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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть теми. Одним iз основних аспектiв комбiнаторної
динамiки є дослiдження iснування перiодичних точок топологiчних ди-
намiчних систем та опис структури вiдповiдних їм орбiт. Центральним
результатом даної тематики є вiдома теорема Шарковського1 (доведе-
на О. М. Шарковським у 1964 роцi), яка повнiстю описує спiвiснування
перiодiв перiодичних точок неперервного вiдображення одиничного вiд-
рiзку в себе.

У 1978 роцi Ф. Страффiним2 було запропоноване чисто комбiнатор-
не доведення теореми Шарковського, яке було завершене Ч-В. Хо та
Ч. Моррiсом3 у 1981 роцi. Це доведення базувалося на розглядi циклiв
деякого орiєнтованого графа, який будується за даною перiодичною то-
чкою. А саме, нехай f : [0, 1] → [0, 1] – неперервне вiдображення, а
x ∈ [0, 1] – його перiодична точка перiоду n. Розглянемо орбiту цiєї
точки orbf (x) = {x, f(x), . . . , fn−1(x)} = {x1 < · · · < xn} та її приро-
днiй порядок. Вiдповiдний перiодичний граф є орграфом з множиною
вершин {1, . . . , n − 1} та множиною дуг {(i, j) : min{f(xi), f(xi+1)} 6
xj < max{f(xi), f(xi+1)}}. Кожне число 1 6 i 6 n − 1 вiдповiдає мi-
нiмальному вiдрiзку [xi, xi+1], а iснування дуги i → j в перiодичному
графi означає, що вiдрiзок [xi, xi+1] “накриває” [xj , xj+1] пiд дiєю f . До-
слiджуючи цикли перiодичного графа, можна отримати iнформацiю про
iснування перiодичних точок iз заданими перiодами. Схожа конструкцiя
переноситься й на вiдображення скiнченних топологiчних дерев а також
комбiнаторних дерев (зв’язних ациклiчних графiв) в себе. Вiдповiднi ор-
графи називаються графами Маркова. Таким чином, перiодичнi графи
є частковим випадком графiв Маркова для дерев-ланцюгiв та їхнiх ци-
клiчних перестановок.

За допомогою графiв Маркова можна отримати аналоги теореми
Шарковського для дерев загального вигляду4. При цьому, ентропiя кус-
ково-лiнiйного вiдображення, побудованого за орбiтою даної перiоди-
чної точки може бути обчислена через спектральний радiус матрицi
сумiжностi вiдповiдного графа Маркова5. Також за допомогою графiв
Маркова будується “майже iн’єктивний” гомоморфiзм iз напiвгрупи Tn
всiх вiдображень n-елементної множини в себе у матричну напiвгрупу
Matn−1(Z) (а також i у Matn−1(F2)), звуження якого на групу переста-

1А. Н. Шарковский. Сосуществование циклов непрерывного преобразования пря-
мой в себя // Укр. мат. журн. — 1964. — Т. 16. — С. 61–71.

2P. D. Straffin. Periodic points of continuous functions // Math. Mag. — 1978. —
Vol. 51, No. 2. — P. 99–105.

3C-W. Ho, C. Morris. A graph-theoretic proof of Sharkovsky’s theorem on the periodic
points of continuous functions // Pacific J. Math. — 1981. — Vol. 96, No. 2. — P. 361–370.

4C. Bernhardt. Vertex maps for trees: algebra and periods of periodic orbits // Disc.
Contin. Dyn. Syst. — 2006. — Vol. 14, No. 3. — P. 399–408.

5L. Block et al. Periodic points and topological entropy of one-dimensional maps //
Lecture Notes in Math. — 1980. — Vol. 819. — P. 18–34.
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новок Sn є точним та незвiдним зображенням останньої6.
Абстрактнi властивостi перiодичних графiв вивчалися в роботах

В. А. Павленка (1987-1989 рр.). Зокрема, В. А. Павленком було пiдра-
ховано кiлькiсть попарно неiзоморфних перiодичних графiв iз заданим
числом вершин7. Також було отримано теоретико-графовi критерiї пе-
рiодичних графiв8 та їх породжених пiдграфiв9.

В данiй дисертацiйнiй роботi вивчаються як вiдображення комбiна-
торних дерев в себе, так i самi дерева за допомогою графiв Маркова та
дослiджуються теоретико-графовi властивостi графiв Маркова.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота виконана у рамках державної бюджетної науково-дослiдної те-
ми №11БФ038-03 “Застосування алгебро-геометричних методiв в теорiях
груп, напiвгруп, кiлець, зображень до задач прикладної алгебри та захи-
сту iнформацiї” (номер державної реєстрацiї 0111U005264) i №16БФ038-
01 “Якiсний аналiз та керування еволюцiйними системами складної стру-
ктури” (номер державної реєстрацiї 0116U004752) кафедри геометрiї, то-
пологiї i динамiчних систем механiко-математичного факультету Київ-
ського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, що входить
до комплексного тематичного плану науково-дослiдних робiт “Сучаснi
математичнi проблеми природознавства, економiки та фiнансiв”.

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiї є вивчення
властивостей вiдображень комбiнаторних дерев в себе за допомогою вiд-
повiдних їм графiв Маркова та дослiдження теоретико-графових вла-
стивостей графiв Маркова. Завданням дослiдження є опис вiдображень
дерев iз заданими графами Маркова, отримання точних формул та опти-
мальних оцiнок на кiлькiсть дуг та кiлькiсть дуг в середньому в графах
Маркова для деяких класiв вiдображень, опис структури лiнiйних, ме-
тричних, розтягуючих, антирозтягуючих вiдображень, блукань та ав-
томорфiзмiв дерев, отримання критерiїв iснування дерев для заданих
вiдображень скiнченної множини в себе, на яких цi вiдображення воло-
дiють наперед заданою властивiстю, опис структури класу М-графiв.

Об’єктом дослiдження є вiдображення скiнченних комбiнаторних
дерев та орiєнтованi графи.

Предметом дослiдження є властивостi вiдображень дерев в се-
бе, якi виражаються через вiдповiднi їм графи Маркова та теоретико-
графова структура графiв Маркова.

6C. Bernhardt. A simple construction of a faithful, irreducible representation of Sn //
J. Algebra Appl. — 2006. — Vol. 5, No. 2. — P. 125–128.

7В. А. Павленко. О числе орграфов периодических точек непрерывного отобра-
жения отрезка в себя // Укр. мат. журн. — 1987. — Т. 39. — С. 592–598.

8В. А. Павленко. Периодические орграфы и их свойства // Укр. мат. журн. —
1988. — Т. 40. — С. 528–532.

9В. А. Павленко. О характеризации периодических орграфов // Кибернет. и си-
стем. анал. — 1989. — Т. 25. — С. 41–45.
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Методи дослiдження. Основними методами, якi використовую-
ться при дослiдженнях в дисертацiйнiй роботi, є методи теорiї графiв та
комбiнаторики.

Наукова новизна одержаних результатiв. Усi результати, отри-
манi в дисертацiї, є новими. Основнi з них наступнi:
• отримано оптимальнi верхнi та нижнi оцiнки на кiлькiсть дуг в

графах Маркова i описано вiдображення, на яких цi оцiнки досягаються;
• пораховано кiлькiсть дуг в графах Маркова в середньому для кла-

сiв всiх вiдображень, перестановок, циклiчних перестановок та блукань
на деревах;
• описано вiдображення, графи Маркова яких є повними, повними

двочастковими, диз’юнктними об’єднаннями циклiв та кожна дуга яких
є петлею;
• введено поняття передпорядку Маркова та дослiджено його макси-

мальнi елементи;
• отримано критерiї для лiнiйних та метричних вiдображень в тер-

мiнах графiв Маркова;
• пораховано кiлькiсть слабких компонент та кiлькiсть дуг в графах

Маркова для блукань на деревах та отримано оптимальнi оцiнки на цю
кiлькiсть в термiнах самих дерев;
• описано вiдображення скiнченної множини в себе, для яких iснують

дерева, на яких цi вiдображення є лiнiйними, метричними, розтягуючи-
ми, антирозтягуючими, блуканнями, автоморфiзмами дерев та зi слабко
або сильно зв’язними графами Маркова;
• отримано оптимальну нижню оцiнку на кiлькiсть дуг в перiодичних

орграфах;
• доведено, що частково функцiональнi та оберненi до них орграфи

є М-графами;
• доведено гiпотези Сеймура та Кассетти-Хаггквiста для М-графiв;
• наведено достатнi умови того, що диз’юнктне об’єднання М-графiв

також є М-графом;
• доведено, що орграф, який отримується iз М-графа подвоєнням або

оберненим подвоєнням довiльної вершини, також є М-графом;
• описано всi М-графи, якi є турнiрами та наведено повний список

М-графiв з трьома вершинами.

Практичне значення одержаних результатiв. Отриманi в ро-
ботi результати мають теоретичний характер i можуть бути застосованi
у подальших дослiдженнях з комбiнаторної динамiки та теорiї графiв.
А також можуть бути використанi при читаннi спецкурсiв з теорiї дина-
мiчних систем та теорiї графiв.
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Особистий внесок здобувача. Усi результати дисертацiйної ро-
боти отриманi здобувачем самостiйно. За результатами дисертацiї опу-
блiковано п’ять наукових робiт у фахових виданнях та одна стаття в
електронному виданнi.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати дисертацiйного
дослiдження доповiдались на:

1. XIII Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї студентiв, ас-
пiрантiв та молодих вчених “Шевченкiвська весна – 2015” (м. Ки-
їв, 1-3 квiтня 2015 р.);

2. IV Всеукраїнськiй науковiй конференцiї молодих вчених з мате-
матики та фiзики (м. Київ, 23-25 квiтня 2015 р.);

3. XIV Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї студентiв, ас-
пiрантiв та молодих вчених “Шевченкiвська весна – 2016” (м. Ки-
їв, 6-8 квiтня 2016 р.);

4. V Всеукраїнськiй науковiй конференцiї молодих вчених з мате-
матики та фiзики (м. Київ, 25-26 квiтня 2016 р.);

5. XVII Мiжнароднiй науковiй конференцiї iм. акад. Михайла Крав-
чука (м. Київ, 19-20 травня 2016 р.);

6. Мiжнароднiй конференцiї “Геометрiя i топологiя в Одесi – 2016”
(м. Одеса, 25-31 травня 2016 р.);

7. XVМiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї студентiв, аспi-
рантiв та молодих вчених “Шевченкiвська весна – 2017” (м. Київ,
4-6 квiтня 2017 р.);

8. VI Всеукраїнськiй конференцiї молодих вчених з математики та
фiзики (м. Київ, 21-22 квiтня 2017 р.);

9. Мiжнароднiй науковiй конференцiї “Алгебраїчнi та геометричнi
методи аналiзу” (м. Одеса, 31 травня - 5 червня 2017 р.);

10. Мiжнароднiй конференцiї молодих математикiв, присвяченiй 100-
рiччю з дня народження академiка Ю. О. Митропольського (м.
Київ, 7-10 червня 2017 р.);

11. XI Мiжнароднiй алгебраїчнiй конференцiї в Українi, присвяченiй
75-рiччю В. В. Кириченка (м. Київ, 3-7 липня 2017 р.);

12. XVIII Мiжнароднiй науковiй конференцiї iм. акад. Михайла Крав-
чука, присвяченiй 125-рiччю вiд дня народження М. Кравчука
(м. Луцьк-Київ, 7-10 жовтня 2017 р.);

13. Засiданнi наукового семiнару вiддiлу топологiї Iнституту мате-
матики НАН України (м. Київ, 2013 р.);

14. Засiданнях наукового семiнару кафедри геометрiї, топологiї i ди-
намiчних систем механiко-математичного факультету Київсько-
го нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (м. Київ,
2015-2017 рр.).

Публiкацiї. За результатами дисертацiйної роботи опублiковано 18
наукових публiкацiй. З них

— 6 статей [1]–[6] у фахових виданнях, серед яких двi статтi [1], [6]
у науковому фаховому виданнi України включеному до наукоме-
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тричної бази Scopus, три статтi [2], [3], [5] у фахових iноземних
виданнях та одна стаття [4] в електронному журналi;

— 12 тез доповiдей на наукових конференцiях [7]–[18].

Структура та обсяг роботи. Дисертацiя складається з анотацiї,
вступу, 4 роздiлiв, якi мiстять пiдроздiли, висновкiв, списку використа-
них джерел, який мiстить 74 найменування та додатку. Повний обсяг
роботи складає 191 сторiнку, в тому числi 168 сторiнок основного текс-
ту.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ
У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми, вказано зв’язок роботи з

науковими програмами, планами, темами, встановлено мету i завдання,
об’єкт, предмет та методи дослiдження, наведено наукову новизну та
практичне значення отриманих результатiв, особистий внесок здобувача
та короткий змiст роботи.

Перший роздiл носить допомiжний та систематизуючий характер
i мiстить основнi означення понять та деякi твердження, якi будуть ви-
користовуватися в роботi.

Означення 1.3. Нехай X – комбiнаторне дерево (тобто, зв’язний
ациклiчний граф) та σ : V (X)→ V (X) – деяке вiдображення його мно-
жини вершин в себе. Графом Маркова називається орграф Γ = Γ(X,σ)
з множиною вершин V (Γ) = E(X) та множиною дуг

A(Γ) = {(u1v1, u2v2) ∈ E(X)× E(X) : u2, v2 ∈ [σ(u1), σ(v1)]X}.

Iншими словами, N+
Γ (uv) = E([σ(u), σ(v)]X) для всiх ребер uv ∈ E(X).

У другому роздiлi дослiджено властивостi вiдображень дерев в себе
за допомогою вiдповiдних їм графiв Маркова. У пiдроздiлi 2.1 отри-
мано оцiнки на кiлькiсть дуг в графах Маркова для довiльних вiдобра-
жень, а також пораховано кiлькiсть дуг в графах Маркова в середньому
для класiв всiх вiдображень, перестановок та циклiчних перестановок.

Твердження 2.1. Нехай X – дерево, σ : V (X) → V (X) – вiдобра-
ження та Γ = Γ(X,σ). Покладемо E(σ) = {e ∈ E(X) : d−Γ (e) > 1}. Тодi
E(σ) = E(ConvX(Imσ)).

Лема 2.4. Нехай X – дерево, σ : V (X) → V (X) – вiдображення та
Γ = Γ(X,σ). Для кожного ребра uv ∈ E(X) мають мiсце рiвностi:

1. d+
Γ (uv) = dX(σ(u), σ(v));

2. d−Γ (uv) = k(σ−1(AX(u, v))) + k(σ−1(AX(v, u)))− 1.
Об’єднуючи твердження 2.1 та лему 2.4, отримаємо наступнi оцiнки

на кiлькiсть дуг в графах Маркова для довiльних вiдображень.
Твердження 2.4. Нехай X – дерево, σ : V (X) → V (X) – вiдобра-

ження та Γ = Γ(X,σ). Тодi | Imσ| − 1 6 |A(Γ)| 6 (n− 1) · diam Imσ.
Позначимо через T (X), P(X) та C(X) класи всiх вiдображень, пере-

становок та циклiчних перестановок множини вершин X вiдповiдно.
Теорема 2.1. Для кожного дерева X з n > 3 вершинами справедливi
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наступнi рiвностi:

1

nn

∑
σ∈T (X)

|A(Γ(X,σ))| = 2(n− 1)

n2
·W (X),

1

n!

∑
σ∈P(X)

|A(Γ(X,σ))| = 2

n
·W (X),

1

(n− 1)!

∑
σ∈C(X)

|A(Γ(X,σ))| = 2(n− 3)

(n− 1)(n− 2)
·W (X) +

n

n− 2
,

де W (X) позначає iндекс Вiнера дерева X.
У пiдроздiлi 2.2 описано вiдображення дерев в себе для деяких

класiв графiв Маркова i охарактеризованi дерева, для яких iснують ци-
клiчнi перестановки множин їх вершин, графи Маркова яких не є сильно
зв’язними.

Твердження 2.5. Граф Маркова Γ(X,σ) є повним тодi й тiльки
тодi, коли X – ланцюг та σ – правильне розфарбування з Imσ = L(X).

Твердження 2.6. Нехай X – дерево з n > 3 вершинами. Граф Мар-
кова Γ(X,σ) є повним двочастковим тодi й тiльки тодi, коли X =
{u1 − u2 − · · · − un} – ланцюг та iснує 2 6 i 6 n− 1 таке, що

σ(uk) =


ui, якщо k − i – парне,
u1, якщо k − i > 0 – непарне,
un, якщо i− k > 0 – непарне

для всiх 1 6 k 6 n.
Твердження 2.7. Граф Маркова Γ(X,σ) є диз’юнктним об’єднан-

ням циклiв тодi й тiльки тодi, коли σ є автоморфiзмом X.
Теорема 2.2. Кожна дуга в графi Маркова Γ(X,σ) є петлею тодi

й тiльки тодi, коли σ є проекцiєю на деяку зв’язну множину вершин в
X, або iснує ребро e ∈ E(X) таке, що σ = pr∗e.

Легко бачити, що граф Маркова Γ(X,σ) є слабко зв’язним для будь-
якої циклiчної перестановки σ.

Теорема 2.3. Для дерева X з n > 1 вершинами iснує циклiчна пере-
становка σ множини V (X) така, що її граф Маркова Γ(X,σ) не є силь-
но зв’язним тодi й тiльки тодi, коли iснує власна (тобто E′ 6= E(X))
домiнуюча множина ребер E′ ⊂ E(X) така, що породжений нею пiд-
граф X[E′] є збалансованим лiсом.

У пiдроздiлi 2.3 показано, що вiдповiднiсть σ →MΓ(X,σ), деMΓ(X,σ)

– матриця сумiжностi графа Маркова Γ(X,σ), задає “майже iн’єктив-
ний” гомоморфiзм з напiвгрупи Tn всiх вiдображень n-елементної мно-
жини в себе у напiвгрупу Matn−1(F2) всiх (n− 1)× (n− 1)-матриць над
двохелементним полем.

У пiдроздiлi 2.4 введено поняття допустимої реберної розмiтки де-
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рева та блукання на деревi. Отримано критерiй допустимостi даної ре-
берної розмiтки та порахована кiлькiсть слабких компонент графа Мар-
кова для довiльного блукання. Крiм цього, отримано рiвнiсть, яка по-
в’язує кiлькiсть σ-позитивних та σ-негативних ребер дерева.

Означення 2.1. Для дерева X та вiдображення σ : V (X) → V (X)
визначимо реберну розмiтку τσ : E(X)→ V (X) ∪ {1,−1} так:

τσ(e) =


u, якщо σ(u), σ(v) ∈ AX(u, v),

v, якщо σ(u), σ(v) ∈ AX(v, u),

1, якщо σ(u) ∈ AX(u, v) та σ(v) ∈ AX(v, u),

−1, якщо σ(u) ∈ AX(v, u) та σ(v) ∈ AX(u, v)

для e = uv ∈ E(X). Таким чином, якщо τσ(e) = u, то ребро e отримує
орiєнтацiю v → u (аналогiчно, при τσ(e) = v маємо орiєнтацiю u → v).
Iнакше, ребро e називається σ-позитивним або σ-негативним в зале-
жностi вiд знаку τσ(e). Пара X(τσ) = (X, τσ) називається мiшаним де-
ревом, яке вiдповiдає парi (X,σ).

Реберну розмiтку τ : E(X) → V (X) ∪ {1,−1} на деревi X будемо
називати допустимою, якщо iснує вiдображення σ на V (X) з στ = σ.

Теорема 2.5. Нехай X – дерево та τ : E(X) → V (X) ∪ {1,−1} –
реберна розмiтка така, що звуження τ |τ−1(V (X)) є орiєнтацiєю ребер
X. Розмiтка τ є допустимою тодi й тiльки тодi, коли виконуються
наступнi умови:

1. кожна вершина з X(τ) має степiнь виходу не бiльший за оди-
ницю;

2. кожна вершина з X(τ) iнцидентна не бiльше нiж одному τ -
негативному ребру;

3. якщо вершина з X(τ) iнцидентна τ -негативному ребру, то її
степiнь виходу нульовий.

Вiдображення f : V (G)→ V (G) на довiльному графi G будемо нази-
вати блуканням, якщо f(u) ∈ NG[u] для всiх u ∈ V (G). Позначимо через
N (G) клас всiх блукань на графi G.

Твердження 2.9. Для вiдображення σ : V (X) → V (X) множини
вершин дерева X в себе має мiсце рiвнiсть στσ = σ тодi й тiльки тодi,
коли σ є блуканням на X.

Теорема 2.6. Для будь-якого блукання σ на деревi X з |V (X)| > 2
кiлькiсть слабких компонент вiдповiдного графа Маркова Γ(X,σ) обчи-
слюється за формулою

k(Γ(X,σ)) =
∑

u∈fixσ

dX(u)− | fixσ|+ 1.

Для вiдображення σ на деревi X через p(X,σ) та n(X,σ) позначимо
кiлькiсть σ-позитивних та σ-негативних ребер в X вiдповiдно.

Теорема 2.7. Для кожного дерева X та його вiдображення σ :
V (X)→ V (X) має мiсце рiвнiсть n(X,σ) + |fixσ| = p(X,σ) + 1.
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У пiдроздiлi 2.5 введено поняття передпорядку Маркова на множи-
нi всiх вiдображень дерева в себе та доведено, що даний передпорядок є
частковим порядком на множинi вiдображень, образ яких мiстить хоча
б три елементи. Також дослiджено властивостi максимальних вiдносно
передпорядку Маркова вiдображень.

Означення 2.2. Нехай X – дерево та σ1, σ2 ∈ T (X) – пара вiдобра-
жень. Покладемо σ1 6m σ2, якщо Γ(X,σ1) ⊂ Γ(X,σ2). Так визначене
бiнарне вiдношення 6m називається передпорядком Маркова.

Твердження 2.11. Нехай X – дерево з |V (X)| > 2. Для вiдображе-
ння σ : V (X) → V (X) iснує вiдображення σ′ : V (X) → V (X), σ′ 6= σ
таке, що Γ(X,σ) = Γ(X,σ′) тодi й тiльки тодi, коли | Imσ| 6 2.

Наслiдок 2.8. Передпорядок Маркова є порядком на множинi вiд-
ображень {σ ∈ T (X) : | Imσ| > 3}.

Максимальнi вiдносно 6m вiдображення будемо називати просто ма-
ксимальними.

Твердження 2.13. Якщо вiдображення σ : V (X) → V (X) на де-
ревi X є максимальним, то для кожної вершини u ∈ V (X) маємо
NX [σ(u)] ⊂ ConvX(σ(NX [u])).

Наслiдок 2.10. Нехай X – дерево з |V (X)| > 3. Якщо вiдображе-
ння σ : V (X) → V (X) є максимальним, то dX(σ(u)) 6 dX(u) для
всiх u ∈ V (X). Зокрема, множина висячих вершин L(X) завжди є σ-
iнварiантною.

Теорема 2.8. Нехай X – дерево з |V (X)| > 3, яке не є ланцюгом
чи зiркою. Тодi для довiльного вiдображення σ′ : L(X) → L(X) iснує
максимальне вiдображення σ : V (X)→ V (X) з σ|L(X) = σ′.

Пiдроздiл 2.6 присвячено вивченню властивостей лiнiйних та ме-
тричних вiдображень на деревах. Вiдображення f : V (G1)→ V (G2) мiж
парою зв’язних графiв G1,2 називається метричним (лiнiйним), якщо
dG2(σ(u), σ(v)) 6 dG1(u, v) (f([u, v]G1) ⊂ [f(u), f(v)]G2) для всiх пар вер-
шин u, v ∈ V (G1). Iз означення безпосередньо випливає, що вiдображе-
ння σ : V (X) → V (X) дерева X є метричним тодi й тiльки тодi, коли
Γ(X,σ) є частково функцiональним.

Теорема 2.9. Вiдображення σ : V (X) → V (X) дерева X є лiнiй-
ним тодi й тiльки тодi, коли обернений орграф (Γ(X,σ))co є частково
функцiональним.

Теорема 2.10. Рiвнiсть |A(Γ(X,σ))| = | Imσ| − 1 має мiсце тодi й
тiльки тодi, коли σ – лiнiйне метричне вiдображення на X.

Твердження 2.15. Нехай X – дерево та σ : V (X) → V (X) – ме-
тричне вiдображення. Тодi:

1. n(X,σ) 6 1, причому з рiвностi n(X,σ) = 1 слiдує p(X,σ) = 0;
2. якщо n(X,σ) = 0, то множина σ-позитивних ребер в X поро-

джує пiддерево X ′ таке, що для кожної вершини u ∈ V (X ′) та
дуги v → w в X(τσ) виконується w ∈ [u, v]X .

Твердження 2.16. Нехай X – дерево та σ : V (X)→ V (X) – лiнiйне
вiдображення. Тодi:

1. n(X,σ) 6 1, причому з рiвностi n(X,σ) = 1 слiдує p(X,σ) = 0;
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2. якщо n(X,σ) = 0, то кожна вершина в X з ненульовим степе-
нем виходу в X(τσ) iнцидентна не бiльше нiж одному σ-позитив-
ному ребру.

Теорема 2.12. Нехай X – дерево з |V (X)| > 3 та f : V (X)→ V (X)
– деяке вiдображення. Тодi:

1. f є лiнiйним тодi й тiльки тодi, коли для кожної пари вiдобра-
жень σ1,2 з σ1 6m σ2 виконано f ◦ σ1 6m f ◦ σ2;

2. f є метричним тодi й тiльки тодi, коли для кожної пари вiд-
ображень σ1,2 з σ1 6m σ2 виконано σ1 ◦ f 6m σ2 ◦ f .

Пiдроздiл 2.7 присвячено вивченню властивостей розтягуючих та
антирозтягуючих вiдображень на деревах.

Означення 2.3. Нехай X – дерево. Вiдображення σ : V (X)→ V (X)
називається розтягуючим, якщо кожна вершина в графi Маркова Γ(X,σ)
мiстить петлю. Вiдображення σ називається антирозтягуючим, якщо
Γ(X,σ) взагалi не мiстить петель.

Твердження 2.17. Нехай X – дерево та τ : E(X)→ {1,−1} – його
реберна розмiтка. Тодi iснує розтягуюче вiдображення σ : V (X) →
V (X) з τσ = τ тодi й тiльки тодi, коли τ−1(−1) є паруванням в X.

Твердження 2.19. Нехай X – дерево та A ⊂ V (X) – деяка множи-
на його вершин. Вiдображення σ : A → V (X) можна продовжити до
розтягуючого вiдображення множини V (X) в себе тодi й тiльки тодi,
коли виконуються наступнi умови:

1. вiдображення prB ◦ σ є розтягуючим на X[B] для кожної ма-
ксимальної зв’язної пiдмножини B ⊂ A;

2. для кожної вершини u ∈ V (X)−A iснує не бiльше однiєї вершини
v ∈ A ∩NX(u) з σ(v) ∈ AX(u, v).

Твердження 2.20. Нехай X – дерево та τ : E(X)→ V (X) – орiєн-
тацiя ребер X. Тодi iснує антирозтягуюче вiдображення σ : V (X) →
V (X) з τσ = τ тодi й тiльки тодi, коли X(τ) є деревом входу.

Твердження 2.21. Нехай X – дерево та A ⊂ V (X) – деяка множи-
на його вершин. Вiдображення σ : A → V (X) можна продовжити до
антирозтягуючого вiдображення множини V (X) в себе тодi й тiльки
тодi, коли iснує вершина u0 ∈ V (X) така, що:

1. для всiх v ∈ A − {u0} вершини σ(v) та u0 лежать в спiльнiй
компонентi зв’язностi лiсу X − {v};

2. якщо додатково u0 ∈ A, то σ(u0) = u0.
Теорема 2.13. Нехай X – дерево та σ : V (X) → V (X) – антироз-

тягуюче вiдображення з fixσ = {u0}. Тодi Γ(X,στσ ) ' X(τσ)− {u0}.
Наслiдок 2.16. Для орграфа Γ iснує дерево X та антирозтягуюче

вiдображення σ : V (X) → V (X) з Γ ' Γ(X,στσ ) тодi й тiльки тодi,
коли Γ – ациклiчний частково функцiональний орграф.

Твердження 2.22. Для кожного дерева X та його розтягуючого
вiдображення σ : V (X)→ V (X) виконується στσ 6m σ.

Теорема 2.14. Дерево X з |V (X)| > 2 мiстить досконале паруван-
ня тодi й тiльки тодi, коли iснує розтягуюча циклiчна перестановка
множини V (X).
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Твердження 2.27. Для кожного дерева X з |V (X)| > 2 iснує мно-
жина висячих вершин A ⊂ L(X) така, що X − A мiстить досконале
парування.

Теорема 2.15. Якщо дерево X з |V (X)| > 2 має досконале парува-
ння, то iснує розтягуюче вiдображення σ : V (X) → V (X) iз сильно
зв’язним графом Маркова.

Теорема 2.16. Для кожного дерева X з |V (X)| > 3 iснує антироз-
тягуюче вiдображення σ : V (X) → V (X) iз сильно зв’язним графом
Маркова.

У пiдроздiлi 2.8 обчислено точну кiлькiсть дуг та кiлькiсть дуг в
середньому в графах Маркова для блукань.

Теорема 2.17. Для дерева X, блукання σ : V (X) → V (X) та його
графа Маркова Γ = Γ(X,σ) має мiсце рiвнiсть

|A(Γ)| = |E(X)|+ 2p(X,σ)−
∑

u∈fixσ

dX(u).

Теорема 2.18. Для кожного дерева X з |V (X)| > 2 та блукання σ
на ньому справедливi наступнi оптимальнi оцiнки:

|E(X)| − |L(X)| 6 |A(Γ(X,σ))| 6 2|E(X)| − 1.

Для числа α ∈ R − {0} узагальненим iндексом Рандiча графа G на-
зивається величина Rα(G) =

∑
uv∈E(G)(dG(u)dG(v))α. Для числа α ∈

R− {0, 1} узагальненим першим загребським iндексом графа G будемо
називати величину Zα1 (G) =

∑
u∈V (G) d

α
G(u).

Теорема 2.19. Для n-вершинного дерева X має мiсце рiвнiсть

1

|N (X)|
∑

σ∈N (X)

|A(Γ(X,σ))| = (3− 2

n
) · Z−1

1 (K1 +X) + 2R−1(K1 +X)

+
2

n2
− 3

n
− 3.

У пiдроздiлi 2.9 розглянуто орiєнтацiї дерев та вiдповiднi їм помiче-
нi графи Маркова. Нехай X – дерево, τ : E(X)→ V (X) – деяка фiксова-
на орiєнтацiя ребер X та σ : V (X)→ V (X) – вiдображення iз | Imσ| > 2.
Покладемо sτ (e1 → e2) = 1, якщо pre2(σ(τ(e1))) = τ(e2) для дуги e1 → e2

в Γ. В цьому випадку дуга e1 → e2 називається τ -позитивною. Для всiх
iнших дуг e1 → e2 визначимо sτ (e1 → e2) = −1 i будемо називати їх
τ -негативними дугами. Пара Γτ (X,σ) = (Γ(X,σ), sτ ) називається по-
мiченим графом Маркова. Через Γτ+(X,σ) та Γτ−(X,σ) ми позначаємо
пiдграфи Γ(X,σ), породженi τ -позитивними та τ -негативними дугами
вiдповiдно.

Матриця сумiжностi MΓτ (X,σ) помiченого графа Маркова Γτ (X,σ)
є {−1, 0, 1}-матрицею. Оскiльки значення sτ (e → e) для кожної петлi
(e, e) ∈ A(Γ(X,σ)) не залежить вiд вибору орiєнтацiї τ , то слiд Tr(X,σ) =
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Tr(MΓτ (X,σ)) коректно визначений для кожної пари (X,σ).
Твердження 2.28. Для кожного дерева X та його вiдображення

σ : V (X)→ V (X) має мiсце рiвнiсть Tr(X,σ) = |fixσ| − 1.
Позначимо через O(X) множину всiх орiєнтацiй ребер дерева X.
Теорема 2.21. Для кожного n-вершинного дерева X та його вiд-

ображення σ : V (X)→ V (X) мають мiсце рiвностi

1

2n−1

∑
τ∈O(X)

|A(Γτ+(X,σ))| = |A(Γ(X,σ))|+ |fixσ| − 1

2
,

1

2n−1

∑
τ∈O(X)

|A(Γτ−(X,σ))| = |A(Γ(X,σ))|+ 1− | fixσ|
2

.

Нехай τ : E(X)→ V (X) – деяка орiєнтацiя дерева X. Вiдображення
σ на V (X) називається τ -позитивним, якщо кожна дуга в Γ(X,σ) є τ -
позитивною. Аналогiчно визначаються й τ -негативнi вiдображення.

Теорема 2.22. Нехай σ : V (X)→ V (X) – лiнiйне або метричне вiд-
ображення на деревi X з |V (X)| > 2. Вiдображення σ є τ -позитивним
для деякої орiєнтацiї τ дерева X тодi й тiльки тодi, коли n(X,σ) = 0.

Теорема 2.23. Нехай σ : V (X)→ V (X) – лiнiйне або метричне вiд-
ображення на деревi X з |V (X)| > 2. Вiдображення σ є τ -негативним
для деякої орiєнтацiї τ дерева X тодi й тiльки тодi, коли p(X,σ) = 0
та кожен цикл в Γ(X,σ) або є петлею, або має парну довжину.

У третьому роздiлi дослiджено за яких умов для заданого вiд-
ображення скiнченної множини в себе iснує дерево на цiй множинi таке,
що дане вiдображення на цьому деревi володiє наперед заданою власти-
вiстю.

У пiдроздiлi 3.1 розглянуто вiдображення з малими перiодами.
Нехай V – скiнченна множина з n елементами. Через Tr(V ) позначи-

мо множину всiх дерев на V .
Теорема 3.1. Нехай n > 3. Для вiдображення σ ∈ T (V ) наступнi

умови еквiвалентнi:
1. σ – постiйне або σ = idV ;
2. для кожного дерева X ∈ Tr(V ) iснує його орiєнтацiя τ така, що
σ є τ -позитивним;

3. для кожного X ∈ Tr(V ) граф Маркова Γ(X,σ) незв’язний;
4. для кожного X ∈ Tr(V ) вiдображення σ метричне на X;
5. для кожного X ∈ Tr(V ) вiдображення σ лiнiйне на X.
Твердження 3.3. Для вiдображення σ ∈ T (V ) iснує дерево X ∈

Tr(V ) таке, що σ є блуканням на X тодi й тiльки тодi, коли перiод
кожної σ-перiодичної точки не перевищує двiйки.

Твердження 3.4. Для вiдображення σ ∈ T (V ) iснує дерево X ∈
Tr(V ) таке, що:

1. n(X,σ) = 0 тодi й тiльки тодi, коли σ має нерухому точку;
2. σ антирозтягуюче на X тодi й тiльки тодi, коли |fixσ| = 1.
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Теорема 3.2. Для вiдображення σ ∈ T (V ) iснує дерево X ∈ Tr(V ) з
p(X,σ) = 0 тодi й тiльки тодi, коли |fixσ| 6 1.

Твердження 3.5. Вiдображення σ ∈ T (V ) є нiльпотентним тодi й
тiльки тодi, коли iснує дерево X ∈ Tr(V ) таке, що σ – антирозтягуюче
блукання на X.

Твердження 3.6. Для вiдображення σ ∈ T (V ) наступнi умови
еквiвалентнi:

1. σ – iдемпотент, тобто σ2 = σ;
2. iснує дерево X ∈ Tr(V ) таке, що σ є проекцiєю на деяку зв’язну

множину вершин в X;
3. iснує дерево X ∈ Tr(V ) таке, що σ є τ -позитивним для всiх

орiєнтацiй τ на X.
Твердження 3.7. Для вiдображення σ ∈ T (V ) iснує дерево X ∈

Tr(V ) таке, що σ є τ -негативним для всiх орiєнтацiй τ на X тодi й
тiльки тодi, коли σ – постiйне, або | Imσ| = 2 та σ|Imσ = id∗Imσ.

Нехай Fσ позначає функцiональний граф вiдображення σ, а Dn – ор-
граф iз множиною вершин V (Dn) = {1, . . . , n} та множиною дугA(Dn) =
{(i, n) : 1 6 i 6 n− 1} ∪ {(n, n− 1)}.

Твердження 3.8. Нехай n > 2. Для вiдображення σ ∈ T (V ) насту-
пнi умови еквiвалентнi:

1. p(X,σ) = 0 для всiх дерев X ∈ Tr(V );
2. кожнi двi дуги в Fσ є сумiжними;
3. Fσ iзоморфний Dn, Kn−1 → K1, або C3.
Твердження 3.9. Для вiдображення σ ∈ T (V ) наступнi умови

еквiвалентнi:
1. n(X,σ) = 0 для всiх дерев X ∈ Tr(V );
2. iз σ(u) 6= σ(v) слiдує u ∈ fixσ або v ∈ fixσ для всiх u, v ∈ V ;
3. Fσ iзоморфний (Kb → K1) t aK1 для деяких a, b > 0.
У пiдроздiлi 3.2 розглянуто проблему характеризацiї вiдображень

σ ∈ T (V ), для яких iснує дерево X ∈ Tr(V ) таке, що σ розтягуюче на
X. Для перестановок σ ∈ P(V ) отримано наступний результат.

Теорема 3.3. Для перестановки σ ∈ P(V ) iснує дерево X ∈ Tr(V )
таке, що σ є розтягуючим на X тодi й тiльки тодi, коли n− |fixσ| –
парне.

У пiдроздiлi 3.3 отримано критерiй iснування дерева такого, що
задане вiдображення є лiнiйним (метричним) на цьому деревi. За до-
помогою даного результату описано вiдображення, якi є τ -позитивними
(τ -негативними) для деяких пар (X, τ).

Теорема 3.4. Для вiдображення σ ∈ T (V ) наступнi умови еквiва-
лентнi:

1. σ має нерухому точку, або iснує σ-перiодична точка з перiодом
два та всi σ-перiодичнi точки мають парнi перiоди;

2. iснує дерево X ∈ Tr(V ) таке, що σ – метричне на X;
3. iснує дерево X ∈ Tr(V ) таке, що σ – лiнiйне на X;
4. min

X∈Tr(V )
|A(Γ(X,σ))| = | Imσ| − 1.
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Твердження 3.10. Для вiдображення σ ∈ T (V ) iснує дерево X ∈
Tr(V ) та його орiєнтацiя τ такi, що:

1. σ є τ -позитивним тодi й тiльки тодi, коли fixσ 6= ∅;
2. σ є τ -негативним тодi й тiльки тодi, коли |fixσ| 6 1, всi σ-

перiодичнi точки з V − fixσ мають парнi перiоди та рiвнiсть
fixσ = ∅ означає iснування σ-перiодичної точки перiоду два.

У пiдроздiлi 3.4 розглянуто слабку та сильну зв’язнiсть графiв
Маркова Γ(X,σ) для заданих вiдображень σ.

Твердження 3.11. Нехай n > 3. Якщо для σ ∈ T (V ) граф Маркова
Γ(X,σ) є слабко зв’язним для всiх дерев X ∈ Tr(V ), то:

1. σ має не бiльше однiєї нерухомої точки;
2. якщо |fixσ| = 1, то Fσ має не бiльше двох слабких компонент;
3. звуження σ|V−Imσ є iн’єктивним вiдображенням.
Теорема 3.5. Нехай n > 2. Для перестановки σ ∈ P(V ) граф Мар-

кова Γ(X,σ) є слабко зв’язним для всiх дерев X ∈ Tr(V ) тодi й тiльки
тодi, коли σ майже циклiчна або перiоди σ-перiодичних точок з непе-
ретинними орбiтами попарно непорiвнюванi за подiльнiстю.

Твердження 3.12. Нехай n > 3. Для вiдображення σ ∈ T (V ) граф
Маркова Γ(X,σ) є сильно зв’язним для всiх дерев X ∈ Tr(V ) тодi й
тiльки тодi, коли n – просте число, а σ – циклiчна перестановка.

Теорема 3.6. Нехай n > 5. Для перестановки σ ∈ P(V ) iснує дерево
X ∈ Tr(V ) таке, що граф Маркова Γ(X,σ) є сильно зв’язним тодi й
тiльки тодi, коли |fixσ| 6 n−1

2 .
У четвертому роздiлi дослiджено теоретико-графовi властивостi

графiв Маркова. У пiдроздiлi 4.1 наведено основнi властивостi перiо-
дичних орграфiв.

Означення 4.1. Орграф Γ називаєтьсяM-графом, якщо iснує дерево
X та вiдображення σ : V (X)→ V (X) такi, що Γ ' Γ(X,σ). Кожна така
пара (X,σ) називається реалiзацiєю M-графа Γ.

Означення 4.2. Орграф Γ називається n-перiодичним, якщо Γ '
Γ(Pn, σ) для деякої циклiчної перестановки σ ланцюга Pn.

У пiдроздiлi 4.2 доведено оптимальну нижню оцiнку на кiлькiсть
дуг в перiодичних орграфах.

Теорема 4.3. Для кожного n-перiодичного орграфа Γ має мiсце опти-
мальна оцiнка |A(Γ)| >

⌊
3n−3

2

⌋
.

У пiдроздiлi 4.3 наведено основнi властивостi М-графiв.
Твердження 4.3. Кожен частково функцiональний орграф є М-

графом.
Твердження 4.4. Для орграфа Γ iснує дерево X та вiдображення

σ : V (X) → V (X) такi, що Γ ' Γ(X,σ)[LE(X)] тодi й тiльки тодi,
коли d+

Γ (v) 6 2 для всiх v ∈ V (Γ).
Теорема 4.4. Кожен орграф, обернений до частково функцiональ-

ного орграфа є М-графом.
Павуком називається дерево, яке мiстить не бiльше однiєї вершини

степеня не менше трьох.
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Теорема 4.5. Нехай Γ1 та Γ2 – пара нетривiальних орграфiв така,
що їхня симетрична сума Γ = Γ1 + Γ2 є М-графом. Тодi Γ реалiзується
лише на павуках зi степенем не бiльше трьох.

Зауважимо, що теорема 4.5 насправдi дає критерiй для павукiв зi
степенем не бiльше трьох.

Теорема 4.7. Нехай X – дерево, σ : V (X) → V (X) – його вiдобра-
ження та Γ(X,σ) – ланцюг. Тодi X є павуком.

Для орграфа D та його вершини v ∈ V (D) покладемо N++
D (v) =⋃

u∈N+
D(v)N

+
D (u) − N+

D (v). Будемо казати, що вершина v має SN-влас-
тивiсть, якщо d+

D(v) 6 |N++
D (v)|.

Теорема 4.8. Для М-графа Γ справедливi наступнi твердження:
1. якщо Γ не має петель, то iснує вершина з SN-властивiстю;
2. якщо d+

Γ (v) > k для всiх вершин v ∈ V (Γ), то Γ мiстить цикл
довжини не бiльшої за |V (Γ)|

k .
Пiдроздiл 4.4 присвячено дослiдженню операцiй над М-графами.

Розглянуто операцiї диз’юнктного об’єднання орграфiв, подвоєння та
оберненого подвоєння вершин в орграфах.

Теорема 4.9. Нехай X – дерево, σ : V (X) → V (X) – його вiдобра-
ження, Ai ⊂ V (X), 1 6 i 6 m – набiр попарно неперетинних зв’язних
множин таких, що для кожного 1 6 i 6 m маємо |σ(∂XAi)| = 1 або
iснує 1 6 j 6 m з σ(∂XAi) ⊂ Aj. Тодi Γ(X,σ)−

⋃m
i=1E(Ai) є M-графом.

Наслiдок 4.2. Нехай Γ – M-граф, а вершина v ∈ V (Γ) така, що
N+

Γ (v) ⊂ {v}. Тодi Γ−{v} теж є M-графом. Бiльш того, якщо N+
Γ (v) =

{v}, то iснує реалiзацiя (X,σ) для Γ− {v} з fixσ 6= ∅.
Позначимо через V −0 (Γ) = {u ∈ V (Γ) : d−Γ (u) = 0} множину вершин з

нульовим степенем входу в Γ.
Твердження 4.8. Для кожного M-графа Γ та числа 0 6 k 6 |V −0 (Γ)|

iснує множина вершин V ′ ⊂ V −0 (Γ) потужностi k така, що Γ−V ′ теж
M-граф. Зокрема, орграф Γ− V −0 (Γ) завжди є M-графом.

Твердження 4.9. Для орграфа Γ орграф Γ t K1 є M-графом тодi
й тiльки тодi, коли Γ є M-графом та iснує його реалiзацiя (X,σ) з
fixσ 6= ∅.

Твердження 4.10. Нехай для пари орграфiв Γ1 та Γ2 орграфи Γ1 t
K1 та Γ2 tK1 є M-графами. Тодi Γ1 t Γ2 теж є M-графом.

Теорема 4.10. Нехай Γ1 – M-граф та Γ2 – ациклiчний частково
функцiональний орграф. Тодi Γ1 t Γ2 є M-графом.

Теорема 4.11. Диз’юнктне об’єднання будь-якої кiлькостi слабких
компонент М-графа також є М-графом.

Твердження 4.11. Нехай Γ1 та Γ2 – пара нетривiальних орграфiв з
петлями в кожнiй вершинi. Диз’юнктне об’єднання Γ1tΓ2 є М-графом
тодi й тiльки тодi, коли Γ1 tK1 та Γ2 tK1 є М-графами.

Розглянемо деякий орграф Γ та його фiксовану вершину v ∈ V (Γ).
Додамо нову вершину x до Γ з новими дугами x→ u для всiх вершин u ∈
N+

Γ (v), отримавши таким чином новий орграф Γ′. Будемо казати, що Γ′
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отриманий з Γ подвоєнням вершини v. Аналогiчно, додамо нову вершину
y до Γ з новими дугами u → y для всiх u ∈ N−Γ (v), отримавши новий
орграф Γ′. В цьому випадку кажуть, що Γ′ отриманий з Γ оберненим
подвоєнням вершини v.

Твердження 4.12. Нехай Γ′ отриманий з М-графа Γ подвоєнням
або оберненим подвоєнням будь-якої вершини. Тодi Γ′ є M-графом.

У пiдроздiлi 4.5 показано, що iснує всього одинадцять попарно не-
iзоморфних М-графiв, якi є турнiрами.

У пiдроздiлi 4.6 показано, що iснує всього вiсiмдесят шiсть попарно
неiзоморфних М-графiв з трьома вершинами.

Подяка. Автор дисертацiї висловлює щиру подяку своєму науко-
вому керiвнику, доктору фiзико-математичних наук, професору Кири-
ченку Володимиру Васильовичу за постановку розглянутих у ди-
сертацiї задач та консультацiї.

ВИСНОВКИ
Дисертацiйну роботу присвячено дослiдженню властивостей вiдобра-

жень комбiнаторних дерев в себе за допомогою вiдповiдних їм графiв
Маркова та дослiдженню теоретико-графових властивостей самих гра-
фiв Маркова. Зокрема, у дисертацiї отримано наступнi новi науковi ре-
зультати:

— отримано оптимальнi верхнi та нижнi оцiнки на кiлькiсть дуг
в графах Маркова i описано вiдображення, на яких цi оцiнки
досягаються;

— пораховано кiлькiсть дуг в графах Маркова в середньому для
класiв всiх вiдображень, перестановок, циклiчних перестановок
та блукань на деревах;

— описано вiдображення, графи Маркова яких є повними, повни-
ми двочастковими, диз’юнктними об’єднаннями циклiв та кожна
дуга яких є петлею;

— введено поняття передпорядку Маркова та дослiджено його ма-
ксимальнi елементи;

— отримано критерiї для лiнiйних та метричних вiдображень в тер-
мiнах графiв Маркова;

— пораховано кiлькiсть слабких компонент та кiлькiсть дуг в гра-
фах Маркова для блукань на деревах та отримано оптимальнi
оцiнки на цю кiлькiсть в термiнах самих дерев;

— описано вiдображення скiнченної множини в себе, для яких iсну-
ють дерева, на яких цi вiдображення є лiнiйними, метричними,
розтягуючими, антирозтягуючими, блуканнями, автоморфiзма-
ми дерев та зi слабко або сильно зв’язними графами Маркова;

— отримано оптимальну нижню оцiнку на кiлькiсть дуг в перiоди-
чних орграфах;

— доведено, що частково функцiональнi та оберненi до них орграфи
є М-графами;

— доведено гiпотези Сеймура та Кассетти-Хаггквiста для М-графiв;
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— наведено достатнi умови того, що диз’юнктне об’єднання М-гра-
фiв також є М-графом;

— доведено, що орграф, який отримується iз М-графа подвоєнням
або оберненим подвоєнням довiльної вершини, також є М-графом;

— описано всi М-графи, якi є турнiрами та наведено повний список
М-графiв з трьома вершинами.
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тет iменi Тараса Шевченка, Мiнiстерство освiти i науки України, Київ,
2017.

У дисертацiйнiй роботi дослiджено властивостi вiдображень скiнчен-
них комбiнаторних дерев в себе за допомогою графiв Маркова, а також
теоретико-графовi властивостi самих графiв Маркова.
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Встановлено оптимальнi нижнi та верхнi оцiнки на кiлькiсть дуг в
графах Маркова та описано вiдображення, на яких цi оцiнки досягаю-
ться. Пораховано кiлькiсть дуг в графах Маркова в середньому для де-
яких класiв вiдображень на деревах. Охарактеризовано вiдображення,
графи Маркова яких є повними, повними двочастковими, диз’юнктни-
ми об’єднаннями циклiв та кожна дуга яких є петлею. Введено поняття
передпорядку Маркова та дослiджено властивостi його максимальних
елементiв. Лiнiйнi та метричнi вiдображення охарактеризовано в термi-
нах графiв Маркова та в термiнах передпорядку Маркова.

Доведено, що кожне дерево з не менше нiж трьома вершинами до-
пускає розтягуюче вiдображення зi слабко зв’язним (сильно зв’язним,
якщо дерево мiстить досконале парування) графом Маркова та антироз-
тягуюче вiдображення iз сильно зв’язним графом Маркова. Для блукань
отримано явнi формули для кiлькостi слабких компонент та кiлькостi
дуг в графах Маркова.

Описано вiдображення скiнченної множини в себе, для яких iснують
дерева, на яких цi вiдображення володiють наперед заданою властивi-
стю. Розглянуто лiнiйнi, метричнi, розтягуючi, антирозтягуючi вiдобра-
ження, блукання, автоморфiзми дерев та вiдображення зi слабко або
сильно зв’язними графами Маркова.

Наведено оптимальну нижню оцiнку на кiлькiсть дуг в перiодичних
графах. Доведено, що частково функцiональнi та оберненi до них ор-
графи є М-графами. Показано, що для М-графiв виконуються гiпотези
Сеймура та Кассетти-Хаггквiста. Наведено достатнi умови того, що ди-
з’юнктне об’єднання М-графiв також є М-графом. Описано всi М-графи,
якi є турнiрами та наведено повний список М-графiв з трьома вершина-
ми.

Ключовi слова: граф Маркова, вiдображення дерева, скiнченна ди-
намiчна система, комбiнаторна динамiка, перiодичний граф, перiодична
точка, топологiчний iндекс, турнiр.
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В диссертационной работе исследованы свойства отображений коне-
чных комбинаторных деревьев в себя при помощи графов Маркова, а
также теоретико-графовые свойства самих графов Маркова.

Установлены оптимальные нижние и верхние оценки на количество
дуг в графах Маркова и описаны отображения, на которых эти оценки
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достигаются. Подсчитано количество дуг в графах Маркова в среднем
для некоторых классов отображений на деревьях. Охарактеризованы
отображения, графы Маркова которых являются полными, полными
двудольными, дизъюнктными объединениями циклов и каждая дуга ко-
торых есть петлей. Введено понятие предпорядка Маркова и изучены
свойства его максимальных элементов. Линейные и метрические ото-
бражения охарактеризованы в терминах графов Маркова и в терминах
предпорядка Маркова.

Доказано, что каждое дерево с не менее чем тремя вершинами допу-
скает растягивающее отображение со слабо связным (сильно связным,
если дерево содержит совершенное паросочетание) графом Маркова и
антирастягивающее отображение с сильно связным графом Маркова.
Для блужданий получены явные формулы для количества слабых ком-
понент и количества дуг в графах Маркова.

Описаны отображения конечного множества в себя, для которых су-
ществуют деревья, на которых данные отображения обладают заранее
заданным свойством. Рассмотрены линейные, метрические, растягиваю-
щие, антирастягивающие отображения, блуждания, автоморфизмы де-
ревьев и отображения со слабо или сильно связными графами Маркова.

Приведена оптимальная нижняя оценка на количество дуг в периоди-
ческих графах. Доказано, что частично функциональные и обратные к
ним орграфы являются М-графами. Показано, что для М-графов выпол-
няются гипотезы Сеймура и Кассетты-Хаггквиста. Приведены достато-
чные условия того, что дизъюнктное объединение М-графов также яв-
ляется М-графом. Описаны все М-графы, которые являются турнирами
и приведен полный список М-графов с тремя вершинами.

Ключевые слова: граф Маркова, отображение дерева, конечная ди-
намическая система, комбинаторная динамика, периодический граф, пе-
риодическая точка, топологический индекс, турнир.

ABSTRACT

Kozerenko S. O. Markov graphs of one-dimensional dynamical
systems. – Manuscript.

Thesis for the scientific degree of Candidate of Physical and Mathemat-
ical Sciences in the speciality 01.01.08 – mathematical logic, theory of algo-
rithms and discrete mathematics. – Taras Shevchenko National University
of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017.

In this work we study self-maps on vertex sets of finite combinatorial
trees via their Markov graphs as well as graph-theoretic properties of Markov
graphs.

We present optimal lower and upper bounds on the number of arcs in
Markov graphs and characterize the maps which attain these bounds. The
average number of arcs in Markov graphs for arbitrary maps, permutations,
cyclic permutations and the so-called neighborhood maps is calculated ex-
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plicitly. We also present characterizations of maps whose Markov graphs are
complete, complete bipartite, disjoint unions of cycles, with every arc being
a loop. We define the notion of a Markov preordering and study the prop-
erties of its maximal elements. Linear and metric maps are characterized in
terms of the corresponding Markov graphs as well as in terms of the Markov
preordering.

We also study the properties of expansive and anti-expansive maps which
form two extremal classes of maps with respect to the number of loops in
their Markov graphs. In particular, it is proved that for every tree with at
least three vertices there exists an expansive map with a weakly connected
(strongly connected, provided the tree has a perfect matching) Markov graph
as well as an anti-expansive map with a strongly connected Markov graph.
For neighborhood maps we obtain explicit formulae for the number of weak
components and the number of arcs in their Markov graphs. We also present
formulae for the average number of τ -positive and τ -negative arcs in Markov
graphs for a given map. For an orientation τ the classes of τ -positive and
τ -negative maps are defined. Criteria for a given linear or a metric map on
a tree to be τ -positive (τ -negative) are obtained.

We characterize self-maps on a finite set for which there exist trees such
that these maps have prescribed properties on these trees. The properties
that we consider include being linear, metric, expansive, anti-expansive,
neighborhood map, an automorphism of a tree and having a weakly or a
strongly connected Markov graph. In particular, it is showed that a map is
metric (linear) on some tree if and only if it has a fixed point, or it has a
periodic point of period two and all its periodic points have even periods.

In the thesis the properties of Markov graphs which hold “up to isomor-
phism” are also considered. The optimal lower bound for the number of arcs
in periodic graphs is presented. It is shown that partial functional digraphs
and their converses are M-graphs. It is proved that an M-graph which is a
symmetric sum of two nontrivial digraphs is realizable only on spiders of
degree at most three. Also, we show that the directed path is realizable only
on spiders as well. It is proved that both Caccetta-Häggkvist Conjecture and
Seymour’s Second Neighborhood Conjecture hold for M-graphs.

We provide sufficient conditions for the disjoint union of M-graphs to be
an M-graph. Namely, we prove that the disjoint union of two M-graphs each
having an even number of loops is always an M-graph. Also, the disjoint
union of an arbitrary number of weak components (in particular, each weak
component) of an M-graph is an M-graph itself. Similarly, the disjoint union
of any M-graph with an acyclic partial functional digraph is also an M-
graph. The operations of doubling and reverse doubling of the vertices in
digraphs are considered and it is proved that the class of M-graphs is closed
under these two operations. We also characterize all M-graphs which are
tournaments as well as give a complete list of M-graphs with three vertices.

Keywords: Markov graph, tree map, finite dynamical system, combinato-
rial dynamics, periodic graph, periodic point, topological index, tournament.


