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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Робота присвячена розвитку алгебраїчної теорії автоматів — розділу 

теоретичної кібернетики, в якому досліджуються дискретні автомати з алгебраїчної точки зору. 

Алгебраїчна теорія автоматів була заснована академіком В.М. Глушковим, який сформулював 

основні проблеми цієї теорії і визначив фундаментальні поняття абстрактного автомата та його 

моноїда перетворень. В.М. Глушков також показав, як можна застосувати методи алгебраїчної 

теорії для розв’язування практичних задач обчислювальної техніки. В рамках даної теорії О.А. 

Летичевський розв’язав проблему композиційної повноти автоматів Мура, що можна вважати 

початком структурної теорії автоматів і структурної теорії Крона-Роудса. 

Теорія Крона-Роудса про розкладання автомата в схрещений добуток (сплетіння) 

стандартних автоматів зайняла центральне місце в алгебраїчній теорії автоматів. Однією з переваг 

цієї теорії було те, що автомати й моноїди перетворень розглядалися в ній з абстрактно-алгебраїчної 

точки зору. Підхід Крона-Роудса був достатньо плідним, і він з успіхом застосовувався до проблем 

структурної теорії автоматів. Але існують проблеми у теорії експериментів з автоматами, де не 

можна виконати декомпозицію, яка заснована на теорії Крона-Роудса. 

Однією з таких проблем є проблема (гіпотеза) Черни, якій і присвячена ця робота. Дану 

проблему можна сформулювати таким чином. Якщо в автоматі з 𝑛 станами є зворотне слово, яке 

переводить всі його стани в єдиний стан, то довжина найкоротшого такого слова буде не більшою 

ніж (𝑛 − 1)2. У даний час це, мабуть, є найбільш відомою відкритою проблемою в усій теорії 

автоматів і її дослідженню присвячені десятки робіт. Суттєвий вклад у рішення цієї проблеми 

внесли Ї. Альмейда, М.В. Волков, Ж.Е. Пен, Д. Перрен, Е. Родаро, Б. Стейнберг, А. Трахтман та інші 

математики. 

У проблемі Черни характеристичною властивістю автомата є присутність в його моноїді 

константного перетворення (морфізму) і автомат не можна розкласти на частини без втрати такої 

властивості. Тому виникла необхідність побудови нової теорії, яка дозволяє розв’язувати проблеми 

подібні проблемі Черни. Крім того, дослідження проблеми Черни мають прикладний інтерес і 

результати проведених досліджень можуть бути застосовані в кількох предметних областях.  

Наведені вище обставини і обумовлюють актуальність досліджень дисертаційної роботи. 

Зауважимо, що нова алгебраїчна теорія побудована в дисертаційній роботі для автоматів без 

виходу. В іншому напрямі та з іншої точки зору розвивають алгебраїчну теорію для автоматів з 

виходом С.В Альошин, В.Б. Кудрявцев та їх школа.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у 

Національному технічному університеті України «КПІ імені Ігоря Сікорського» на кафедрі 

математичного моделювання економічних систем. Дослідження проводились у межах наступних 

науково-дослідних робіт «Розробка нових алгоритмів теорії оптимального управління та їх 
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застосування в моделюванні економічних систем» (керівник Капустян В.О., номер державної 

реєстрації 0113U001985), «Моделювання функціонування ринків і поведінки економічних агентів в 

умовах кризових явищ» (номер державної реєстрації 0116U007059). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розширення існуючої та створення нової теорії  

у межах алгебраїчної теорії автоматів та її застосування для аналізу дискретних динамічних систем. 

Для досягнення поставленої мети в роботі були розв’язані такі задачі: 

1) закладені основи теорії узагальнених лінійних та афінних автоматів над будь-яким полем;  

2) на основі теорії лінійних представлень півгруп і моноїдів були отримані нові результати, які 

стосуються проблеми Черни; 

3) узагальнені лінійні та афінні автомати були застосовані для аналізу дискретних динамічних 

систем і розв’язування прикладних задач. 

Методи дослідження. В роботі головним чином використовуються алгебраїчні методи теорії 

лінійних представлень груп і півгруп, а також методи дискретної математики, зокрема, теорія 

автоматів, теорія графів та комбінаторні методи. 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна роботи визначається 

наступними результатами: 

 введено поняття мінімального ранга автомата та досліджено його властивості; 

 вперше отримано точну лінійну оцінку довжини зворотного слова для комутативних автоматів; 

 вперше отримано точну субквадратичну оцінку довжини зворотного слова для автоматів з 

нулем; 

 вперше отримано квадратичну оцінку довжини зворотного слова для регулярних автоматів; 

 вперше отримано квадратичну оцінку довжини зворотного слова для автоматів з простими 

ідемпотентами; 

 вперше досліджено основні властивості узагальнених лінійних і афінних автоматів, які пов’язані 

з проблемою зворотності; 

 вперше досліджено зв’язки узагальнених лінійних і афінних автоматів з дискретними 

динамічними системами. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертації були впроваджені в 

навчальний процес кафедри математичного моделювання економічних систем НТУУ «КПІ ім. Ігоря 

Сікорського» при викладанні дисципліни «Теорія автоматів в моделюванні економічних систем», а 

також при виконанні магістерських робіт студентів за освітньо-професійною програмою 

«Економічна кібернетика». 

Крім того, проблема побудови зворотного слова має також прикладний інтерес, оскільки 

вона з’явилась в теорії експериментів з автоматами. Найбільш очевидною сферою застосування 

результатів за даною проблемою є технічна діагностика різних пристроїв, оскільки будь-який 
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пристрій необхідно встановити у початковий стан. Тому зворотний експеримент можна розглядати 

як узагальнену «кнопку скидання». Тривалість експерименту визначає часові характеристики 

процесу переходу або інші його властивості. Іншою галуззю застосування результатів дисертації 

може стати роботизоване збирання промислових виробів. 

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати дисертації отримані автором 

самостійно. В роботі [1] автору належать, зокрема, розділи 5 і 6, а також теорема 2 із розділу 3. 

Презентація результатів дисертації. Частина результатів, наведених у дисертації, 

доповідалась на науковому симпозіумі (м. Турку, Финляндія, 16 липня 2004 р.), а також на 

Українському математичному конгресі (м. Київ, 27-29 серпня 2009 р.). 

Результати дисертації неодноразово доповідались на науковому семінарі у відділі теорії 

цифрових автоматів Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України і на науковому семінарі 

кафедри математичного моделювання економічних систем НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 23 наукових праці, з яких 20 

статей опубліковано в наукових журналах, що входять до міжнародних науко-метричних баз даних 

Scopus і Web of Science, 1 препринт, 2 доповіді на конференціях.  

Структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, шести 

розділів і списку використаних джерел, який містить 108 найменувань. Основна частина роботи 

викладена на 294 сторінках, а повний обсяг роботи складає 298 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі розкрито суть проблеми Черни, обґрунтовано актуальність теми дисертації, 

сформульовано мету і задачі дослідження. Визначено методи дослідження та наукову новизну 

отриманих результатів. Розглянуто практичне значення та впровадження результатів дисертації. 

Наведено відомості про особистий внесок здобувача, презентацію роботи, публікації, зв'язок роботи 

з науковими програмами тощо. 

В першому розділі наведено формальну постановку проблеми, проведено аналітичний огляд 

літератури і розкрито стан проблеми Черни на даний час. Описано основні результати, які були 

отримані при розв’язуванні цієї проблеми різними авторами для різних класів автоматів. Розглянуто 

основні підходи до розв’язування даної проблеми, які базуються на прямому і оберненому методах 

побудови зворотного слова у скінченому автоматі. На основі проведеного аналізу існуючих 

публікацій зроблено висновок про те, що сподівань на розв’язання проблеми Черни комбінаторними 

методами майже не залишилось. Хоча намагання зменшити верхню кубічну оцінку для довжини 

зворотного слова, яка була отримана сорок років тому назад, продовжуються. Тому для вирішення 

цієї проблеми необхідно розробляти більш глибокі алгебраїчні методи, які базуються на теорії 

представлення півгруп, чому і присвячена дана робота.  



4 

В другому розділі вводяться основні поняття роботи і доводяться основні теореми, які 

використовуються в наступних розділах даної роботи. Головний акцент робиться на взаємозв’язках 

між скінченними автоматами і моноїдами, що дозволяє застосувати теорію півгруп і моноїдів для 

розв’язування автоматних задач.  

У підрозділах 2.1 і 2.2 визначається поняття скінченного автомата і його моноїда переходів 

(морфізмів), який є одним із основних понять даної роботи. Нехай 𝑆 = {𝑠1, ⋯ , 𝑠𝑛} – скінченна 

множина, тоді позначимо End(𝑆) = {𝑓 | 𝑓: 𝑆 → 𝑆} множину усіх перетворень на цій множині. 

Будемо називати елементи множини End(𝑆) морфізмами (або 𝑆-морфізмами). Моноїдом 

називається множина 𝑀, на якій визначена асоціативна операція (множення) з одиницею. Множина 

End(𝑆) буде моноїдом відносно операції композиції морфізмів і цей моноїд називається повним 

моноїдом морфізмів на множині 𝑆. 

Означення 2.1.1. Моноїдом морфізмів на множині 𝑆 називається підмоноїд моноїда End(𝑆). 

Нехай 𝑀 – (абстрактний) моноїд з одиницею 1, тоді правою дією 𝑀 на множині 𝑆 називається 

функція 𝜑: 𝑆 × 𝑀 → 𝑆, яка для всіх 𝑠 ∈ 𝑆 і 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑀 задовольняє такі умови:  

𝜑(𝑠, 𝑎 ∙ 𝑏) = 𝜑(𝜑(𝑠, 𝑎), 𝑏) ,       𝜑(𝑠, 1) = 𝑠 .                                        (1) 

Властивість (1) можна розглядати як означення зовнішньої асоціативної операції на множині 𝑆. 

В алгебрі всі дії пов’язані з зображеннями і навпаки. Зображенням (представленням) моноїда 

𝑀 на множині 𝑆 називається гомоморфізм вигляду: 

𝜓: 𝑀 ⟶ End(𝑆) .                                                              (2)  

Зображення (2) задає дію 𝜑(𝑠, 𝑎) = 𝜓𝑎(𝑠), де 𝜓𝑎 = 𝜓(𝑎). Навпаки, дія (1) задає відображення 

𝜓(𝑎) = 𝜑𝑎, де 𝜑𝑎(𝑠) = 𝜑(𝑠, 𝑎), яке буде зображенням моноїда 𝑀 на множині 𝑆. Така відповідність 

між діями та зображеннями буде використовуватися протягом всієї роботи. 

Означення 2.2.1. Скінченним автоматом (без виходу) називається трійка 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹), де 𝑆 

– скінченна множина станів, 𝑋 – скінченний вхідний алфавіт, 𝐹 – функція переходів вигляду 

𝐹: 𝑆 × 𝑋 ⟶ 𝑆. 

Вільним моноїдом 𝑋∗ над алфавітом 𝑋 називається множина усіх слів (послідовностей 

символів) у цьому алфавіті відносно операції конкатенації (приписування) слів. Функція переходів 

автомата 𝐴 задає дію вільного моноїда 𝑋∗ на множині 𝑆, яка називається розширеною функцією 

переходів автомата та визначається за формулою:  

𝐹(𝑠, 𝑤1𝑤2) = 𝐹(𝐹(𝑠, 𝑤1), 𝑤2) ,                                                   (3) 

для всіх 𝑠 ∈ 𝑆 і 𝑤1, 𝑤2 ∈ 𝑋∗. 

З іншого боку функція переходів задає відображення вигляду 𝐹𝐴: 𝑋 → End(𝑆), якщо вхідному 

символу 𝑥 ∈ 𝑋 поставити у відповідність морфізм 𝐹𝐴(𝑥) = 𝑓𝑥, який визначається за формулою 

𝑓𝑥(𝑠) = 𝐹(𝑠, 𝑥) для 𝑠 ∈ 𝑆. Функція 𝐹𝐴 визначає множину базових морфізмів автомата 𝐴 (систему 
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твірних) 𝐹𝐴(𝑋) = {𝑓𝑥 ∶  𝑥 ∈ 𝑋}, яку можна розглядати як табличну форму завдання автомату 𝐴. 

Функцію 𝐹𝐴 можна продовжити до гомоморфізму (представлення) вільного моноїду 𝑋∗:  

𝐹𝐴: 𝑋∗ ⟶ End(𝑆) ,                                                              (4) 

якщо вхідному слову 𝑤 = 𝑥1 ⋯ 𝑥𝑘 поставити у відповідність добуток базових морфізмів 𝐹𝐴(𝑤) =

𝐹𝐴(𝑥𝑘) ∘ ⋯ ∘ 𝐹𝐴(𝑥1). Представлення (4) називається канонічним гомоморфізмом автомату 𝐴.  

Означення 2.2.2. Моноїдом переходів 𝑀(𝐴) автомату 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) називається моноїд 

морфізмів, який є образом канонічного гомоморфізму 𝑀(𝐴) = 𝐹𝐴(𝑋∗).  

Нехай 𝑀 – абстрактний моноїд, тоді його можна представити у вигляді автомата за 

допомогою регулярного представлення. Виберемо деяку систему твірних 𝑋 цього моноїда і 

визначимо функцію переходів за допомогою правого зсуву 𝜌(𝑎, 𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑥 для всіх 𝑎 ∈ 𝑀 і 𝑥 ∈  𝑋. 

Таким чином, отримуємо правий регулярний 𝑋-автомат моноїду 𝑀𝑅 = (𝑀, 𝑋, 𝜌). Лівий регулярний 

𝑋-автомат визначається двоїстим чином. Якщо таку конструкцію застосувати до моноїда переходів 

𝑀(𝐴) автомата 𝐴, то отримуємо правий глобальний автомат 𝐺(𝐴)𝑅 = (𝑀(𝐴), 𝐹𝐴(𝑋), 𝜌), який грає 

важливу роль в теорії автоматів і теорії мов.  

У підрозділі 2.3 наведено теорію досяжності станів в автоматі, яка може застосовуватися для 

довільних орієнтованих графів. Стан 𝑡 називається досяжним зі стану 𝑠 в автоматі 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹), 

якщо існує вхідне слово 𝑤 ∈ 𝑋∗ таке, що 𝐹(𝑠, 𝑤) = 𝑡. Це означає, що на діаграмі переходів автомата 

𝐴 існує шлях зі стану 𝑠 в стан 𝑡 і тоді будемо писати 𝑠 ≽𝐴 𝑡. Таким чином, на множині станів 𝑆 

визначено відношення досяжності 휁𝐴 = {(𝑠, 𝑡) ∶  𝑠 ≽𝐴 𝑡}, яке буде відношенням квазіпорядку, тобто  

рефлексивним та транзитивним, але не антисиметричним. Позначимо 휁𝐴(𝑠) = {𝑡 ∶ 𝑠 ≽𝐴 𝑡} 

підмножину станів, які досяжні зі стану s в автоматі 𝐴. Позначимо також як 휁𝐴(𝑇) підмножину 

станів, які досяжні зі станів підмножини 𝑇 ⊆ 𝑆: 

휁𝐴(𝑇) = ⋃ 휁𝐴(𝑠)  .

𝑠∈𝑇

 

Підмножина 𝑈 ⊆ 𝑆 називається інваріантною в автоматі 𝐴, якщо 휁𝐴(𝑈) ⊆ 𝑈. Підмножина 

휁𝐴(𝑠) називається головним інваріантом автомату 𝐴 або інваріантним замиканням стану 𝑠, оскільки 

вона є найменшою за включенням інваріантною підмножиною, яка містить стан 𝑠. Всі інваріантні 

підмножини складаються з головних інваріантів. 

Визначимо на множині станів 𝑆 автомата 𝐴 відношення сильної зв’язності (або взаємної 

досяжності) за формулою 𝛾𝐴 = 휁𝐴 ∩ 휁𝐴
−1, де 휁𝐴

−1 – зворотне відношення до 휁𝐴. Умова (𝑠, 𝑡) ∈ 𝛾𝐴 

означає, що 𝑠 ≽𝐴 𝑡 і 𝑡 ≽𝐴 𝑠. Відношення 𝛾𝐴 буде еквівалентністю, як симетрична частина 

відношення квазіпорядку. Класи еквівалентності {𝛾𝐴(𝑠): 𝑠 ∈ 𝑆} називаються компонентами сильної 

зв’язності (СС-компонентами) автомата 𝐴. Відмітимо, що 𝛾𝐴(𝑠) ⊆ 휁𝐴(𝑠) = 휁𝐴(𝛾𝐴(𝑠)) для всіх 𝑠 ∈ 𝑆, 

звідси отримуємо наступну теорему. 
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Теорема 2.3.1. Ранг відношення сильної зв’язності 𝛾𝐴 дорівнює числу головних інваріантів 

автомату 𝐴. 

Автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) називається транзитивним (сильно зв’язаним), якщо він має один 

сильно зв’язаний компонент, який збігається з множиною станів 𝑆. Це означає, що в автоматі 𝐴 із 

кожного стану досяжний будь-який інший стан. Транзитивний автомат має тільки один головний 

інваріант, якій збігається з його множиною станів 휁𝐴(𝑠) = 𝑆 для всіх 𝑠 ∈ 𝑆. 

Ядром автомата 𝐴 називається об’єднання всіх його інваріантних сильно зв’язаних 

компонентів. Ядро можна розглядати як фінальну за досяжністю частину автомату. Вхідне слово 

називається ядерним для автомата 𝐴, якщо воно переводить всі його стани в ядро. Будь-який автомат 

має ядерне слово. Наступна теорема встановлює точну оцінку довжини ядерного слова.  

Теорема 2.3.2. У скінченному автоматі 𝐴 з 𝑛 станами і ядром розміру 𝑘 існує ядерне слово, 

довжина якого не більш ніж (𝑛 − 𝑘)(𝑛 − 𝑘 + 1)/2. 

Автоматом з нулем (0-автоматом) називається автомат 𝐴, ядро якого містить один стан, який 

називається нульовим і позначається як 0𝐴. В 0-автоматах ядерне слово називається нульовим. 

Вхідне слово 𝑤 буде нулевым в 0-автоматі 𝐴, якщо 𝐹𝐴(𝑤) = 𝑓0, де 𝑓0, – нульовий морфізм, який всі 

стани відображає в нуль 𝑓0(𝑠) = 0𝐴. Із теореми 2.7 при 𝑘 = 1 отримуємо таке твердження [11]. 

Наслідок 2.3.3. У будь-якому 0-автоматі з 𝑛 станами існує нульове слово, довжина якого не 

більш ніж 𝑛(𝑛 − 1)/2. 

Автомат з нулем називається 0-транзитивним, якщо він має один ненульовий сильно 

зв’язний компонент. Автомат з нулем 𝐴 буде 0-транзитивним тоді і тільки тоді, коли 휁𝐴(𝑠) = 𝑆 для 

всіх ненульових станів 𝑠. 

У підрозділі 2.4 розглядаються гомоморфізми і конгруенції автоматів. Гомоморфізм 𝜑: 𝑆 → 𝑆 

автомата 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) у себе називається його ендоморфізмом. Морфізм 𝜑: 𝑆 → 𝑆 буде 

ендоморфізмом автомату 𝐴, якщо він комутує з усіма морфізмами із його моноїда переходів 𝜑 ∘ 𝑓 =

𝑓 ∘ 𝜑 для всіх 𝑓 ∈ 𝑀(𝐴). Тому ендоморфізми автомата 𝐴 утворюють підмоноїд End(𝐴), який буде 

централізатором моноїда 𝑀(𝐴) у повному моноїді морфізмів End(𝑆).  

Автоморфізмом автомата 𝐴 називається його взаємно однозначний эндоморфізм. 

Автоморфізми автомата 𝐴 утворюють групу автоморфізмів Aut(𝐴) відносно операції композиції, 

яка є підгрупою моноїда End(𝐴). Наступне твердження можна вважати мультиплікативним 

аналогом відомою із алгебри леми Шура [11]. 

Пропозиція 2.4.1. У будь-якому 0-транзитивному автоматі 𝐴 виконується рівність End(𝐴) =

Aut(𝐴) ∪ {𝑓0}, де 𝑓0 – нульовий морфізм автомата 𝐴. 
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У підрозділі 2.5 введено поняття орбіталі автомата і досліджено її властивості. Розглянемо 

декартів квадрат автомата 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹), який називається автоматом пар і задається так: 

 𝐴2 = (𝑆 × 𝑆, 𝑋, 𝐹2), де функція переходів визначається за формулою: 

 𝐹2((𝑠, 𝑡), 𝑤) = (𝐹(𝑠, 𝑤), 𝐹(𝑡, 𝑤)) .                                              (5) 

Позначимо 휁𝐴
2 – відношення досяжності в автоматі пар 𝐴2, а 𝛾𝐴

2 – відношення сильної зв’язності в 

цьому автоматі.  

Бінарне відношення 𝜌 ⊆ 𝑆 × 𝑆 називається інваріантним в автоматі 𝐴2, якщо 휁𝐴
2(𝜌) ⊆ 𝜌. 

Позначимо 𝛾𝐴
2(𝑠, 𝑡) компонент сильної зв’язності автомата 𝐴2, який містить пару (𝑠, 𝑡), де 𝑠 ≠ 𝑡. 

Компонент сильної зв’язності 𝛾𝐴
2(𝑠, 𝑡) називається орбіталлю автомата 𝐴, якщо відношення 

𝛾𝐴
2(𝑠, 𝑡) ∪ ∆𝑆 є інваріантним в автоматі 𝐴2, де ∆𝑆 – тотожне відношення (діагональ). Еквівалентність 

𝜎 ⊆ 𝑆 × 𝑆 називається конгруенцією автомата 𝐴, якщо вона є інваріантною в автоматі пар 𝐴2. 

Автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) називається примітивним, якщо він має тільки тривіальні конгруенції  ∆𝑆 і 𝑆 ×

𝑆. Відношення 𝜌 ⊆ 𝑆 × 𝑆 називається повним на множині 𝑆, якщо  

휀(𝜌) = 𝑆 × 𝑆, де 휀(𝜌) – еквівалентне замикання 𝜌. Наступна теорема узагальнює теорему Хігмана-

Сімса з теорії груп підстановок [19]. 

Теорема 2.5.1. Автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) буде примітивним тоді і тільки тоді, коли всі його 

орбіталі будуть повними відношеннями на множині 𝑆. 

Теорему 2.5.1 можна сформулювати у термінах графів, як це зробив Б. Стейнберг для 

моноїдів морфізмів, оскільки теорема Хігмана-Сімса також була сформульована для графів. З 

відношенням 𝜌 ⊆ 𝑆 × 𝑆 асоціюймо орієнтований граф (орграф) 𝛤(𝜌) = (𝑆, 𝜌) з множиною вершин 

𝑆 и множиною дуг 𝜌, а також неорієнтований граф 𝛤[𝜌] = (𝑆, 𝐸𝜌), який є симетричним замиканням 

орграфу 𝛤(𝜌), тобто всі його дуги замінюються на неорієнтовані ребра. Розглянемо в орграфі 𝛤(𝜌) 

відношення слабої зв’язності 휀𝛤 = 휀(𝜌), де 휀(𝜌) – еквівалентне замикання 𝜌. Еквівалентність 휀𝛤 

можна розглядати як відношення досяжності на графі 𝛤[𝜌]. Класи еквівалентності 휀𝛤 називаються 

компонентами слабої зв’язаності орграфу 𝛤(𝜌). Орграф 𝛤(𝜌) називається  слабо зв’язаним, якщо 

відношення 𝜌 є повним 휀𝛤 = 휀(𝜌) = 𝑆 × 𝑆. Орграф 𝛤(𝑠, 𝑡) = (𝑆, 𝛾𝐴
2(𝑠, 𝑡)) орбіталі 𝛾𝐴

2(𝑠, 𝑡) 

називається орбітальним орграфом автомату 𝐴. Таким чином, із теореми 2.5.1 випливає, що автомат 

буде примітивним тоді і тільки тоді, коли всі його орбітальні орграфи будуть слабо зв’язаними. 

Позначимо 휁𝛤 відношення досяжності в орграфі 𝛤(𝜌) = (𝑆, 𝜌), тобто (𝑠, 𝑡) ∈ 휁𝛤, якщо існує 

шлях із вершини 𝑠 в 𝑡. Підмножина вершин 𝑈 ⊆ 𝑆 називається інваріантною в орграфі 𝛤(𝜌), якщо 

휁𝛤(𝑈) ⊆ 𝑈. Відношення сильної зв’язаності 𝛾𝛤 = 휁𝛤 ∩ 휁𝛤
−1 в орграфі 𝛤(𝜌) також буде 

еквівалентністю. Класи еквівалентності 𝛾𝛤 називаються компонентами сильної зв’язаності орграфа 

𝛤(𝜌). Відмітимо, що для будь-якого орграфу 𝛤(𝜌) виконуються наступні умови 𝛾𝛤 ⊆ 휁𝛤 ⊆ 휀𝛤. 
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Орграф 𝛤(𝜌) будемо називати ядерним, якщо 𝛾𝛤 = 휁𝛤 = 휀𝛤. Це означає, що кожний слабо 

зв’язаний компонент орграфа 𝛤(𝜌) буде сильно зв’язаним. Наступна теорема надає характеристику 

ядерних орграфів. 

Теорема 2.5.2. Для орграфу 𝛤(𝜌) = (𝑆, 𝜌) наступні твердження еквівалентні між собою: 

(1)  орграф 𝛤(𝜌) є ядерним; 

(2) орграф 𝛤(𝜌) є об’єднанням інваріантних сильно зв’язаних компонентів; 

(3) кожна дуга орграфу 𝛤(𝜌) належить деякому циклу. 

Орграф називається ациклічним, якщо у ньому немає циклів. Наступна теорема описує 

структуру орбітальних орграфів автоматів. 

Теорема 2.5.3. Кожен орбітальний орграф скінченного автомата буде або ациклічним, або 

ядерним. 

У підрозділі 2.6 розглядаються зворотні автомати, які є основним предметом дослідження у 

даній роботі. Морфізм 𝑓: 𝑆 → 𝑆 називається константним (або константою), якщо |Im(𝑓)| = 1. 

Іншими словами, константний морфізм відображає всі стани в єдиний стан.   

Означення 2.6.1. Будемо називати автомат 𝐴 синхронізованим, якщо його моноїд переходів 

𝑀(𝐴) містить константний морфізм.  

Синхронізований автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) за означенням має зворотне вхідне слово 𝑤, для якого 

морфізм 𝐹𝐴(𝑤) є константою. Таке слово переводить всі стани автомата в єдиний стан 𝐹(𝑠, 𝑤) = 𝑠0 

для всіх 𝑠 ∈ 𝑆 або 𝐹(𝑆, 𝑤) = {𝑠0}.  

Пропозиція 2.6.1. Автомат буде синхронізованим тоді і тільки тоді, коли його ядерний 

підавтомат є синхронізованим.  

Звідси випливає, що в синхронізованому автоматі ядро складається із одного компонента 

сильної зв’язності, тобто воно буде транзитивним підавтоматом. Введемо тепер функцію Черни. 

Позначимо 𝐶(𝐴) довжину найкоротшого зворотного слова в автоматі 𝐴, а як 𝑆𝐴(𝑛) позначимо клас 

синхронізованих автоматів, які мають 𝑛 станів. Визначимо функцію Черни 𝐶𝑆𝐴(𝑛), як аналог функції 

Шеннона, що дорівнює максимальному значенню функції 𝐶(𝐴) серед усіх синхронізованих 

автоматів з 𝑛 станами:  

𝐶𝑆𝐴(𝑛) = max
𝐴

[𝐶(𝐴): 𝐴 ∈ 𝑆𝐴(𝑛)]   .                                              (6) 

Із теореми 2.3.2 і пропозиції 2.6.1 маємо наступне твердження.  

Теорема 2.6.2. Якщо гіпотеза Черни справедлива для транзитивних синхронізованих 

автоматів, то вона справедлива для всіх синхронізованих автоматів. 

Іншими словами, має місце така рівність: 𝐶𝑆𝐴(𝑛) = 𝐶𝑆𝐶𝐴(𝑛) = (𝑛 − 1)2, де 𝐶𝑆𝐶𝐴(𝑛) – 

обмеження функції Черни на транзитивних автоматах, і максимум у формулі (6) буде досягатися на 

транзитивному автоматі.  
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Розглянемо декартів квадрат 𝐴2 = (𝑆2, 𝑋, 𝐹2) автомату 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹), функція переходів якого 

визначається за формулою (5), звідки випливає, що діагональ ∆𝑆 буде інваріантною в автоматі пар 

𝐴2 и тому вона визначає підавтомат 𝐴∆, який буде ізоморфним автомату 𝐴. Тоді розглянемо фактор-

автомат Ріса 𝐴2/𝐴∆ = ((𝑆 × 𝑆)\∆𝑆 ∪ {0Δ}, 𝑋, 𝐹2), який назвемо фактор-автоматом пар і позначимо як 

𝑃2(𝐴). Функція переходів цього автомата визначається формулою: 

𝐹2((𝑠, 𝑡), 𝑥) = {
𝐹2((𝑠, 𝑡), 𝑥) , якщо  𝐹(𝑠, 𝑤) ≠ 𝐹(𝑡, 𝑤);  

0Δ ,                        якщо  𝐹(𝑠, 𝑤) = 𝐹(𝑡, 𝑤).
  

Теорема 2.6.3. Нехай 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) – скінченний автомат, тоді наступні умови еквівалентні:  

(1) автомат 𝐴 є синхронізованим; 

(2)  для кожної пари 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑆 існує слово 𝑤 ∈ 𝑋∗ таке, що 𝐹(𝑠, 𝑤) = 𝐹(𝑡, 𝑤); 

(3) фактор-автомат пар 𝑃2(𝐴) має нульовий стан 0Δ. 

З теореми 2.6.3 випливає, що синхронізованість автомата можна перевірити за 

поліноміальний час від його розміру. Прообразом підмножини 𝑇 ⊆ 𝑆 під дією слова 𝑤 ∈ 𝑋∗ в 

автоматі 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) називається множина станів 𝐹−1(𝑇, 𝑤) = {𝑠 ∶ 𝐹(𝑠, 𝑤) ∈ 𝑇}. Вхідне слово 𝑤 

назвемо збільшуючим для підмножини 𝑇 в автоматі 𝐴, якщо |𝐹−1(𝑇, 𝑤)| > |𝑇|. Підмножина станів 

𝑇 ⊆ 𝑆 називається нетривіальною, якщо 𝑇 ≠ ∅ і 𝑇 ≠ 𝑆. Скінченний набір слів 𝑊 назвемо 

збільшуючим для автомата 𝐴, якщо для кожної нетривіальної підмножини станів 𝑇 знайдеться слово 

𝑤 ∈ 𝑊, яке буде збільшуючим для 𝑇. Скінченний автомат називається спрямованим, якщо для нього 

існує збільшуючий набір вхідних слів. Наступна теорема характеризує спрямовані автомати [8]. 

Теорема 2.6.4. Автомат буде спрямованим тоді і тільки тоді, коли він синхронізований і 

транзитивний. 

Ідеалом 𝐼 вільного моноїду 𝑋∗ називається множина слів 𝐼 ⊆ 𝑋∗, яка задовольняє умову 

𝑋∗𝐼𝑋∗ = 𝐼. Ідеал називається регулярним, якщо він розпізнається скінченним автоматом. Позначимо 

res(𝐴) множину всіх зворотних слів в автоматі 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹). Для 0-автомату 𝐴 цю множину 

позначимо як nul(𝐴). Із теореми 2.6.3 для будь-якого автомата 𝐴 випливає така рівність: 

res(𝐴) =  nul(𝑃2(𝐴)) .                                                          (7) 

Наступна теорема виділяє важливу властивість множини зворотних слів [11]. 

Теорема 2.6.5. Множина слів res(𝐴) буде регулярним ідеалом для будь-якого скінченного 

автомата 𝐴. 

Третій розділ присвячено теорії лінійних зображень (представлень) автоматів і моноїдів, де 

наводяться основи теорії узагальнених лінійних автоматів, які є основним інструментом подальших 

досліджень. Перехід до більш багатої алгебраїчної структури дозволяє отримати нові результати за 

рахунок використання сильніших алгебраїчних методів. 

У підрозділі 3.1 визначено основні поняття і доведено класичні теореми повноти для 

незвідних алгебр лінійних операторів, які використовуються в наступних частинах даної роботи. 
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Нехай 𝕂 – основне поле нульової характеристики, яке можна вважати одним з числових полів 

ℚ, ℝ, ℂ, де ℚ – раціональні числа, ℝ – дійсні числа, ℂ – комплексні числа. Введемо такі позначення: 

𝑉 – лінійний векторний простір розмірності 𝑛 над полем 𝕂, End𝕂(𝑉) – алгебра лінійних операторів 

простору 𝑉. Якщо в просторі 𝑉 зафіксовано базис, то алгебра End𝕂(𝑉) буде ізоморфна алгебрі 

Mat𝕂(𝑛) квадратних 𝑛 × 𝑛 матриць з елементами із поля 𝕂.  

Означення 3.1.1. Лінійним зображенням моноїда 𝑀 над полем 𝕂 називається гомоморфізм 

моноїдів виду 𝜑: 𝑀 ⟶ End𝕂(𝑉).   

Число 𝑛 = dim(𝑉) називається степенем зображення, а 𝑉 – носієм зображення. Нехай 1𝑀 – 

одиниця моноїда 𝑀, а 1𝑉 – тотожний оператор на 𝑉, тоді з означення 3.1.1 випливає рівність 

𝜑(1𝑀) = 1𝑉 для будь-якого зображення 𝜑. Тривіальним зображенням моноїда 𝑀 називається 

зображення 𝜑(𝑎) = 𝜑(1𝑀) = 1𝑉 для всіх 𝑎 ∈ 𝑀. Позначимо tr(𝜔) слід лінійного оператора  

𝜔: 𝑉 → 𝑉, який дорівнює сумі діагональних елементів матриці оператора 𝜔 в деякому базисі. 

Означення 3.1.2. Характером 𝜒𝜑 зображення 𝜑: 𝑀 →  End𝕂(𝑉) над полем 𝕂 називається 

функція 𝜒𝜑: 𝑀 →  𝕂, яка визначається для всіх 𝑎 ∈ 𝑀 за формулою 𝜒𝜑(𝑎) = tr(𝜑(𝑎)). 

Відмітимо, що характер одиниці моноїду 𝑀 співпадає зі степенем зображення 𝜒𝜑(1𝑀) =

tr(1𝑉) = 𝑛. Лінійним моноїдом ℳ назвемо моноїд лінійних операторів ℳ ⊆ End𝕂(𝑉).  

Означення 3.1.3. Для лінійного зображенням 𝜑: 𝑀 ⟶ End𝕂(𝑉) образ гомоморфізму 𝜑 

назвемо лінійним моноїдом зображенням 𝜑 и позначимо як ℳ𝜑 = 𝜑(𝑀). 

Якщо гомоморфізм 𝜑: 𝑀 ⟶ End𝕂(𝑉) є взаємно однозначним, то зображення 𝜑 називається 

точним. Тоді моноїд 𝑀 буде ізоморфним лінійному моноїду ℳ𝜑. 

Нехай 𝑈 ⊆ 𝑉 – множина векторів, тоді її мультиплікативним (або мономіальним) замиканням 

під дією моноїда ℳ називається множина векторів ℳ(𝑈) = {𝜔(𝑣) ∶ 𝜔 ∈ ℳ, 𝑣 ∈ 𝑈}. Підмножина 

векторів 𝑈 ⊆ 𝑉 називається інваріантною для лінійного моноїда ℳ, якщо ℳ(𝑈) ⊆ 𝑈. Підпростір 

векторів 𝑈 ⊆ 𝑉 називається інваріантним для лінійного зображення 𝜑, якщо ℳ𝜑(𝑈) ⊆ 𝑈. Нехай 𝑈 

буде інваріантним підпростором для зображення 𝜑: 𝑀 ⟶  End𝕂(𝑉), тоді обмеживши лінійні 

оператори 𝜑(𝑎), 𝑎 ∈ 𝑀, на підпросторі 𝑈, отримуємо нове зображення моноїда 𝜑𝑈: 𝑀 ⟶ End𝕂(𝑈), 

яке називається  підзображенням 𝜑 і позначається як 𝜑𝑈: 

𝜑𝑈(𝑎) = 𝜑(𝑎)|𝑈 ,     для усіх 𝑎 ∈ 𝑀 .                                   (8) 

Лінійною алгеброю ℛ над полем 𝕂 назвемо підпростір лінійних операторів ℛ ⊆ End𝕂(𝑉), 

який замкнений відносно до множення операторів. Іншими словами, лінійна алгебра замкнена 

відносно додавання і множення операторів, а також відносно до множення операторів на скаляри з 

поля 𝕂. Для множини векторів 𝑈 ⊆ 𝑉 і алгебри ℛ покладемо ℛ(𝑈) = {𝜔(𝑣) ∶ 𝜔 ∈ ℛ, 𝑣 ∈ 𝑈}. 

Підпростір векторів 𝑈 ⊆ 𝑉 називається інваріантним для лінійної алгебри ℛ, якщо ℛ(𝑈) ⊆ 𝑈.  
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Нехай ℳ ⊆ End𝕂(𝑉) – лінійний моноїд, тоді розглянемо його лінійну оболонку (лінійне 

замикання) 𝕂(ℳ) в просторі End𝕂(𝑉), яка складається із скінченних лінійних комбінацій 

операторів із ℳ з коефіцієнтами з поля 𝕂. Тоді підпростір 𝕂(ℳ) буде замкненим відносно до 

множення операторів і тому він буде лінійною алгеброю, яка називається лінійною алгеброю 

моноїда ℳ.  

Теорема 3.1.1. Лінійний моноїд ℳ ⊆ End𝕂(𝑉) і його алгебра ℛ = 𝕂(ℳ) мають однакові 

інваріантні підпростори. 

Підпростори {0} і 𝑉 будемо вважати тривіальними підпросторами з 𝑉. Лінійний моноїд 

називається незвідним, якщо він не має нетривіальних інваріантних підпросторів. Аналогічно, 

лінійна алгебра називається незвідною, якщо вона має тільки тривіальні інваріантні підпростори. 

Означення 3.1.4. Лінійне зображення 𝜑: 𝑀 →  End𝕂(𝑉) називається незвідним над полем 𝕂, 

якщо його лінійний моноїд ℳ𝜑 є незвідним. 

Незвідність зображення може залежати від поля 𝕂. Якщо 𝕂 ⊂ 𝕃, то зображення моноїда 𝑀 

над полем 𝕂 можна вважати його зображенням над полем 𝕃. Однак незвідне представлення над 

полем 𝕂 може бути звідним над полем 𝕃. Тому лінійне представлення моноїда 𝑀 називається 

абсолютно незвідним, якщо воно є незвідним над полем комплексних чисел ℂ. 

Ендоморфізмом лінійної алгебри ℛ ⊆ End𝕂(𝑉) називається лінійний оператор 𝜃: 𝑉 → 𝑉, 

який комутує з усіма операторами з цієї алгебри 𝜔 ∘ 𝜃 = 𝜃 ∘ 𝜔 для всіх 𝜔 ∈ ℛ. Множина всіх 

ендоморфізмів алгебри ℛ називається її централізатором і позначається як Endℛ(𝑉) або 𝐶(ℛ). 

Централізатор Endℛ(𝑉) буде підалгеброю лінійних операторів з одиницею 1𝑉.  

Взаємно однозначній ендоморфізм 𝜃: 𝑉 ⟷  𝑉 лінійної алгебри ℛ називається її 

автоморфізмом. Множина усіх автоморфізмів алгебри ℛ також буде підалгеброю лінійних 

операторів, яка позначається як Autℛ(𝑉). В алгебрі Autℛ(𝑉) кожний елемент 𝜃 має обернений 𝜃−1 

і тому вона називається алгеброю з діленням або тілом. Наступна лема є одним з варіантів леми 

Шура, яка описує централізатор незвідної лінійної алгебри.  

Лема 3.1.2 (Шур). Нехай ℛ ⊆ End𝕂(𝑉) – незвідна лінійна алгебра над полем 𝕂, тоді 

Endℛ(𝑉) = Autℛ(𝑉) ∪ {0}.  

З леми 3.1.2 випливає, що централізатор незвідної лінійної алгебри буде тілом. Над полем 

комплексних чисел ℂ централізатор можна описати з точністю до ізоморфізму. Наступна лема є 

класичною формою леми Шура. 

Лема 3.1.3. Централізатор незвідної лінійної алгебри ℛ ⊆ Endℂ(𝑉) над полем ℂ складається 

із скалярних операторів Endℛ(𝑉) = {𝑐 ∙ 1𝑉 ∶ 𝑐 ∈ ℂ}. 

З леми 3.1.3 випливає, що централізатор незвідної лінійної алгебри над полем ℂ буде полем, 

яке ізоморфне полю ℂ.  
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Перейдемо тепер до питання повноти незвідних алгебр. Покладемо 𝒟 = Endℛ(𝑉) і 

розглянемо в свою чергу централізатор підалгебри 𝒟 в алгебрі End𝕂(𝑉), який позначимо як 

End𝒟(𝑉). Іншими словами, розглянемо централізатор централізатора. За означенням маємо 

включення  ℛ ⊆ End𝒟(𝑉). Наступна теорема називається другою теоремою Веддерберна-Артіна, 

які довели її для простих лінійних алгебр. Згодом Джекобсон довів її для незвідних лінійних алгебр. 

Теорема 3.1.4. (Веддерберн, Артін, Джекобсон). Нехай ℛ ⊆ End𝕂(𝑉) – незвідна лінійна 

алгебра і 𝒟 = Endℛ(𝑉) її центральне тіло, тоді ℛ = End𝒟(𝑉). 

З леми 3.1.3 і теореми 3.1.4 випливає теорема Бернсайда, яка показує, що над полем 

комплексних чисел незвідними будуть тільки повні лінійні алгебри. 

Теорема 3.1.5 (Бернсайд). Нехай ℛ ⊆ Endℂ(𝑉) – незвідна лінійна алгебра над полем ℂ, тоді 

ℛ = Endℂ(𝑉). 

Наступна частина цього підрозділу присвячена GGM-моноїдам і лінійним моноїдам. GGM-

моноїди були введені Кроном, Роудзом і Тілсоном, коли вони будували свою теорію декомпозиції 

моноїдів. Абревіатура GGM походить від словосполучення «Generalized Group Mapping» 

(узагальнена група перетворень). Введемо кілька понять із теорії півгруп і моноїдів. 

Нехай 𝑄0 – півгрупа з нулем, тоді її ідеалом називається підмножина 𝐼 ⊆ 𝑄0, яка задовольняє 

таку умову 𝑄0 ∙ 𝐼 ∙ 𝑄0 ⊆ 𝐼. Мінімальний за включенням ненульовий ідеал півгрупи 𝑄0 називається її 

0-мінімальним ідеалом. Якщо півгрупа 𝑄0 має лише один 0-мінімальний ідеал, то він називається її 

апексом. Зауважимо, що апекс буде найменшим (за включенням) ненульовим ідеалом півгрупи 𝑄0.  

Скінченний моноїд 𝑀 з нулем називається GGM-моноїдом, якщо в 𝑀 існує 0-мінімальний 

ідеал 𝐼0, на якому моноїд 𝑀 діє точно як лівими, так і правами зсувами. Наступна теорема показує 

важливу властивість GGM-моноїдів.  

Теорема 3.1.6. Ідеал 𝐼0 GGM-моноїда 𝑀 буде його апексом. 

Ненульовий елемент 𝑎 півгрупи 𝑄0 називається дільником нуля, якщо існує ненульовий 

елемент 𝑏 ∈ 𝑄0 такий, що 𝑎𝑏 = 0 або 𝑏𝑎 = 0. Ненульовий елемент 𝑎 ∈ 𝑄0 назвемо нільпотентним 

квадратом, якщо 𝑎2 = 0. Наступна лема має безпосереднє відношення до проблеми Черни. 

Лема 3.1.7. Для GGM-моноїда 𝑀 наступні твердження еквівалентні:  

(1) в моноїді 𝑀 немає дільників нуля; 

(2) в апексі 𝐼0 моноїда 𝑀 немає дільників нуля; 

(3) в апексі 𝐼0 моноїда 𝑀 немає нільпотентних квадратів.  

Д. Роудз виявив зв'язок між GGM-моноїдами і лінійними моноїдами. Наступну теорему він довів 

для поля комплексних чисел, але вона залишається справедливою для будь-якого поля.  

Теорема 3.1.8 (Роудз). Скінченний незвідний лінійний моноїд з нулем ℳ ⊆ End𝕂(𝑉) буде 

GGM-моноїдом. 
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В останньому пункті цього підрозділу розглядаються цілком зведені зображення. Нехай 

𝑉1, ⋯ , 𝑉𝑘 – векторні простори над полем 𝕂, тоді позначимо як 𝑉 = 𝑉1⨁ ⋯ ⨁𝑉𝑘 їх пряму суму. 

Нагадаємо, що кожний елемент прямої суми 𝑣 ∈ 𝑉 однозначно розкладається у вигляді суми 𝑣 =

𝑣1 + ⋯ + 𝑣𝑘, де 𝑣𝑖 ∈ 𝑉𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘. Прямою сумою лінійних операторів 𝜔𝑖: 𝑉𝑖 → 𝑉𝑖 , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘, 

називається лінійний оператор 𝜔 = 𝜔1⨁ ⋯ ⨁𝜔𝑘, який визначається на елементі 𝑣 = 𝑣1 + ⋯ + 𝑣𝑘 

прямої суми 𝑉1⨁ ⋯ ⨁𝑉𝑘 за формулою: 

𝜔(𝑣) = 𝜔(𝑣1 + ⋯ + 𝑣𝑘) = 𝜔1(𝑣1) + ⋯ + 𝜔𝑘(𝑣𝑘) .                            (9) 

Це означення коректне, оскільки елемент прямої суми розкладається однозначно, тому пряма сума 

лінійних операторів буде лінійним оператором на їх прямій сумі 𝜔: 𝑉1⨁ ⋯ ⨁𝑉𝑘 ⟶ 𝑉1⨁ ⋯ ⨁𝑉𝑘. Із 

формули (9) випливає, що матриця прямої суми операторів дорівнює прямій сумі їх матриць, звідки 

отримуємо таку рівність: 

tr(𝜔1⨁ ⋯ ⨁𝜔𝑘) = tr(𝜔1) + ⋯ + tr(𝜔𝑘) .                                  (10) 

Нехай 𝑀 – моноид і його лінійні зображення 𝜑𝑖: 𝑀 →  End𝕂(𝑉𝑖), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘, над полем 𝕂, тоді 

їх прямою сумою називається представлення 𝜑: 𝑀 →  End𝕂(𝑉1⨁ ⋯ ⨁𝑉𝑘), що позначається як 𝜑 =

𝜑1⨁ ⋯ ⨁𝜑𝑘 і визначається за формулою 𝜑(𝑎) = 𝜑1(𝑎)⨁ ⋯ ⨁𝜑𝑘(𝑎) для всіх 𝑎 ∈ 𝑀. Із формули (10) 

випливає, що характер прямої суми дорівнює сумі характерів її доданків: 

𝜒𝜑 = 𝜒𝜑1
+ ⋯ + 𝜒𝜑𝑘

 .                                                    (11) 

Означення 3.1.5. Лінійне зображення моноїда 𝜑: 𝑀 →  End𝕂(𝑉) називається цілком звідним 

над полем 𝕂, якщо воно розкладається в пряму суму незвідних зображень 𝜑 = 𝜑1⨁𝜑2⨁ ⋯ ⨁𝜑𝑘, де 

𝜑𝑖: 𝑀 →  End𝕂(𝑉𝑖) і 𝑉 = 𝑉1⨁𝑉2⨁ ⋯ ⨁𝑉𝑘. 

Для будь-якого інваріантного підпростору 𝑈 ⊆ 𝑉 цілком звідного зображення 𝜑 існує його 

пряме доповнення �̅�, тобто інваріантний підпростір, для якого виконується така умова:  

𝑉 = 𝑈⨁�̅� .                                                              (12) 

У підрозділі 3.2 розглядаються основні положення теорії лінійних зображень скінченних груп 

підстановок, які є основою для теорії лінійних зображень автоматів і моноїдів. Нехай 𝑆 = {1, ⋯ , 𝑛} 

– скінченна множина і 𝕂 – числове поле, тоді позначимо як 𝛿𝑖 характеристичний вектор підмножини 

{𝑖}, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Множина векторів 𝐵 = {𝛿𝑖 ∶  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} утворює стандартний базис арифметичного 

лінійного простору 𝕂𝑛. Алгебру всіх лінійних операторів в просторі 𝕂𝑛 позначимо як End(𝕂𝑛), а 

групу всіх невироджених лінійних операторів як Aut(𝕂𝑛). Лінійний оператор 𝜔 назвемо 

мономіальним, якщо 𝜔(𝐵) ⊆ 𝐵. Позначимо як Aut(𝑛) повну симетричну групу підстановок на 

множині 𝑆 = {1, ⋯ , 𝑛} і поставимо підстановки 𝑔: 𝑆 ⟷ 𝑆 у відповідність мономіальний оператор 

𝜇(𝑔) = 𝜇𝑔, який визначається за формулою 𝜇𝑔(𝛿𝑖) = 𝛿𝑔(𝑖), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛.  

Означення 3.2.1. Мономорфізм груп 𝜇: Aut(𝑛) ⟶ Aut(𝕂𝑛) називається стандартним 

мономіальним зображенням симетричної групи Aut(𝑛).  



14 

Із зображенням 𝜇 пов’язана дія симетричної групи у просторі 𝕂𝑛, яка на векторі  

𝑣 = 𝑣1 ∙ 𝛿1 + ⋯ + 𝑣𝑛 ∙ 𝛿𝑛, 𝑣𝑖 ∈ 𝕂, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, визначається за формулою: 

𝑔(𝑣) = 𝜇𝑔(𝑣) = 𝑣1 ∙ 𝛿𝑔(1) + ⋯ + 𝑣𝑛 ∙ 𝛿𝑔(𝑛) ,                                     (13) 

для всіх 𝑔 ∈  Aut(𝑛) і 𝑣 ∈  𝑉. Позначимо як 𝛿𝑆 = 𝛿1 + ⋯ + 𝛿𝑛 характеристичний вектор множини 𝑆, 

тоді виконується така умова для всіх 𝑔 ∈  Aut(𝑛): 

𝑔(𝛿𝑆) = 𝜇𝑔(𝛿𝑆) = 𝛿𝑆.                                                          (14) 

Це означає, що пряма 𝕂(𝛿𝑆), яка натягнута на вектор 𝛿𝑆, буде інваріантною відносно до дії 

симетричної групи. Пряму 𝕂(𝛿𝑆) назвемо головною віссю 𝕂𝑛.  

Нагадаємо, що в просторі 𝕂𝑛 визначений скалярний добуток векторів 〈𝑢, 𝑣〉, тому простір 𝕂𝑛 

буде евклідовим або унітарним залежно від поля 𝕂. Стандартний базис 𝐵 буде ортонормованим над 

будь-яким полем, оскільки 〈𝛿𝑖 , 𝛿𝑗〉 = 𝛿𝑖𝑗 , 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛, де 𝛿𝑖𝑗 – символи Кронекера. Зауважимо, що 

лінійна форма 𝜆(𝑣) = 〈𝑣, 𝛿𝑆〉 буде інваріантною відносно до дії групи  Aut(𝑛), тому 

перпендикулярна до вектора 𝛿𝑆 гіперплощина  

𝑉0 = 𝛿𝑆
⊥ = {𝑣 ∶ 〈𝑣, 𝛿𝑆〉 = 0} ,                                                    (15) 

буде також інваріантною відносно до дії групи  Aut(𝑛). Гіперплощину 𝑉0 назвемо основною 

гіперплощиною простору 𝕂𝑛. Таким чином, простір 𝕂𝑛 розкладається в пряму суму ортогональних 

інваріантних підпросторів симетричної групи: 

𝕂𝑛 = 𝕂(𝛿𝑆) ⨁ 𝑉0  .                                                          (16) 

Означення 3.2.2. Групою підстановок називається підгрупа 𝐺 групи Aut(𝑛). 

Для групи підстановок 𝐺 ≤ Aut(𝑛) аналогічно до автоматів можна визначити відношення 

досяжності станів 휁𝐺 = {(𝑖, 𝑗): (∃𝑔 ∈ 𝐺) 𝑔(𝑖) = 𝑗}. Відношення 휁𝐺  буде еквівалентністю, класи якого 

називаються орбітами групи 𝐺.  Позначимо як 𝑜(𝐺) число орбіт групи 𝐺. Група підстановок 𝐺 

називається транзитивною, якщо 𝑜(𝐺) = 1. Позначимо як 𝜏1 лінійний оператор (проєктор на 

головну вісь), який визначається на базисі 𝐵 за формулою 𝜏1(𝛿𝑖) = 𝛿𝑆/𝑛, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Наступна 

теорема виявилася корисною для проблеми Черни [8]. 

Теорема 3.2.1. Нехай 𝐺 – транзитивна група підстановок на множині 𝑆 і 𝜏1 – проєктор на 

головну вісь, тоді має місце рівність:  

1

|𝐺|
∑ 𝜇(𝑔)

𝑔∈𝐺

=
1

𝑛
𝜏1  . 

Наступна частина цього підрозділу присвячена теорії групових характерів, яка дозволяє в 

деяких випадках визначити комбінаторні властивості групи. Підстановочним характером 𝜋 = 𝜒𝜇 

групи Aut(𝑛) називається характер її мономіального зображення 𝜇: Aut(𝑛) ⟶ Aut(𝕂𝑛), який 

дорівнює числу нерухомих точок підстановки 𝑔, тому 𝜋(𝑔) буде цілим числом у діапазоні  

0 ≤ 𝜋(𝑔) ≤ 𝑛.  
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Нехай 𝐺 ≤ Aut(𝑛) – група підстановок, тоді, обмежив зображення 𝜇 на групі 𝐺, отримуємо 

мономіальне зображення цієї групи 𝜇𝐺: 𝐺 ⟶ Aut(𝕂𝑛), де 𝜇𝐺 = 𝜇|𝐺. Підстановочним характером 𝜋𝐺  

групи 𝐺 називається характер її мономіального зображення 𝜇𝐺, який співпадає з обмеженням 

характеру 𝜋 на групі 𝐺, тобто  𝜋𝐺 = 𝜋|𝐺 . Тривіальним зображенням 𝑖𝐺 групи 𝐺 над полем 𝕂 

називається відображення 𝑖𝐺(𝑔) = 𝑖𝕂 для всіх 𝑔 ∈ 𝐺, де 𝑖𝕂 – тотожне перетворення поля 𝕂. 

Тривіальний характер 1𝐺  групи 𝐺 – це характер її тривіального зображення 𝑖𝐺, який визначається за 

формулою 1𝐺(𝑔) = 1𝕂 для всіх 𝑔 ∈ 𝐺, де 1𝕂 – одиниця поля 𝕂.  

Зауважимо, що характер 𝜒 групи 𝐺 над полем 𝕂 є функцією вигляду 𝜒: 𝐺 → 𝕂, а для функцій 

𝜒: 𝐺 → 𝕂 і 𝜓: 𝐺 → 𝕂 на скінченній групі 𝐺 визначений скалярний добуток за формулою: 

(𝜒, 𝜓) =
1

|𝐺|
∑ 𝜒(𝑔)

𝑔∈𝐺

∙ 𝜓(𝑔)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ,                                                        (17) 

де 𝜓(𝑔)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – комплексне спряжене значення. Із комбінаторної леми Бернсайда випливає, що 𝑜(𝐺) =

(𝜋𝐺 , 1𝐺), де 𝑜(𝐺) – число орбіт групи підстановок 𝐺. Таким чином, група підстановок 𝐺 буде 

транзитивною тоді і тільки тоді, коли (𝜋𝐺 , 1𝐺) = 1.  

Із формули (16) випливає, що мономіальне зображення 𝜇𝐺 групи підстановок 𝐺 розкладається 

в пряму суму зображень 𝜇𝐺 = 𝑖𝐺 ⨁ 𝜉𝐺, де 𝑖𝐺 – тривіальне зображення на головній осі 𝕂(𝛿𝑆), а  𝜉𝐺 – 

підзображення на основній гіперплощині, яке назвемо основним зображенням групи підстановок 𝐺. 

Означення 3.2.3. Група підстановок 𝐺 називається незвідною над полем 𝕂, якщо її основне 

зображення 𝜉𝐺: 𝐺 → Aut𝕂(𝑉0) є незвідним над полем 𝕂.  

Групу підстановок назвемо абсолютно незвідною, якщо вона є незвідною над полем 

комплексних чисел ℂ. Дію групи підстановок 𝐺 ≤ Aut(𝑆) на множині 𝑆 можна перенести на декартів 

квадрат 𝑆 × 𝑆, якщо покласти 𝑔(𝑖, 𝑗) = (𝑔(𝑖), 𝑔(𝑗)). Група підстановок називається двічі 

транзитивною, якщо вона діє транзитивно на множині пар (𝑆 × 𝑆)\∆𝑆. Наступна теорема належить 

Арайо, Камерону і Стейнбергу.    

Теорема 3.2.2. Група підстановок 𝐺 буде двічі транзитивною тоді і тільки тоді, коли вона є 

абсолютно незвідною.  

Існують групи підстановок, які є незвідними, але не є абсолютно незвідними. Одна з таких 

груп зустрілась у проблемі Черни. Зауважимо, що будь-яка комутативна група підстановок  

𝐺 ≤ Aut(𝑛), де 𝑛 > 2, буде звідною над полем ℂ. 

Теорема 3.2.3. Нехай 𝐺 = 〈𝑔〉 – циклічна група підстановок, яка породжується підстановкою 

𝑔 = (1,2, ⋯ , 𝑝), де 𝑝 – просте число, тоді група 𝐺 буде незвідною над полем раціональних чисел ℚ. 

Підрозділ 3.3 присвячений узагальненим лінійним автоматам (УЛ-автоматам), які є основним 

інструментом досліджень у даній роботі. Нехай 𝕂 – будь-яке поле, тоді УЛ-автоматом над полем 𝕂 

називається трійка 𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹), де 𝑉 – лінійний простір станів скінченної розмірності, 𝑋 – 
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скінченний вхідний алфавіт, а 𝐹 – функція переходів, яка є відображенням вигляду 𝐹: 𝑉 × 𝑋 → 𝑉 і 

яка лінійна за першим аргументом. Розмірністю автомату 𝐿 називається число 𝑛 = dim𝕂(𝑉).  

Функція переходів автомата 𝐿 задає дію вільного моноїда 𝑋∗ на просторі 𝑉 за формулою, яка 

аналогічна формулі (3). З іншого боку кожному вхідному символу 𝑥 ∈ 𝑋 відповідає лінійний 

оператор 𝜔𝑥(𝑣) = 𝐹(𝑣, 𝑥). Тоді маємо відображення вигляду 𝐹𝐿: 𝑋 → End𝕂(𝑉), де 𝐹𝐿(𝑥) = 𝜔𝑥 і 

End𝕂(𝑉) – алгебра всіх лінійних операторів на 𝑉 над полем 𝕂. Оператори 𝐹𝐿(𝑥) для 𝑥 ∈ 𝑋 назвемо 

базовими. Відображення 𝐹𝐿 можна продовжити до гомоморфізму мультиплікативних моноїдів: 

𝐹𝐿: 𝑋∗ → End𝕂(𝑉) ,                                                           (18) 

де 𝑤 = 𝑥1 ⋯ 𝑥𝑘 і 𝐹𝐿(𝑤) = 𝐹𝐿(𝑥𝑘) ∘ ⋯ ∘ 𝐹𝐿(𝑥1).  

Означення 3.3.1. Образ гомоморфізму (18) назвемо лінійним моноїдом автомату 𝐿 і 

позначимо його як ℳ𝐿 = 𝐹𝐿(𝑋∗), а алгебру ℛ𝐿 = 𝕂(ℳ𝐿) – лінійною алгеброю автомата 𝐿. 

Гомоморфізм (18) можна продовжити до гомоморфізму алгебр таким чином. Позначимо як 

𝕂(𝑋∗) алгебру вільного моноїда 𝑋∗ над полем 𝕂, що складається з формальних поліномів 

𝑝 = 𝑐1𝑤1 + ⋯ + 𝑐𝑚𝑤𝑚, де 𝑐𝑖 ∈ 𝕂, 𝑤𝑖 ∈ 𝑋∗, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚. Тоді гомоморфізм (18) визначимо на поліномі 

𝑝 = 𝑐1𝑤1 + ⋯ + 𝑐𝑚𝑤𝑚 лінійним чином 𝐹𝐿(𝑝) = 𝑐1 ∙ 𝐹𝐿(𝑤1) + ⋯ + 𝑐𝑚 ∙ 𝐹𝐿(𝑤𝑚). В результаті 

отримуємо гомоморфізм алгебр: 

𝐹𝐿: 𝕂(𝑋∗) ⟶ End𝕂(𝑉) .                                                    (19) 

В такому випадку функція переходів автомата 𝐿 приймає вигляд 𝐹: 𝑉 × 𝕂(𝑋∗) → 𝑉 і буде 

лінійною за двома аргументами, тому простір 𝑉 перетворюється у 𝕂(𝑋∗)-модуль. Це узагальнює 

підхід Калмана до лінійних систем, як модулів над кільцем поліномів, на некомутативні кільця. 

Зауважимо, що образ гомоморфізму (19) буде лінійною алгеброю автомата 𝐿, тобто виконуються 

рівності ℛ𝐿 = 𝕂(ℳ𝐿) = 𝐹𝐿(𝕂(𝑋∗)). 

В УЛ-автоматах потрібно розрізняти два типи досяжності станів, а саме мономіальну 

досяжність за допомогою вхідних слів (мономів) і поліноміальну досяжність, коли переходи 

здійснюються  під дією поліномів. Розглянемо спочатку мономіальну досяжність. Нехай 

𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹) – УЛ-автомат, тоді позначимо як ℳ𝐿(𝑇) множину станів, що досяжні зі станів 

підмножини 𝑇 ⊆ 𝑉: 

ℳ𝐿(𝑇) = {𝜔(𝑣) ∶ 𝑣 ∈ 𝑇, 𝜔 ∈ ℳ𝐿} = {𝐹(𝑣, 𝑤): 𝑣 ∈ 𝑇, 𝑤 ∈ 𝑋∗} .                  (20) 

Множина ℳ𝐿(𝑇) буде мономіальним замиканням 𝑇 в автоматі 𝐿. Зокрема, множина ℳ𝐿(𝑣) буде 

мономіальним замиканням стану 𝑣 ∈ 𝑉.  

Означення 3.3.2. УЛ-автомат 𝐿 назвемо автоматом скінченого типу, якщо існує базис 𝐵 у 

просторі 𝑉, для якого замикання ℳ𝐿(𝐵) є скінченною множиною.  

Теорема 3.3.1. Для УЛ-автомата 𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹) наступні умови еквівалентні між собою: 

(1)  автомат 𝐿 має скінченний тип; 
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(2)  моноїд ℳ𝐿 є скінченним; 

(3)  замикання ℳ𝐿(𝑣) є скінченним для всіх 𝑣 ∈ 𝑉. 

Розглянемо тепер поліноміальну досяжність станів в УЛ-автоматах. Нехай 𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹) – 

УЛ-автомат і 𝑣 ∈ 𝑉, тоді його поліноміальне замикання ℛ𝐿(𝑣) визначається за формулою: 

ℛ𝐿(𝑣) = {𝜔(𝑣): 𝜔 ∈ ℛ𝐿} = {𝐹(𝑣, 𝑝): 𝑝 ∈ 𝕂(𝑋∗)} . 

З формули (20) випливає, що поліноміальне замикання є лінійною оболонкою мономіального 

замикання ℛ𝐿(𝑣) = 𝕂(ℳ𝐿(𝑣)). Наступну теорему можна вважати узагальненням теореми Мура із 

теорії скінченних автоматів [17]. 

Теорема 3.3.2. Якщо в УЛ-автоматі 𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹) розмірності 𝑛 виконується умова 

𝑢 ∈ ℛ𝐿(𝑣), то існує поліном 𝑝 ∈ 𝕂(𝑋∗) степені не більш ніж 𝑛 − 1 такий, що 𝐹(𝑣, 𝑝) = 𝑢. 

Нехай 𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹) – УЛ-автомат і ℳ𝐿 = 𝐹𝐿(𝑋∗) – його моноїд, тоді підмножина 𝑈 ⊆ 𝑉 

називається мономіально інваріантною в автоматі 𝐿, якщо ℳ𝐿(𝑈) ⊆ 𝑈. Підмножина ℳ𝐿(𝑣) для 

стану 𝑣 ∈ 𝑉 називається головним інваріантом автомата 𝐿, оскільки вона буде найменшою за 

включенням інваріантною підмножиною, яка містить стан 𝑣. З формули (20) випливає, що умова 

інваріантності підмножини 𝑈 в автоматі 𝐿 означає, що 𝐹(𝑣, 𝑥) ∈ 𝑈 для всіх 𝑣 ∈ 𝑈 і 𝑥 ∈ 𝑋. Тому на 

інваріантній підмножині 𝑈 можна визначити автомат 𝐿𝑈 = (𝑈, 𝑋, 𝐹𝑈), де 𝐹𝑈 = 𝐹|𝑈×𝑋 – обмеження 

функції переходів 𝐹 на множині 𝑈 × 𝑋. Автомат 𝐿𝑈 назвемо (мономіальним) підавтоматом УЛ-

автомата 𝐿. 

Теорема 3.3.3. Будь-який скінченний автомат з 𝑛 станами ізоморфно вкладається як 

мономіальний підавтомат в УЛ-автомат розмірності 𝑛 над полем 𝕂.  

Теорема 3.3.3 дозволяє ввести поняття розмірності скінченного автомату над полем 𝕂. 

Означення 3.3.3. Розмірністю dim𝕂(𝐴) скінченного автомату 𝐴 над полем 𝕂 називається 

найменше число 𝑑 таке, що автомат 𝐴 ізоморфно вкладається як підавтомат в УЛ-автомат 

розмірності 𝑑 над полем 𝕂. 

З теореми 3.3.3 випливає, що для автомату 𝐴 з 𝑛 станами виконується умова dim𝕂(𝐴) ≤ 𝑛. 

Покажемо, що цю верхню границю можна досягнути. Розглянемо серію автоматів Черни 𝐴𝑛
𝐶 , які 

задовольняють умову 𝐶(𝐴) = (𝑛 − 1)2. Автомат 𝐴𝑛
𝐶  має 𝑛 станів {1,2, ⋯ , 𝑛} і два вхідних символи 𝑥 

і 𝑦, а його функція переходів задається за формулами: 

𝐹(𝑖, 𝑥) = 𝑖, 𝐹(𝑖, 𝑦) = 𝑖 + 1, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1, 𝐹(𝑛, 𝑥) = 𝐹(𝑛, 𝑦) = 1 .                    (21) 

Теорема 3.3.4. Розмірність автомату Черни 𝐴𝑛
𝐶  над будь-яким полем дорівнює 𝑛.  

Теорема, аналогічна теоремі 3.3.3, справедлива і для імовірнісних автоматів [17].  

Теорема 3.3.5. Будь-який імовірнісний автомат з 𝑛 станами ізоморфно вкладається як 

мономіальний підавтомат в УЛ-автомат розмірності 𝑛 над полем ℝ дійсних чисел.  

Остання частина цього підрозділу присвячена незвідним автоматам. 
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Означення 3.3.4. УЛ-автомат 𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹) називається незвідним над полем 𝕂, якщо він має 

лише тривіальні інваріантні підпростори {0} і 𝑉. 

Назвемо УЛ-автомат абсолютно незвідним, якщо він буде незвідним над полем комплексних 

чисел ℂ. Наступна теорема характеризує незвідні автомати. 

Теорема 3.3.6. Нехай 𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹) – УЛ-автомат над полем 𝕂 і ℛ𝐿 = 𝕂(ℳ𝐿) – його алгебра, 

тоді наступні твердження еквівалентні між собою:  

(1)  автомат 𝐿 є незвідним над полем 𝕂; 

(2) ℛ𝐿-модуль 𝑉 є незвідним (простим); 

(3)  ℛ𝐿(𝑣) = 𝑉 для всіх 𝑣 ∈ 𝑉\{0}. 

Підавтомат 𝐿𝑈 = (𝑈, 𝑋, 𝐹𝑈) УЛ-автомата 𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹) називається лінійним, якщо 𝑈 буде 

інваріантним підпростором простору 𝑉. Тоді на фактор-просторі 𝑉/𝑈 можна визначити функцію 

переходів 𝐺𝑈 за формулою 𝐺𝑈(𝑣 + 𝑈, 𝑥) = 𝐹(𝑣, 𝑥) + 𝑈 для всіх 𝑣 ∈ 𝑉 і 𝑥 ∈ 𝑋, яка не залежить від 

вибору представника в суміжному класі 𝑣 + 𝑈 в силу інваріантності 𝑈. Таким чином, отримуємо 

УЛ-автомат 𝐿/𝐿𝑈 = (𝑉/𝑈, 𝑋, 𝐺𝑈), який називається фактор-автоматом автомата 𝐿 за лінійним 

підавтоматом 𝐿𝑈. Для УЛ-автомата 𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹) над полем 𝕂 можна побудувати скінченну спадну 

послідовність інваріантних підпросторів 𝑉𝑖 і лінійних підавтоматів 𝐿𝑖 = (𝑉𝑖, 𝑋, 𝐹𝑖): 

𝑉 = 𝑉0 ⊃ 𝑉1 ⊃ ⋯ ⊃ 𝑉𝑘 = {0} ,                                                 (22) 

таку, що кожний фактор-автомат 𝐿𝑖−1/𝐿𝑖 = (𝑉𝑖−1/𝑉𝑖, 𝑋, 𝐺𝑖), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘, буде незвідним над полем 𝕂. 

Така послідовність називається композиційним рядом УЛ-автомата 𝐿, а фактор-автомати 𝐿𝑖−1/𝐿𝑖 – 

композиційними факторами цього ряду. З теореми Жордана-Гельдера для модулів випливає, що 

довжини будь-яких двох композиційних рядів УЛ-автомата рівні між собою та їх композиційні 

фактори ізоморфні (з точністю до впорядкування).  

Будь-який УЛ-автомат містить нульовий стан, який залишається нерухомим під дією будь-

якого лінійного оператора. Значить УЛ-автомат 𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹) буде синхронізованим, тоді і тільки 

тоді, коли він має нульове слово 𝐹𝐿(𝑤) = 0. В теорії управління такі автомати називаються 

керованими. Нехай 𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹) – керований УЛ-автомат, тоді позначимо як 𝐶(𝐿) довжину 

найкоротшого нульового слова в цьому автоматі. Зауважимо, що будь-який лінійний підавтомат 𝐿𝑈 

і будь-який фактор-автомат 𝐿/𝐿𝑈 УЛ-автомата 𝐿 будуть також керованими.  

Лема 3.3.7. Нехай 𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹) – керований УЛ-автомат і 𝑤𝑖 – нульове слово для його 

композиційного фактору 𝐿𝑖−1/𝐿𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑘, тоді слово 𝑤 = 𝑤1𝑤2 ⋯ 𝑤𝑘 буде нульовим для 𝐿.  

У підрозділі 3.4 розглядаються лінійні розширення скінченних автоматів, які є основним 

інструментом досліджень у проблемі Черни. Нехай 𝑆 = {1, ⋯ , 𝑛} – скінченна множина і 𝕂 – числове 

поле, тоді позначимо як End(𝑛) = {𝑓 | 𝑓: 𝑆 → 𝑆} повний моноїд всіх морфізмів на множині {1, ⋯ , 𝑛}. 

Нагадаємо, що лінійний оператор 𝜔: 𝕂𝑛 → 𝕂𝑛 називається мономіальним, якщо він є інваріантним 
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на стандартному базисі 𝐵 = {𝛿𝑖 ∶  1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛}, а саме 𝜔(𝐵) ⊆ 𝐵. Позначимо як Mon(𝑛) 

мультиплікативний моноїд всіх мономіальних операторів у просторі 𝕂𝑛. 

Неважко бачити, що моноїди End(𝑛) і Mon(𝑛) ізоморфні. Дійсно, розглянемо мономіальне 

зображення 𝜇 симетричної групи Aut(𝑛) і розширимо його на морфізмі 𝑓 ∈ End(𝑛) за формулою 

𝜇(𝑓) = 𝜇𝑓, де 𝜇𝑓(𝛿𝑖) = 𝛿𝑓(𝑖), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Тоді зображення 𝜇 буде ізоморфізмом моноїдів: 

 𝜇: End(𝑛) ⟷ Mon(𝑛) .                                                           (23) 

Цей ізоморфізм визначає дію моноїда End(𝑛) на просторі 𝕂𝑛 за формулою, яка аналогічна формулі 

(13): 

𝑓(𝑣) = 𝜇𝑓(𝑣) = 𝑣1 ∙ 𝛿𝑓(1) + ⋯ + 𝑣𝑛 ∙ 𝛿𝑓(𝑛) ,                                     (24) 

для всіх 𝑓 ∈  End(𝑛) і 𝑣 = 𝑣1 ∙ 𝛿1 + ⋯ + 𝑣𝑛 ∙ 𝛿𝑛, 𝑣𝑖 ∈ 𝕂, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Однак, відносно до дії (24) 

головна вісь 𝕂(𝛿𝑆) вже не буде інваріантною за рахунок можливих склеювань станів, але 

гіперплощина 𝑉0 залишається інваріантною за рахунок інваріантності лінійної форми 𝜆(𝑣) = 〈𝑣, 𝛿𝑆〉. 

Таким чином, в розкладенні 𝕂𝑛 = 𝕂(𝛿𝑆) ⨁ 𝑉0 тільки 𝑉0 буде інваріантною відносно до дії моноїда 

End(𝑛).  

Нехай 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) – скінченний автомат з 𝑛 станами 𝑆 = {1, ⋯ , 𝑛}, тоді визначимо на 

стандартному базисі 𝐵 = {𝛿𝑖 ∶ 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛} автомат 𝐵(𝐴) = (𝐵, 𝑋, 𝐹𝐵) за формулою 𝐹𝐵(𝛿𝑖, 𝑥) = 𝛿𝐹(𝑖,𝑥), 

для всіх 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, і 𝑥 ∈ 𝑋. Тоді бієкція 𝛽: 𝑖 ⟷ 𝛿𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 буде ізоморфізмом автоматів 𝐴 і 𝐵(𝐴), 

оскільки виконуються такі умови для всіх 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, і 𝑥 ∈ 𝑋:  

𝛽(𝐹(𝑖, 𝑥)) = 𝛿𝐹(𝑖,𝑥) = 𝐹𝐵(𝛿𝑖, 𝑥) = 𝐹𝐵(𝛽(𝑖), 𝑥) . 

Продовжимо функцію переходів 𝐹𝐵 на вектори 𝑣 = 𝑣1 ∙ 𝛿1 + ⋯ + 𝑣𝑛 ∙ 𝛿𝑛 із 𝕂𝑛 за формулою: 

𝐹𝐵(𝑣, 𝑥) = 𝑣1 ∙ 𝛿𝐹(1,𝑥) + ⋯ + 𝑣𝑛 ∙ 𝛿𝐹(𝑛,𝑥) ,                                          (25) 

для всіх 𝑥 ∈ 𝑋. Таким чином, отримуємо УЛ-автомат 𝕂(𝐴) = (𝕂𝑛, 𝑋, 𝐹𝐵). 

Означення 3.4.1. УЛ-автомат 𝕂(𝐴) = (𝕂𝑛, 𝑋, 𝐹𝐵) називається стандартним лінійним 

розширенням скінченного автомата 𝐴 над полем 𝕂. 

Автомат 𝕂(𝐴) має ряд особливостей порівняно з загальними УЛ-автоматами, які ми 

розглянемо більш детально.  

Теорема 3.4.1. Моноїд переходів автомата 𝕂(𝐴) ізоморфний моноїду 𝑀(𝐴) автомата 𝐴 і 

дорівнює 𝜇(𝑀(𝐴)), де 𝜇 – мономіальний ізоморфізм (23). 

Означення 3.4.2. Лінійним моноїдом скінченного автомата 𝐴 над полем 𝕂 назвемо моноїд 

𝜇(𝑀(𝐴)) автомата 𝕂(𝐴) і позначимо його як ℳ𝐴 = 𝜇(𝑀(𝐴)). 

Далі, нехай 𝜇𝐴 – обмеження ізоморфізму (23) на моноїді 𝑀(𝐴), тобто 𝜇𝐴 = 𝜇|𝑀(𝐴), тоді 𝜇𝐴 

буде ізоморфізмом моноїдів 𝑀(𝐴) і ℳ𝐴: 

𝜇𝐴: 𝑀(𝐴) ⟷ ℳ𝐴 .                                                                  (26) 

Оскільки моноїд 𝑀(𝐴) є скінченним, то й моноїд ℳ𝐴 буде скінченним. Тоді з теореми 3.3.1 
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випливає, що УЛ-автомат 𝕂(𝐴) має скінченний тип для будь-якого поля 𝕂.  

Нехай 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) – скінченний автомат, 𝐹𝐴: 𝑋∗ ↠ 𝑀(𝐴) – його канонічний епіморфізм, 

який визначений за формулою (4), і 𝜇𝐴 – ізоморфізм моноїдів (26). 

Означення 3.4.3. Стандартним лінійним зображенням 𝜋𝐴 автомата 𝐴 над полем 𝕂 

називається композиція відображень 𝐹𝐴 і 𝜇𝐴: 

𝜋𝐴 = 𝜇𝐴 ∘ 𝐹𝐴 .                                                                  (27) 

Зображення 𝜋𝐴 буде лінійним зображенням вільного моноїду 𝜋𝐴: 𝑋∗ ↠ ℳ𝐴. Дія вільного 

моноїду на просторі 𝕂𝑛, яка пов’язана з зображенням 𝜋𝐴, співпадає з функцією переходів УЛ-

автомата 𝕂(𝐴). Дійсно, покладемо 𝜋𝑤 = 𝜋𝐴(𝑤), тоді з формул (25) і (27) отримуємо таку рівність 

𝜋𝑤(𝑣) = 𝐹𝐵(𝑣, 𝑤) = 𝑣1 ∙ 𝛿𝐹(1,𝑤) + ⋯ + 𝑣𝑛 ∙ 𝛿𝐹(𝑛,𝑤) .                          (28) 

для вектору 𝑣 = 𝑣1 ∙ 𝛿1 + ⋯ + 𝑣𝑛 ∙ 𝛿𝑛 і слова 𝑤 ∈ 𝑋∗.  

Наступне твердження випливає з інваріантності лінійної форми 𝜆(𝑣) = 〈𝑣, 𝛿𝑆〉 відносно до дії 

повного моноїду морфізмів End(𝑛) на просторі 𝕂𝑛. 

Пропозиція 3.4.2. Нехай 𝐴 – скінченний автомат, тоді лінійна форма 𝜆 буде інваріантною в 

УЛ-автоматі 𝕂(𝐴), тобто 𝜆(𝐹𝐵(𝑣, 𝑤)) = 𝜆(𝑣) для всіх 𝑤 ∈ 𝑋∗.  

Отже, основна гіперплощина 𝑉0 = {𝑣 ∶  𝜆(𝑣) = 0} буде інваріантною в УЛ-автоматі 𝕂(𝐴). 

Таким чином, основна гіперплощина 𝑉0 визначає лінійний підавтомат 𝐿(𝐴) = (𝑉0, 𝑋, 𝐹0) автомата 

𝕂(𝐴), де 𝐹0 = 𝐹𝐵|𝑉0×𝑋 – обмеження функції переходів на множині  𝑉0 × 𝑋. Назвемо УЛ-автомат 𝐿(𝐴) 

основним лінійним автоматом скінченного автомату 𝐴.  

З пропозиції 3.4.2 випливає, що будь-яка афінна гіперплощина виду 𝑣 + 𝑉0, яка паралельна 

гіперплощині 𝑉0, буде також інваріантною в УЛ-автоматі 𝕂(𝐴), звідки отримуємо умову 

𝑣 + 𝑉0 = 𝐹𝐵(𝑣, 𝑤) + 𝑉0 для всіх 𝑣 ∈ 𝑉 і 𝑤 ∈ 𝑋∗. Отже, факторавтомат 𝕂(𝐴)/𝐿(𝐴) = (𝕂𝑛/𝑉0, 𝑋, 𝐺0), 

станами якого є гіперплощини 𝑣 + 𝑉0, буде тривіальним (тотожнім) автоматом. 

Відмітимо, що УЛ-автомат 𝕂(𝐴) буде некерованим, оскільки базис 𝐵 є інваріантним, тому із 

нього не можна досягнути нульового стану. У наступній теоремі розкривається одна з головних 

властивостей автомата 𝐿(𝐴).  

Теорема 3.4.3. Скінченний автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) буде синхронізованим тоді і тільки тоді, 

коли УЛ-автомат 𝐿(𝐴) = (𝑉0, 𝑋, 𝐹0) буде керованим і виконується наступна рівність 

res(𝐴) = nul(𝐿(𝐴)),  де nul(𝐿(𝐴)) – множина усіх нульових слів в УЛ-автоматі 𝐿(𝐴). 

Лінійною алгеброю ℛ𝐴 скінченного автомата 𝐴 над полем 𝕂 назвемо алгебру його лінійного 

розширення 𝕂(𝐴), яка є лінійною оболонкою його моноїду ℛ𝐴 = 𝕂(ℳ𝐴). Позначимо як ℳ𝐴(𝑣) і 

ℛ𝐴(𝑣) головний мономіальний і поліноміальний інваріанти вектору 𝑣, тоді ℛ𝐴(𝑣) = 𝕂(ℳ𝐴(𝑣)). 

Нагадаємо, що відповідно до теореми 2.6.4 спрямований автомат буде синхронізованим і 

транзитивним та навпаки.  



21 

Теорема 3.4.4. Нехай 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) – спрямований автомат з 𝑛 станами, тоді для кожного 

вектора 𝑣 ∈ 𝕂𝑛\𝑉0 виконується рівність ℛ𝐴(𝑣) = 𝕂𝑛. 

З цієї теореми зокрема випливає, що в лінійному розширенні спрямованого автомата основна 

гіперплощина 𝑉0 не має одновимірного інваріантного доповнення, а, отже, стандартне зображення 

цього автомата не буде цілком звідним (полупростим).  

Розглянемо тепер питання розмірності алгебри ℛ𝐴. Оскільки гіперплощина 𝑉0 розмірності 

𝑛 − 1 є інваріантною для алгебри ℛ𝐴, то неважко довести, що виконується наступна нерівність: 

dim𝕂(ℛ𝐴) ≤ 𝑛2 − 𝑛 + 1 .                                                     (29) 

Покажемо, що верхню границю тут можна досягнути. 

Означення 3.4.4. Лінійний моноїд УЛ-автомата 𝐿(𝐴) назвемо основним лінійним моноїдом 

скінченного автомата 𝐴 і позначимо його як 𝒩𝐴. 

Цей моноїд складається з лінійних операторів моноїда ℳ𝐴, обмежених на гіперплощині 𝑉0, 

тому його можна визначити за такою формулою: 

𝒩𝐴 = ℳ𝐴|𝑉0
=  {𝜇(𝑓)|𝑉0

∶  𝑓 ∈ 𝑀(𝐴)} .                                          (30) 

Покладемо 𝜈𝐴(𝜇𝑓) = 𝜇(𝑓)|𝑉0
 для всіх 𝜇𝑓 ∈ ℳ𝐴, тоді відображення 𝜈𝐴: ℳ𝐴 ↠ 𝒩𝐴 буде епіморфізмом 

цих моноїдів. Основною алгеброю скінченного автомата 𝐴 над полем 𝕂 назвемо алгебру 𝒬𝐴 =

𝕂(𝒩𝐴) лінійного моноїду 𝒩𝐴, яка співпадає з алгеброю УЛ-автомата 𝐿(𝐴).  

Теорема 3.4.5. Для спрямованого автомата 𝐴 з 𝑛 станами виконується рівність 

 dim𝕂(ℛ𝐴) = dim𝕂(𝒬𝐴) + 𝑛.  

Далі, з включення 𝒬𝐴 ⊆ End𝕂( 𝑉0) випливає, що dim𝕂(𝒬𝐴) ≤ (𝑛 − 1)2. Тоді з нерівності (29) 

і теореми 3.4.5 маємо такий наслідок. 

Наслідок 3.4.6. Для спрямованого автомата 𝐴 з 𝑛 станами рівність dim𝕂(ℛ𝐴) = 𝑛2 − 𝑛 + 1 

виконується тоді і тільки тоді, коли його основна алгебра 𝒬𝐴 є повною 𝒬𝐴 = End𝕂(𝑉0). 

Надалі буде показано, що існують скінченні автомати з повною основною алгеброю, тому 

верхня границя в (29) досягається. Остання частина цього підрозділу присвячена незвідним 

скінченним автоматам. 

Означення 3.4.5. Скінченний автомат 𝐴 називається незвідним над полем 𝕂, якщо його 

основний лінійний автомат 𝐿(𝐴) є незвідним над полем 𝕂. 

Скінченний автомат назвемо абсолютно незвідним, якщо він є незвідним над полем 

комплексних чисел ℂ. Незвідність накладає певні обмеження на комбінаторні властивості автомата. 

Наступна теорема була доведена Стейнбергом для моноїдів перетворень і незалежно автором [19] 

для автоматів. 

Теорема 3.4.7. Будь-який незвідний над полем 𝕂 скінченний автомат буде примітивним. 
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Вхідний символ 𝑥 ∈ 𝑋 автомата 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) називається сингулярним, якщо морфізм 

𝐹𝐴(𝑥): 𝑆 → 𝑆 не є бієкцією, тобто коли символ з’єднує принаймні два стани. Наступну теорему також 

вперше довів Стейнберг для моноїдів перетворень. 

Теорема 3.4.8. Якщо незвідний над полем 𝕂 скінченний автомат 𝐴 має сингулярний вхідний 

символ, то автомат 𝐴 буде синхронізованим. 

Дефектом вхідного символу 𝑥 ∈ 𝑋 в автоматі 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) називається число 

 df(𝐹𝐴(𝑥)) = |𝑆| − |im(𝐹𝐴(𝑥))|. Якщо морфізм 𝐹𝐴(𝑥) буде бієкцією, то df(𝐹𝐴(𝑥)) = 0. Вхідний 

символ 𝑥 ∈ 𝑋 називається простим сингуляром в автоматі 𝐴, якщо df(𝐹𝐴(𝑥)) = 1. В цьому випадку 

символ з’єднує рівно два стани. Синхронізований автомат 𝐴 назвемо слабо дефектним, якщо для 

усіх 𝑥 ∈ 𝑋 виконується умова 0 ≤ df(𝐹𝐴(𝑥)) ≤ 1. Це означає, що кожний базовий морфізм 𝐹𝐴(𝑥) є 

або підстановкою (бієкцією), або простим сингуляром. Наступна теорема показує, що теорему 3.4.7 

можна частково обернути [19].  

Теорема 3.4.9. Примітивний слабо дефектний автомат буде незвідним над будь-яким 

числовим полем 𝕂. 

Альмейда і Родаро показали, що автомати Черни 𝐴𝑛
𝐶 , які були визначені за формулою (21), є 

примітивними. Таким чином, автомати Черни 𝐴𝑛
𝐶  будуть примітивними, синхронізованими і слабо 

дефектними, а, отже, з теореми 3.4.9 маємо такий наслідок. 

Наслідок 3.4.10. Автомати Черни 𝐴𝑛
𝐶  будуть незвідними над будь-яким числовим полем 𝕂. 

Скінченний автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) назвемо (алгебраїчно) повним над полем 𝕂, якщо повна 

його основна алгебра 𝒬𝐴 = End𝕂(𝑉0). Наступна теорема випливає з теореми повноти 3.1.5. 

Теорема 3.4.11. Скінченний автомат буде абсолютно незвідним, тоді і тільки тоді, коли він є 

повним над полем ℂ. 

Звідси випливає, що автомати Черни 𝐴𝑛
𝐶  будуть повними над полем ℂ, оскільки вони є 

абсолютно незвідними. Крім того, автомати Черни є спрямованими. Тоді з теореми 3.4.5 для них 

отримуємо рівності  dimℂ(𝒬𝐴𝑛
𝐶 ) = (𝑛 − 1)2 , dimℂ(𝑅𝐴𝑛

𝐶 ) = 𝑛2 − 𝑛 + 1. Таким чином, верхня 

границя в (29) досягається, зокрема, на автоматах Черни. 

Четвертий розділ цілком присвячений проблемі Черни. Спочатку нагадаємо постановку цієї 

проблеми.  

Гіпотеза Черни. У синхронізованому автоматі 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) з 𝑛 станами існує зворотне 

слово, довжина якого не більш ніж (𝑛 − 1)2. 

Позначимо як 𝐒𝐀 клас усіх скінченних синхронізованих автоматів. Надалі класи автоматів 

будемо виділяти жирним шрифтом. Нагадаємо, що 𝐶(𝐴) означає довжину найкоротшого зворотного 

слова в автоматі 𝐴, а функція Черни 𝐶𝑆𝐴(𝑛) була визначена за формулою (6). Коли максимум у 
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функції Черни визначений за деяким класом автоматів, будемо додавати назву класу як індекс 

функції Черни. 

У підрозділі 4.1 розглядаються класи скінченних автоматів, для яких має місце лінійна оцінка 

для відповідної функції Черни. Простішим і найменшим підкласом цього класу є підклас 

автономних синхронізованих автоматів AUT. Для автономного синхронізованого автомату 

𝐴𝑥 = (𝑆, {𝑥}, 𝐹𝑥) нерівність 𝐶(𝐴𝑥) ≤ 𝑛 − 1 очевидна, оскільки його діаграма переходів буде 

орієнтованим деревом, в корені якого є петля. Розглянемо серію автономних автоматів 

 𝐴𝑛
𝑈 = ({1,2, ⋯ , 𝑛}, {𝑥}, 𝐹𝑥), в яких функція переходів визначається за формулами 

 𝐹𝑥(1) = 1, 𝐹𝑥(𝑖) = 𝑖 − 1, 2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, тоді виконується така рівність: 

𝐶(𝐴𝑛
𝑈) = 𝑛 − 1 .                                                              (31) 

Позначимо як 𝐴𝑈𝑇(𝑛) множину автономних синхронізованих автоматів, що мають 𝑛 станів, тоді 

визначимо відповідну функцію Черни за формулою 𝐶𝐴𝑈𝑇(𝑛) = max
𝐴

[𝐶(𝐴): 𝐴 ∈ 𝐴𝑈𝑇(𝑛)]. З нерівності 

𝐶(𝐴) ≤ 𝑛 − 1 і формули (31) робимо висновок, що 𝐶𝐴𝑈𝑇(𝑛) = 𝑛 − 1. 

Цей результат неважко узагальнити на клас впорядкованих синхронізованих автоматів ORD. 

Автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) назвемо впорядкованим, якщо його відношення досяжності 휁𝐴 є відношенням 

порядку. В цьому випадку діаграма переходів автомату 𝐴 буде ациклічним орграфом з можливими 

петлями. Отже, діаграма переходів впорядкованого синхронізованого автомату 𝐴 буде ациклічним 

орграфом з нульовим станом. Звідси отримуємо таку теорему. 

Теорема 4.1.1. Впорядкований синхронізований автомат 𝐴 з 𝑛 станами має нульовий стан і 

задовольняє умову 𝐶(𝐴) ≤ 𝑛 − 1. 

Оскільки має місце включення 𝐀𝐔𝐓 ⊂ 𝐎𝐑𝐃, то з теореми 4.1.1 і формули (31) випливає 

рівність 𝐶𝑂𝑅𝐷(𝑛) = 𝑛 − 1, де 𝐶𝑂𝑅𝐷(𝑛) – обмеження функції Черни на класі впорядкованих 

синхронізованих автоматів.  

Автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) назвемо комутативним, якщо 𝐹𝐴(𝑥𝑦) = 𝐹𝐴(𝑦𝑥) для всіх 𝑥, 𝑦 із 𝑋, де 𝐹𝐴 

– канонічний гомоморфізм (4) автомата 𝐴. Клас комутативних синхронізованих автоматів 

позначимо як 𝐂𝐎𝐌. Автором була доведена наступна теорема [10]. 

Теорема 4.1.2. Комутативний синхронізований автомат 𝐴 з 𝑛 станами має нульовий стан і 

задовольняє умову 𝐶(𝐴) ≤ 𝑛 − 1.  

Оскільки має місце включення 𝐀𝐔𝐓 ⊂ 𝐂𝐎𝐌, то з теореми 4.1.2 та з формули (31) випливає, 

що 𝐶𝐶𝑂𝑀(𝑛) = 𝑛 − 1, де 𝐶𝐶𝑂𝑀(𝑛) – обмеження функції Черни на класі комутативних 

синхронізованих автоматів. 

Автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) називається монотонним, якщо множину його станів 𝑆 можна лінійно 

впорядкувати 𝑆 = {1,2, ⋯ , 𝑛} таким чином, що всі його базові морфізми 𝐹𝑥: 𝑆 → 𝑆 будуть 

монотонними функціями, тобто з умови 𝑠 ≤ 𝑡 випливає, що 𝐹𝑥(𝑠) ≤ 𝐹𝑥(𝑡) для всіх 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑆 і 𝑥 ∈ 𝑋. 
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Клас монотонних синхронізованих автоматів позначимо як 𝐌𝐎𝐍. Зауважимо, що на відміну від 

попередніх класів, монотонний синхронізований автомат може не мати нульового стану, що можна 

бачити на прикладі RS-тригеру. Наступну теорему довели Ананичев і Волков. 

Теорема 4.1.3. Для монотонного синхронізованого автомата 𝐴 з 𝑛 станами виконується 

нерівність 𝐶(𝐴) ≤ 𝑛 − 1.  

Оскільки має місце включення 𝐀𝐔𝐓 ⊂ 𝐌𝐎𝐍, то з теореми 4.1.3 та з формули (31) випливає, 

що 𝐶𝑀𝑂𝑁(𝑛) = 𝑛 − 1, де 𝐶𝑀𝑂𝑁(𝑛) – обмеження функції Черни на класі монотонних синхронізованих 

автоматів. 

Скінченний автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) назвемо трикутним над полем 𝕂, якщо в його лінійному 

автоматі 𝐿(𝐴) = (𝑉0, 𝑋, 𝐹0) існує базис підпростору 𝑉0, в якому матриці усіх базових операторів 

𝐹𝐿(𝑥), де 𝐿 = 𝐿(𝐴), будуть нижніми трикутними матрицями для всіх 𝑥 ∈ 𝑋. Позначимо як 𝐓𝐑𝐆 клас 

трикутних синхронізованих автоматів, а 𝐶𝑇𝑅𝐺(𝑛) означає обмеження функції Черни на класі 𝐓𝐑𝐆. 

Відмітимо один підклас трикутних автоматів. Скінченний автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) називається 

нільпотентним над полем 𝕂, якщо в його основному лінійному автоматі 𝐿(𝐴) = (𝑉0, 𝑋, 𝐹0) існує 

базис підпростору 𝑉0, в якому матриці усіх базових операторів 𝐹𝐿(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑋, будуть нижніми 

трикутними матрицями з нулями на головній діагоналі. В цьому випадку матриці всіх операторів 

𝐹𝐿(𝑥) будуть нільпотентними і всі слова довжини 𝑛 − 1 будуть нульовими в автоматі 𝐿(𝐴), де 

 𝑛 = |𝑆|. Отже, за теоремою 3.4.3 всі слова довжини 𝑛 − 1 будуть синхронізованими в автоматі 𝐴. 

Клас нільпотентних автоматів позначимо як 𝐍𝐈𝐋. Має місце така теорема. 

Теорема 4.1.4. Для трикутного синхронізованого автомату 𝐴 з 𝑛 станами виконується 

нерівність 𝐶(𝐴) ≤ 𝑛 − 1.  

Оскільки має місце включення 𝐀𝐔𝐓 ⊂ 𝐍𝐈𝐋 ⊂ 𝐓𝐑𝐆, то з теореми 4.1.4 та з формули (31) 

випливає, що 𝐶𝑇𝑅𝐺(𝑛) = 𝑛 − 1. 

Розглянемо тепер клас (многовид) моноїдів 𝐃𝐒, який був визначений Шютценберже. Нехай 

𝑀 – моноїд, тоді його елементи 𝑎 і 𝑏 попадають в один 𝒥-класс, якщо вони породжують однакові 

головні ідеали 𝑀𝑎𝑀 = 𝑀𝑏𝑀. 𝒥-класс називається регулярним, якщо він складається із регулярних 

елементів моноїда. Клас 𝐃𝐒 складається із моноїдів, у яких всі регулярні 𝒥-класи є підпівгрупами. 

Будемо вважати, що синхронізований автомат 𝐴 належить класу 𝐃𝐒𝐀, якщо його моноїд переходів 

𝑀(𝐴) знаходиться у класі 𝐃𝐒. Наступна теорема належить Альмейді і Стейнбергу.  

Теорема 4.1.5. Для синхронізованого автомата 𝐴 з 𝑛 станами з класу 𝐃𝐒𝐀 виконується 

нерівність 𝐶(𝐴) ≤ 𝑛 − 1.  

Оскільки має місце включення 𝐀𝐔𝐓 ⊂ 𝐃𝐒𝐀, то з теореми 4.1.5 та з формули (31) випливає, 

що 𝐶𝐷𝑆𝐴(𝑛) = 𝑛 − 1. Результати цього підрозділу можна підсумувати такою формулою: 

𝐶𝐴𝑈𝑇(𝑛) = 𝐶𝑂𝑅𝐷(𝑛) = 𝐶𝐶𝑂𝑀(𝑛) = 𝐶𝑀𝑂𝑁(𝑛) = 𝐶𝑇𝑅𝐺(𝑛) = 𝐶𝐷𝑆𝐴(𝑛) = 𝑛 − 1 .        (32) 
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Скажемо тепер кілька слів стосовно значення лінійних оцінок для розв’язування проблеми 

Черни. Безумовно розглянуті класи автоматів є дуже специфічними, однак і вони можуть бути 

корисними для вирішення проблеми. Дійсно, нехай 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) – синхронізований автомат з 𝑛 

станами, тоді позначимо 𝑋𝑛 множину вхідних слів, довжина яких не більш ніж 𝑛 − 1. Далі нехай 

𝑊 ⊆ 𝑋𝑛 – підмножина вхідних слів, тоді розглянемо вхідний підавтомат 𝐴𝑊 = (𝑆, 𝑊, 𝐹𝑊), в якому 

функція переходів обмежена на 𝑊, тобто  𝐹𝑊 = 𝐹|𝑆×𝑊. Цей автомат можна назвати моноїдальним 

підавтоматом, оскільки його моноїд 𝑀(𝐴𝑊) = 𝐹𝐴(𝑊∗) буде підмоноїдом моноїду 𝑀(𝐴) автомата 𝐴. 

Припустимо, що автомат 𝐴𝑊 належить одному з класів у формулі (32), тоді будуть виконуватися 

наступні нерівності 𝐶(𝐴) ≤ (𝑛 − 1) ∙ 𝐶(𝐴𝑊) ≤ (𝑛 − 1)2. Тому пошук підмоноїдів з потрібними 

властивостями можна вважати перспективним напрямом для подальших досліджень. 

У підрозділі 4.2 розглядаються класи скінченних автоматів, для яких має місце 

субквадратична оцінка для відповідної функції Черни. Клас синхронізованих автоматів назвемо 

квадратичним, якщо для функції Черни цього класу існує квадратична верхня оцінка. Клас 

квадратичних автоматів розділимо на три групи. Першу групу складають автомати, для яких відома 

квадратична оцінка, яка менш ніж функція (𝑛 − 1)2. Такі класи автоматів назвемо 

субквадратичними класами.  

Позначимо як 𝐙𝐀 клас автоматів з нулем і зауважимо, що з теореми 2.3.2 і наслідку 2.3.3 

випливає наступна оцінка для 0-автомату 𝐴 з 𝑛 станами: 

𝐶(𝐴) ≤
𝑛(𝑛 − 1)

2
   .                                                                     (33) 

Розглянимо серію 0-автоматов 𝐴𝑛
0 = (𝑆, 𝑋, 𝐹), де 𝑆 = {0,1, ⋯ , 𝑛 − 1}, 𝑋 = {𝑥1, ⋯ , 𝑥𝑛−1}, і функція 

переходів в яких визначається простим ідемпотентом і (𝑛 − 2) транспозиціями: 

𝐹𝐴(𝑥1) = (0,0,2, ⋯ , 𝑛 − 1),    𝐹𝐴(𝑥𝑖) = (𝑖 − 1, 𝑖),   2 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1.                     (34) 

Наступна теорема була отримана автором [11]. 

Теорема 4.2.1. Має місце рівність 𝐶(𝐴𝑛
0 ) = 𝑛(𝑛 − 1)/2 для всіх 𝑛 ≥ 2.  

Звідси та з наслідку 2.3.3 отримуємо, що 𝐶𝑍𝐴(𝑛) = 𝑛(𝑛 − 1)/2, де 𝐶𝑍𝐴(𝑛) – обмеження 

функції Черни на класі 0-автоматів з 𝑛 станами. Альмейда і Стейнберг зазначили, що моноїд 

переходів автомату 𝐴𝑛
0 , який визначається за формулою (34), буде інверсною півгрупою. Більш того, 

можна довести наступне твердження. 

Теорема 4.2.2. Моноїд переходів автомату 𝐴𝑛
0  ізоморфний повному симетричному 

інверсному моноїду часткових бієкцій на множині ненульових станів автомату 𝐴𝑛
0 .  

Ще одну верхню оцінку виду (33) отримав А. Трахтман для аперіодичних автоматів, які 

мають аперіодичний моноїд переходів. Моноїд називається аперіодичним, якщо всі його підгрупи є 

тривіальними, тобто складаються з одного ідемпотенту. Але точність оцінки (33) для класу 
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аперіодичних автоматів 𝐀𝐏 залишається відкритою, тому що для аперіодичних автоматів невідомі 

квадратичні нижні оцінки.  

М.В. Волков визначив слабо монотонні автомати. Нехай відношення 𝜌 ⊆ 𝑆 × 𝑆 є 

інваріантним в автоматі 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹), тоді його еквівалентне замкнення 휀(𝜌) буде конгруенцією 

автомата 𝐴. Припустимо тепер, що 𝜎 – конгруенція автомата 𝐴, яка включається в інваріантне 

відношення 𝜌, тоді 𝜌 породжує на фактормножині 𝑆/𝜎 відношення 𝜌/𝜎 = {(𝜎(𝑠), 𝜎(𝑡)) ∶ (𝑠, 𝑡) ∈ 𝜌}, 

яке буде інваріантним в факторавтоматі 𝐴/𝜎. Автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) називається слабо монотонним 

автоматом рівня 𝑙, якщо існує строго зростаючий ланцюг інваріантних відношень:  

∆𝑆= 𝜌0 ⊂ 𝜌1 ⊂ ⋯ ⊂ 𝜌𝑙 = ∇𝑆  , 

такий, що 휀(𝜌𝑖−1) ⊂ 𝜌𝑖 і відношення 𝜌𝑖/휀(𝜌𝑖−1) є частковим порядком на фактормножині 𝑆/휀(𝜌𝑖−1) 

для всіх 𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑙.  

Зауважимо, що в 0-автоматі 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) відношення 𝜌1 = {(0, 𝑠) ∶ 𝑠 ∈ 𝑆} буде інваріантним 

частковим порядком, тому 0-автоматы будуть слабо монотонними рівня один. Аперіодичні 

автомати також будуть слабо монотонними, тому що кожна орбіталь аперіодичного автомату буде 

частковим порядком на множині станів. Наступна теорема належіть М.В. Волкову. 

Теорема 4.2.3. Для будь-якого слабо монотонного синхронізованого автомату 𝐴 з 𝑛 станами 

виконується нерівність 𝐶(𝐴) ≤ 𝑛(𝑛 − 1)/2 . 

Позначимо 𝐖𝐌𝐀 клас слабо монотонних синхронізованих автоматів, тоді із включення  

𝐙𝐀 ⊆ 𝐖𝐌 та теорем 4.2.1 і 4.2.3 випливає, що 𝐶𝑊𝑀𝐴(𝑛) = 𝑛(𝑛 − 1)/2.  

Розглянемо тепер клас (многовид) моноїдів 𝐄𝐃𝐒, в якому ідемпотенти породжують 

підмоноїд, який належить класу 𝐃𝐒. Наприклад, цьому класу належать моноїди з перестановочними 

ідемпотентами і зокрема, інверсні моноїди. Будемо говорити, що синхронізований автомат 𝐴 

належить класу 𝐄𝐃𝐒𝐀, якщо його моноїд переходів 𝑀(𝐴) знаходиться у класі 𝐃𝐒. Наступна теорема 

була отримана Альмейдой і Стейнбергом з використанням теореми Манна-Понізовського із теорії 

представлень півгруп. 

Теорема 4.2.4. Нехай 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) – автомат із класу 𝐄𝐃𝐒𝐀 з 𝑛 станами, тоді має місце 

нерівність 𝐶(𝐴) ≤ 𝑛(𝑛 − 1)/2.  

Результати цього підрозділу можна підсумувати наступним чином: 

𝐶𝑍𝐴(𝑛) = 𝐶𝑊𝑀𝐴(𝑛) = 𝐶𝐸𝐷𝑆𝐴(𝑛) =
𝑛(𝑛 − 1)

2
  ,                                   (35) 

де 𝐶𝑍𝐴(𝑛), 𝐶𝑊𝑀𝐴(𝑛), 𝐶𝐸𝐷𝑆𝐴(𝑛) – обмеження функції Черни на відповідних класах автоматів. 

У підрозділі 4.3 розглядаються класи скінченних автоматів, для яких має місце точна оцінка 

для функції Черни, яка дорівнює (𝑛 − 1)2. На жаль на даний час таких класів відомо дуже мало. 

Перший такий клас відкрив сорок років тому назад Ж.-Е. Пен, який довів гіпотезу Черни для 

циклічних автоматів з простим числом станів. Скінчений автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹), називається 
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циклічним, якщо у нього є вхідний символ 𝑥 ∈ 𝑋, який циклічно переставляє всі стани. Позначимо 

𝐂𝐘𝐂 клас циклічних синхронізованих автоматів, а як 𝐶𝐶𝑌𝐶(𝑛) - обмеження функції Черни на 

автоматах із цього класу з 𝑛 станами. Тоді результат Пена можна записати у вигляді рівності 

𝐶𝐶𝑌𝐶(𝑝) = (𝑝 − 1)2, де 𝑝 – просте число. Важливість результату Пена визначалась тим, що багато 

авторів намагались його узагальнити, оскільки припущення щодо простоти числа станів виглядало 

штучним. Найбільшого успіху в цьому напрямку добився Дюбук, який довів гіпотезу Черни для всіх 

циклічних автоматів, тобто довів рівність 𝐶𝐶𝑌𝐶(𝑛) = (𝑛 − 1)2 для всіх 𝑛 ≥ 2. Але метод Дюбука 

виявився настільки складним, що його досі не вдається узагальнити.  

Наступний результат отримав Епштейн, який довів гіпотезу Черни для орієнтованих 

автоматів. Нехай 𝑆 = {0,1, ⋯ , 𝑛 − 1}, тоді послідовність станів (𝑠(0), ⋯ , 𝑠(𝑛 − 1)) називається 

монотонною, якщо 𝑠(𝑖 − 1) ≤ 𝑠(𝑖), 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1. Послідовність станів називається циклічною, 

якщо вона є циклічною перестановкою монотонної послідовності. Скінченний автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) 

називається орієнтованим, якщо для кожного 𝑥 ∈ 𝑋 послідовність станів (𝐹(0, 𝑥), ⋯ , 𝐹(𝑛 − 1, 𝑥)) є 

циклічною. Позначимо 𝐎𝐑𝐀 клас орієнтованих синхронізованих автоматів, а як 𝐶𝑂𝑅𝐴(𝑛) обмеження 

функції Черни на автоматах із цього класу з 𝑛 станами. Епштейн довів, що 𝐶𝑂𝑅𝐴(𝑛) = (𝑛 − 1)2 і при 

цьому він заново відкрив послідовність автоматів Черни, яка була визначена формулою (21). 

В іншому напрямку результат Пена вдалося узагальнити Б. Стейнбергу. Він довів гіпотезу 

Черни для одного підкласу однокластерних автоматів. Автономний автомат 𝐴𝑥 = (𝑆, {𝑥}, 𝐹𝑥) 

називається одно-кластерним, якщо його ядро складається із одного циклу 𝐶𝑥 або, що рівносильно, 

його діаграма переходів є слабо зв’язною. Скінченний автомат 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) називається одно-

кластерним, якщо у нього є вхідний символ 𝑥 ∈ 𝑋, для якого автономний автомат 𝐴𝑥 є одно-

кластерним. В цьому випадку символ 𝑥 ∈ 𝑋 також будемо називати однокластерним. За допомогою 

серії лем Стейнберг довів наступну теорему. 

Теорема 4.3.1. Нехай 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) – синхронізований автомат з 𝑛 станами та 

однокластерним символом 𝑥 ∈ 𝑋, для якого розмір циклу 𝐶𝑥 є просте число, тоді 𝐶(𝐴) ≤ (𝑛 − 1)2. 

Позначимо 𝐎𝐂𝐀 клас однокластерних синхронізованих автоматів і зауважимо, що  

𝐂𝐘𝐂 ⊂ 𝐎𝐂𝐀. Далі позначимо як 𝐎𝐂𝐀𝐩 підклас однокластерних синхронізованих автоматів з 

простим розміром циклу у відповідного автономного автомата, тоді з теореми 4.3.1 випливає 

рівність 𝐶𝑂𝐶𝐴𝑝(𝑛) = (𝑛 − 1)2, де 𝐶𝑂𝐶𝐴𝑝(𝑛) – обмеження функції Черни на автоматах із підкласу 

𝐎𝐂𝐀𝐩 з 𝑛 станами. Таким чином результати цього підрозділу можна підсумувати у наступному 

вигляді:  

𝐶𝐶𝑌𝐶(𝑛) = 𝐶𝑂𝑅𝐴(𝑛) = 𝐶𝑂𝐶𝐴𝑝(𝑛) = (𝑛 − 1)2 . 
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У підрозділі 4.4 розглядаються класи скінченних автоматів, для яких відома квадратична 

верхня оцінка, яка більше ніж оцінка Черни (𝑛 − 1)2. Цей клас автоматів назвемо 

квазіквадратичним, і це мабуть найбільш широкий із відомих класів синхронізованих автоматів.  

Спочатку повернемося до класу однокластерних автоматів 𝐎𝐂𝐀, але без додаткових 

обмежень. Цей клас був введений Бель і Перреном, для яких вони отримали верхню оцінку виду 

𝐶𝑂𝐶𝐴(𝑛) ≤ 2(𝑛 − 1)(𝑛 − 2) + 1, де 𝐶𝑂𝐶𝐴(𝑛) – обмеження функції Черни на автоматах із класу 𝐎𝐂𝐀 

з 𝑛 станами. В наступній роботі Бель, Берлинков і Перрен покращили цю оцінку на величину (𝑛 − 2) 

і довели її до оцінки 𝐶𝑂𝐶𝐴(𝑛) ≤ (2𝑛 − 3)(𝑛 − 2) + 1.  

Розглянемо тепер клас регулярних автоматів 𝐑𝐄𝐆, який був введений автором. Набір вхідних 

слів 𝑊 = {𝑤1, ⋯ , 𝑤𝑘} називається регулярним для автомата 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) з 𝑛 станами, якщо 𝑒 ∈ 𝑊, 

де 𝑒 – пусте слово, 𝑙(𝑤) < 𝑛 для всіх 𝑤 ∈ 𝑊, та існує натуральне число 𝑟 ≥ 1 таке, що для кожної 

пари станів 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑆 є рівно 𝑟 слів із 𝑊, які переводять автомат 𝐴 із стану 𝑠 в стан 𝑡. Синхронізований 

автомат називається регулярним, якщо він має регулярний набір вхідних слів. Наступна теорема 

була доведена автором [8], [9].  

Теорема 4.4.1. Нехай 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹) – регулярний автомат з 𝑛 станами, тоді має місце 

нерівність 𝐶(𝐴) ≤ 2(𝑛 − 1)(𝑛 − 2) + 1. 

Із цієї теореми виплаває верхня оцінка 𝐶𝑅𝐸𝐺(𝑛) ≤ 2(𝑛 − 1)(𝑛 − 2) + 1, де 𝐶𝑅𝐸𝐺(𝑛) – 

обмеження функції Черни на автоматах із класу 𝐑𝐄𝐆 з 𝑛 станами. Карі дослідив клас ейлерових 

автоматів, які близькі до регулярних автоматів за своїми властивостями. Синхронізований автомат 

називається ейлеровим, якщо його діаграма переходів є ейлеровим орієнтованим мультиграфом. 

Для ейлерових автоматів Карі отримав верхню оцінку 𝐶(𝐴) ≤ (𝑛 − 1) ∙ (𝑛 − 2) + 1, яка, як 

виявилося пізніше, слідує із доведення теореми 4.4.1. Але виникає питання щодо точності цієї 

оцінки, оскільки для ейлерових автоматів немає квадратичних нижніх оцінок.  

Далі розглянемо клас автоматів з простими ідемпотентами 𝐒𝐈𝐀, який також був введений 

автором. Вхідний символ 𝑥 ∈ 𝑋 називається простим ідемпотентом в автоматі 𝐴 = (𝑆, 𝑋, 𝐹), якщо 

він є простим сингуляром і задовольняє умові 𝐹𝐴(𝑥) ∘ 𝐹𝐴(𝑥) = 𝐹𝐴(𝑥), де 𝐹𝐴(𝑥) – базовий морфізм 

автомату 𝐴. Синхронізований автомат 𝐴 називається автоматом з простими ідемпотентами (ПІ-

автоматом), якщо кожний його базовий морфізм 𝐹𝐴(𝑥) є або бієкцією, або простим ідемпотентом. 

Іншими словами ПІ-автомат це слабо дефектний автомат, в якому кожний простий сингуляр є 

ідемпотентом. Наступна теорема була доведена автором [12]. 

Теорема 4.4.2. Для будь-якого ПІ-автомата 𝐴 з 𝑛 станами виконується така нерівність 

𝐶(𝐴) ≤ 2(𝑛 − 1)(𝑛 − 2) + 1.  

Із цієї теореми виплаває верхня оцінка 𝐶𝑆𝐼𝐴(𝑛) ≤ 2(𝑛 − 1)(𝑛 − 2) + 1, де 𝐶𝑆𝐼𝐴(𝑛) – 

обмеження функції Черни на автоматах із класу 𝐒𝐈𝐀 з 𝑛 станами. Існують також інші підкласи у 

квазіквадратичному класі, наприклад, до них відносяться клас напівпростих автоматів, які були 
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визначені Альмейдою і Родаро. Результати цього підрозділу можна підсумувати у вигляді 

наступних нерівностей: 

𝐶𝑂𝐶𝐴(𝑛) ≤ (2𝑛 − 3)(𝑛 − 2) + 1, max( 𝐶𝑅𝐸𝐺(𝑛), 𝐶𝑆𝐼𝐴(𝑛)) ≤ 2(𝑛 − 1)(𝑛 − 2) + 1. 

В п’ятому розділі теорія лінійних автоматів, яка була розпочата у третьому розділі, 

доповнюється афінними автоматами. Афінні автомати тісно пов’язані з лінійними, більш того в 

технічних науках їх часто навіть не розрізняють і називають «лінійними системами». З теоретичної 

точки зори узагальнені лінійні та афінні автомати можна вважати еквівалентними, але афінні 

автомати більш зручні для застосування в різних предметних галузях. 

Нехай 𝕂 – поле, тоді афінним автоматом над полем 𝕂 назвемо четвірку об’єктів 𝐿 =

(𝑉, 𝑋, 𝑓, 𝑔), где 𝑉 – лінійний простір станів над полем 𝕂, 𝑋 – множина входів, 𝑓: 𝑉 × 𝑋 ⟶ 𝑉 – лінійна 

(по першому аргументу) функція, а 𝑔: 𝑋 ⟶ 𝑉 – відображення зміщення. Число 𝑑 = dim(𝑉) 

називається розмірністю автомата 𝐿, а сам автомат 𝐿 називається в цьому випадку 𝑑-мірним. 

Функція переходів афінного автомата визначається за допомогою функцій 𝑓 і 𝑔 наступним чином 

𝐹(𝑣, 𝑥) = 𝑓(𝑣, 𝑥) + 𝑔(𝑥) для всіх 𝑣 ∈ 𝑉 і 𝑥 ∈ 𝑋. 

Функції 𝑓 і 𝑔 можуть нелінійно залежати від входів, що відрізняє «узагальнені» афінні 

автомати від класичних. Зауважимо також, що лінійні автомати є частковим випадком афінних, коли 

𝑔(𝑥) ≡ 0 для всіх 𝑥 ∈ 𝑋. З іншого боку афінний автомат може бути вкладений в лінійний автомат. 

Мультиплікативний підавтомат 𝐿𝑈 = (𝑈, 𝑋, 𝐹𝑈) лінійного автомату 𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝐹) називається 

афінним, якщо його простір станів 𝑈 є афінним підпростором 𝑉. Має місце наступна теорема [17]. 

Теорема 5.1.1. Кожний афінний 𝑑-мірний автомат ізоморфно вкладається як афінний 

підавтомат в (𝑑 + 1)-мірний лінійний автомат. 

Продовжимо функцію переходів афінного автомату на вхідні слова 𝑤 = 𝑥1 ⋯ 𝑥𝑛, 𝑥𝑖 ∈ 𝑋,  

1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Покладемо 𝐹(𝑣, 𝑒) = 𝑣, де 𝑒 - пусте слово, далі позначимо як 𝜎𝑖(𝑤) = 𝑥𝑖+1 ⋯ 𝑥𝑛 суфікс 

слова 𝑤, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, де 𝜎𝑛(𝑤) = 𝑒. Тоді за індукцією стосовно довжини вхідного слова отримуємо 

розширену функцію переходів афінного автомата: 

𝐹(𝑣, 𝑤) = 𝑓(𝑣, 𝑤) + 𝑔(𝑤)  ,                                                (36) 

де вектор зміщення 𝑔(𝑤) визначається за формулою: 

𝑔(𝑤) = ∑ 𝑓(𝑔(𝑥𝑖), 𝜎𝑖(𝑤)) =

𝑛

𝑖=1

𝑓(𝑔(𝑥1), 𝜎1(𝑤)) + ⋯ + 𝑔(𝑥𝑛) .                  (37) 

При фіксованому базисі в просторі 𝑉 в силу лінійності функції 𝑓 її можна розглядати як 

відображення в алгебру квадратних 𝑑 × 𝑑 матриць 𝑓𝐿: 𝑋 ⟶ Mat𝕂(𝑑) з елементами з поля 𝕂. Тоді 

відображення 𝑓𝐿 продовжується до гомоморфізму моноїдів 𝑓𝐿: 𝑋∗ → Mat𝕂(𝑑)), якщо кожному 

вхідному слову 𝑤 = 𝑥1 ⋯ 𝑥𝑛 поставити у відповідність добуток базових матриць  

𝑓𝐿(𝑤) = 𝑓𝐿(𝑥𝑛) ∙ ⋯ ∙ 𝑓𝐿(𝑥1). В цьому випадку формули (36) і (37) будуть мати наступний вигляд: 
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𝐹(𝑣, 𝑤) = 𝑓𝐿(𝑤) ∙ 𝑣 + 𝑔(𝑤)  , 𝑔(𝑤) = ∑ 𝑓𝐿(𝜎𝑖(𝑤))

𝑛

𝑖=1

∙ 𝑔(𝑥𝑖)  ,                   (38) 

де точкою позначена операція множення матриці на вектор (стовпець). 

У підрозділі 5.1 досліджується проблема мономіальної досяжності станів в афінних 

автоматах. Нагадаємо, що стан 𝑡 називається (мономіально) досяжним зі стану 𝑠 в автоматі 𝐿, якщо 

існує слово 𝑤 ∈ 𝑋∗ таке, що 𝐹(𝑠, 𝑤) = 𝑡. Наступна теорема була доведена автором [17]. 

Теорема 5.1.2. Проблема мономіальної досяжності станів є алгоритмічно нерозв’язною для 

𝑑-вимірних афінних автоматів над полем раціональних чисел для 𝑑 ≥ 2. 

Алгоритмічний статус проблеми мономіальної досяжності станів в одновимірних афінних 

автоматах поки що залишається відкритим, але непрямі дані свідчать, що вона є дуже складною.  

У підрозділі 5.2 досліджується проблема мортальності для лінійних автоматів, в якій для 

заданого УЛ-автомату треба визначити його керованість. Оскільки алгоритмічний статус цієї 

проблеми відкритий тільки для 𝑑 = 2, то вона розглядається для двовимірних УЛ-автоматів. Ця 

проблема виявилася тісно пов’язаною з проблемою досяжності прямих ліній у групових УЛ-

автоматах. Оскільки прямі лінії є елементами проєктивного простору, то цю проблему природно 

розглядати для проєктивних автоматів, які є фактор-автоматами групових УЛ-автоматів. Автором 

доведена наступна теорема [16].  

Теорема 5.2.1. Проблема мортальності для двовимірних УЛ-автоматів алгоритмічно 

еквівалентна проблемі досяжності станів в одновимірних проєктивних автоматах. 

В цьому ж підрозділі розглядається проблема оцінки довжини нульового слова для УЛ-

автоматів над скінченним полем. Нехай 𝐺𝐹(𝑞) – скінченне поле і 𝐿 = (𝐺𝐹(𝑞)𝑑, 𝑋, 𝐹) – керований 

УЛ-автомат над цим полем, тоді позначимо 𝐶(𝐿) довжину найкоротшого нульового слова в автоматі 

𝐿. Далі введемо аналог функції Черни для лінійних автоматів за формулою:  

𝐶𝐿(𝑞, 𝑑) = max
𝐿

{𝐶(𝐿): 𝐿 = (𝐺𝐹(𝑞)𝑑, 𝑋, 𝐹)} .                                  (39) 

Автором була доведена наступна теорема для двовимірних лінійних автоматів [15]. 

Теорема 5.2.2. Має місце рівність 𝐶𝐿(𝑞, 2) = 𝑞 + 2. 

Розглядались також тривимірні лінійні автомати над двійковим полем 𝐺𝐹(2) = {0,1}. Для 

них отримані наступні нерівності 11 ≤  𝐶(2, 3)  ≤ 12. Можна припустити (як гіпотезу), що функція 

𝐶(2, 𝑛) зростає як експонента.  

У підрозділі 5.3 розкриваються взаємозв’язки між афінними автоматами і геометричними 

фракталами. Тут показано, що всі класичні фрактали є граничними об’єктами (аттракторами) 

афінних автоматів. Нехай ℝ – поле дійсних чисел і 𝐿 = (ℝ𝑑 , 𝑋, 𝑓, 𝑔) – афінний автомат над цим 

полем розмірності 𝑑. Зафіксуємо базис в просторі 𝑉 = ℝ𝑑 і нагадаємо, що тоді розширена функція 

переходів автомату 𝐿 визначається за формулою (38).  
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Матрицю 𝑓𝐿(𝑥) афінного автомата 𝐿 назвемо стискуючою, якщо 𝑓𝐿(𝑥) = 𝑟 ∙ 𝑀, де 0 < 𝑟 < 1, 

і 𝑀 - ортогональна матриця. Число 𝑟 називається коефіцієнтом стискання матриці. Афінний автомат 

𝐿 = (𝑉, 𝑋, 𝑓, 𝑔) назвемо стискуючим з коефіцієнтом стискання 𝑟 < 1, якщо всі його базові матриці 

{𝑓𝐿(𝑥) ∶ 𝑥 ∈ 𝑋} є стискуючими з коефіцієнтом стиснення 𝑟. Позначимо як ‖𝑠 − 𝑡‖ евклідову відстань 

між векторами 𝑠, 𝑡 ∈ ℝ𝑑. Оскільки ортогональне перетворення зберігає евклідову відстань, то з 

формули (38) отримуємо наступні рівності ‖𝐹(𝑠, 𝑥) − 𝐹(𝑡, 𝑥)‖ = ‖𝑓𝐿(𝑥) ∙ (𝑠 − 𝑡)‖ = 𝑟 ∙ ‖𝑠 − 𝑡‖ для 

всіх 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑉 і 𝑥 ∈ 𝑋. А це означає, що функція переходів автомату 𝐿 буде стискуючою. 

Підмножина 𝑆 ⊂ ℝ𝑑 називається обмеженою, якщо її можна помістити в шар скінченного 

радіуса. Непуста підмножина 𝑆 ⊂ ℝ𝑑 називається компактною (компактом), якщо вона є замкненою 

і обмеженою. Позначимо 𝑋𝑛 множину вхідних слів довжини 𝑛 ≥ 1, тоді для компакта 𝑆 в автоматі 

𝐿 = (ℝ𝑚, 𝑋, 𝑓, 𝑔) визначимо наступну множину станів: 

𝐹(𝑆, 𝑋𝑛) = {𝐹(𝑠, 𝑤) ∶  𝑠 ∈ 𝑆, 𝑤 ∈ 𝑋𝑛} . 

Оператором Хатчинсона 𝐻(𝑆) для компакта 𝑆 в автоматі 𝐿 називається підмножина станів 

𝐻(𝑆) = 𝐹(𝑆, 𝑋). Компактна підмножина 𝑆 називається інваріантною для автомата 𝐿, якщо  

𝐻(𝑆) = 𝑆. Відмітимо, що інваріантна підмножина буде самоподібною, оскільки вона складається із 

кількох афінних копій до самої себе: 

𝑆 = 𝐻(𝑆) = 𝐹(𝑆, 𝑋) = ⋃ 𝐹(𝑆, 𝑥)  .

𝑥∈𝑋

                                                 (40) 

Оператор Хатчинсона відображає компакти в компакти, тому його можна застосовувати багато 

разів. Нехай 𝑆0 - компактна підмножина початкових станів автомата 𝐿, тоді розглянемо наступну 

послідовність компактів: 

𝑆𝑛 = 𝐻(𝑆𝑛−1) = 𝐻(𝑛)(𝑆0) = 𝐹(𝑆0, 𝑋𝑛),   𝑛 ≥ 1  .                             (41) 

Тут як 𝐻(𝑛) позначена 𝑛-кратна ітерація оператора 𝐻.  

Множина усіх компактів 𝒞(ℝ𝑑) евклідового простору ℝ𝑑, створює повний метричний 

простір відносно до метрики Хаусдорфа. Для стискуючих афінних автоматів границя послідовності 

(41) в просторі 𝒞(ℝ𝑚) не тільки існує, але й не залежить від початкового компакту, тобто буде 

аттрактором. Наступна теорема була в інших термінах доведена Хатчинсоном, а для афінних 

автоматів була отримана автором [20]. 

Теорема 5.3.1. Стискуючий афінний автомат 𝐿 = (ℝ𝑚, 𝑋, 𝑓, 𝑔) має аттрактор 𝒜(𝐿), який є 

єдиним інваріантним компактом цього автомату. 

Відповідно до властивості (40) аттрактор афінного автомату буде самоподібним, оскільки він 

інваріантний відносно оператора Хатчинсона. Тому аттрактор стискуючого афінного автомату 

може бути фракталом, оскільки фрактали також часто бувають самоподібними. Автор довів це 

принаймні для класичних фракталів [20]. Зокрема показано, що множина Кантора є аттрактором 
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одновимірного афінного автомату, а крива Коха і килими Серпинського – двовимірних афінних 

автоматів. 

В шостому розділі теорія лінійних і афінних автоматів застосовується до кількох проблем 

дискретних динамічних систем.  

Означення 6.1.1. Дискретною динамічною системою над полем дійсних чисел ℝ 

називається трійка об’єктів 𝐷 = (𝑉, 𝑋, 𝑓), де 𝑉 ⊆ ℝ𝑑 – простір станів, 𝑋 ⊆ ℝ𝑝 – множина входів, 

𝑓: 𝑉 × 𝑋 → 𝑉 – неперервна функція переходів. 

Подібно автоматам дискретна система працює (рухається) в дискретному часі. Якщо в 

початковий момент часу система знаходилась в стані 𝑠(0) и на вхід поступило слово 𝑤 =

𝑥(1)𝑥(2) ⋯ 𝑥(𝑛), тоді рухом системи називається послідовність станів 𝐹(𝑠(0), 𝑤) =

[𝑠(0), 𝑠(1), ⋯ 𝑠(𝑛)]  , де 𝑠(𝑖) = 𝑓(𝑠(𝑖 − 1), 𝑥(𝑖)) для всіх 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛. Множина станів 

{𝑠(0), 𝑠(1), ⋯ 𝑠(𝑛)} називається траєкторією цього руху. 

Вхідне слово 𝑤, яке називається також управлінням, повинно бути оптимальним в якомусь 

сенсі. Наприклад, нехай заданий початковий стан 𝑠(0), часовий інтервал [1, 𝑇] і неперервна 

функція критерія 𝑔: 𝑉 × 𝑋 → ℝ, тоді треба знайти управління 𝑤 =  𝑥(1)𝑥(2) …  𝑥(𝑇), яке буде 

екстремумом (максимумом або мінімумом) такого функціоналу якості: 

𝐺(𝑠(0), 𝑤) = ∑ 𝑔(

𝑇

𝑛=1

𝑠(𝑛 − 1), 𝑥(𝑛))   ,                                           (42) 

де [𝑠(0), 𝑠(1), ⋯ , 𝑠(𝑇)] – рух системи під дією управління 𝑤. Така постановка задачі оптимального 

управління називається задачею з закріпленим лівим кінцем і вільним правим кінцем. Якщо в кінці 

процесу система повинна прийти в заданий стан, то отримуємо задачу з закріпленими кінцями. 

Відмітимо також, що можуть накладатися обмеження на рух системи або його траєкторію. 

У підрозділі 6.1 як приклад застосування теорії дискретних систем розглядається відома в 

математичній економіці транспортна задача. Нехай об’єми поставок виробниками деякого продукту 

описуються вектором 𝑎 = (𝑎1, 𝑎2, ⋯ 𝑎𝑚), а об’єми закупок споживачами - вектором 𝑏 =

(𝑏1, 𝑏2, ⋯ 𝑏𝑛). Задана також 𝑚 × 𝑛 матриця вартостей перевезень від 𝑖-го виробника до 𝑗-го 

споживача 𝐶 = [𝑐𝑖𝑗]. Треба знайти план перевезень у вигляді невід’ємної 𝑚 × 𝑛 матриці 𝑈 = [𝑢𝑖𝑗], 

який задовольняє пропозицію і попит: 

𝑈 ∙ 𝑒𝑛 = 𝑎  ,    𝑈𝑇 ∙ 𝑒𝑚 = 𝑏  ,                                                  (43) 

де 𝑒𝑚 і 𝑒𝑛 - одиничні вектори (стовпці) довжини 𝑚 і 𝑛 відповідно, а 𝑈𝑇 – транспонована матриця. 

Оптимальний план повинен мінімізувати транспортні витрати, які дорівнюють такій  величині: 

𝑔(𝑈) = ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 ∙ 𝑢𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

   .                                                           (44)

𝑚

𝑖=1
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Сформулюємо тепер транспортну задачу як задачу оптимального управління. Введемо 

вектори 𝑑 = (𝑎1, ⋯ , 𝑎𝑚, 𝑏1, ⋯ 𝑏𝑛), 𝑒 = (1, ⋯ 1,1 ⋯ 1) довжини 𝑚 + 𝑛 і позначимо 𝑈 ⨁ 𝑈𝑇 пряму 

суму матриць 𝑈 і 𝑈𝑇, тоді умови (43) можна записати у вигляді одного рівняння: 

(𝑈 ⨁ 𝑈𝑇) ∙ 𝑒 = 𝑑 .                                                         (45) 

Розглянемо дискретну систему 𝐷𝑇 = (𝑉, 𝑋, 𝑓), де 𝑉 = ℝ𝑚+𝑛, 𝑋 = ℝ𝑚𝑛 і 𝑓(𝑣, 𝑈) = (𝑈 ⨁ 𝑈𝑇) ∙ 𝑣. Із 

рівняння (45) слідує, що треба знайти план 𝑈 ≥ 0, який переводить систему із початкового стану 𝑒 

в стан 𝑑 і який буде оптимальним відносно до функціоналу (44). Таким чином, отримуємо одно-

періодичну задачу оптимального управління з закріпленими кінцями. 

Не тільки постановку, але і розв’язування транспортної задачі можна інтерпретувати в 

термінах вибору управління. Назвемо невід’ємний план 𝑈 допустимим, якщо він задовольняє умові 

(45). Для покращення допустимого плану за допомогою методу потенціалів вибирається 𝑚 × 𝑛 

матриця 𝑌, яка складається з елементів {−1,0,1}, її ненульові елементи створюють цикл в повному 

двочастковому графі, і яка задовольняє наступним умовам: 

(𝑌⨁𝑌𝑇) ∙ 𝑒 = 0 ,   ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗 ∙ 𝑦𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 < 0  .

𝑚

𝑖=1

                                             (46) 

В цьому випадку план 𝑈 можна покращити, якщо замість нього взяти план 𝑈 + 𝜃 ∙ 𝑌, який буде 

допустимим при достатньо малому числі 𝜃 > 0. План 𝑈 + 𝜃 ∙ 𝑌 буде мати меншу вартість відносно 

до функціоналу (44). Продовжуючи цей процес ми зрештою прийдемо до оптимального розв’язку. 

З властивості (46) стає зрозумілим чому покращення плану в транспортній задачі проходить по 

циклу з поперемінним додаванням і відніманням  однієї величини. 

У підрозділі 6.2 розглядається однопродуктова задача керування запасами, коли у 

підприємства на складі зберігається деякий продукт. Припустимо, що потреби підприємства в цьому 

продукті в період часу 𝑛 дорівнюють величині 𝑦(𝑛), 1 ≤ 𝑛 ≤ 𝑇, а запас продукту на складі в 

початковий період часу складає 𝑠(0). План закупок 𝑤 = 𝑢(1)𝑢(2) ⋯ 𝑢(𝑇) назвемо допустимим, 

якщо в кожний період часу потреби підприємства будуть задоволені: 

𝑠(𝑛 − 1) + 𝑢(𝑛) ≥ 𝑦(𝑛)  ,               1 ≤ 𝑛 ≤ 𝑇 ,                  (47) 

де 𝑠(𝑛 − 1) - запаси продукту на складі на початку 𝑛-го періоду 𝑛, 1 ≤ 𝑛 ≤ 𝑇. Критерієм 

оптимальності планування буде такий функціонал: 

𝐺(𝑠(0), 𝑤) = ∑[𝜑(𝑠(𝑛 − 1)) + 𝜓(𝑢(𝑛))]  ,                                         (48)

𝑇

𝑛=1

 

де 𝜑 і 𝜓 - задані монотонно зростаючі функції, пов’язані з витратами на зберігання і закупку 

продукту відповідно.  

Розглянемо дискретну динамічну систему 𝐷𝑅 = (𝑉, 𝑋, 𝑓), де 𝑉 = 𝑋 = ℝ і 𝑓(𝑠, 𝑥) = 𝑠 + 𝑥. 

Будемо вважати, що на вхід системи в кожний період часу 𝑛 поступає число 𝑥(𝑛) = 𝑢(𝑛) − 𝑦(𝑛), а 



34 

її стан змінюється за формулою  𝑠(𝑛) = 𝑠(𝑛 − 1) + 𝑥(𝑛) = 𝑠(𝑛 − 1) + 𝑢(𝑛) − 𝑦(𝑛). Тоді умова (47) 

буде рівносильна невід’ємності запасів 𝑠(𝑛) ≥ 0 для всіх 𝑛, 1 ≤ 𝑛 ≤ 𝑇. Таким чином, отримали 

багатоперіодну задачу оптимального управління з закріпленим лівим кінцем, в якій є обмеження на 

траекторію руху системи.  

Якщо функція закупок 𝜓 - лінійна, то задача має простий розв’язок, який можна 

сформулювати у вигляді гасла: «Купуй тільки тоді, коли це необхідно і стільки, скільки необхідно». 

Тобто оптимальний план закупок описується наступною формулою для всіх 𝑛, 1 ≤ 𝑛 ≤ 𝑇:  

𝑢(𝑛) = max (𝑦(𝑛) − 𝑠(𝑛 − 1), 0)  .                                            (49) 

Теорема 6.1.1. Якщо функція закупок 𝜓 є лінійною, то план (49) буде оптимальним відносно 

функціоналу (48).  

Зауважимо, що оптимальна стратегія закупок (49) швидко приводить до спустошення складу 

і потім потрібно працювати з пустим складом, що в наших умовах виглядає нереально. Але модель 

можна і далі покращувати і наближати до «життя». 

 

ВИСНОВКИ 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню актуальних проблем сучасної алгебраїчної 

теорії автоматів. Основна увага приділяється проблемі Черни і розробці теорії узагальнених 

лінійних та афінних автоматів. Основні результати дисертаційної роботи полягають у наступному. 

1. Отримана точна верхня оцінка довжини найкоротшого ядерного і нульового слова в 

скінченному автоматі. 

2. Отриманий критерій примітивності автоматів у термінах повноти орбіталей та орбітальних 

орграфів. Описані також основні властивості автоматних орбітальних орграфів. 

3. Отримані критерії синхронізації і спрямованості скінченних автоматів. Доведено, що 

множина зворотних слів скінченного автомата буде регулярним ідеалом. Це поклало початок 

систематичному вивченню взаємозв’язків між зворотними автоматами і регулярними ідеалами.  

4. Доведено, що проблема поліноміальної досяжності станів в узагальнених лінійних 

автоматах є алгоритмічно розв’язною, а проблема мономіальной досяжності станів для афінних 

двовимірних автоматів є алгоритмічно нерозв’язною. 

5. Доведено, що скінченний автомат може бути вкладений в узагальнений лінійний автомат, 

і на цій основі введено поняття стандартного лінійного розширення скінченного автомата, а також 

поняття розмірності скінченного автомата над заданим полем. 

6. Встановлений взаємозв’язок між розмірністю лінійної алгебри скінченного автомата і 

розмірністю його основної алгебри. На цій основі доведено, що існують автомати з повною 

основною алгеброю, які мають максимальну розмірність. 
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7. Доведено, що незвідний скінченний автомат буде примітивним і навпаки примітивний 

слабо дефектний автомат буде незвідним. 

8. Отримані точні лінійні оцінки функції Черни для комутативних, нільпотентних і 

трикутних автоматів. 

9. Отримані квадратичні оцінки функції Черни для регулярних автоматів і автоматів з 

простими ідемпотентами. 

10. Отримана точна оцінка довжини нульового слова для двовимірних автоматів над 

скінченним полем. 

11. Доведено, що стискуючий афінний автомат має фрактальний аттрактор. На цій основі 

показано, що класичні фрактали Кантора, Коха і Серпинського є аттракторами афінних автоматів. 

12. Показано, що широкий клас оптимізаційних задач математичної економіки можуть бути 

сформульовані і розв’язані як задачі оптимального управління для лінійних дискретних динамічних 

систем. 
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АНОТАЦІЯ 

Рисцов І.К. Застосування методів алгебраїчної теорії автоматів до проблем аналізу 

дискретних динамічних систем. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за 

спеціальністю 01.05.01 – теоретичні основи інформатики і кібернетики. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню проблем сучасної алгебраїчної теорії 

автоматів. Основна увага приділяється проблемі Черни, у якій стверджується, що у 

синхронізованому автоматі з 𝑛 станами є зворотне слово, яке переводить всі його стани в єдиний 

стан і довжина якого буде не більша ніж (𝑛 − 1)2. Для розв’язування проблеми Черни автором була 
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розроблена теорія узагальнених лінійних та афінних автоматів і на цій основі були отримані точна 

лінійна оцінка функції Черни для комутативних і трикутних автоматів, точна субквадратична оцінка 

для автоматів з нулем, а також квадратичні оцінки для регулярних автоматів і автоматів з простими 

ідемпотентами. Крім того, отримано критерій примітивності автоматів і доведено, що примітивний 

слабо дефектний автомат буде незвідним.  

Досліджувались також застосування теорії лінійних та афінних автоматів для аналізу 

дискретних динамічних систем. Доведено, що класичні фрактали Кантора, Коха і Серпинського є 

аттракторами стискаючих афінних автоматів. Показано, що широкий клас оптимізаційних задач 

математичної економіки можуть бути сформульовані і розв’язані як задачі оптимального 

управління для лінійних дискретних динамічних систем. 

Ключові слова: скінченні автомати, скінченні моноїди, проблема Черни, лінійні автомати, 

афінні автомати, дискретні динамічні системи.  

 

АННОТАЦИЯ 

Рысцов И.К. Применение методов алгебраической теории автоматов к проблемам 

анализа дискретных динамических систем. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 01.05.01 – теоретические основы информатики и кибернетики. Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 2020. 

Диссертационная работа посвящена исследованию проблем современной алгебраической 

теории автоматов. Основное внимание уделяется проблеме Черны, которая является одной из самых 

известных открытых проблем в теории конечных автоматов. Гипотеза Черны утверждает, что в 

синхронизируемом автомате с 𝑛 состояниями существует возвратное слово, которое переводит все 

состояния автомата в одно состояние и длина которого не больше чем (𝑛 − 1)2. В проблеме Черны 

характеристическим свойством моноида переходов автомата является наличие в нем константного 

преобразования (морфизма) и поэтому моноид нельзя декомпозировать по Крону-Роудсу без потери 

этого свойства. Таким образом, здесь возникает необходимость создания новой теории. 

Для достижения этой цели автором была разработана теория обобщенных линейных и 

аффинных автоматов над произвольным полем и на ее основе были получены новые результаты по 

проблеме Черны, к которым можно отнести точные линейные оценки длины кратчайшего 

возвратного слова для коммутативных и триангулируемых автоматов, точную субквадратичную 

оценку для автоматов с нулем, а также квадратичные оценки для регулярных автоматов и автоматов 

с простыми идемпотентами.  

Показано, что любой конечный автомат можно вложить в обобщенный линейный автомат и 

на этой основе было введено понятие стандартного линейного расширения конечного автомата и 
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его размерности над заданным полем. Показано, что существуют конечные автоматы максимально 

возможной размерности. Введено также понятие неприводимости конечного автомата над 

заданным полем и показано, что примитивный слабо дефектный автомат будет неприводимым. 

Стандартное линейное расширение позволяет также ввести понятие алгебры конечного автомата. 

Показано, что существуют автоматы, алгебра которых имеет максимально возможную размерность. 

Кроме того, доказано, что проблема полиномиальной достижимости состояний в 

обобщенных линейных и аффинных автоматах является алгоритмически разрешимой, а проблема 

мономиальной достижимости состояний является алгоритмически неразрешимой уже для 

двумерных аффинных автоматов. Получена также точная оценка длины нулевого слова для 

двумерных линейных автоматов над произвольным конечным полем. 

Исследовались также приложения теории линейных и аффинных автоматов для анализа 

дискретных динамических систем. Доказано, что сжимающий аффинный автомат имеет 

фрактальный аттрактор. Это позволило показать, что классические фракталы Кантора, Коха і 

Серпинського являются аттракторами аффинных автоматов. Для широкого класса 

оптимизационных задач математической экономики показано, что они могут быть сформулированы 

и решены, как задачи оптимального управления для линейных дискретных динамических систем. 

Ключевые слова: конечные автоматы, конечные моноиды, проблема Черны, линейные 

автоматы, аффинные автоматы, дискретные динамические системы.  

 

SUMMARY 

Rystsov I.C. Application of algebraic automata theory to analysis of discrete dynamical 

systems. - Manuscript. 

Thesis submitted for a doctor’s of science degree in physical-mathematical sciences by speciality 

01.05.01 – “Theoretical foundations of computer science and cybernetics”. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, MES of Ukraine, Kyiv, 2020. 

The thesis is devoted to the research in modern algebraic theory of automata. The focus of attention 

is done on Cerny conjecture, which asserts that in a synchronizing automaton with 𝑛 states there is a reset 

word that translates all its states into a single state and whose length is at most (𝑛 − 1)2. To achieve 

progress in this problem, author developed the theory of generalized linear and affine automata. The tight 

linear bound of Cerny function obtained for commutative and triangular automata, the tight sub-quadratic 

bound obtained for automata with zero, as well as the quadratic upper bound for regular automata and 

automata with simple idempotents. The criterion of primitiveness obtained for a finite automaton and 

proved that a primitive weakly defective finite automaton is irreducible. 

The application of linear and affine automata also considered for analysis of discrete dynamic 

systems. Shown that classical fractals of Cantor, Koch and Sierpinski are attractors of contraction affine 
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automata. Also shown that a wide class of optimization problems in mathematical economics are possible 

to formulate and to solve as optimal control problems for linear discrete dynamical systems. 

Keywords: finite automata, finite monoids, Cerny conjecture, linear automata, affine automata, 

discrete dynamical systems. 

 


