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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. В дисертацiї вивчаються системи матричних
рiвнянь, системи лiнiйних i напiвлiнiйних вiдображень, та простори лi-
нiйних операторiв.

Теорiя систем лiнiйних рiвнянь є найбiльш прикладною галуззю лi-
нiйної алгебри. Найрiзноманiтнiшi прикладнi задачi в кiнцевому рахун-
ку зводяться до розв’язування систем лiнiйних рiвнянь певного типу.

Останнiм часом пiдвiщився iнтерес до систем лiнiйних рiвнянь
над тiлом кватернiонiв, бо кватернiони знайшли своє застосування в
комп’ютернiй графiцi, робототехнiцi, навiгацiї, молекулярної динамiцi.
Статтi по кватернiонам регулярно з’являються в журналах з математи-
чної фiзики i квантової механiки. Нещодавно надруковано першу книгу
з кватернiонної лiнiйної алгебри в прiстонської серiї книг з прикладної
математики.

Одним з напрямкiв дослiджень в дисертацiйнiй роботi є вивчення
систем матричних рiвнянь над тiлом кватернiонiв. Зокрема, вивчаються
системи кватернiонних матричних рiвнянь, в якi входять як невiдомi
матрицi X “ rxijs, так i матрицi X̂ :“ rx̂ijs, спряженi до них вiдносно
довiльного iнволютивного автоморфiзму h ÞÑ ĥ тiла кватернiонiв.

Хуанг (L. Huang, 2001) дав означення конподiбностi кватернiонних
матриць i побудував вiдповiдну канонiчну форму. Декiлька авторiв за-
стосували його канонiчну форму до кватернiонних матричних рiвнянь.
Але означення конподiбностi, яке використовується Хуангом та його по-
слiдовниками, не досить зручне, бо базується на iнволютивному авто-
морфiзмi

a` bi` cj ` dk ÞÑ a´ bi` cj ´ dk

тiла кватернiонiв.
В дисертацiйнiй роботi доведено, що всi визначення конподiбностi,

якi базуються на рiзних iнволютивних автоморфiзмах, перетворюються
одне в iнше перевибором уявних одиниць в тiлi кватернiонiв, i тому
можна використовувати будь-яке з них. Запропоновано нове означення
конподiбностi кватернiонних матриць, яке будується на автоморфiзмi

a` bi` cj ` dk ÞÑ a` bi´ cj ´ dk,
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що дозволило спростити основнi формули i будувати спiльну теорiю кон-
подiбностi i подiбностi кватернiонних матриць. Зокрема, побудована в
дисертацiї канонiчна форма матрицi вiдносно таких конподiбних пере-
творень є комплексною, на вiдмiну вiд канонiчної матрицi Хуанга. З її
допомогою вивчено структуру рiшень деяких кватернiонних матричних
рiвнянь.

Найбiльш вiдомий критерiй розв’язностi матричних рiвнянь є кри-
терiй Рауса (W.E. Roth, 1952): матричне рiвняння AX ´XB “ C має
розв’язок X тодi i тiльки тодi, коли вiдповiднi блочнi матрицi

«

A C

0 B

ff

та

«

A 0

0 B

ff

є подiбними. Цей критерiй широко застосовується в обчислювальнiй
математицi, бо вiн дозволяє використовувати лише трикутнi пере-
творюючi матрицi при зведеннi блочно-трикутної матрицi до блочно-
дiагонального виду перетвореннями подiбностi.

В дисертацiї цей критерiй поширено на кватернiоннi матричнi рiвня-
ння AX ´ X̂B “ C, де X̂ визначається через h “ a ` bi ` cj ` dk ÞÑ

ĥa` bi´ cj ´ dk.
В роботах Фландерса та Вiмера (Flanders and Wimmer, 1977), Феiн-

берга (R. Feinberg, 1975), Баксаларi та Кала (J.K. Baksalary and R. Kala,
1979), Хартвiга (R. Hartwig, 1983), Джiонга Шенга Лi (Jiong Sheng Li,
1984), Варда (A.J.B. Ward, 1993, 1999), Геррiша та Варда (F. Gerrish and
A.J.B. Ward, 1998, 2000), Альпiна та Iллiна (Yu.A Al’pin and S.N. Il’in,
2006), Лiна та Гаральда (M. Lin and H.K. Harald, 2011) критерiй Рау-
са поширюєтся на рiзнi класи комплексних матричних рiвнянь та да-
ються його альтернативнi доведення. Гуральнiк (Guralnick, 1980, 1985)
та Гюстафсон (Gustafson, 1979) поширюють доведення критерiю Рауса
на матрицi та множини матриць над комутативними кiльцями. Розен-
блум (Rosenblum, 1969) показав, що критерiй Рауса не виконується для
обмежених операторiв на гiльбертовому просторi, але виконується для
самоспряжених операторiв. Фурман та Хельмке (Fuhrmann and Helmke,
2012) показали, що критерiй Рауса може бути переформульований як те-
орема про iснування доповнюючих пiдпросторiв. Андрiй Дмитришин та
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Бу Кагстром (A. Dmytryshyn and B. K̊agström) у 2015 роцi опублiкува-
ли узагальнення критерiю Рауса на найбiльш широкий клас рiвнянь. За
цю статтю Дмитришина було нагороджено призом SIAM за найкращу
аспiрантську статтю. В дисертацiї критерiй Дмитришина та Кагстрома
узагальнено на ще бiльш широкий клас систем комплексних матричних
рiвнянь та на системи кватернiонних матричних рiвнянь.

Важливу роль в сучаснiй математицi вiдiграють напiвлiнiйнi вiдобра-
ження, тобто вiдображення A : U Ñ V векторних просторiв над C (чи
над довiльним полем з фiксованою iнволюцiєю), якi задовольняють умо-
вам:

Apu` vq “ Au`Av, Apαuq “ αAu

для кожних u, v P U та α P C. Наприклад, основна теорема проективної
геометрiї формулюється через напiвлiнiйнi вiдображення, вони викори-
стовуються при побудовi простої групи Матьє M24.

Канонiчну форму матрицi напiвлiнiйного оператора A : U Ñ U по-
будував Хаантжес (J. Haantjes, 1935) та Хонг i Хорн (Y.P. Hong, R.A.
Horn, 1988). Канонiчну форму матриць пари, що складається з лiнiйно-
го та напiвлiнiйного вiдображень A1,A2 : U Ñ V , побудував Джоковiч
(D.Z. Djokovic, 1978). В дисертацiї побудовано канонiчну форму матриць
неорiєнтованого циклу, що складається з лiнiйних та напiвлiнiйних вiд-
ображень

V1 V2 . . . Vt´1 Vt

В дисертацiї також доведено, що пара комутуючих напiвлiнiйних опе-
раторiв вiдiграє в теорiї систем лiнiйних i напiвлiнiйних операторiв та-
ку ж роль, як пара лiнiйних операторiв в теорiї зображень: задача її
класифiкацiї мiстить задачу класифiкацiї довiльної системи лiнiйних i
напiвлiнiйних операторiв. Це узагальнює теорему I.М. Гельфанда i В.А.
Пономарьова (1969) про те, що задача клачифiкацiї пари комутуючих
лiнiйних операторiв мiстить задачу класифiкацiї довiльної n-ки лiнiйних
операторiв.

Поняття сагайдака i його зображень, яке ввiв Габрiель (Р. Gabriel)
у 1972 роцi, поширено на поняття бiсагайдака i його зображень, що до-
зволяє вивчати системи лiнiйних i напiвлiнiйних вiдображень.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертацiйна робота є частиною дослiджень кафедри алгебри i мате-
матичної логiки механiко-математичного факультету Київського нацiо-
нального унiверситету iменi Тараса Шевченка з науково-дослiдної те-
ми 16БФ038-01 “Якiсний аналiз та керування еволюцiйними системами
складної структури” (номер державної реєстрацiї 0116U004752).

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є
одержання критерiю сумiсностi систем матричних задач спецiального
виду над полем та тiлом кватернiонiв, та класифiкацiя деяких систем
лiнiйних i напiвлiнiйних вiдображень.

Об’єктом дослiджень є системи матричних рiвнянь, системи лi-
нiйних та напiвлiнiйних вiдображень та простори лiнiйних операторiв.

Предметом дослiджень є критерiї сумiсностi систем матричних
задач, канонiчнi матрицi систем лiнiйних i напiвлiнiйних вiдображень.

Методи дослiдження. У роботi використовуються методи лiнiй-
ної алгебри i теорiї зображень, а також методи теорiї матричних задач,
яка була розроблена українськими математиками пiд керiвництвом А.В.
Ройтера.

Наукова новизна одержаних результатiв. Основними наукови-
ми результатами, що виносяться на захист, є наступнi результати:

— введено нове поняття конподiбностi кватернiонних матриць, за йо-
го допомогою вивчено новий клас кватернiонних матричних матриць,
поширено критерiй Рауса на такi системи;

— поширено критерiй Дмитришина i Кангстрома розв’язностi систем
матричних рiвнянь над полем на бiльш широкий клас таких систем над
полем та на такi системи над тiлом;

— отримано канонiчну форму матриць неорiєнтованого циклу лiнiй-
них та напiвлiнiйних вiдображень;

— поняття сагайдака i його зображень поширено на поняття бiсагай-
дака i його зображень, що дозволяє вивчати системи лiнiйних i напiвлi-
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нiйних вiдображень;

— доведено, що задача класифiкацiї пар напiвлiнiйних операторiв
мiстить задачу класифiкацiї довiльного бiсагайдака, тобто довiльної си-
стеми лiнiйних та напiвлiнiйних вiдображень;

— побудовано регуляризуючий алгоритм для пари, що складається
з лiнiйного та напiвлiнiйного вiдображень;

— доведено, що задача класифiкацiї двовимiрних просторiв комуту-
ючих лiнiйних операторiв є дикою.

Практичне значення отриманих результатiв. Робота має як
теоретичне, так i практичне значення. Її результати розвивають i до-
повнюють теорiю систем матричних рiвнянь i теорiю систем лiнiйних
та напiвлiнiйних вiдображень та можуть бути використанi в обчислю-
вальнiй математицi та програмуваннi при розв’язаннi систем рiвнянь i
зведеннi блочно-трикутних матриць до блочно-дiагонального виду.

Особистий внесок здобувача. Всi результати, що виносяться на
захист, одержано автором самостiйно. В усiх роботах, опублiкованих у
спiвавторствi, внески авторiв є рiвними та нероздiльними. Визначення
основного плану дослiдження та постановка задачi належать науковому
керiвнику А.П. Петравчуку.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiї допо-
вiдалися на таких наукових конференцiях та наукових семiнарах:

— Науковому семiнарi кафедри алгебри i математичної логiки Київ-
ського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, Київ, Укра-
їна, 14 вересня 2018.

— The International Congress of Mathematicians, Rio de Janeiro, Brazil,
1–9 August 2018.

— International scientific conference “Thematic Network of Linear
Algebra, Matrix Analysis and Applications”, Alicante, Spain, 30 May – 1
June 2018.

— International scientific conference “Emerging Trends in Applied
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Mathematics and Mechanics”, Krakow, Poland, 18–22 June 2018.

— International scientific conference “SIAM Conference on Applied Li-
near Algebra”, Hong Kong, China, 4–8 May 2018.

— International scientific conference “Groups, Group Rings and Related
Topics”, Khorfakkan, UAE, 19–22 November 2017.

— International scientific conference “Conference of Applied Mathemati-
cs”, Cartagena, Spain, 26–30 June 2017.

— International scientific conference “Аlgebra Lineal, Analisis Matricial
y Aplicaciones”, Leon, Spain, 20–22 June 2016.

— International scientific conference “Education and Science and their
Role in Social and Industrial Progress of Society”, Kyiv, Ukraine, 12–15
June 2014.

— International scientific conference “Linear Algebra and Matrix Theory:
connections, applications and computations”, Galway, Ireland, 3–7 December
2014.

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiї опублiкованi в 15 нау-
кових роботах. З них 7 статей у фахових виданнях фахових iноземних
журналах [1–7], 6 з яких включенi до наукометричної бази Scopus [1–6],
та 8 тез доповiдей на мiжнародних математичних конференцiях [8–15].

Структура i обсяг дисертацiї. Дисертацiйна робота складається
з анотацiї, вступу, шести роздiлiв, якi мiстять пiдроздiли, загальних ви-
сновкiв i списку використаних джерел, який мiстить 85 найменувань та
додатку. Загальний обсяг роботи складає 129 сторiнок, з яких основ-
на частина дисертацiї складає 101 сторiнку та список лiтератури — 9
сторiнок друкованого тексту.

Автор висловлює щиру подяку науковому керiвнику докто-
ру фiз.-мат. наук, професору Петравчуку Анатолiю Петрови-
чу за постановку розглянутих в дисертацiї задач, постiйну
увагу i всебiчну пiдтримку, та провiдному спiвробiтнику Iн-
ституту математики НАН України доктору фiз.-мат. на-
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ук, професору Сергейчуку Володимиру Васильовичу за допомо-
гу в роботi над дисертацiєю.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми дисертацiї, визначено ме-
ту, завдання, об’єкт та предмет дослiдження, описана методика дослi-
дження; зазначенi можливi практичнi застосування одержаних резуль-
татiв; сформульовано наукову новизну та особистий внесок здобувача;
надано перелiк публiкацiй та наукових конференцiй, на яких проводи-
лась апробацiя отриманих результатiв.

В першому роздiлi ми вивчаємо кватернiоннi матрицi вiдносно
наступного перетворення конподiбностi:

A ÞÑ pS´1AS pA, S P Hnˆn, S “ rsijs невироджена, pS :“ rŝijsq

де h ÞÑ ĥ — довiльний iнволютивний автоморфiзм в H.

Лема 1. Якщо h ÞÑ ĥ — iнволютивний автоморфiзм в H, то або вiн
тотожнiй, або множину ортогональних уявних одиниць i, j, k можна
вибрати так, щоб

ĥ “ ´ihi “ a` bi´ cj ´ dk (1)

для всiх h “ a` bi` cj ` dk P H pa, b, c, d P Rq.

Завдяки цiй лемi, досить вивчати перетворення конподiбностi вiд-
носно автоморфiзму h ÞÑ ĥ з (1). Ми називаемо їх перетвореннями
i-конподiбностi, оскiльки S̃ “ ´iSi.

Вiдзначимо, що це перетворення краще нiж перетворення конподi-
бностi, запропоноване Хуангом1: вiн використовує автоморфiзм

h “ a` bi` cj ` dk ÞÑ h̃ :“ ´jhj “ a´ bi` cj ´ dk.

Наприклад, канонiчна форма кватернiонної матрицi, побудована Хуан-
гом, не є комплексною. Канонiчна форма вiдносно i-конподiбностi є ком-
плексною. Бiльше того, вона близька до канонiчної форми кватернiонної

1Huang L. Consimilarity of quaternion matrices and complex matrices / L. Huang // Linear Algebra
Appl. — 2001. — Vol. 331. — P. 21–30.
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матрицi вiдносно подiбностi. Це випливає з наступної теореми, в якiй 1-
конподiбнiсть означає подiбнiсть.

Теорема 2. Кожна квадратна кватернiонна матриця A σ-конподiбна
pσ P t1, iuq комплекснiй матрицi, що є прямою сумою, однозначно ви-
значеною з точнiстю до перестановки доданкiв, блокiв Жордана

Jkpa` biq, a, b P R,

$

&

%

b ě 0 якщо σ “ 1,

a ě 0 якщо σ “ i.

В. Раус2 довiв, що матричне рiвняння AX ´XB “ C має розв’язок
X тодi i тiльки тодi, коли блочнi матрицi

«

A C

0 B

ff

та

«

A 0

0 B

ff

є подiбними. Ми доводимо аналогiчнi критерiї.

Теорема 3. Матричне рiвняння AX ´ pXB “ C має розв’язок X над
H тодi i тiльки тодi, коли вiдповiднi блочнi матрицi

«

A C

0 B

ff

та

«

A 0

0 B

ff

є i-конподiбними, тобто iснує матриця S P H, така, що

pS´1

«

A C

0 B

ff

S “

«

A 0

0 B

ff

Теорема 4. Матричне рiвняння

pX ´ AXB “ C

має розв’язок X P H тодi i тiльки тодi, коли iснують матрицi S та
R такi, що

Ŝ

«

A 0

0 I

ff

“

«

A C

0 I

ff

R, S

«

I 0

0 B

ff

“

«

I 0

0 B

ff

R.

2Roth W.E. The equations AX ´ Y B “ C and AX ´ XB “ C in matrices / W.E. Roth // Proc.
Amer. Math. Soc. — 1952. — Vol. 3. — P. 392–396.
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Другий роздiл присвячено дослiдженню розв’язностi кватернiон-
них матричних рiвнянь AX ´ pXB “ C та X ´ A pXB “ C.

Теорема 5. Нехай h ÞÑ ĥ– iнволютивний автоморфiзм тiла кватер-
нiонiв. Кватернiонне матричне рiвняння AX ´ pXB “ C має розв’язок
тодi i тiльки тодi, коли

pS´1

«

A C

0 B

ff

S “

«

A 0

0 B

ff

для деякої невиродженої матрицi S.

Теорема 6. Нехай h ÞÑ ĥ — iнволютивний автоморфiзм тiла кватер-
нiонiв. Кватернiонне матричне рiвняння X ´A pXB “ C має розв’язок
тодi i тiльки тодi, коли iснують невиродженi кватернiоннi матрицi
S та R такi, що

«

A C

0 I

ff

R “ pS

«

A 0

0 I

ff

,

«

I 0

0 B

ff

R “ S

«

I 0

0 B

ff

.

Третiй роздiл присвячено критерiям розв’язностi систем матри-
чних рiвнянь.

А. Дмитришин та Б. Кагстром3 поширили критерiй Рауса на системи
матричних рiвнянь AiXi1Mi ´NiX

σi
i2Bi “ Ci pi “ 1, . . . , sq з невiдомими

матрицями X1, . . . , Xt, де кожна матриця Xσ може бути або X, або XJ,
або X˚.

В даному роздiлi результати А. Дмитришина та Б. Кагстрома поши-
ренi на системи матричних рiвнянь, що також мають комплексно спря-
женi невiдомi матрицi. Доведено аналогiчний критерiй для кватернiон-
них рiвнянь.

Теорема 7. Нехай маємо

• тiло F характеристики не 2, що є скiнченновимiрним над своїм
центром,

3Dmytryshyn A. Coupled Sylvester-type matrix equations and block diagonalization /
A. Dmytryshyn, B. K̊agström // SIAM J. Matrix Anal. Appl. — 2015. — Vol. 36. — P. 580–593.
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• iнволютивний автоморфiзм a ÞÑ aA pможливо, тотожнiйq та
iнволютивний антиавтоморфiзм a ÞÑ a˝ of F pможливо, тото-
жнiй, якщо F полеq,

• систему
AiX

εi
i1 ´X

δi
i2Bi “ Ci, i “ 1, . . . , s (2)

матричних рiвнянь над F з невiдомими матрицями X1, . . . , Xt, де
всi i1, i2 P t1, . . . , tu, εi, δi P t1, A, :,˚u, та

A: :“ pA˝qJ, A˚ :“ ppAAq˝qJ

для кожної матрицi A над F;

Тодi система (2) має розв’язок тодi i тiльки тодi, коли iснують не-
виродженi матрицi P1, . . . , Pt над F такi, що

«

Ai 0

0 Bi

ff

P
xεiy
i1 “ P

xδiy
i2

«

Ai Ci

0 Bi

ff

, i “ 1, . . . , s,

де

P xσy :“

$

&

%

P σ, якщо σ P t1, Au,

JpP σq´1J´1, якщо σ P t:,˚u,
J :“

«

0 I

´I 0

ff

.

Теорема 8. Нехай F — тiло характеристики не 2, що є скiнченнови-
мiрним над своїм центром. Система

AiX
εi
i1 Mi ´NiX

δi
i2Bi “ Ci, i1, i2 P t1, . . . , tu, i “ 1, . . . , s

над F, де всi εi та δi взятi з теореми 7, має розв’язок тодi i тiльки то-
дi, коли iснують невиродженi матрицi P1, . . . , Pt,Q1, . . . , Qs,R1, . . . , Rs

над F, що задовольняють наступнi рiвностi:
“

Ai 0
0 Bi

‰

Qi “ Ri

“

Ai Ci
0 Bi

‰

“

I 0
0 Mi

‰

Qi “ P
xεiy
i1

“

I 0
0 Mi

‰

“

Ni 0
0 I

‰

P
xδiy
i2 “ Ri

“

Ni 0
0 I

‰

,

/

/

.

/

/

-

, i “ 1, . . . , s.
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В четвертому роздiлi одержано канонiчну форму циклу, що скла-
дається з лiнiйних та напiвлiнiйних вiдображень над полем комплексних
чисел

A : V1
At

A1 V2
A2 . . . Vt´1

At´2 At´1
Vt (3)

в якому кожна лiнiя є суцiльною або пунктирною стрiлкою i зображує
лiнiйне або, вiдповiдно, напiвлiнiйне вiдображення, та узагальнено ре-
зультати I.М. Гельфанда та В.А. Пономарьова4 щодо класифiкацiї пари
комутуючих лiнiйних операторiв на напiвлiнiйнi оператори.

Вiдображення A : U Ñ V мiж двома комплексними векторними
просторами називається напiвлiнiйним (ми позначаємо A : U V ),
якщо

Apu` u1q “ Au`Au1, Apαuq “ ᾱAu

для всiх u, u1 P U i α P C, де ᾱ – комплексно спражений до α.
Вiдмiтимо, що основна теорема проективної геометрiї формулюється

в термiнах напiвлiнiйних вiдображень.

Теорема 9. Для кожної системи лiнiйних i напiвлiнiйних вiдобра-
жень (3) iснють базиси просторiв V1, . . . , Vt, в яких послiдовнiсть ма-
триць вiдображень A1, . . . ,At є прямою сумою, визначеною по (3) з
точнiстю до перестановки доданкiв, послiдовностей наступного ви-
гляду pде точками позначенi послiдовностi одиничних матриць або
000q:

(i) ‚ pJnpλq, . . .q де λ ‰ 0, якщо кiлькiсть пунктирних стрiлок в (3)
парна,

‚ pJnpλq, . . .q та pH2kpµq, . . .q де λ є дiйсним додатнiм числом i µ
є недiйсним або вiд’ємним, якщо число пунктирних стрiлок в
(3) є непарним;

(ii) p. . . , Jnp0q, . . .q з Jnp0q на мiсцi i P t1, . . . , tu;
4Гельфанд И.M. Замечания о классификации пары коммутирующих линейных преобразований

в конечномерном пространстве / И.M. Гельфанд, В.A. Пономарев // Функц. анализ и его прил.—
1969.— Том 3, N 4.— С. 81–82.
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(iii) p. . . , Ai, . . . , Aj, . . .q де

‚ pAi, Ajq “ pFn, Gnq або pF T
n , G

T
n q, якщо Ai та Aj мають проти-

лежнi напрямки в

V1
A1

V2
A2

¨ ¨ ¨
At´1

Vt
At

V1 (4)

‚ pAi, Ajq “ pFn, G
T
n q або pF T

n , Gnq, якщо Ai та Aj мають одна-
ковий напрямок в (4).

Iноземний член НАН України Пiтер Габрiель ввiв поняття сагайда-
ка та його зображень, яке дозволило унiфiковано вивчати багато задач
лiнiйної алгебри про класифiкацiю систем лiнiйних вiдображень. Са-
гайдаком називається орiєнтований граф, а його зображенням – набiр
векторних просторiв, якi вiдповiдають вершинам сагайдака, та лiнiйних
вiдображень, якi вiдповiдають стрiлкам сагайдака.

Узагальнюючи цi поняття, бiсагайдаком назвемо орiєнтований граф
з суцiльними та пунктирними стрiлками; наприклад,

1

2γ 99

α
@@

δ
++

ε
33 3

β
^^

ζee

Його зображення спiвставляє кожнiй точцi комплексний векторний про-
стiр, кожнiй суцiльнiй стрiлцi — лiнiйне вiдображення, i кожнiй пунктир-
нiй — напiвлiнiйне вiдображення вiдповiдних векторних просторiв.

Теорема 10. Задача класифiкацiї пар напiвлiнiйних операторiв мi-
стить задачу класифiкацiї зображень довiльного бiсагайдака.

В п’ятому роздiлi алгоритм П. Ван Дорена5 для пiдрахунку всiх
сингулярних доданкiв канонiчної форми Кронекера матричного пучка
поширено на квадратнi матрицi вiдносно перетворень конподiбностi

5Van Dooren P. The computation of Kronecker’s canonical form of a singular pencil / P. Van Dooren
// Linear Algebra Appl. — 1979. — Vol. 27. — P. 103–140.
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A ÞÑ SAS̄´1 та на пари комплексних матриць розмiру m ˆ n вiдносно
перетворень змiшаної еквiвалентностi

pA,Bq ÞÑ pSAR, SBR̄q, (5)

де S та R — невиродженi матрицi.

Алгоритм 11. Нехай A — вироджена матриця розмiру n ˆ n. Унi-
тарними перетвореннями рядкiв, ми зводимо її до вигляду

S1A “

«

0r1n

A1

ff

, S1— унiтарна матриця,

де рядки матрицi A1 є лiнiйно незалежними. Тепер робимо оберненi
перетворення рядкiв i отримуємо

S1AS̄1
´1
“

«

0r1 0

‹ A1

ff

Застосуємо вищеописану процедуру до матрицi A1 та отримаємо

S2A1S̄2
´1
“

«

0r2 0

‹ A2

ff

, S2 – унiтарна матриця,

де рядки матрицi r‹ A2s є лiнiйно незалежними.
Повторюємо цю процедуру доки не отримаємо

StAt´1S̄t
´1
“

«

0rt 0

‹ At

ff

, St— унiтарна матриця,

де матриця At невироджена.
В результатi застосування алгоритму, отримуємо послiдовнiсть

r1, r2, . . . , rt, At.

Для матрицi A та невiд’ємного цiлого n, запишемо

Apnq :“

$

&

%

000, якщо n “ 0;

A‘ ¨ ¨ ¨ ‘ A pn доданкiвq, якщо n ě 1.
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Теорема 12. Нехай послiдовнiсть r1, r2, . . . , rt, At отримана внаслiдок
застосування алгоритму 11 до квадратної комплексної матрицi A. То-
дi

r1 ě r2 ě . . . ě rt

та матриця A є конподiбною до

J1
pr1´r2q ‘ J2

pr2´r3q ‘ ¨ ¨ ¨ ‘ J
prt´1´rtq
t´1 ‘ J

prtq
t ‘ At,

де Jk :“ Jkp0q та At визначається через A з точнiстю до конподiбно-
стi; iншi доданки визначаються однозначно.

Алгоритм 13. Нехай pA,Bq — пара матриць одного розмiру та рядки
матрицi A є лiнiйно залежними. Використовуючи унiтарнi перетво-
рення рядкiв, ми зводимо A до вигляду

S1A “

«

0

A1

ff

, S1 — унiтарна матриця,

в якiй рядки матрицi A1 є лiнiйно незалежними. Такi перетворення
змiнюють матрицю B:

S1B “

«

B1

B2

ff

.

Використовуючи унiтарнi перетворення стовпцiв, ми зводимо ма-
трицю B1 до вигляду rB11 0s, в якому стовпцi матрицi B11 є лiнiйно
незалежними, та отримуємо

BR1 “

«

B11 0

‹ B1

ff

, R1 — унiтарна матриця.

Такi перетворення змiнюють матрицю A:

S1AR̄1 “

«

0k1l1 0

‹ A1

ff

.

Застосувавши вищеописану процедуру до pA1, B1q, отримаємо

pS2A1R̄2, S2B1R2q “

˜«

0k2l2 0

‹ A2

ff

,

«

B12 0

‹ B2

ff¸

,
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де рядки r‹ A2s є лiнiйно незалежними, S2 та R2 – унiтарнi матрицi,
стовпцi B12 є лiнiйно незалежними.

Повторюємо процедуру, доки не отримаємо

pStAt´1R̄t, StBt´1Rtq “

˜«

0ktlt 0

‹ At

ff

,

«

B1t 0

‹ Bt

ff¸

,

де рядки At є лiнiйно незалежними. Результатом алгоритму є послi-
довнiсть

pk1, l1q, pk2, l2q, . . . , pkt, ltq, pAt, Btq.

Для пари матриць pA,Bq та невiд’ємного цiлого n, запишемо

pA,Bqpnq :“

$

’

’

&

’

’

%

p000, 000q, якщо n “ 0;

pA,Bq ‘ ¨ ¨ ¨ ‘ pA,Bq
loooooooooooomoooooooooooon

n доданкiв

, якщо n ě 1.

Теорема 14. Нехай pA,Bq — пара комплексних матриць однакового
розмiру. Застосуємо алгоритм 13 до пари pA,Bq i отримаємо послi-
довнiсть

pk1, l1q, pk2, l2q, . . . , pkt, ltq, pAt, Btq.

Застосуємо алгоритм 13 до pA,Bq :“ pBT
t , A

T
t q i отримаємо

pk1, l1q, pk2, l2q, . . . , pkt, ltq, pAt, Btq.

Тодi пара pA,Bq є змiшано екiвалентною (див. (5)) до

pF1, G1q
pk1´l1q ‘ ¨ ¨ ¨ ‘ pFt´1, Gt´1q

pkt´1´lt´1q ‘ pFt, Gtq
pkt´ltq

‘pJ1, I1q
pl1´k2q ‘ ¨ ¨ ¨ ‘ pJt´1, It´1q

plt´1´ktq ‘ pJt, Itq
pltq

‘pF T
1 , G

T
1 q
pk1´l1q ‘ ¨ ¨ ¨ ‘ pF T

t´1, G
T
t´1q

pkt´1´lt´1q ‘ pF T
t , G

T
t q
pkt´ltq

‘pI1, J1q
pl1´k2q ‘ ¨ ¨ ¨ ‘ pIt´1, Jt´1q

plt´1´ktq ‘ pIt, Jtq
pltq

‘pBT
t , A

T
t q

(всi показники ступенiв є невiд’ємними). Пара pBT
t , A

T
t q мiстить не-

виродженi матрицi; це забезпечує змiшана еквiвалентнiсть. Iншi до-
данки визначаються однозначно за pA,Bq.
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В останньому, шостому роздiлi доведено, що задача класифiкацiї
двовимiрних просторiв, що складаються з комутуючих лiнiйних опера-
торiв, є дикою.

Класифiкацiйна задача називається дикою, якщо вона мiстить задачу
класифiкацiї пар матриць розмiру nˆn вiдносно перетворень подiбностi

pM,Nq ÞÑ S´1pM,NqS :“ pS´1MS,S´1NSq,

де S — невироджена матриця. Кожна дика задача вважається безна-
дiйною, оскiльки вона мiстить задачу класифiкацiї довiльної системи
лiнiйних вiдображень, тобто зображень довiльного сагайдака.

Теорема 15. (a) Задача класифiкацiї вiдносно перетворень подiбностi
V ÞÑ S´1V S :“ tS´1AS |A P V u двовимiрних векторних просто-
рiв, що складаються з комутуючих матриць над полем F, є дикою.
Якщо F не є полем з двох елементiв, тодi задача класифiкацiї вiд-
носно подiбностi двовимiрних векторних просторiв, що складаю-
ться з комутуючих матриць над полем F та мiстять невиро-
дженi матрицi, є дикою.

(b) Задача класифiкацiї вiдносно перетворень слабкої подiбностi
pA,Bq ÞÑ S´1pαA ` βB, γA ` δBqS (αδ ´ βγ ‰ 0) пари комутую-
чих матриць над полем F є дикою. Якщо F мiстить бiльше нiж
два елементи, тодi задача класифiкацiї вiдносно слабкої подiбно-
стi пар комутуючих матриць pA,Bq над F, таких, що αA ` βB

є невиродженою для деяких α, β P F, є дикою.

ВИСНОВКИ

Дисертацiйну роботу присвячено застосуванню теорiї матричних за-
дач до систем матричних рiвнянь, до систем лiнiйних i напiвлiнiйних
вiдображень, та до просторiв лiнiйних операторiв.

Запропоновано нове означення конподiбностi кватернiонних ма-
триць, яке еквiвалентне загальновживаному, але бiльш зручне для вико-
ристання, отримано канонiчну матрицю вiдносно конподiбностi, за допо-
могою якої вивчаються кватернiоннi матричнi рiвняння AX ´ pXB “ C
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та X ´ A pXB “ C над тiлом кватернiонiв з iнволютивним автоморфi-
змом q ÞÑ q̂. Узагальнено критерiї Рауса розв’язностi матричних рiвнянь
на кватернiоннi матричнi рiвняння AX ´ pXB “ C та X ´ A pXB “ C.

Одержано критерiй розв’язностi для широкого класу систем матри-
чних рiвнянь над тiлом, характеристика якого не дорiвнює 2. Вiн мiстить
майже всi вiдомi узагальнення критерiю Рауса.

Дано канонiчну форму циклу, що складається з лiнiйних та напiвлi-
нiйних вiдображень над полем комплексних чисел. Побудовано регуля-
ризуючий алгоритм для пари, що складається з лiнiйного та напiвлiнiй-
ного вiдображень. Вiн є аналогом вiдомого регуляризуючого алгоритму
Ван Дорена для матричних пучкiв.

Доведено, що над полем, що мiстить бiльше нiж 2 елементи, зада-
ча класифiкацїї двовимiрних векторних просторiв комутуючих лiнiйних
операторiв є дикою, а тому безнадiйною в певному сенсi.

Одержанi результати можуть бути застосованi для подальшого роз-
витку теорiї матричних рiвнянь та теорiї класифiкацiйних задач лiнiйної
алгебри.
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14. Klymchuk T. Systems of linear and semilinear mappings / T. Klymchuk
// Àlgebra Lineal, Anàlisis Matricial y Aplicaciones : international sci-
entific conference, Leon, Spain, 20—22 June 2016. — Leon : Universidad
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Критерiй А. Дмитришина i B. К̊agström (2015) сумiсностi матричних
рiвнянь поширюєтся на системи матричних рiвнянь, якi мiстять компле-
ксне спряження невiдомих матриць, а також на системи кватернiонних
матричних рiвнянь.
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Одержано канонiчну форму кватернiонних матриць вiдносно ново-
го означення конподiбностi i матриць циклу лiнiйних та напiвлiнiйних
вiдображень. Доведено, що задача класифiкацiї пар напiвлiнiйних опе-
раторiв мiстить задачу класифiкацiї довiльних систем лiнiйних та напiв-
лiнiйних вiдображень. Побудовано регуляризуючий алгоритм для пар,
що складаються з лiнiйного та напiвлiнiйного вiдображень.

Ключовi слова: системи матричних рiвнянь, критерiй сумiсностi, на-
пiвлiнiйнi вiдображення, алгоритм регуляризацiї.

АННОТАЦИЯ

Климчук Т.В. Канонические матрицы и их применение.—На пра-
вах рукописи.
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Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев,
МОН Украины, Киев, 2018.

Критерий А. Дмитришина и B. К̊agström (2015) совместности ма-
тричных уравнений распространен на системы матричных уравнений,
содержащие комплексное сопряжение неизвестных матриц, а также на
системы кватернионних матричных уравнений.

Получена каноническая форма кватернионних матриц относительно
нового определения конподобия и матриц цикла линейных и полулиней-
ных отражений. Доказано, что задача классификации пар полулиней-
ных операторов содержит задачу классификации любых систем линей-
ных и полулинейных отражений. Построен регуляризуючий алгоритм
для пар, состоящих из линейного и полулинейного отображений.

Ключевые слова: системы матричных уравнений, критерий совме-
стимости, полулинейные отображения, алгоритм регуляризации.
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ABSTRACT

Klymchuk T.V. Canonical matrices and their applications. —
Manuscript.

Thesis for the scientific degree of Candidate of Physical and Mathemati-
cal Sciences on the speciality 01.01.06—algebra and the theory of numbers.—
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018.

Several aspects of the theory of matrix equations over fields and skew
fields and the theory of systems of linear and semilinear mappings are consi-
dered.

L. Huang (2001) defined the notion of consimilarity of quaternion matri-
ces and constructed a canonical form under consimilarity. Several authors
applied his canonical form to quaternion matrix equations. But the notion
of consimilarity used by Huang and his followers is not convenient enough.
It is proved in the dissertation that all definitions of consimilarity, whi-
ch are based on different involutional automorphisms, are turned into one
another by re-chousing of imaginary units in the skew field of quaternions,
and therefore one can use any of them. A more convenient definition of the
consimilarity of quaternion matrices is proposed, which has admitted to si-
mplify the basic formulas and construct a common theory for consimilarity
and for similarity of quaternion matrices. In particular, the canonical form
of each quaternion matrix under new consimilarity is a complex matrix,
in contrast to Huang’s canonical form, which is a quaternion matrix. The
structure of solutions of some quaternion matrix equations is studied using
the new canonical form.

William Roth in 1952 proved that the equation AX ´ XB “ C is
compatible if and only if the matrices

«

A C

0 B

ff

,

«

A 0

0 B

ff

are similar. This criterion is widely used in applied mathematics because
it guarantees that if these matrices are similar, then they are similar via a
block-triangular transforming matrix. Many generalizations of this criterion
are known. The broadest generalization was obtained by Andrii Dmytryshyn



– 22 –

and Bo K̊agström in 2015; they extended Roth’s criterion to systems of
complex matrix equations of the form AXM ´M pY B “ C (possible, X “

Y ), where Y is the matrix Y , or Y T , or Y ˚. Dmytryshyn was awarded
the SIAM Student Paper Prize 2015 for their article. In the dissertation,
their criterion was extended to systems of matrix equations of the form
AXM ´M pY B “ C, where Y is the matrix Y , or Y T , or Y ˚, or Ȳ (i.e.,
the complex conjugate of Y ), as well as on systems of quaternion matrix
equations.

Semilinear mappings are widely used in modern mathematics and physi-
cs, in particular in projective geometry and the theory of simple groups. In
the dissertation, the canonical form of matrices of the undirected cycle of
linear and semilinear maps is obtained. It generalizes the canonical form of
matrices of an undirected cycle of linear mappings, which was constructed
by L.O. Nazarova and by P. Donovan and M.R. Freislich in 1972.

The notion of a quiver and its representations is extended to the noti-
on of a biquiver and its representations, which are systems of linear and
semilinear mappings. I.M. Gelfand and V.A. Ponomarev (1969) proved that
the problem of classifying pairs of commuting linear operators contains the
problem of classifying k-tuples of linear operators for any k. An analogous
statement is proved in the dissertation: the problem of classification of pairs
of semilinear operators contains the problem of classifying representations
of an arbitrary biquiver.

P. Van Dooren (1979) constructed an algorithm for computing all si-
ngular summands of Kronecker’s canonical form of a matrix pencil. His
algorithm uses only unitary transformations, which improves its numerical
stability. In the dissertation, Van Dooren’s algorithm is extended to square
complex matrices with respect to consimilarity and to pairs ofmˆn complex
matrices with respect to transformations pA,Bq ÞÑ pSAR, SBR̄q, in which
S and R are nonsingular matrices; that is, to pairs consisting of linear and
semilinear mappings.

The wildness of the problem of classifying two-dimensional vector spaces
consisting of commuting linear operators over a field is proved.

Keywords : systems of matrix equations, compatible criterion, semilinear
mappings, regularizing algorithm.


