розв’язною для скiнчено стано-
вих автоморфiзмiв, якi мають скiнченну кiлькiсть орбiтальних станiв. До-
ведено, що проблема спряженостi для скiнченно станових автоморфiзмiв
iз скiнченною кiлькiстю орбiтальних станiв в групах всiх автоморфiзмiв
дерева та групi функцiйно рекурсивних автоморфiзмiв є алгоритмiчно
розв’язною. Показано, що два стискуючих автоморфiзми зi скiнченною
кiлькiстю орбiтальних станiв спряженi в групi всiх автоморфiзмiв дерева
тодi i лише тодi, коли вони спряженi в групi скiнченно станових автомор-
фiзмiв. Доведено, що проблема спряженостi в групi обмежених автома-
тiв є алгоритмiчно розв’язною. Показано, що проблема спряженостi для
обмежених автоморфiзмiв в групах полiномiальних автоморфiзмiв є алго-
ритмiчно розв’язною. Винайдено алгоритмiчний метод, який для заданого
обмеженого автомата без нетривiальних фiнiтарних станiв перевiряє, чи
вiн породжує скiнченну групу.

Вводяться та дослiджуються самоподiбнi мiри на граничних просторах
самоподiбних груп. Показано, що введенi мiри визначаються однозначно
групою та її вiртуальним ендоморфiзмом. Доведено, що гранична дина-
мiчна система для стискуючої самоподiбної групи спряжена з односто-
роннiм зсувом Бернуллi. Отриманi результати застосовано до знаходжен-
ня мiри Лебега самоафiнних множин. Розглянуто замощення граничного
простору плитками групи.

Розглянуто вiдображення вигляду fK(v) = minA∈KAv, v ∈ RN , де K

— скiнченна множина квадратних невiд’ємних матриць розмiрностi N , а
мiнiмум береться окремо по кожнiй координатi. Знайдено критерiй iснува-
ння додатнього власного вектора для вiдображень fK. Доведено iснуван-
ня невiд’ємних кореневих векторiв для fK, у яких спецiальнi координати
є додатнiми. Це дозволило дати метод для знаходження асимптотичної
поведiнки iтерацiй fnK(v), де v — додатнiй вектор.

Дослiджуються графи Γn(A) дiї скiнченних автоматiв на словах дов-
жини n та графи Γw(A) дiї автоматiв на орбiтi нескiнченної послiдовно-
стi w. В термiнах теорiї груп цi графи є графами Шрайєра автоматної
групи. Для обмежених автоматiв винайдено рекурсивний метод побудови
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графiв Γn(A), що дозволило асоцiювати з кожним обмеженим автома-
том кусково-лiнiйне вiдображення вигляду fA(x) = minM∈KMx. Вико-
ристовуючи iтерацiї таких вiдображень, винайдено метод для знаходже-
ння асимптотичної поведiнки дiаметрiв графiв Γn(A). Доведена гiпотеза
В. В. Некрашевича про те, що орбiтальнi графи Шрайєра Γw(A) для полi-
номiальних автоматiв степеня m мають субекспоненцiйний рiст, обмеже-
ний зверху exp (O((log n)

m+1
)) (n→∞). Наведено конструкцiю полiномi-

альних автоматiв, для яких попередня оцiнка є точною. Для ханойських
автоматiв Hm доведено, що графи Γw(Hm) мають промiжний рiст, еквi-
валентний exp (O((log n)

m−2
)) (n → ∞). Побудовано сiм’ю нескiнченних

4-регулярних графiв Xw для w ∈ {0, 1}ω, якi узагальнюють ω-перiодичнi
графи. Описано проблему iзоморфiзму та локального iзоморфiзму для
цих графiв, визначено їхнi групи автоморфiзмiв та доведено, що вони
мають промiжний рiст.

Доведено ряд результатiв про рiзнi алгебраїчнi властивостi самопо-
дiбних та автоматних груп. Доведено, що для скiнченних транзитивних
груп пiдстановок (Gn, Xn), n ≥ 1, з обмеженою мiнiмальною кiлькiстю
твiрних нескiнченно iтерований вiнцевий добуток on≥1Gn буде топологi-
чно скiнченно породженим тодi i лише тодi, коли проскiнченна абелева
група

∏
n≥1Gn/[Gn, Gn] є топологiчно скiнченно породженою. Як наслi-

док, побудовано приклади скiнченно породжених гiллястих автоматних
груп, якi мiстять максимальнi пiдгрупи нескiнченного iндексу. Це дало
вiдповiдь на питання з Коурiвського зошита. Знайдено критерiй того, ко-
ли самоподiбна група скiнченного типу є топологiчно скiнченно породже-
ною, а також кiлька необхiдних та достатнiх умов. Показано, що функцiя
росту спряженостi для гiллястих груп не обмежується зверху полiномом.
Оригiнальне визначення груп Сущанського переведено з мови таблиць
Калужнiна на мову скiнченних автоматiв. Це дозволило довести ряд вла-
стивостей груп Сущанського, зокрема, що всi вони мають промiжний рiст.
Охарактеризовано скiнченно становi самоподiбнi дiї нiльпотентних груп.
Описано автоматнi групи, асоцiйованi iз Цаппа-Зеп добутками груп.

Наведено результати по класифiкацiї груп, породжених автоматами
з трьома станами над бiнарним алфавiтом. Описано групи, породженi
вибраними (3, 2) автоматами.
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АНОТАЦIЯ

Бондаренко Є.В. Алгоритмiчнi та геометричнi властивостi ав-
томатних груп. – Рукопис. – Дисертацiя на здобуття наукового сту-
пеня доктора фiзико-математичних наук за спецiальнiстю 01.01.08 — ма-
тематична логiка, теорiя алгоритмiв i дискретна математика. Київський
нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка Мiнiстерства освiти i
науки України, Київ, 2015.

У дисертацiйнiй роботi розглянуто алгоритмiчнi, геометричнi та алге-
браїчнi властивостi автоматних груп, а також графiв, граничних просто-
рiв та динамiчних систем, асоцiйованих з автоматами.

Доведено, що проблема слiв в групах, породжених полiномiальними
та ханойськими автоматами, розв’язується за субекспоненцiйний час. До-
ведено, що проблема спряженостi в групi обмежених автоматiв є алгори-
тмiчно розв’язною.

Введено самоподiбнi мiри на граничних просторах самоподiбних груп
та доведено, що гранична динамiчна система стискуючої самоподiбної
групи спряжена з одностороннiм зсувом Бернуллi.

Знайдено метод для знаходження росту дiаметрiв графiв дiї обмеже-
них автоматiв. Доведено, що орбiтальнi графи дiї полiномiальних та ха-
нойських автоматiв мають субекспоненцiйний рiст. Побудовано клас ав-
томатiв, для яких орбiтальнi графи дiї мають промiжний рiст мiж полi-
номiальним та експоненцiйним.

Встановлено критерiй топологiчної скiнченної породженостi iтерова-
них вiнцевих добуткiв груп пiдстановок. Побудовано приклади скiнчен-
но породжених гiллястих автоматних груп, якi мiстять максимальнi пiд-
групи нескiнченного iндексу. Доведено, що p-групи Сущанського мають
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промiжний рiст. Знайдено критерiй iснування скiнченно станової само-
подiбної дiї для скiнченно породжених нiльпотентних груп без скруту iз
заданим вiртуальним ендоморфiзмом.

Ключовi слова: скiнченний автомат; автоматна група; кореневе дере-
во; автоморфiзм кореневого дерева; самоподiбна група; гiлляста група;
граф Шрайєра; граф дiї автомата; обмежений автомат; полiномiальний
автомат; проблема слiв.

АННОТАЦИЯ

Бондаренко Е.В. Алгоритмические и геометрические свойства ав-
томатных групп. – Рукопись. – Диссертация на соискание ученой
степени доктора физико-математических наук по специальности 01.01.08
— математическая логика, теория алгоритмов и дискретная математика.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Министер-
ства образования и науки Украины, Киев, 2015.

В диссертационной работе рассмотрены алгоритмические, геометри-
ческие и алгебраические свойства автоматных и самоподобных групп, а
также графов, граничных пространств и динамических систем, ассоции-
рованных с автоматами.

Доказано, что проблема слов в группах, порожденных полиномиаль-
ными и ханойскими автоматами, решается за субэкспоненциальное время.
Введено понятие орбитальных состояний для автоморфизмов корневых
деревьев и показано, что проблема порядка является алгоритмически ра-
зрешимой для автоморфизмов, которые имеют конечное количество со-
стояний и орбитальных состояний. Доказано, что проблема сопряженно-
сти в группе ограниченных автоматов является алгоритмически разре-
шимой.

Введены самоподобные меры на граничных пространствах самоподо-
бных групп и исследованы их свойства. Показано, что введенные меры
определяются однозначно группой и ее виртуальным эндоморфизмом.
Доказано, что граничная динамическая система самоподобной группы
сопряжена с односторонним сдвигом Бернулли. Полученные результаты
применены к нахождению меры Лебега самоафинных множеств. Рассмо-
трены замощения граничного пространства плитками группы.

Некоторые результаты из теории неотрицательных матриц обобще-
ны на специальные кусочно-линейные отображения, заданные конечными
множествами неотрицательных матриц, ассоциированные с конечными
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автоматами. В частности, доказано существование специальных неотри-
цательных корневых векторов для этих отображений, установлен крите-
рий существования положительного собственного вектора и найден метод
для нахождения асимптотического поведения их итераций.

Исследованы графы действия конечных автоматов на конечных и бе-
сконечных словах над алфавитом, которые также являются графами
Шрайера автоматных груп. Для ограниченных автоматов найден рекур-
сивный метод для построения графов действия на конечных словах, что
позволило ассоциировать с каждым ограниченным автоматом кусочно-
линейное отображение, заданное конечным множеством неотрицательных
матриц. Используя итерации таких отображений, найден метод для на-
хождения асимптотического поведения диаметров этих графов.

Доказана гипотеза В. В. Некрашевича о том, что орбитальные гра-
фы действия для полиномиальных автоматов имеют субэкспоненциаль-
ный рост. Этот результат обобщен на широкий класс автоматов и приме-
нен к ω-периодическим и ханойским графам. Сделана оценка сверху на
рост графов действия и приведена конструкция полиномиальных авто-
матов, для которых указанная оценка является точной. Построено семью
бесконечных 4-регулярных графов, которые обобщают ω-периодические
графы. Описаны проблемы изоморфизма и локального изоморфизма для
этих графов, определены их группы автоморфизмов и доказано, что они
имеют промежуточный рост. Построен класс автоматов, для которых ор-
битальные графы действия имеют промежуточный рост между полино-
миальным и экспоненциальным.

Доказано ряд результатов о различных алгебраических свойствах са-
моподобных и автоматных групп. Установлен критерий топологической
конечной порожденности для бесконечно итерированных сплетений групп
подстановок. Как следствие, построены примеры конечно порожденных
ветвистых автоматных групп, которые содержат максимальные подгруп-
пы бесконечного индекса. Это дало ответ на вопрос из Коуровской те-
тради. Доказано, что p-группы Сущанского имеют промежуточный рост.
Найден критерий существования конечно автоматного действия для ко-
нечно порожденных нильпотентных групп без кручения с заданным вир-
туальным эндоморфизмом.

Ключевые слова: конечный автомат; автоматная группа; корневое де-
рево; автоморфизм корневого дерева; самоподобная группа; ветвистая
группа; граф Шрайера; граф действия автомата; ограниченный автомат;
полиномиальный автомат; проблема слов.
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ANNOTATION

Bondarenko I.V. Algorithmic and geometric properties of automaton
groups. – Manuscript. – The thesis for degree of Doctor in physics and
mathematics by the speciality 01.01.08 — mathematical logic, algorithm
theory and discrete mathematics. Kyiv National Taras Shevchenko Universi-
ty, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2015.

The thesis deals with algorithmic, geometric and algebraic properties
of automaton and self-similar groups, graphs, limit spaces, and dynamical
systems associated with automata.

It is proved that the word problem in groups generated by polynomial
automata and Hanoi automata is solvable in subexponential time. It is proved
that the conjugacy problem in the group of bounded automata is algorithmi-
cally solvable.

Self-similar measures on limit spaces of self-similar groups are introduced
and studied. It is proved that the limit dynamical system for contracting
self-similar groups is conjugate to the one-sided Bernulli subshift.

A method for finding the growth of diameters of actions graphs associated
with bounded automata is developed. It is proved that the orbital action
graphs of polynomial automata and Hanoi automata have subexponential
growth. A class of automata whose orbital action graphs have intermediate
growth between polynomial and exponential is constructed.

A criterion of topological finite generation for iterated wreath products
of permutation groups is established. Examples of finitely generated branch
automaton groups with maximal subgroups of infinite index are constructed.
It is proved that the Sushchansky p-groups have intermediate growth. A
criterion of existence of finite-state self-similar action for finitely generated
torsion-free nilpotent groups with a given virtual endomorphism is establi-
shed.

Key words: finite automaton; automaton group; rooted tree; automor-
phism of rooted tree; self-similar group; branch group; Schreier graph; acti-
on graph of automaton; bounded automaton; polynomial automaton; word
problem.


