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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальнiсть теми. Активний розвиток теорії автоматів у минулому 

столітті був тісно пов’язаний із досягненнями в області обчислювальної техніки. 

Електричні реле, що використовувалися для певних обчислень, було зручно 

моделювати за допомогою автоматів, які діють над певним фіксованим 

алфавітом. Побудова мережі таких реле відповідає операції композиції 

відповідних автоматів. Спочатку дослідження в даній галузі переважно 

стосувалися прикладного аспекту, бо це дозволяло спрощувати реалізації схем 

при побудові обчислювальних машин та створювати ефективні 

вузькоспеціалізовані комп’ютери, що були розроблені для розв’язання 

конкретних задач. 

На початку шістдесятих років 20 століття В. М. Глушков почав 

досліджувати абстрактні автомати як алгебраїчні об’єкти. У цих роботах було 

започатковано дослідження груп та напівгруп, що породжуються множиною 

автоматів відносно операції їх композиції. Справжній інтерес до груп, що задані 

автоматами, почався після того, як у 1983 році Р. І. Григорчук навів перший 

приклад групи, що має проміжний ріст між експоненційним та поліноміальним. 

Група Григорчука задається автоматом Мілі з п’ятьма станами над бінарним 

алфавітом. Функція росту групи має таку ж асимптотичну поведінку, що і 

функція росту твірного автомата, який обчислює кількість станів у степенях 

автомата після мінімізації. Разом з подальшими результатами це стимулювало 

розвиток теорії автоматних груп та дослідження функцій росту автоматів. 

Пізніше Л. Бартольді, І. І. Резніков та В. І. Сущанський знайшли 

найменший приклад автомата з проміжною функцією росту між поліноміальним 

та експоненційним1. В цей же час були побудовані приклади автоматів Мілі з 

різноманітними типами росту: 𝑛𝛼 з ірраціональним показником степеня 𝛼, 𝑒√𝑛, 

𝑛log 𝑛 log𝑚⁄  для натуральних значень 𝑚. Точна асимптотика росту групи 

Григорчука і відповідного автомата була знайдена зовсім нещодавно у роботі2 

А. Г. Ершлер та Т. Дженга. 

Слід зауважити, що у згаданих роботах розглядається функція росту 

неініціальних автоматів, оскільки саме для таких автоматів функція росту групи 

еквівалентна функції росту автомата. Дослідженню функцій росту для 

ініціальних автоматів не було приділено достатньо уваги. Функція росту 

ініціального автомата обчислює мінімальну кількість станів в ініціальному 

автоматі, який реалізує 𝑛-кратну ітерацію функції, що задана початковим 

автоматом. Хоча ріст ініціальних автоматів не пов’язаний напряму з ростом 

автоматної групи, однак він відіграє важливу роль у алгоритмічних проблемах 

навколо автоматних груп та груп автоморфізмів кореневих дерев. Зокрема, 

проблема знаходження порядку елементів в автоматних групах напряму 

 
1 L. Bartholdi,  I. I. Reznykov,  V. I. Sushchansky. The smallest Mealy automaton of intermediate growth // Journal of 
Algebra. - 2006. - Vol. 295. No.2. - P.387-414. 
2 A. Erschler, T. Zheng. Growth of periodic Grigorchuk groups //  Invent. math. - 2020.- 219. - P.1069-1155. 
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пов’язана із функціями росту відповідних ініціальних автоматів3. 

Також ріст ініціального автомата зберігається при спряженні в групі скінченних 

автоматів. Це було використано Р.  І.  Григорчуком, В.  В.  Некрашевичем та 

В.  І.  Сущанським для побудови першого прикладу скінченно автоматних 

автоморфізмів кореневих дерев, які спряжені в групі всіх автоморфізмів дерева, 

але не спряжені в групі скінченних автоматів. 

Дана дисертація присвячена дослідженню структури ітерацій ініціальних 

оборотних автоматів та їх функцій росту. Розглянуто автомати з двома станами 

над бінарним алфавітом та узагальнені додавальні машини. Особлива увага 

приділена функціям росту обмежених ініціальних оборотних автоматів. Цей клас 

автоматів не тільки є узагальненням автомата, що породжує групу Григорчука, 

але і природно виникає у зв’язку з фрактальною геометрією та комплексною 

динамікою. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках досліджень кафедри алгебри і 

комп’ютерної математики механіко-математичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, тема №16БФ038–01 

«Якісний аналіз та керування еволюційними системами складної структури» 

(номер державної реєстрації 0116U004752). 

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

дослідження та обчислення функції росту для ініціальних оборотних автоматів 

певних класів, а саме автоматів з двома станами над бінарним алфавітом, 

узагальнених додавальних машин та обмежених автоматів. Також важливим 

аспектом є дослідження властивостей графів, що виникають при побудові 

ітерацій зазначених вище автоматів. Основні завдання дослідження: 

⎯ обчислити функції росту для усіх ініціальних оборотних автоматів з 

двома станами над бінарним алфавітом; 

⎯ обчислити функцію росту для узагальненої додавальної машини; 

⎯ дослідити обмеження та асимптотику функції росту для ініціальних 

оборотних обмежених автоматів; 

⎯ дослідити питання раціональності знайдених функцій росту; 

⎯ оцінити складність алгоритму побудови мінімальних автоматів для 

ітерацій розглянутих автоматів. 

Об’єкт дослідження – ініціальні оборотні автомати. 

Предметом дослідження є ітерації ініціальних оборотних автоматів з 

певних класів та їх функції росту. 

Методи дослідження. У дисертації використано методи теорії чисел, 

комбінаторики, теорії графів та теорії автоматів. 

Наукова новизна отриманих результатів. В дисертаційній роботі 

отримано наступні основні результати: 

⎯ знайдено функції росту для ініціальних оборотних автоматів з двома 

станами над бінарним алфавітом; 

 
3 I. Bondarenko, N. Bondarenko, S. Sidki, F. Zapata. On the conjugacy problem for finite-state automorphisms of 
regular rooted trees (with an appendix by Raphael M. Jungers) // Groups, Geometry, and Dynamics. - 2013. - Vol. 7. 
Iss. 2. - P.323 - 355. 
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⎯ знайдено хроматичні числа та обхвати для графів, що виникають з 

ітерацій ініціальних оборотних автоматів з двома станами над 

бінарним алфавітом. Доведено, що кожен такий граф має графічну 

мультимножину імбалансів. 

⎯ знайдено функції росту для узагальнених додавальних машин; 

⎯ знайдено ефективний метод для мінімізації ітерацій обмежених 

ініціальних оборотних автоматів та обчислення їх функцій росту. 

Доведено, що обмежений ініціальний оборотний автомат має 

раціональну функцію росту тоді і лише тоді, коли він має скінченний 

порядок. 

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Одержані 

результати носять теоретичний та практичний характер. Вони можуть бути 

використані при подальшому дослідженні функцій росту для ширших класів 

ініціальних оборотних автоматів. Ці результати дозволяють розв’язувати 

алгоритмічні проблеми, що виникають у деяких автоматних групах. Також 

підходи, що використані в дисертації, можуть бути використані при побудові 

автоматних реалізацій ітерацій деяких функцій. 

Особистий внесок здобувача. Визначення основного плану дослідження 

та постановка задачі належить науковому керівнику Є. В. Бондаренку. Усі 

результати дисертації отримані автором самостійно та опубліковані в п’яти 

роботах, з них дві у співавторстві. У спільній роботі  [1] В. М. Скочку належать 

доведення деяких тверджень (Proposition 2, Proposition 4 та Proposition 7), а також 

перевірка імбаланс гіпотези для графів зі степенем не більше 9 (Remark 1). У 

спільній роботі [5] Є.  В.  Бондаренку належить постановка задачі та загальне 

керівництво роботою. 

Апробація результатів. Результати дисертаційного дослідження були 

представлені на наукових конференціях та наукових семінарах, а саме: 

⎯ Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла 

Кравчука (м.  Київ, 19-20 травня 2016 року); 

⎯ XI Літня школа «Алгебра, Топологія, Аналіз» (м. Одеса, 1-14 серпня 

2016 року); 

⎯ International mathematical conference «Groups and Actions: Geometry and 

Dynamics», Taras Shevchenko National University of Kyiv (м. Київ, 19-22 

грудня 2016 року); 

⎯ Міжнародна конференція молодих математиків присвячена 100-річчю 

з дня народження академіка НАН України Ю.О. Митропольського 

(1917-2008) (м. Київ, 7-10 червня 2017 року); 

⎯ 11-та міжнародна алгебраїчна конференція в Україні присвячена 75 

річчю В.В. Кириченка (м. Київ, 3-7 липня 2017 року); 

⎯ Міжнародна конференція молодих математиків (м. Київ, 6-8 червня 

2019 року); 

⎯  Засідання наукового семінару кафедри алгебри і комп’ютерної 

математики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка під керівництвом д. ф.–м. н., проф. А.П. Петравчука (м. Київ, 

2021). 
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Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 10 

наукових працях, з них п’ять статей в наукових фахових виданнях [1 – 5], з яких 

дві статті [1, 4] надруковані в журналі, що входить до міжнародної 

наукометричної бази даних Scopus, та п’ять тез у матеріалах наукових 

конференцій [6 – 10]. 

Структура i обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 5 

розділів, розбитих на підрозділи, загальних висновків, списку використаних 

джерел та додатку. Повний обсяг роботи містить 123 сторінки друкованого 

тексту, список використаних джерел містить 115 найменувань. 

Автор висловлює щиру подяку науковому керівнику Бондаренку Євгену 

Володимировичу за постановку задач, постійну увагу до роботи, всебічну 

підтримку та допомогу. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, вказано зв’язок роботи з 

науковими програмами, планами, темами, встановлено мету i завдання, об’єкт, 

предмет та методи дослідження, наведено наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів, особистий внесок здобувача та короткий опис 

змісту роботи. 

Перший розділ містить огляд літератури за тематикою дисертації. Також 

зроблено короткий історичний огляд розвитку теорії автоматів та автоматних 

груп. Розглянуто деякі результати, що були отримані іншими авторами у 

споріднених напрямках за останні кілька десятиліть. 

Другий розділ містить означення понять, що використовуються у 

дослідженні. Наведемо основні з них. 

Означення 1. Автоматом Мілі (далі просто автоматом) називається 

набір 𝐴 =  (𝑄, 𝑋, 𝜋, 𝜆), де: 

• 𝑋 – скінченна множина, що є вхідним та вихідним алфавітом; 

• Q – скінченна множина станів автомата; 

• 𝜋 ∶ 𝑄 × 𝑋 → 𝑄 – функція переходів; 

• 𝜆 ∶ 𝑄 × 𝑋 → 𝑋 – функція виходів. 

Означення 2. Автомат 𝐴 із зафіксованим початковим станом 𝑠 ∈  𝑄 

називається ініціальним. Будемо позначати такий автомат через 𝐴𝑠 або 

просто через s. 

Автомат можна ототожнювати з орієнтованим поміченим графом з 

множиною вершин 𝑄 та ребрами 𝑞 → 𝜋(𝑞, 𝑥) з міткою 𝑥 | 𝜆(𝑞, 𝑥) для всіх 

можливих станів 𝑞 ∈ 𝑄 та літер 𝑥 ∈  𝑋. Такий граф називають діаграмою Мура 

для відповідного автомата. 

Для пари автоматів, що визначені над одним і тим же алфавітом, можна 

визначити природним чином операцію композиції. Це у свою чергу дозволяє 

розглядати алгебраїчні структури на множині автоматів відносно даної операції. 

Визначимо композицію наступним чином. 
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Означення 3. Композицією (добутком) двох автоматів 

𝐴 =  (𝑄1, 𝑋, 𝜋1, 𝜆1) та 𝐵 =  (𝑄2, 𝑋, 𝜋2, 𝜆2) називається автомат 𝐴 ∘ 𝐵 з 

множиною станів 𝑄1 × 𝑄2, в якому функції переходів та виходів визначаються 

за наступним правилом: 

𝜋((𝑞1, 𝑞2), 𝑥) = (𝜋1(𝑞1, 𝜆2(𝑞2, 𝑥)), 𝜋2(𝑞2, 𝑥)), 

𝜆((𝑞1, 𝑞2), 𝑥) = 𝜆1(𝑞1, 𝜆2(𝑞2, 𝑥)). 
 

У термінах обчислювальної техніки маємо, що добуток автоматів 𝐴 ∘ 𝐵 

відповідає за їх послідовне з’єднання. При такому з’єднанні вихід автомата 𝐵 

підключено до входу автомата 𝐴. 

Визначимо ітерацію автомата наступним чином. 

Означення 4. n-тою ітерацією автомата A будемо називати його 

композицію з самим собою, що задається наступним чином: 

𝐴𝑛 = 𝐴 ∘ 𝐴 ∘ … ∘ 𝐴⏟        
𝑛  разів

. 

Також визначимо композицію ініціальних автоматів. 

Означення 5. Нехай 𝐴𝑞1 та 𝐵𝑞2 – два ініціальних автомата, що діють над 

одним і тим же алфавітом. Композицією ініціальних автоматів 

 𝐴𝑞1    та  𝐵𝑞2називається ініціальний автомат (𝐴 ∘  𝐵)(𝑞1,𝑞2). 

Інакше кажучи, ми розглядаємо композицію відповідних неініціальних 

автоматів, а потім фіксуємо пару початкових станів (𝑞1, 𝑞2) як початковий стан 

композиції. 

Позначимо через 𝑋∗ множину всіх скінченних слів над алфавітом 𝑋, 

зокрема будемо включати у 𝑋∗ пусте слово. Крім того, для кожного цілого 

невід’ємного числа 𝑘 позначатимемо через 𝑋𝑘 множину усіх слів довжини 𝑘. 

Кожен ініціальний автомат 𝐴𝑞 визначає перетворення на просторі 𝑋∗, яке можна 

задати рекурсивно за допомогою наступної формули: 

𝐴𝑞(𝑥1𝑥2 . . . 𝑥𝑛) = 𝑦1𝐴𝑝(𝑥2…𝑥𝑛), де 𝑦1 = 𝜆(𝑞, 𝑥1) і 𝑝 = 𝜋(𝑞, 𝑥1). 

Отже, для кожного ініціального автомата отримуємо функцію, що діє на 

множині слів 𝑋∗. Зауважимо, що операція композиції на парі таких автоматів 

відповідає композиції відповідних функцій. 

Означення 6. Автомат називається мінімальним або редукованим, якщо 

різні його стани визначають різні перетворення на множині слів 𝑋∗. 
Для кожного автомата 𝐴 існує єдиний мінімальний автомат 𝑚(𝐴), стани 

якого задають ту саму множину перетворень, що і стани 𝐴. Аналогічно, для 

ініціального автомата 𝐴𝑞 існує єдиний мінімальний ініціальний автомат 𝑚(𝐴𝑞), 

який визначає те саме перетворення на просторі слів. 

Означення 7. Функцією росту (ініціального) автомата 𝐴 називається 

функція 𝛾𝐴: ℕ →  ℕ, де 𝛾𝐴(𝑛) обчислює кількість станів у мінімальному 

автоматі 𝑚(𝐴𝑛). 
Оскільки добуток ініціальних автоматів відповідає композиції 

відображень, то маємо наступну властивість. Якщо 𝐴 задає перетворення 𝑓 на 

просторі слів, то 𝛾𝐴(𝑛) обчислює мінімальну кількість станів, яка необхідна для 



 6 

перетворення, що діє як 𝑛-та ітерація побудови автомата, який задає 

функції 𝑓, тобто задається формулою 𝑓(𝑛) = 𝑓 ∘ …∘  𝑓 (𝑛 разів). 

Будемо казати, що функція росту 𝛾𝐴(𝑛) є раціональною, якщо її 

генератриса 

Γ(𝑥) =∑𝛾𝐴(𝑛)𝑥
𝑛

𝑛≥0

 

є раціональною функцією. Раціональність функції означає, що формальна сума 

такого ряду може бути представлена у вигляді частки двох поліномів. 

Зауважимо, що функція росту є раціональною для довільного ініціального 

автомата 𝐴, що має скінченний порядок, тобто якщо існує таке натуральне число 

𝑛, що 𝑚(𝐴𝑛) є тривіальним автоматом. 

У даній роботі нас цікавитимуть оборотні автомати. 

Означення 8. Автомат 𝐴 називається оборотним, якщо для кожного 

його стану 𝑞 функція 𝜆(𝑞, ⋅) є бієкцією. 

Для кожного неініціального оборотного автомата можна розглянути 

множину перетворень, які відповідають ініціальним автоматам, що отримані 

фіксуванням кожного з його станів як початкових. Тоді можна розглядати групу, 

що породжена цією множиною. Кажуть, що ця група породжена відповідним 

автоматом і такі групи називають автоматними. 

З іншого боку, ініціальні оборотні автомати мають тісний зв’язок з 

автоморфізмами регулярних кореневих дерев. Простір слів над алфавітом можна 

ототожнювати з вершинами дерева. Дія такого автомата відповідає дії деякого 

автоморфізма 𝑓 цього регулярного кореневого дерева. Група всіх скінченних 

автоматів ізоморфна групі скінченно станових автоморфізмів регулярного 

кореневого дерева. Функція росту автомата визначає кількість різних станів у 

автоморфізмі 𝑓𝑛. 

Одним зі способів задання автомата є вінцева рекурсія. Головна ідея такого 

підходу полягає в тому, що для кожного стану автомата 𝑞 та для кожної літери 

𝑥𝑖 алфавіту 𝑋 можна, використовуючи функцію переходів, отримати деякий стан 

𝑞𝑖  =   𝜋(𝑞, 𝑥𝑖), у який переходить автомат після потрапляння літери 𝑥𝑖 на стан 𝑞. 

Будемо називати стан 𝑞𝑖 𝑖-ою проекцією стану 𝑞. Окрім того, для кожного 

стану 𝑞 маємо функцію 𝜆(𝑞, ⋅), яка діє на алфавіті 𝑋. А тому кожен стан автомата 

можна однозначно задати, використовуючи наступний запис: 

𝑞 = (𝑞1, 𝑞2, … , 𝑞|𝑋|)𝜆(𝑞,⋅). 

Зауважимо, що для кожного стану 𝑞 оборотного автомату звуження 

функції виходів  𝜆(𝑞,    ⋅) відповідає підстановці на множині з |𝑋| елементів. 

Тому у записі вінцевої рекурсії будемо використовувати саме підстановки. 

Третій розділ присвячений обчисленню функцій росту ініціальних 

оборотних автоматів з двома станами над бінарним алфавітом, множину яких 

позначатимемо через 𝒜(2,2)
𝑖 . Позначатимемо через 𝜎 перестановку елементів 

бінарного алфавіту, а через 𝑒 – тривіальний автомат. Зазначимо, що опис груп 

породжених неініціальними автоматами з двома станами над бінарним 

алфавітом був наведений Р. I. Григорчуком, В. В. Некрашевичем та 
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В. І. Сущанським у спільній роботі4. Зокрема, було показано, що в цьому 

класі є автомати, що породжують групу блимаючих лампочок  ℤ2 ≀  ℤ. Ці 

автомати як неініціальні мають ріст 2𝑛 і ми показали, що відповідні ініціальні 

автомати мають такий же ріст. Зауважимо також, що цей клас містить 

додавальну машину 𝑎 = (𝑒, 𝑎)𝜎, яка реалізує операцію додавання одиниці до 

числа, яке записане у двійковій системі числення.  

Для усіх автоматів з 𝒜(2,2)
𝑖  обчислено точні значення функції росту. 

Узагальнений результат можна описати наступною теоремою: 

Теорема 3.1.1. Нехай 𝑠 ∈ 𝒜(2,2)
𝑖  і 𝛾𝑠(𝑛) - функція росту автомата 𝑠. Тоді:  

1) Якщо автомат 𝑠 має скінченний порядок, то він має раціональну 

функцію росту. У цьому випадку 𝛾𝑠(𝑛) = 1 + (𝑛 𝑚𝑜𝑑 2) або 

𝛾𝑠(𝑛) =  1. 

2) Автомат 𝑠 одночасно має нескінченний порядок і раціональну 

функцію росту тоді і тільки тоді, коли він як неініціальний автомат 

породжує групу блимаючих лампочок. Функція росту такого 

автомата визначається формулою 𝛾𝑠(𝑛) =  2
𝑛. 

3) Інакше 𝑠 має неалгебраїчну функцію росту. Більш того, має місце 

наступна нерівність для функції росту: 

2[𝑙𝑜𝑔2 𝑛] − 𝑝 − 1 ≤  𝛾𝑠(𝑛)  ≤  2[𝑙𝑜𝑔2 𝑛] − 𝑝 + 2, 

де 𝑛 = 2𝑝𝑚 з непарним 𝑚. 

Спочатку опишемо усі можливі вінцеві рекурсії, що задають такі автомати. 

Для автоматів з  𝒜(2,2)
𝒾  використаємо наступний опис неініціальних автоматів з 

двома станами над бінарним алфавітом2. Кожен такий автомат з двома станами 

𝑎 та 𝑏 над бінарним алфавітом 𝑋 = {0,1} можна записати парою вінцевих 

рекурсій 

𝑎 = (𝑞11, 𝑞12)π𝑎, 

𝑏 = (𝑞21, 𝑞22)π𝑏, 

де 𝑞𝑖𝑗 ∈ {𝑎, 𝑏} і π𝑎, π𝑏 ∈ 𝑆𝑦𝑚(𝑋) = {( ), σ = (0 1)}. 

Легко підрахувати, що таких пар рекурсій 64. Однак якщо підстановки 𝜋𝑎 

та 𝜋𝑏 однакові, то відповідний мінімальний автомат матиме один стан і 

записується як 𝑒 = (𝑒, 𝑒) або 𝑎 = (𝑎, 𝑎)𝜎. У всіх інших випадках можна без 

втрати загальності вважати, що 𝜋𝑎 = 𝜎 та 𝜋𝑏 = (). За такого припущення 

лишається 16 варіантів пар вінцевих рекурсій. Тому далі, підбираючи різні 

комбінації 𝑞𝑖𝑗 і мінімізуючи кожен з них, отримаємо всі мінімальні автомати з 

точністю до симетрії. Більшість з цих автоматів мають скінченний порядок. Інші 

породжують як неініціальні нескінченну циклічну групу ℤ або групу блимаючих 

лампочок ℤ2 ≀ ℤ. 

У підрозділі 3.1.1. розглянуто ініціальні оборотні автомати скінченного 

порядку з двома станами над бінарним алфавітом. Показано, що у цьому випадку 

функція росту або тотожно дорівнює 1, або періодично набуває значень 1 та 2. 

У підрозділі 3.1.2. розглянуто ініціальні автомати, які отримуються з 

неініціальних автоматів, що породжують групу блимаючих лампочок ℤ2 ≀ ℤ. 
 

4  R.I. Grigorchuk, V.V. Nekrashevych, V.I. Sushchansky. Automata, dynamical systems and groups // Proceedings of 

the Steklov Institute of Mathematics. - 2001. - 231. - P.128--203. 
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вінцевих рекурсій 𝑏 = (𝑎, 𝑏),  Один з цих автоматів задається парою 

𝑎 =  (𝑏, 𝑎)𝜎. Інший автомат задається рекурсіями 𝑏 = (𝑎, 𝑏), 𝑎 = (𝑎, 𝑏)𝜎. У 

роботі показано, що функція росту таких автоматів задається формулою 

γ(𝑛) =  2𝑛. 

У підрозділі 3.1.3 знайдено функцію росту для додавальної машини, що 

задається вінцевою рекурсією 𝑎 =  (𝑒, 𝑎)𝜎. Відповідна формула описується 

наступною теоремою. 

Теорема 3.1.4. Нехай маємо бінарний розклад числа 

𝑛 = 휀0 + 휀12 +⋯+ 휀𝑚2
𝑚, 휀𝑚 ≠ 0. 

Тоді функція росту додавальної машини задається формулою 

𝛾𝑎(𝑛) = {
2𝑚 − 𝑝 + 2, якщо 휀𝑚−1 = 1 чи 𝑝 = 𝑚;
2𝑚 − 𝑝 + 1,                                            інакше.

 

де 𝑝 - найменше натуральне число таке, що 휀𝑝 = 1. 

У підрозділі 3.1.4 розглянуто автомати 𝑎 і 𝑏, що задаються парою 

вінцевих рекурсій  

𝑏 = (𝑎, 𝑎), 
𝑎 = (𝑎, 𝑏)𝜎. 

Зауважимо, що у цьому випадку 𝑏 =  𝑎−2 і між функціями росту є 

наступний зв’язок. 

Теорема 3.1.5. Зв'язок між функціями росту автоматів 𝑎 та 𝑏 

визначається наступними співвідношеннями: 

𝛾𝑎(1) = 𝛾𝑏(1) = 2, 

𝛾𝑏(𝑛) = 𝛾𝑎(𝑛) + 1 для 𝑛 ≥ 2. 

З цієї теореми випливає, що достатньо обчислити функції росту лише для 

ініціального автомата 𝑎. До того ж можна розглядати лише непарні значення 𝑛, 

оскільки випадок з парним 𝑛 зводиться до нього за допомогою формули 

γ𝑎(2
𝑘𝑛) =  𝑘 + γ𝑎(𝑛). Для таких значень маємо наступну теорему. 

Теорема 3.1.6. Нехай 𝑛 - непарне число. Тоді функція росту ініціального 

автомата 𝑎 задається формулою γ𝑎(𝑛) = 2[log2 𝑛] + δ(𝑛), де δ(𝑛) ∈ {0,±1}. 
Функція 𝛿(𝑛) визначається наступною теоремою. 

Теорема 3.1.7. Для довільного непарного числа 𝑛 > 20 функція 𝛿(𝑛) 
визначається наступним чином: 

𝛿(𝑛) =

{
 
 

 
 

1, якщо 𝜓(𝑛, 12) = 1,
−1, якщо 𝜓(𝑛, 9) = 1,

𝑠𝑖𝑔𝑛({𝑙𝑜𝑔2 𝑛}  − 𝑙𝑜𝑔2
𝑡 + 3

16
),

0,

якщо ∃ 𝑡 ∈ {14,15,17} з 𝜓(𝑛, 𝑡) = 1 ,
інакше.

 

де 𝜓(𝑛, 𝑡) - булева функція, що дорівнює 1 тоді і тільки тоді, коли існують 

числа 𝑠 та  𝑥 ∈  {1,3,5, … , 2𝑠 − 1} такі, що 𝑛 = 2𝑠𝑡 + 3𝑥. 

Для непарних 0 < n < 20 значення δ(n) обчислюються безпосередньо. 

В підрозділі 3.2 розглядаються графи асоційовані з ітераціями автоматів з 

множини 𝒜(2,2)
𝑖 . Для кожного автомата 𝑠 природно будується граф 𝐺𝑠 як 

показано далі. Множиною вершин 𝐺𝑠 є множина станів мінімального автомата 

𝑚(𝑠). Два різних стани 𝑞1 та 𝑞2 з’єднані ребром тоді і тільки тоді, коли хоча б 

один із них є проекцією для іншого, тобто присутній у відповідній вінцевій 
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рекурсії. По суті цей граф є діаграмою Мура відповідного автомата, у якій 

ігноруються орієнтованість, петлі та кратності. Нехай автомат 𝑎 ∈ 𝒜(2,2)
𝑖 , тоді 

для кожного натурального числа 𝑛 визначимо граф 𝐺𝑎(𝑛) = 𝐺𝑎𝑛. 

Нагадаємо деякі означення з теорії графів. 

Означення 9. Нехай Γ - деякий граф. Хроматичним числом χ(Γ) 
називають найменшу кількість кольорів, яких достатньо, щоб зафарбувати 

вершини графа Γ таким чином, що кінці будь-якого ребра розфарбовані у різні 

кольори. 

Означення 10. Визначимо обхват ℊ(𝛤) графа 𝛤 як довжину найменшого 

циклу в ньому і нескінченність у випадку, якщо граф 𝛤 ациклічний. 

Нехай тепер маємо граф Γ з множиною вершин 𝑉(Γ) та множиною ребер 

𝐸(Γ). Через 𝑑(𝑣) будемо позначати степінь відповідної вершини 𝑣. Для 

довільного ребра графа Γ визначимо імбаланс наступним чином. 

Означення 11. Нехай 𝑒 ∈ 𝐸(𝛤) - деяке ребро графа 𝛤, що з’єднує вершини 

𝑢 та 𝑣. Тоді імбаланс ребра 𝑒 визначається формулою: 

𝑖𝑚𝑏(𝑒) = |𝑑(𝑢) − 𝑑(𝑣)|. 
Поняття імбалансу було введено як інструмент для дослідження 

нерегулярності графа5. Дійсно, коли степені усіх вершин однакові, то для 

кожного ребра імбаланс дорівнює нулю. З іншого боку, якщо значення 

імбалансів обмежені деяким невеликим числом, то локально граф є майже 

регулярним.  

Для графа Γ можна визначити дві мультимножини, що задаються 

наступним чином: 

• 𝑀(Γ) - мультимножина імбалансів усіх ребер; 

• 𝐷(Γ) - мультимножина степенів вершин. 

Тепер визначимо поняття графічності мультимножини. 

Означення 12. Мультимножина 𝑀 називається графічною, якщо існує 

такий граф Γ, що справедлива рівність мультимножин 𝐷(Γ) = 𝑀. 

Означення 13. Будемо називати граф імбалансно графічним, якщо 

графічною є його мультимножина імбалансів. 

Загальним результатом для послідовності графів, що отримана з автомата, 

який належить множині 𝒜(2,2)
𝑖 , є наступна теорема. 

Теорема 3.2.1. Нехай 𝑠 ∈ 𝒜(2,2)
𝑖  Тоді для довільного 𝑛 ∈  ℕ: 

1) мультимножина імбалансів графа 𝐺𝑠(𝑛) є графічною; 

2) хроматичне число 𝜒(𝐺𝑠(𝑛)) належить множині {1, 2, 3}; 
3) граф 𝐺𝑠(𝑛) або має обхват ℊ(𝐺𝑠(𝑛)) = 3, або є ациклічним. 

Наведемо точні значення для кожного такого автомата. 

У підрозділі 3.2.1 розглянуто графи, що отримано з автоматів скінченного 

порядку. Справедлива наступна теорема. 

Теорема 3.2.2. Нехай ініціальний автомат 𝑎 ∈ 𝒜(2,2)
𝒾  має скінченний 

порядок. Тоді для довільного натурального числа 𝑛 граф 𝐺𝑎(𝑛): 
• є імбалансно графічним; 

• є ациклічним; 

 
5 M. O. Albertson. The irregularity of a graph // Ars Comb. - 1997. - 46. - P. 219-225. 
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χ(𝐺𝑎(𝑛)) = 1, якщо 𝑎 є тривіальним • має хроматичне число 

чи діє як перестановка кожної літери і χ(𝐺𝑎(𝑛)) = 1 + (𝑛 𝑚𝑜𝑑 2) 

інакше. 
У підрозділі 3.2.2 розглянуто додавальну машину та циклічний автомат з 

підрозділу 3.1.4. Для цих автоматів отримано наступну теорему. 

Теорема 3.2.3. Нехай ініціальний автомат 𝑎 ∈ 𝒜(2,2)
𝒾  є додавальною 

машиною або станом циклічного автомата 𝑠 = (𝑠, 𝑠−2)𝜎. Тоді для довільного 

натурального числа 𝑛 граф 𝐺𝑎(𝑛): 
• є імбалансно графічним; 

• є ациклічним з хроматичним числом χ(𝐺𝑎(𝑛)) = 2 для 𝑛 = 2𝑘, 

𝑘 ≥  0 і ℊ(𝐺𝑎(𝑛)) =  χ(𝐺𝑎(𝑛)) = 3 для інших значень. 
У підрозділі 3.2.3. досліджено графи отримані з автоматів блимаючих 

лампочок. Доведено наступні теореми. 

Теорема 3.2.4. Нехай ініціальний автомат 𝑎 ∈ 𝒜(2,2)
𝒾  є автоматом 

блимаючих лампочок. Тоді для довільного натурального числа 𝑛 граф 𝐺𝑎(𝑛) є 

імбалансно графічним. 

Теорема 3.2.5. Нехай 𝑎 - автомат блимаючих лампочок. Тоді 𝐺𝑎(1) 

ациклічний з 𝜒(𝐺𝑎(1)) = 2 і ℊ(𝐺𝑎(𝑛)) = 𝜒(𝐺𝑎(𝑛)) = 3 для 𝑛 ≥ 2. 

Четвертий розділ присвячений дослідженню узагальнених додавальних 

машин та обчисленню точних значень для відповідних функцій росту. 

Одним із автоматів, що належить до множини 𝒜(2,2)
𝑖  є додавальна машину, 

що діє над бінарним алфавітом. Цей автомат можна узагальнити для більшого за 

розміром алфавіту наступним чином. 

Означення 14. Додавальною машиною над 𝒅 літерами є ініціальний 

автомат над алфавітом 𝑋 = {0,1,… , 𝑑 − 1} з двома станами 𝑆 = {𝑒, 𝑎}, 
ініціальним станом 𝑎, де функції виходів і переходів задаються наступним 

чином 

 

λ(𝑒, 𝑥) = 𝑥, π(𝑒, 𝑥) = 𝑒 для  всіх  𝑥 ∈ 𝑋, 

λ(𝑎, 𝑥) = 𝑥 + 1 (𝑚𝑜𝑑 𝑑), π(𝑎, 𝑥) = {
𝑎,   якщо 𝑥 = 𝑑 − 1;
𝑒,                    інакше.

 

 

Позначатимемо додавальну машину через її ініціальний стан 𝑎. 

Якщо розглядати стан 𝑒 як ініціальний, то такий автомат визначає тотожне 

перетворення на множині слів над алфавітом з 𝑑 літер. Водночас перетворення 

задане ініціальним автоматом з початковим станом 𝑎 відповідає додаванню 1 у 

позиційній системі числення за основою 𝑑. Іншими словами, рівність 

𝑎(𝑥1𝑥2…𝑥𝑛) = 𝑦1𝑦2…𝑦𝑛 виконується тоді і тільки тоді, коли для всіх 𝑛 ∈ ℕ: 

1 + 𝑥1 + 𝑥2𝑑 +⋯+ 𝑥𝑛𝑑
𝑛−1 ≡ 𝑦1 + 𝑦2𝑑 +⋯+ 𝑦𝑛𝑑

𝑛−1 𝑚𝑜𝑑   𝑑𝑛. 

Отже, функція росту γ𝑎(𝑛) задає мінімальну кількість станів, що необхідна 

для побудови автомата, який реалізує додавання числа 𝑛 до чисел записаних у 

позиційній системі числення за основою 𝑑. 

У роботі було знайдено точну формулу для додавальної машини на 𝑑 

літерах. Цей результат описується наступною теоремою. 
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𝛾(𝑛) додавальної машини 𝑎 над 𝑑 Теорема 4.1.1. Функцію росту 

літерами можна порахувати наступним чином. Нехай 

𝑛 =  휀0 +  휀1𝑑 +  …+  휀𝑚𝑑
𝑚 розклад числа 𝑛 за основою 𝑑 і 𝑝 - перша ненульова 

позиція. 

(а) Якщо 𝑑 >  2, то 

𝛾𝑎𝜋(𝑛) = {
2𝑚 − 𝑝 + 2, якщо 휀𝑚 = 1;
2𝑚 − 𝑝 + 3,                    інакше.

 

(б) Якщо 𝑑 =  2, то 

𝛾𝑎𝜋(𝑛) = {
2𝑚 − 𝑝 + 2, якщо 휀𝑚−1 = 1 чи 𝑝 = 𝑚;
2𝑚 − 𝑝 + 1,                                            інакше.

 

 

Тепер нас цікавитиме трошки ширше узагальнення таких додавальних 

машин. Для цього будемо розглядати довільної підстановки, яка виникає у 

відповідній вінцевій рекурсії. Маємо наступне означення. 

Означення 15. Для кожної підстановки 𝜋 алфавіту 𝑋 = {0,… , 𝑑 − 1} 
визначимо узагальнену додавальну машину як ініціальний автомат над 𝑋 з 

двома станами 𝑆 = {𝑒, 𝑎π} та ініціальним станом 𝑎π з функцією виходів та 

переходів, що визначається наступним чином: 

1. λ(𝑒, 𝑥) = 𝑥, π(𝑒, 𝑥) = 𝑒 для всіх 𝑥 ∈ 𝑋, 

2. π(𝑎π, 𝑥) = π(𝑥), 𝜆(𝑎𝜋 , 𝑥) = {
𝑎𝜋 ,       𝑥 = 𝑑 − 1;
 𝑒,               інакше.

 

 

У дисертації сформульовано наступний результат, що дозволяє 

обчислювати функцію росту для довільної узагальненої додавальної машини. 

Наслідок 4.1.1. Нехай 𝑎𝜋 - узагальнена додавальна машина на 𝑑 літерах і 

𝜋 𝜖 𝑆𝑦𝑚(𝑋). Тоді: 

1) Якщо 𝜋(𝑑 − 1) = 𝑑 − 1, то 𝑎𝜋 має скінченний порядок 𝑎𝜋 = |𝜋| і 

функція росту є періодичною. 

2) Якщо 𝜋(𝑑 − 1) ≠ 𝑑 − 1, то 𝛾𝑎𝜋(𝑛) дорівнює функції росту 

стандартної додавальної машини на 𝑙 літерах, де 𝑙 - довжина 

орбіти 𝑑 − 1 під дією 𝜋. Більш точно, нехай 𝑛 =  휀0 +
 휀1𝑙+ .  .  . + 휀𝑚𝑙

𝑚  є розкладом числа 𝑛 за основою 𝑙 і 𝑝 - перша 

ненульова позиція. Тоді: 

(а) Якщо 𝑙 >  2, то 

𝛾𝑎𝜋(𝑛) = {
2𝑚 − 𝑝 + 2, якщо 휀𝑚 = 1;
2𝑚 − 𝑝 + 3,                    інакше.

 

(б) Якщо 𝑙 =  2, то 

𝛾𝑎𝜋(𝑛) = {
2𝑚 − 𝑝 + 2, якщо 휀𝑚−1 = 1 чи 𝑝 = 𝑚;
2𝑚 − 𝑝 + 1,                                            інакше.

 

Виходячи з наведених формул можемо отримати наступні обмеження для 

функції росту узагальненої додавальної машини. 

Наслідок 4.1.2. Нехай 𝜋 – підстановка на алфавіті з 𝑑 літер така, шо 

𝜋(𝑑 − 1) ≠ 𝑑 − 1 і 𝑙 - довжина орбіти 𝑑 − 1 під дією 𝜋. Тоді для функції росту 

узагальненої додавальної машини 𝑎𝜋 на 𝑑 літерах справедлива наступна 

нерівність 
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[
𝑙𝑜𝑔 𝑛

𝑙𝑜𝑔 𝑙
] + 2 ≤ 𝛾(𝑛)  ≤ 2 [

𝑙𝑜𝑔 𝑛

𝑙𝑜𝑔 𝑙
] + 𝑐𝑑  для всіх n≥1, 

де 𝑐𝑑 = 2 для 𝑙 = 2 і 𝑐𝑑 = 3 для 𝑙 > 2. Більш того, верхня та нижня межі 

досягаються на нескінченній множині значень 𝑛. 

Наслідок 4.1.3. Нехай 𝑎𝜋 - узагальнена додавальна машина на 𝑑 літерах. 

Генератриса послідовності γ𝑎π(𝑛) є раціональною тоді і тільки тоді, коли 

π(𝑑 − 1) = 𝑑 − 1. 

Наслідок 4.1.4. Генератриса функції росту стандартної додавальної 

машини не є раціональною. 

У підрозділі 4.2 наведено приклади поведінки степенів автоматів, що 

задаються вінцевими рекурсіями подібними до узагальнених додавальних 

машин. Для таких автоматів у певних випадках можна застосувати підходи, які 

були використанні для додавальних машин при обчисленні функції росту. 

П’ятий розділ описує побудову ефективного алгоритму для обчислення 

функцій росту для обмежених ініціальних оборотних автоматів та відповідних 

мінімізацій ітерацій. 

Нехай 𝐴 – деякий неініціальний оборотний автомат, що має стан 𝑠. Тоді 

ініціальний автомат 𝑠 визначає деяке перетворення на множині слів 𝑋∗. Для 

скінченного слова ω над алфавітом 𝑋 визначимо ініціальний автомат 𝑠|𝜔 як 

автомат 𝐴𝑞, де 𝑞 – стан, у який переходить автомат після обробки слова ω. Інакше 

кажучи, автомат 𝑠|𝜔 опрацьовує хвости слів, що починаються з префіксу ω. 

Визначимо функцію 𝜃𝑠(𝑘) як кількість таких слів 𝑣 ∈ 𝑋𝑘, що 𝑠|𝑣 визначає 

нетотожне перетворення. 

Означення 16. Ініціальний оборотний автомат 𝑎 називається 

обмеженим, якщо існує константа 𝐶 > 0 така, що для довільного 

натурального числа 𝑘 виконується нерівність θ𝑎(𝑘) ≤  𝐶. 

Оскільки кількість слів росте експоненційно при зростанні 𝑘, то ознака 

обмеженості показує, що кількість нетривіальних перетворень на хвостах слів не 

перевищує деяку константу. 

Варто зауважити, що множина усіх перетворень, які задаються 

обмеженими автоматами, утворює групу, що називається групою обмежених 

автоматів. Прикладами обмежених автоматів є узагальнені додавальні машини, 

ініціальні автомати, що отримані з автомата Григорчука, та інші. Обмежені 

автомати природно виникають у фрактальній геометрії та комплексній 

динаміці6. 

У підрозділі 5.1 описано метод для знаходження порядку обмеженого 

автомата, запропонованого в роботі7, та знайдено оцінки на функції росту 

обмежених автоматів. 

Нехай 𝑎 - ініціальний оборотний автомат над алфавітом 𝑋. Для 𝑣 ∈ 𝑋∗ 
будемо позначати через 𝑂𝑟𝑏𝑎(𝑣) орбіту 𝑣 при дії автомата 𝑎. 

 
6 V. Nekrashevych. Self-similar groups // Providence, RI. AMS. - 2005. - Vol. 117. - P.231. 
7 I. Bondarenko, N. Bondarenko, S. Sidki, F. Zapata. On the conjugacy problem for finite-state automorphisms of 
regular rooted trees (with an appendix by Raphael M. Jungers) // Groups, Geometry and Dynamics. - 2013. - Vol. 7. 
Iss.  2. - P.323 - 355. 
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станом автомата 𝑎 у вершині 𝑣 Означення 17. Орбітальним 

називається ініціальний автомат  𝑚(𝑎𝑚|𝑣), де 𝑚 = |𝑂𝑟𝑏𝑎(𝑣)|. 
Множина всіх орбітальних станів автомата 𝑎 називається орбітальним 

сигналізатором автомата і позначається через 

𝑂𝑆(𝑎) = {𝑚(𝑎𝑚|𝑣) | 𝑣 ∈ 𝑋
∗, 𝑚 =  | 𝑂𝑟𝑏𝑎(𝑣) |}. 

Зауважимо, що кожен обмежений автомат має скінченний орбітальний 

сигналізатор, який можна знайти алгоритмічно. У статті7 було винайдено 

алгоритм для знаходження порядку автоматів, що мають скінченний орбітальний 

сигналізатор. Для цього за автоматом будується спеціальний граф, множиною 

вершин якого є орбітальні стани. Циклічна структура такого графа дозволяє 

визначити чи є порядок відповідного автомата скінченним. 

Для автоматів скінченного порядку функція росту є періодичною. 

Використовуючи орбітальні стани ми довели, що обмежені автомати 

нескінченного порядку мають логарифмічну функцію росту. 

Теорема 5.1.2. Нехай 𝑎 - обмежений автомат нескінченного порядку. Тоді 

існують такі константи 𝐶,𝐷 > 0, що для всіх 𝑛 ∈ ℕ виконуються нерівності 

𝐶 𝑙𝑜𝑔 𝑛 ≤ 𝛾𝑎(𝑛) ≤ 𝐷 𝑙𝑜𝑔 𝑛. 

Наслідок 5.1.1. Функція росту обмеженого автомата є раціональною 

тоді і лише тоді, коли він має скінченний порядок. 

У підрозділі 5.2 запропоновано метод опису всіх станів для довільної 

ітерації заданого обмеженого автомата. 

Нехай 𝑎 - обмежений автомат над алфавітом 𝑋. Для опису усіх станів 

ітерації 𝑎𝑛 для всіх 𝑛 ∈ ℤ побудуємо скінченний граф 𝑃(𝑎), який називатимемо 

графом степенів. Вершинами цього графа будуть пари обмежених мінімізованих 

автоматів (α, β). Побудова усіх таких вершин відбувається послідовно, 

починаючи з вершини (𝑒, 𝑎), як вказано далі. Для кожної вже побудованої 

вершини (α, β) і кожної літери 𝑥 ∈ 𝑋 покладемо 𝑙 = |𝑂𝑟𝑏β(𝑥)|. Тоді для кожного 

числа 𝑟 =  0,1,… , 𝑙 − 1 додаємо нове ребро і нову вершину (δ, γ), якщо цю 

вершину не було побудовано раніше, за правилом  

(α, β) 
𝑥,𝑟,𝑙
→  (δ, γ),  де δ = 𝑚((αβ𝑟)|𝑥) і γ = 𝑚(β

𝑙|𝑥). 
Для обмежених автоматів цей граф буде скінченним і процес побудови 

графа 𝑃(𝑎) завершується за скінченну кількість кроків. Граф 𝑃(𝑎) дозволяє 

описувати стани ітерації 𝑎𝑛 наступним чином. 

Твердження 5.2.1. Нехай 𝑎 - обмежений автомат над алфавітом 𝑋 і 𝑃(𝑎) - 
граф степенів 𝑎. Тоді для довільного 𝑛 ∈ ℕ та довільного слова 

𝑣 =  𝑥1𝑥2…𝑥𝑚 ∈  𝑋∗ стан 𝑚(𝑎𝑛|𝑣) можна знайти наступним способом. 

Починаючи з 𝑏1 = 𝑎 та 𝑛1 = 𝑛 послідовно ділимо з остачею  

𝑛𝑖 = 𝑛𝑖+1𝑙𝑖 + 𝑟𝑖 ,  0 ≤ 𝑟𝑖 < 𝑙𝑖 ,  𝑙𝑖 = |𝑂𝑟𝑏𝑏𝑖(𝑥𝑖)| 

і розглядаємо відповідний шлях в графі 𝑃(𝑎): 

(𝑒, 𝑎)
𝑥1,𝑟1,𝑙1
→    (𝑎2, 𝑏2)

𝑥2,𝑟2,𝑙2
→    …

𝑥𝑚,𝑟𝑚,𝑙𝑚
→      (𝑎𝑚+1, 𝑏𝑚+1). 

Тоді: 

𝑚(𝑎𝑛|𝑥1𝑥2…𝑥𝑖) = 𝑚(𝑎𝑖+1𝑏𝑖+1
𝑛𝑖+1),   i=1,2,…,m. 
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автомата 𝑎 довільний стан степеня 𝑎𝑛 Зокрема, для обмеженого 

можна записати у вигляді αβ𝑚, де α і β належать скінченній множині обмежених 

автоматів, яка алгоритмічно будується з автомата 𝑎. 

У підрозділі 5.3 розглянуто наступну задачу: для заданих обмежених 

автоматів 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 знайти всі такі пари цілих чисел 𝑛 та 𝑚, що справедлива 

рівність 𝑎𝑏𝑛 = 𝑐𝑑𝑚. Це обґрунтовано тим, що для обчислення функції росту 

γ𝑎(𝑛) чи мінімізації автомата 𝑎𝑛, потрібно мати ефективний метод для перевірки 

рівності αβ𝑚1 = δγ𝑚2. 
У довільній групі рівняння 𝑎𝑏𝑛 = 𝑐𝑑𝑚 або не має розв’язків, або має 

нескінченну множину розв’язків, яку можна описати наступним чином 

{(𝑛,𝑚) ∈ ℤ2 ∶  𝑎𝑏𝑛 = 𝑐𝑑𝑚 } = {(с11 + с12𝑘1, с21 + с22𝑘1 + с23𝑘2, 𝑘𝑖 ∈ ℤ} 
для деяких констант с𝑖𝑗 ∈ ℤ. 

Зазначимо також, що в загальному випадку проблема 𝑎𝑏𝑛 = 𝑐𝑑𝑚 не є 

розв’язною, оскільки існують групи з нерозв’язною проблемою слів. Ця 

проблема є нерозв’язною навіть для групи всіх скінченних автоматів, бо 

проблема порядку для неї не є розв’язною. Ми доводимо, що дана проблема 

розв’язна в групі обмежених автоматів. 

Теорема 5.3.1. Існує алгоритм, який для заданих обмежених автоматів 

𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, визначає, чи рівняння 𝑎𝑏𝑛 = 𝑐𝑑𝑚 має розв’язок (𝑛,𝑚) ∈ ℤ2, і якщо так, 

то повертає опис множини усіх розв’язків. 

Зауважимо, що коли ми маємо опис множини розв’язків, то можемо 

перевірити, для заданих цілих чисел 𝑛,𝑚 ∈ ℤ, |𝑛| ≥  |𝑚|, чи виконується рівність 

𝑎𝑏𝑛 = 𝑐𝑑𝑚 за логарифмічний час 𝑂(log |𝑛|). 
У підрозділі 5.4 безпосередньо описано алгоритм для обчислення 

мінімізації 𝑎𝑛. Нехай 𝑎 - обмежений автомат і 𝑃(𝑎) - граф степенів для 𝑎. Усі 

стани 𝑎𝑛 будемо описувати у вигляді трійок (α, β,𝑚), де (α, β) є вершиною графа 

𝑃(𝑎) і 0 ≤ 𝑚 ≤ 𝑛. Набір (α, β,𝑚) відповідатиме ініціальному автомату αβ𝑚. 

I. Обчислюємо множину розв’язків рівняння αβ𝑘 = 𝛿𝛾𝑙 для кожного 

набору (α, β, δ, γ) для усіх вершин (α, β) та (δ, γ) графа 𝑃(𝑎). Знаходимо 

константа 𝐶 таку, що для кожних (α, β) і (δ, γ), у яких β та γ мають нескінченний 

порядок, пара (𝑘, 𝑙) з 𝑙 > 𝐶𝑘 не є розв’язком для набору (α, β, δ, γ). 
II. Починаємо виконання алгоритму зі стану (𝑒, 𝑎, 𝑛). Цей стан є 

ініціальним для відповідної ітерації автомата 𝑎. Послідовно будуємо нові стани, 

допоки нові стани перестануть з’являтися. Повторюємо наступні кроки для 

кожного нового побудованого стану (α, β,𝑚) і кожної літери 𝑥 ∈ 𝑋. 

1) Обчислюємо 𝑙 = |𝑂𝑟𝑏β(𝑥)| та 𝑚 = 𝑘𝑙 + 𝑟, 0 ≤ 𝑟 < 𝑙, і розглядаємо 

ребро (α, β)
𝑥,𝑟,𝑙
→  (δ, γ) в графі P(a). 

2) Перевіряємо чи 𝛿𝛾𝑘 вже побудований. Якщо γ має скінченний порядок, 

то покладаємо 𝑘 ← 𝑘  𝑚𝑜𝑑  |γ| і перевіряємо, чи (𝑘, 𝑠) належить до множини 

розв’язків для набору (δ, γ, ζ, η), де (ζ, η, 𝑠) є деяким побудованим станом. Якщо 

γ має нескінченний порядок, то перевіряємо чи належить (𝑘, 𝑠) до множини 

розв’язків для набору (δ, γ, ζ, η) для кожного вже побудованого стану (ζ, η, 𝑠), де 

або η має скінченний порядок, або 𝑠 ≤ 𝐶𝑘. 

3) Якщо відповідь на кроці 2) ствердна, то покладаємо δ ← ζ, γ ← η, 𝑘 ← 𝑠; 
інакше, додаємо новий стан (δ, γ, 𝑘) до автомата. 
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4) Обчислюємо 𝑦 = αβ𝑚(𝑥) і додаємо до автомата стрілку  

(α, β,𝑚)
𝑥|𝑦
→ (𝛿, 𝛾, 𝑘). 

Теорема 5.4.1. Для кожного 𝑛 ∈ ℕ алгоритм будує мінімальний автомат 

для 𝑎𝑛 за час  𝑂((log𝑛)2). 
Наслідок 5.4.1. Для кожного обмеженого автомата 𝑎 існує алгоритм, 

який для заданого числа 𝑛 ∈ ℕ обчислює значення функції росту γ𝑎(𝑛) за час 

𝑂((log𝑛)2). 
У підрозділі 5.5 наведено приклад використання даного алгоритму для 

побудови точної формули для функції росту обмеженого автомата за певних 

умов, серед яких є транзитивність дії на словах однакової довжини. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі розглянуто ініціальні оборотні автомати Мілі та 

досліджено властивості їх ітерацій. Було досліджено та обчислено функції росту 

для ініціальних оборотних автоматів певних класів, а саме автоматів з двома 

станами над бінарним алфавітом, узагальнених додавальних машин та 

обмежених автоматів. 

Для ініціальних оборотних автоматів з двома станами над бінарним 

алфавітом знайдено функції росту та досліджено питання раціональності її 

генератриси. Для графів, що виникають з ітерацій таких автоматів знайдено 

хроматичні числа та обхвати. Також доведено, що кожен такий граф має 

графічну мультимножину імбалансів. 

Для класу узагальнених додавальних машин було знайдено точні формули 

для функцій росту. Показано, що генератриса функції росту є раціональною 

лише для тривіальних випадків. 

Для класу обмежених автоматів винайдено метод опису станів ітерацій 

через спеціальний скінченний граф, який алгоритмічно будується за заданим 

автоматом. Доведено, що обмежений автомат має раціональну функцію росту 

тоді і лише тоді, коли він має скінченний порядок. Знайдено ефективний метод 

для мінімізації ітерацій обмежених ініціальних автоматів та обчислення їх 

функції росту. Метод базується на розв’язанні проблеми 𝑎𝑏𝑛 = 𝑐𝑑𝑚 в групі 

обмежених автоматів. 

Результати роботи можуть бути використані при дослідженні інших класів 

автоматів, а також при розв’язанні різних алгоритмічних проблем в автоматних 

групах. Також ці підходи можуть бути використані при побудові автоматних 

реалізацій ітерацій деяких функцій. 
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АНОТАЦІЯ 

Скочко В.М. Ріст ініціальних оборотних автоматів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.01.08 — математична логіка, теорія 

алгоритмів і дискретна математика. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню ініціальних оборотних 

автоматів Мілі та їх функцій росту. Для окремих класів таких автоматів отримано 

точні значення для функції росту і досліджено питання раціональності її 

генератриси. 

Для ініціальних оборотних автоматів з двома станами над бінарним 

алфавітом було знайдено відповідні функції росту та встановлено, що функція 

росту є раціональною тільки тоді, коли автомат має скінченний порядок або є 
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автоматом блимаючих лампочок. За послідовністю ітерацій таких автоматів 

можна побудувати послідовність простих графів. Для кожного з таких графів 

було обчислено обхват та хроматичне число. Було показано, що обхват або 

дорівнює 3, або граф є ациклічним. Хроматичне число для таких графів завжди 

не більше 3. Також було доведено, що для кожного такого графа мультимножина 

імбалансів є графічною. 

Для додавальної машини, що реалізує додавання одиниці до слів над 

бінарним алфавітом, було розглянуто узагальнення за розміром алфавіту та 

підстановкою у вінцевій рекурсії. Для цього класу автоматів було отримано точні 

формули для обчислення функції росту. Як наслідок було показано, що 

генератриса функції росту такого автомата є раціональною тоді і тільки тоді, 

коли він має скінченний порядок. 

Для обмежених ініціальних оборотних автоматів було побудовано 

ефективний алгоритм, який дозволяє будувати мінімізацію n-ої ітерації для 

фіксованого автомата та обчислювати значення його функції росту в точці n. Цей 

алгоритм використовує спеціальний граф, що будується одноразово за заданим 

автоматом. Було доведено, що для обмежених ініціальних оборотних автоматів 

генератриса функції росту є раціональною тоді і тільки тоді, коли автомат має 

скінченний порядок. Запропоновані підходи можуть бути використані для 

ширшого класу автоматів і для розв’язування певних алгоритмічних проблем в 

автоматних групах. 

Ключові слова: ініціальний автомат, оборотний автомат, функція росту, 

обмежений автомат, ітерація автомата. 
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Диссертационная работа посвящена исследованию инициальных 

обратимых автоматов Мили и их функций роста. Для отдельных классов 

автоматов получены точные значения для функций роста. Также был исследован 

вопрос рациональности этой функции для рассматриваемых случаев.  

Для инициальных обратимых автоматов с двумя состояниями над 

бинарным алфавитом были найдены соответствующие функции роста, а также 

установлено, что функция роста является рациональной тогда и только тогда, 

когда автомат либо имеет конечный порядок, либо является автоматом 

моргающих лампочек. По последовательности итераций таких автоматов можно 

построить последовательность простых графов. Для каждого такого графа были 

подсчитаны охват и хроматическое число. Было показано, что охват либо равен 

3, либо граф является ациклическим. Хроматическое число для таких графов 

всегда не превышает 3. Также было доказано, что для каждого такого графа 

мультимножество имбалансов есть графическим. 
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Для счетной машины, реализующей прибавление единицы к 

словам над бинарным алфавитом, было рассмотрено обобщение по размеру 

алфавита и подстановке в рекурсивной формуле. Для этого класса автоматов 

были получены точные формулы для подсчета функции роста. Как следствие 

было показано, что порождающая функция функции роста является 

рациональной тогда и только тогда, когда автомат имеет конечный порядок. 

Для ограниченных инициальных обратимых автоматов было построено 

эффективный алгоритм позволяющий строить минимизацию n-ой итераций и 

подсчитать значение функции роста в точке n. Этот алгоритм использует 

специальный граф, который строится по автомату. Мы доказали, что для 

ограниченных инициальных обратимых автоматов функция роста рациональна 

тогда и только тогда автомат имеет конечный порядок. Предложенные подходы 

могут быть использованы для более общего класса автоматов и при решении 

алгоритмических проблем в некоторых автоматных группах. 

Ключевые слова: инициальный автомат, обратимый автомат, функция 

роста, ограниченный автомат, итерация автомата. 
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The work is devoted to investigation of initial invertible Mealy automata and 

their growth functions. For particular classes of such automata, we obtained the exact 

values for growth functions. We investigate the question of rationality for the growth 

functions. 

Abstract automata give a lot of examples of groups with interesting properties. 

Active investigations of their algebraic aspects had started when R. Grigorchuk 

provided the first example of group with intermediate growth between polynomial and 

exponential. This group can be defined with an automaton over binary alphabet with 5 

states. The growth functions of both automaton and corresponding automaton group 

have the same asymptotic. This connection allows to construct groups with different 

growth types using automata. On the other hand, investigation of growth function for 

initial automata was not performed significantly. While the growth of initial automata 

is not connected directly to the growth of corresponding group, it plays an essential 

role in algorithmic problems in automaton groups such as order problem. In addition, 

the growth of initial automaton is preserved after conjugation in the group of finite 

automata. In this work we obtain the exact formulas for the growth function for some 

automata classes and investigate different properties of automaton iterations. 

We consider initial invertible automata with two states over binary alphabet. For 

such automata we found corresponding growth functions. Also, we prove that the 

growth function has rational generating function if and only if automaton has finite 
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order or it generates lamplighter group. For every automaton one can construct a 

sequence of simple graphs based on sequence of automaton iterations. We consider 

such graphs constructed from initial invertible automata with two states over binary 

alphabet. We compute chromatic number and girth for every such a graph. In particular 

we show that girth is either equal to 3 or graph is acyclic. Chromatic number for such 

a graph is always less or equal to 3. Also, we consider imbalance multisets for 

considered graph. We prove that for any such a graph multiset of imbalances is always 

graphic. 

For the classic adding machine automaton we consider the class of its 

generalizations. This automaton implements incrementing by one for numbers in 

binary representation. Our generalization is performed in two directions: alphabet size 

and permutation in corresponding wreath recursion. We obtain exact formulas that 

allow us to calculate the growth functions for this automata class. As a result, we show 

that generating function of such growth function is rational if and only if corresponding 

automaton has finite order. The proposed approaches can be generalized for other 

automata classes. 

We consider growth function of bounded automata. These automata are 

connected to automorphisms of regular rooted trees. Moreover, the set of such bounded 

automorphisms is a group. There are many well-investigated examples from this class 

like generalized adding machines, Grigorchuk automaton and others. Bounded 

automata are naturally connected to fractal geometry and post-critically finite sets. On 

the other hand, there is a characterization of such automata using their cyclic structure. 

In this work we show that for every such an automaton there exists an effective 

algorithm which allows us to construct minimization of n-th iteration. It also gives a 

possibility to calculate value of growth function at point n. This algorithm is based on 

the special graph which is built from the automaton. We prove that the growth function 

of bounded automaton has rational generating function if and only if this automaton 

has a finite order. The proposed approaches can be extended for other automata classes. 

Also, they may be applied for some algorithmic problems in different automaton 

groups. 

Keywords: initial automaton, invertible automaton, growth function, bounded 

automaton, automaton iteration. 


