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АНОТАЦIЯ

Скочко В.М. Рiст iнiцiальних оборотних автоматiв. – Квалiфiкацiйна нау-
кова праця на правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-
математичних наук (доктора фiлософiї) за спецiальнiстю 01.01.08 —
математична логiка, теорiя алгоритмiв i дискретна математика. — Ки-
ївський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Мiнiстерство
освiти i науки України, Київ, 2021.

Дисертацiйна робота присвячена дослiдженню iнiцiальних оборотних ав-
томатiв Мiлi, функцiй росту таких автоматiв та методiв мiнiмiзацiї їх iтера-
цiй. Для неiнiцiальних автоматiв рiст автомата еквiвалентний росту авто-
матної групи, яку вiн породжує. Для iнiцiальних автоматiв це не так, однак
дослiдження росту та iтерацiй тiсно пов’язанi з алгоритмiчними пробле-
мами, якi виникають в деяких автоматних групах, наприклад, проблеми
порядку.

У цiй роботi отримано точнi значення функцiї росту для iнiцiальних обо-
ротних автоматiв з двома станами над бiнарним алфавiтом. Дослiджено
властивостi послiдовностi графiв, якi виникають з послiдовностi iтерацiй
таких автоматiв. Точнi значення функцiї росту були знайденi для узагаль-
нених додавальних машин. Для обмежених автоматiв запропоновано ал-
горитм, який для фiксованого автомата дозволяє побудувати мiнiмiзацiю
n-тої iтерацiї та обчислити кiлькiсть станiв у нiй за час O((log n)2). Для
усiх вище зазначених автоматiв визначено коли генератриса функцiї росту
є рацiональною.

У першому роздiлi зроблено детальний огляд лiтератури та дослiджень,
що проводилися рiзними авторами у царинi абстрактної теорiї автоматiв
та теорiї автоматних груп.

У другому роздiлi введено необхiднi поняття з теорiї автоматiв та пока-
зано їх зв’язок з автоморфiзмами кореневих регулярних дерев. Також ми
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формулюємо короткий перелiк понять та результатiв з теорiї графiв, якi
використовуються у дослiдженнi.

У третьому роздiлi обчислено точнi значення функцiї росту для усiх iнi-
цiальних оборотних автоматiв з двома станами над бiнарним алфавiтом,
зокрема i додавальної машини. Ми довели, що для цiєї множини автоматiв
функцiя росту є рацiональною лише у випадках, коли такий автомат має
скiнченний порядок або є автоматом блимаючих лампочок. Доведення з
цього роздiлу є конструктивними, а тому дозволяють побудувати довiль-
ну iтерацiю для таких автоматiв. З цих доведень, серед iншого, випливає
оцiнка складностi для алгоритмiв побудови вiдповiдних iтерацiй. Також за
послiдовнiстю iтерацiй таких автоматiв можна побудувати послiдовнiсть
неорiєнтовних графiв. Для таких графiв ми обчислили значення хромати-
чного числа, скруту та довели, що мультимножина iмбалансiв для таких
графiв завжди є графiчною.

У четвертому роздiлi розглянуто узагальненi додавальнi машини. Цi ав-
томати узагальнюють автомат, що реалiзовує додавання одиницi до слова
записаного в бiнарному алфавiтi. Зокрема, автомати що реалiзують до-
давання одиницi до слiв записаних над алфавiтом з розмiрнiстю бiльшою
за 2. Для таких автоматiв обчислено точну формулу функцiю росту. Бiльш
того, було показано, що ця функцiя є рацiональною лише у тривiальному
випадку.

У п’ятому роздiлi було дослiджено функцiї росту обмежених автома-
тiв. Було описано алгоритм, що дозволяє будувати мiнiмiзацiю iтерацiй
для фiксованого обмеженого автомата та обчислення функцiї росту такого
автомата. Для цих обчислень ми використовуємо спецiальнi графи, що бу-
дуються за автоматом та функцiями переходiв. Запропонований алгоритм
побудови n-ої iтерацiї та обчислення вiдповiдного значення функцiї росту
в точцi n має часову складнiсть O((log n)2). Цей пiдхiд може бути узагаль-
нений для ширших класiв автоматiв, зокрема полiномiальних. Це дозволяє
розв’язувати ряд алгоритмiчних проблем у деяких автоматних групах.

Ключовi слова: iнiцiальний автомат, оборотний автомат, функцiя ро-
сту, обмежений автомат, iтерацiя автомата.
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ABSTRACT

Skochko V. M. The growth of initial invertible automata. – Manuscript.

The thesis for obtaining the Candidate of Physical and Mathematical Sci-
ences degree on the speciality 01.01.08 – mathematical logic, algorithm theory
and discrete mathematics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv,
Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021.

The work is devoted to investigation of initial invertible Mealy automata.
In particular we study iterations of such automata, their growth functions and
methods of minimization. For a non initial automaton its growth is equivalent
to the growth of automata group which is generated by it. While for initi-
al automata it is not true, however the study of growth and iterations are
connected with algorithmic problems that appear in some automata groups.
Order problem is one of such examples.

We got exact formula for these functions for initial invertible automata with
two states over binary alphabet. The properties of graph sequences that are
related to iterations sequence obtained from such automata was investigated.
Also we provide exact formula for generalized adding machines. We propose
an algorithm for bounded automata. This algorithm allows us to build minimi-
zation for n-th iteration and to calculate number of states with effective time
O((log n)2). For all automata listed above we answered to the question whether
growth function is rational or not.

In the first chapter we made brief overview of articles and investigations that
were performed by different authors in field of abstract automata theory and
automata group theory.

In the second chapter we introduced definitions from automata theory and
showed their relations with automorphisms of rooted regular trees. Also we
formulated list of definition and notions from graph theory that are used in
this work.
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In the third chapter we consider a class of all initial invertible automata
with two states over binary alphabet. For every automaton from this class we
calculate the exact values for growth function. Also we show that automaton
from this class has rational growth function if and only if it has finite order or it
is a lamplighter automata. Proofs from this chapter allows to construct minimi-
zation of any iteration for every such an automaton. Such an approach gives an
estimate for the time complexity of algorithm which builds those minimizations.

For every automaton we can construct a sequence of simple graphs. This
sequence is based on the sequence of minimized iterations. We prove that every
such a graph has graphical imbalance multiset. Also we calculate the exact
values for chromatic number and girth for every graph from the considered
sequences. The result for girth can be formulate as follows. Any such a graph
is either acyclic or has girth which is equal to 3. Also we get that chromatic
number is always not greater than 3.

In the fourth chapter we consider the generalized adding machines. These
automata is a generalization of the classic adding machine which implements
addition of one for binary representation of numbers. We get exact values for
the growth functions of generalized adding machines. We show that growth
function of such automata is rational only for trivial cases.

In the fifth chapter we consider bounded initial invertible automata. We
show that for every such an automaton there exists an algorithm which allows
to construct minimization of n-th iteration and to calculate value of growth
function at point n with time O((log n)2). This algorithm is based on the special
graph which is built from the automaton. We prove that the growth function of
bounded initial automaton is rational if and only if this automaton has a finite
order. The proposed approaches can be extended for other automata classes.
Also they can be applied for some algorithmic problems in some automata
groups.

Keywords: Initial automata, invertible automata, bounded automata,
growth function, automaton iteration.
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ВСТУП

Актуальнiсть теми. Активний розвиток теорiї автоматiв у минулому сто-
лiттi був тiсно пов’язаний iз досягненнями в областi обчислювальної технi-
ки. Електричнi реле, що використовувалися для певних обчислень, було
зручно моделювати за допомогою автоматiв, якi дiють над певним фiксо-
ваним алфавiтом. Побудова мережi таких реле вiдповiдає операцiї компози-
цiї вiдповiдних автоматiв. Спочатку дослiдження в данiй галузi переважно
стосувалися прикладного аспекту, бо це дозволяло спрощувати реалiзацiї
схем при побудовi обчислювальних машин та створювати ефективнi вузько-
спецiалiзованi комп’ютери, що були розробленi для розв’язання конкретних
задач.

На початку шiстдесятих рокiв 20 столiття В. М. Глушков почав дослi-
джувати абстрактнi автомати як алгебраїчнi об’єкти. У цих роботах було
започатковано дослiдження груп та напiвгруп, що породжуються множи-
ною автоматiв вiдносно операцiї їх композицiї. Справжнiй iнтерес до груп,
що заданi автоматами, почався пiсля того, як у 1983 роцi Р. I. Григорчук
навiв перший приклад групи, що має промiжний рiст мiж експоненцiйним
та полiномiальним. Група Григорчука задається автоматом Мiлi з п’ятьма
станами над бiнарним алфавiтом. Функцiя росту групи має таку ж асим-
птотичну поведiнку, що i функцiя росту твiрного автомата, який обчислює
кiлькiсть станiв у степенях автомата пiсля мiнiмiзацiї. Разом з подальши-
ми результатами це стимулювало розвиток теорiї автоматних груп та до-
слiдження функцiй росту автоматiв.

Пiзнiше Л. Бартольдi, I. I. Резнiков та В. I. Сущанський знайшли наймен-
ший приклад автомата з промiжною функцiєю росту мiж полiномiальним
та експоненцiйним. У цей же час були побудованi приклади автоматiв Мiлi
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з рiзноманiтними типами росту: nα з iррацiональним α, e
√
n, nlog(n)/ log(m)

для натуральних значень m. Точна асимптотика росту групи Григорчука
i вiдповiдного автомата була знайдена зовсiм нещодавно у роботi А. Г. Ер-
шлер та Т. Дженга.

Слiд зауважити, що у згаданих роботах розглядається функцiя росту
неiнiцiальних автоматiв, оскiльки саме для таких автоматiв функцiя ро-
сту групи еквiвалентна функцiї росту автомата. Дослiдженню функцiй ро-
сту для iнiцiальних автоматiв не було придiлено достатньо уваги. Фун-
кцiя росту iнiцiального автомата обчислює мiнiмальну кiлькiсть станiв в
iнiцiальному автоматi, який реалiзує n-кратну iтерацiю функцiї, що зада-
на початковим автоматом. Хоча рiст iнiцiальних автоматiв не пов’язаний
напряму з ростом автоматної групи, однак вiн вiдiграє важливу роль у
алгоритмiчних проблемах навколо автоматних груп та груп автоморфi-
змiв кореневих дерев. Зокрема, проблема знаходження порядку елементiв
в автоматних групах напряму пов’язана iз функцiями росту вiдповiдних
iнiцiальних автоматiв. Також рiст iнiцiального автомата зберiгається при
спряженнi в групi скiнченних автоматiв. Це було використано Р. I. Григор-
чуком, В. В. Некрашевичем та В. I. Сущанським для побудови першого
прикладу скiнченно автоматних автоморфiзмiв кореневих дерев, якi спря-
женi в групi всiх автоморфiзмiв дерева, але не спряженi в групi скiнченних
автоматiв.

Дана дисертацiя присвячена дослiдженню структури iтерацiй iнiцiаль-
них оборотних автоматiв та їх функцiй росту. Особлива увага придiлена
функцiям росту обмежених iнiцiальних оборотних автоматiв. Цей клас ав-
томатiв не тiльки є узагальненням автомата, що породжує групу Григор-
чука, але i природно виникає у зв’язку з фрактальною геометрiєю та ком-
плексною динамiкою.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiй-
на робота виконана в рамках дослiджень кафедри алгебри i комп’ютерної
математики механiко-математичного факультету Київського нацiонально-
го унiверситету iменi Тараса Шевченка, тема № 16БФ038-01 «Якiсний ана-
лiз та керування еволюцiйними системами складної структури» (номер дер-



12

жавної реєстрацiї 0116U004752).

Мета та задачi дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є дослi-
дження та обчислення функцiї росту для iнiцiальних оборотних автоматiв
певних класiв, а саме автоматiв з двома станами над бiнарним алфавiтом,
узагальнених додавальних машин та обмежених автоматiв. Також важли-
вим аспектом є дослiдження властивостей графiв, що виникають при по-
будовi iтерацiй зазначених вище автоматiв.

Основнi завдання дослiдження:

• обчислити функцiї росту для усiх iнiцiальних оборотних автоматiв з
двома станами над бiнарним алфавiтом;

• обчислити функцiю росту для узагальненої додавальної машини;

• дослiдити обмеження та асимптотику функцiї росту для iнiцiальних
оборотних обмежених автоматiв;

• дослiдити питання рацiональностi знайдених функцiй росту;

• оцiнити складнiсть алгоритму побудови мiнiмальних автоматiв для iте-
рацiй розглянутих автоматiв.

Об’єкт дослiдження – iнiцiальнi оборотнi автомати.

Предметом дослiдження є iтерацiї iнiцiальних оборотних автоматiв
з певних класiв та їх функцiї росту.

Методи дослiдження. У дисертацiї використано методи теорiї чисел,
комбiнаторики, теорiї графiв та теорiї автоматiв.

Наукова новизна отриманих результатiв. У дисертацiйнiй роботi
отримано наступнi основнi результати:

1) знайдено функцiї росту для iнiцiальних оборотних автоматiв з двома
станами над бiнарним алфавiтом;

2) знайдено хроматичнi числа та обхвати для графiв, що виникають з
iтерацiй iнiцiальних оборотних автоматiв з двома станами над бiнарним
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алфавiтом. Доведено, що кожен такий граф має графiчну мультимножину
iмбалансiв.

3) знайдено функцiї росту для узагальнених додавальних машин;

4) знайдено ефективний метод для мiнiмiзацiї iтерацiй обмежених iнiцi-
альних оборотних автоматiв та обчислення їх функцiй росту. Доведено, що
обмежений iнiцiальний оборотний автомат має рацiональну функцiю росту
тодi i лише тодi, коли вiн має скiнченний порядок.

Теоретичне та практичне значення отриманих результатiв.
Одержанi результати носять теоретичний та практичний характер. Вони
можуть бути використанi при подальшому дослiдженнi функцiй росту для
ширших класiв iнiцiальних оборотних автоматiв. Цi результати дозволяють
розв’язувати алгоритмiчнi проблеми, що виникають у деяких автоматних
групах. Також пiдходи, що використанi в дисертацiї, можуть бути викори-
станi при побудовi автоматних реалiзацiй iтерацiй деяких функцiй.

Особистий внесок здобувача. Визначення основного плану дослi-
дження та постановка задачi належить науковому керiвнику Є. В. Бон-
даренку. Усi результати дисертацiї отриманi автором самостiйно та опу-
блiкованi в п’яти роботах, з них двi у спiвавторствi. У спiльнiй роботi [1]
Є.В.Бондаренку належить постановка задачi та загальне керiвництво робо-
тою. У спiльнiй роботi [2] В. М. Скочку належать доведення деяких твер-
джень (Proposition 2, Proposition 4 та Proposition 7), а також перевiрка
iмбаланс гiпотези для графiв зi степенем не бiльше 9 (Remark 1).

Апробацiя результатiв. Результати дисертацiйного дослiдження були
представленi на наукових конференцiях та наукових семiнарах, а саме:

1. Сiмнадцята мiжнародна наукова конференцiя iменi академiка Михайла
Кравчука. 19-20 травня, 2016 року, Київ.

2. XI Лiтня школа «Алгебра, Топологiя, Аналiз», 1-14 серпня 2016 року,
Одеса.

3. International mathematical conference «Groups and Actions: Geometry
and Dynamics», Taras Shevchenko National University of Kyiv, December
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19-22, 2016, Київ.

4. Мiжнародна конференцiя молодих математикiв присвяче-
на 100-рiччю з дня народження академiка НАН України
Ю. О. Митропольського(1917-2008), 7-10 червня 2017 року, Київ.

5. 11-та мiжнародна алгебраїчна конференцiя в Українi присвячена
75-рiччю В.В. Кириченка, 3-7 липня 2017 року, Київ.

6. Мiжнародна конференцiя молодих математикiв, 6-8 червня 2019 року,
Київ;

7. Засiдання наукового семiнару кафедри алгебри i комп’ютерної мате-
матики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
пiд керiвництвом д. ф.–м. н., проф. А.П. Петравчука, 2021, м. Київ.

Публiкацiї. Основнi результати дисертацiйної роботи опублiкованi в 10
наукових працях, з них п’ять статей в наукових фахових виданнях [1–5],
з яких 2 статтi([2, 5]) надрукованi в журналi, що входить до мiжнародної
наукометричної бази даних Scopus, та п’ять тез у матерiалах наукових кон-
ференцiй [6–10].

Структура i обсяг роботи. Дисертацiя складається з анотацiї, вступу,
5 роздiлiв, розбитих на пiдроздiли, загальних висновкiв, списку використа-
них джерел та додатку. Повний обсяг роботи мiстить 123 сторiнки друко-
ваного тексту, список використаних джерел мiстить 115 найменувань.

У вступi обґрунтовано актуальнiсть теми, вказано зв’язок роботи з нау-
ковими програмами, планами, темами, встановлено мету i завдання, об‘єкт,
предмет та методи дослiдження, наведено наукову новизну та практичне
значення отриманих результатiв, особистий внесок здобувача та короткий
опис змiсту роботи.

Перший роздiл мiстить огляд лiтератури за тематикою дисертацiї. Та-
кож зроблено короткий iсторичний огляд розвитку теорiї автоматiв та ав-
томатних груп. Розглянуто деякi результати, що були отриманi iншими
авторами у спорiднених напрямках за останнi кiлька десятирiч.
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Другий роздiл мiстить означення понять, що використовуються у до-
слiдженнi. Зокрема, поняття iнiцiального оборотного автомата, функцiї ро-
сту та автоморфiзму кореневого регулярного дерева.

Третiй роздiл присвячений обчисленню функцiй росту iнiцiальних обо-
ротних автоматiв з двома станами над бiнарним алфавiтом, множину яких
позначатимемо через Ai(2,2). Також показано, що рацiональнiсть для таких
функцiй має мiсце лише для випадку коли автомат має скiнченний порядок
або як неiнiцiальний породжує групу блимаючих лампочок. Також дослi-
джено властивостi графiв отриманих з послiдовностей iтерацiй автоматiв з
цього класу. Основний результат даного роздiлу формулюється наступною
теоремою:

Теорема 1. Нехай s ∈ Ai(2,2) i γs(n) - функцiя росту автомата s. Тодi:

1. Якщо автомат s має скiнченний порядок тодi вiн має рацiональну
функцiю росту. У цьому випадку γs(n) = 1 або γs(n) = 1 + (n mod 2).

2. Автомат s одночасно має нескiнченний порядок i рацiональну фун-
кцiю росту тодi i тiльки тодi, коли вiн як неiнiцiальний автомат
породжує групу блимаючих лампочок. Функцiя росту такого авто-
мата визначається формулою γs(n) = 2n.

3. Iнакше s має неалгебраїчну функцiю росту. Бiльш того, має мiсце
наступна нерiвнiсть для функцiї росту:

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

де n = 2pm з непарним m.

Для автомата a та натурального числа n визначимо простий неорiєн-
товний граф Ga(n) наступним чином. Множина вершин Ga(n) це множина
станiв автомата m(an). Двi вершини Ga(n) з’єднанi ребром тодi i тiльки
тодi, коли мiж ними iснує хоча б одна стрiлка в дiаграмi Мура для m(an).

Теорема 2. Нехай s — мiнiмальний iнiцiальний автомат, що належить
множинi Ai(2,2). Тодi для довiльного n ∈ N:
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• мультимножина iмбалансiв графа Gs(n) є графiчною;

• хроматичне число χ(Gs(n)) належить множинi {1, 2, 3};

• граф Gs(n) має обхват g(Gs(n)) = 3 або є ациклiчним.

Четвертий роздiл присвячений дослiдженню узагальненої додавальної
машини. Було наведено конструктивний пiдхiд до побудови iтерацiй таких
автоматiв. Основним результатом є наступна теорема.

Теорема 3. Нехай aπ — узагальнена додавальна машина на d лiтерах i
π ∈ Sym(X).

1. Якщо π(d − 1) = d − 1, то aπ має скiнченний порядок |aπ| = |π| i
функцiя росту є перiодичною.

2. Якщо π(d−1) 6= d−1, то γaπ(n) дорiвнює функцiї росту стандартної
додавальної машини на l лiтерах, де l — довжина орбiти d − 1 пiд
дiєю π. Бiльш точно, нехай n = ε0 +ε1l+ . . .+εml

m є розкладом числа
n за основою l i p — перша ненульова позицiя. Тодi

(а) Якщо l > 2, то

γaπ(n) =

{
2m− p+ 2, якщо εm = 1;
2m− p+ 3, iнакше.

(б) Якщо l = 2, то

γaπ(n) =

{
2m− p+ 2, якщо εm−1 = 1 чи p=m;
2m− p+ 1, iнакше.

П’ятий роздiл присвячений дослiдженню обмежених iнiцiальних обо-
ротних автоматiв. Показано, що для кожного такого автомата iснує алго-
ритм, що дозволяє для довiльного числа n побудувати мiнiмiзацiю n-тої
iтерацiї та обчислити кiлькiсть станiв у ньому, тобто обчислити функцiю
росту в точцi n, за час O((log n)2).
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Для побудови алгоритму для заданого автомата ми використовуємо спе-
цiальний граф. Запропонований алгоритм може бути використаний для
iнших класiв автоматiв та при розв’язаннi певних алгоритмiчних задач у
деяких автоматних групах.

Доведено, що для обмежених iнiцiальних оборотних автоматiв генера-
триса функцiї росту є рацiональною тодi i тiльки тодi, коли автомат має
скiнченний порядок.
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Роздiл 1

ОГЛЯД ЛIТЕРАТУРИ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦIЇ

У цьому роздiлi ми розглянемо iсторiю наукових дослiджень та основнi
результати отриманi в теорiї автоматiв. Ця галузь науки виникла з пра-
ктичної необхiдностi, але в процесi розвитку автомати стали важливим
iнструментом в теорiї груп та напiвгруп. Серед основних дослiджень, що
нас цiкавитимуть, будуть дослiдження алгебраїчної теорiї автоматiв, авто-
матних груп та їх функцiй росту.

1.1 Обчислювальна технiка та автомати

Першим електронним комп’ютером загального призначення був ENIAC
створений у США. Його вперше запустили в кiнцi 1945 року. Цей пристрiй
базувався на використаннi електричних схем з вакуумними трубками, ре-
зисторами, реле, електричними конденсаторами та дiодами. Також варто
зауважити, що цей комп’ютер працював з десятковою системою числення.
Пiзнiше було спроектованого iншi електроннi комп’ютери, а з винайденням
напiвпровiдникiв та iнтегральних плат процес удосконалення та покращен-
ня електронiки став стрiмким. Бiльше деталей та вiх iсторичного розвитку
обчислювальної технiки можна знайти у книзi [11].

Дослiдження та розвиток електричних схем для реалiзацiї обчислень ви-
магали розвитку вiдповiдної математичної основи. У рiзних роботах, почи-
наючи з роботи К. Шеннона [12], було показано можливiсть побудови еле-
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ктричних схем, якi дозволяють виконувати рiзнi булевi операцiї, що у свою
чергу дозволяє побудувати мережу реле для обчислення заданої функцiї.
Важливим результатом роботи Шеннона була демонстрацiя переходу вiд
довiльної релейної схеми до системи алгебраїчних рiвнянь. Це дало змогу
проектувати схеми виходячи з розв’язкiв вiдповiдної задачi. Дана робота
заклала основи формального пiдходу до електронної обчислювальної технi-
ки i надала значний поштовх для подальших дослiджень. Пiзнiше у 1948
роцi Г. Монтгомерi у статтi [13] описав алгебру реле, що дозволяла реалiзу-
вати булеву логiку за допомогою рiзних типiв електричних схем. Також у
цiй роботi було введено так званi таблицi комбiнацiй, що дозволили опису-
вати результат дiї схеми на вхiдних словах. У статтях [14] та [15] К. Шеннон
описав можливостi з’єднання кiлькох логiчних схем та оцiнив кiлькiсть не-
обхiдних контактiв для реалiзацiї деяких функцiй. Цi та iншi дослiдження
сприяли спрощенню процесiв проектування та реалiзацiї обчислювальних
схем та заклали основу для подальшого розвитку галузi.

Початок дослiдження абстрактних автоматiв пов’язують зi статтею
Д. Хафмана [16], що була опублiкована у 1954 роцi. У цiй роботi використо-
вувалась термiнологiя релейно-контактних схем i було продемонстровано
побудови таблиць комбiнацiй для запропонованих схем реле.

Формалiзацiя поняття абстрактного автомата була здiйснена згодом
Дж. Мiлi у статтi [17]. Основною iдеєю даної роботи була побудова еле-
ктричної схеми, яка реалiзує заданi перетворення. Вiдповiднi математичнi
об’єкти з часом отримали назву автоматiв Мiлi. Паралельно з цим Е. Мур у
статтi [18] розглянув випадок скiнченного алфавiту та скiнченних станiв ав-
томатiв. Е. Мур запропонував представлення таких «послiдовних машин» у
виглядi орiєнтованого графа з помiченими ребрами, якi вiдповiдають фун-
кцiї переходiв. Таке представлення згодом отримало назву дiаграми Мура
i стало одним iз найпоширенiших способiв задання автомата. Варто за-
уважити, що пiдходи Дж. Мiлi та Е. Мура дещо вiдрiзнялися, однак в
обох випадках розглядався саме прикладний аспект використання таких
об’єктiв.

Застосування автоматiв до рiзних задач обчислювальної технiки було по-
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ширеним в той перiод. Наприклад, Ю. В. Глiбський у статтi [19] розглядав
питання кодування вхiдних даних за допомогою скiнченних автоматiв для
переводу їх у слова над машинним алфавiтом, а також проблеми синхро-
нiзацiї, якi виникають при цьому.

1.2 Алгебраїчнi аспекти теорiї автоматiв

Перехiд до теоретичного дослiдження автоматiв як математичних об’єктiв
був здiйснений на початку шiстдесятих рокiв 20-го столiття В. М. Глушко-
вим у статтях [20], [21], [22], [23]. У цих роботах фокус змiщувався з пра-
ктичних аспектiв на теоретичнi застосування автоматiв. У своїй статтi [24]
В. М. Глушков зосередився на дослiдженнi власне алгебраїчних проблем,
що виникають при розглядi абстрактних автоматiв. У цiй роботi було вве-
дено такi поняття як гомоморфiзм та автоморфiзм автоматiв. Були введенi
класи еквiвалентностi та поняття мiнiмального автомата. Також було дове-
дено рiзнi теореми про еквiвалентнiсть автоматiв, властивостi гомоморфi-
змiв та iнше. Серед iнших результатiв варто вiдзначити огляд вiльних на-
пiвгруп автоматiв вiдносно операцiї суперпозицiї, питання представлення
рiзних перетворень за допомогою скiнченно станових автоматiв. Цi роботи
пов’язали теорiю автоматiв з теорiєю груп i напiвгруп та заклали основу
для подальших дослiджень.

У 1964 роцi В. П. Заровний у своїй статтi [25] розглянув групу A(n),
що складається з усiх взаємно однозначних вiдображень на себе множини
усiх слiв над алфавiтом з n лiтер, а також її пiдгрупу K(n), яка скла-
дається лише з перетворень якi задаються скiнченними автоматами. Для
цих груп було показано iзоморфнiсть пiдпрямим добуткам груп K(n, r),
r = 1, 2, . . . автоматних пiдстановок множин слiв довжини r над тим же
алфавiтом. Пiзнiше В. П. Заровний у статтi [26] дослiдив структуру груп
K(n, r) та A(n). Було показано, що K(n, r) є дуальним вiнцевим добутком
r симетричних груп степеня n. Для групи A(n) було показано, що вона є
вiнцевим добутком злiченної кiлькостi таких симетричних груп. На основi
цього була отримана необхiдна та достатня ознака скiнченно автоматностi
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для автоматних взаємно однозначних перетворень, що базується на наяв-
ностi скiнченної кiлькостi класiв еквiвалентностi, якi визначенi у статтi.
Важливим наслiдком цих доведень є теорема про те, що групи K(n) та
A(n) не є скiнченно породженими.

У той же час активно дослiджувалися питання теорiї груп. У 1968 роцi
Дж. Волф у статтi [27] дослiджував рiст скiнченно породжених розв’язних
груп i кривину рiманових многовидiв. У цiй роботi було доведено, що якщо
скiнченно породжена група мiстить скiнченно породжену нiльпотентну пiд-
групу скiнченного iндексу, то вона має полiномiальний рiст. Також показа-
но, що полiциклiчна група або має скiнченно породжену нiльпотентну пiд-
групу скiнченного iндексу i тому має полiномiальний рiст, або не мiстить
такої пiдгрупи i має експоненцiйну функцiю росту. Для цього випадку було
надано критерiй, який дозволяє розрiзняти цi два типи груп. Паралельно з
цим Дж. Мiлнор у статтi [28] довiв, що для скiнченно породженої розв’язної
групи, що не є полiциклiчною iснує експоненцiйна нижня оцiнка для фун-
кцiї росту цiєї групи за вiдповiдною системою твiрних. Як результат до-
вiльна скiнченно породжена група є або полiциклiчною з нiльпотентною
пiдгрупою скiнченного iндексу та полiномiальною функцiєю росту, або не
мiстить нiльпотентної пiдгрупи скiнченного iндексу i має експоненцiйний
рiст. Цi результати були застосованi Дж. Вольфом до деяких груп, якi ви-
никають при розглядi фундаментальних груп рiманових многовидiв.

У статтi [29] Дж. Хопкрофт побудував алгоритм для мiнiмiзацiї станiв
скiнченного автомата, тобто побудови автомата з найменшою кiлькiстю
станiв, що задає той же набiр перетворень, що й вихiдний автомат. Цей
алгоритм дозволяє для пари станiв скiнченного автомата визначити чи є
вони еквiвалентними.

У 1972 роцi С. В. Альошин у своїй статтi [30] побудував приклади не-
скiнченних перiодичних скiнченно породжених груп. Для цього було ви-
користано перетворення множини слiв над алфавiтом X, якi вiдповiдають
дiї певних автоматiв Мiлi. Для довiльного простого числа p було показано,
що iснує p-група, яку можна задати системою твiрних з двох елементiв,
до того ж цi елементи мають в точностi порядки p та p2. Бiльш того, цi
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твiрнi можна задати iнiцiальними автоматами з p2 + p + 3 та 3 станами
вiдповiдно. Зауважимо, що даний приклад розв’язав проблему Бернсайда
для перiодичних p-груп, що формулюється наступним чином: чи правда,
що довiльна скiнченно породжена група, у якої кожен елемент має скiнчен-
ний порядок, зобов’язана бути скiнченою? Хоча перший контрприклад був
побудований Є. Голодом та I. Шафаревичем у 1964 роцi в [31] як наслiдок
теореми Голода-Шафаревича, однак автомати побудованi С. В. Альошиним
дозволили легко будувати контрприклади для довiльного простого числа
p. Це у свою чергу продемонструвало, що теорiя автоматiв та автоматних
груп може використовуватись як потужний iнструмент для побудови нових
груп зi специфiчними властивостями.

У 1980 роцi Р. I. Григорчук у статтi [32] продемонстрував те, як за до-
помогою перетворень вiдрiзка [0; 1], що зберiгають мiру Лебега, можна по-
будувати приклади груп у яких кожен елемент має порядок вигляду pn,
для простого числа p. Пiзнiше дана конструкцiя була використана у 1983
роцi в статтi Р. I. Григорчука [33]. Ця робота дала вiдповiдь на питання
Дж. Мiлнора про промiжний рiст груп. Цю проблему можна сформулю-
вати наступним чином. Нехай деяка група G є скiнченно породженою iз
зафiксованою системою твiрних g1, g2, . . . , gn. Тодi вiдносно такої системи
можна визначити функцiю росту γ(n), яка для кожного натурального чи-
сла n обчислює кiлькiсть таких елементiв групи, якi можна записати у
виглядi добутку не бiльше нiж n елементiв вигляду g±1

i . До того ж асим-
птотична поведiнка такої функцiї не залежить вiд вибору системи твiрних.
Проблема Мiлнора([34]) була сформульована у 1968 роцi i звучить насту-
пним чином: Чи правда, що для довiльної скiнченно породженої групи,
її функцiя завжди еквiвалентна або показниковiй функцiї 2n, або степе-
невiй nk? У своїй статтi Р. I. Григорчук показав, що вiдповiдь на дане
питання є негативною. Основна теорема статтi формулюється наступним
чином:

Теорема 1.2.1. Iснує континуум неiзоморфних перiодичних груп з двома
твiрними для яких функцiя росту не є еквiвалентною анi степеневiй, анi
показниковiй функцiї.
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Доведення даного результату було конструктивним i як результат було
наведено перший в iсторiї приклад групи промiжного росту. Група була
побудована як група перетворень вiдрiзка [0; 1] i згодом отримала назву
групи Григорчука.

Оскiльки функцiї росту автомата мають ту ж саму поведiнку, що i фун-
кцiї росту вiдповiдної групи, яка породжена набором усiх перетворень мно-
жини слiв, що можна отримати фiксуванням стану автомата, то надалi
дана галузь почала активно розвиватися. Такi групи почали називатися
автоматними. У статтях [35] та [36] Р. I. Григорчук розглянув степенi ро-
сту p-груп та груп без скруту. Зокрема, для кожного простого числа p було
побудовано континуум прикладiв скiнченно породжених p-груп, якi мають
промiжний рiст мiж степеневим та експоненцiйним. Цi групи є групами
автоморфiзмiв кореневих p-регулярних дерев. Для них було побудовано
верхню та нижню межi на асимптотичну поведiнку функцiї росту. Було
побудовано конструкцiю, що дала вiдповiдь на питання Дея про амена-
бельнi групи. Також було показано, що iснує така група, що має функцiю
росту γ(n) для якої виконується нерiвнiсть

2n
1
2 � γ(n) � 2n

log32 31

.

У свою чергу Н. Гупта та С. Сiдкi опублiкували статтю [37], у якiй уза-
гальнили результат Р. I. Григорчука та для кожного непарного простого
числа p побудували нескiнченну p-групу, що породжується системою твiр-
них з двох елементiв, кожен з яких має порядок p. Такi групи є пiдгрупами
вiдповiдних груп автоморфiзмiв p-регулярного дерева. Власне твiрнi еле-
менти були сконструйованi явним заданням дiї на деревi.

А. В. Рожков у статтi [38] розглянув сiмейство AT -груп, що було уза-
гальненням результатiв С. В. Альошина та Р. I. Григорчука, щодо побудо-
ви перiодичних груп. У цiй роботi вводиться поняття груп Альошинського
типу — AT груп. Побудованi групи не обов’язково є перiодичними та скiн-
ченно породженими. У цiй роботi наведено приклад скiнченно породженої
групи з двома твiрними такої, що для довiльного натурального числа k



24

iснує елемент порядку 2k. Дана конструкцiя будується за допомогою пере-
творень кореневих дерев, тобто iснує автомат, яким можна її задати.

У статтi [39] Р. I. Григорчук показав, що iснує характеризацiя усiх скiн-
ченно породжених напiвгруп зi скороченням, якi мають степеневий рiст.
Наслiдком для автоматiв є наступний результат: оборотний автомат U має
степеневий рiст при iтерацiях тодi i тiльки тодi, коли напiвгрупа SU , яку
вiн породжує, майже нiльпотентна.

С. Сiдкi у статтi [40] розглянув пiдгрупи та автоморфiзми нескiнченної
3-групи, яка породжена двома твiрними та була побудована Н. Гуптою.
У цiй роботi було показано, що елемент вiдповiдної групи має скiнченно
породжений централiзатор тодi i тiльки тодi, коли вiн спряжений з оди-
ничним елементом. Також було описано структуру пiдгруп, якi фiксують
заданий рiвень кореневого дерева. Окрiм цього було показано, що група
автоморфiзмiв цiєї групи є {2, 3}-групою.

У статтi [41] Р. I. Григорчук довiв, що iснує лакуна в порядках промiжно-
го росту для резидуальних p-груп. Зокрема, iснують резидуальнi p-групи
для яких функцiя росту еквiвалентна e

√
n, що є нижньою межею для промi-

жного росту для цього класу груп. Бiльш того така група iснує для кожного
простого числа p.

У 1992 роцi М. Бразiл у статтi [42] розглянув деякi технiки, що дозволя-
ють перевiряти рацiональнiсть функцiй росту груп з використанням теорiї
автоматiв та формальних мов. Серед результатiв цiєї роботи є критерiй ра-
цiональностi у термiнах iснування множини нормальних форм мiнiмальної
довжини пов’язаних з мовою скiнченного автомата. Також було дослiдже-
но питання використання подiбних технiк для дослiдження функцiй росту
груп та моноїдiв.

Я. Фабриковський та Н. Гупта у статтях [43] i [44] дослiджували групи,
що мають субекспоненцiйний рiст. Серед них група Фабриковського-Гупти,
що є самоподiбною гiллястою групою, яка дiє на тернарному деревi. Ця
група має промiжний рiст мiж полiномiальним та експоненцiйним. Заува-
жимо, що альтернативне доведення цього факту було знайдено у 2009 роцi
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Л. Бартольдi та Ф. Пошоном у статтi [45], де також обчислено нижню та
верхню границi для цього росту. Л. Бартольдi та Ф. Пошон показали, що

функцiя росту групи Фабриковського-Гупти обмежена ростом en
log 3
log 6 знизу

i ростом e
n(log logn)2

logn зверху. Крiм того було показано, що ця група породжу-
ється двома елементами, не мiстить вiльних пiднапiвгруп та не є перiоди-
чним розширенням елементарно аменабельної групи.

Б. Плоткiн, Л. Грiнглаз та А. Гварамiя у книзi [46] дослiджували рiзнi
алгебраїчнi аспекти теорiї автоматiв. Зокрема було розглянуто властиво-
стi деяких типiв автоматiв (зокрема лiнiйних) та застосування автоматної
моделi до баз даних.

Питання про опис скiнченно породжених централiзаторiв елементiв
у 2-перiодичнiй групi Григорчука з трьома твiрними було розглянуто
А. В. Рожковим у статтi [47]. Було отримано негативну вiдповiдь на пи-
тання Леннокса про те чи є скiнченно породженим централiзатор одного
iз твiрних елементiв групи Григорчука. Також позитивно розв’язано ана-
лог конгруенц-проблеми, обчислено iндекси конгруенц-пiдгруп та членiв
ряду комутантiв для цiєї групи. Пiзнiше у свої докторськiй дисертацiї [48]
А. В. Рожков детально розглянув загальну конструкцiю груп автоморфi-
змiв регулярних дерев (AT -груп). У цiй роботi було запропоновано викори-
стання двох типiв твiрних — кореневих i поздовжнiх, що дозволило отри-
мувати твiрнi подiбного виду при звуженнi на пiддерева. Завдяки такому
пiдходу, було показано, що така група iндукує на пiддеревах групу подiбну
до неї самої, що дозволило використовувати iндукцiю. Також А. В. Рожков
дослiдив умови скiнченностi, що пов’язанi зокрема зi скiнченнiстю пiдгруп,
якi породженi певним набором елементiв. Окрiм цього було розв’язано пи-
тання Григорчука про iснування фiнiтно апроксимованих груп з функцiєю
росту перiодiв, що повiльнiша за довiльну степеневу.

У статтi [49] Е. Брунер та С. Сiдкi показали, що загальна лiнiйна гру-
па GL(n,Z) вкладається в групу скiнченно станових автоматiв кореневого
регулярного дерева валентностi 2n. У цiй роботi було побудовано скiнчен-
но становий автомат, який задає вiдповiднi дiї на деревi i породжує групу
GL(n,Z). Цей результат дозволив дослiджувати iншi пiдгрупи, якi вкла-
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даються у загальну лiнiйну i будувати вiдповiднi автоматнi перетворення,
що їх породжують.

А. С. Олiйник у статтi [50] показав, що пiдмножина вiльних
k-породжених пiднапiвгруп напiвгрупи усiх автоматних перетворень є мно-
жиною другої категорiї (у термiнах категорного пiдходу Бера) у множинi
всiх k-породжених напiвгруп. Також вказано континуальну серiю пар ав-
томатних перетворень, що породжують вiльну напiвгрупу рангу 2 та вста-
новлено критерiй коли така напiвгрупа буде скiнченно автоматною. Серед
iнших робiт у цьому напрямку варто вiдзначити статтю [51], у якiй дослi-
джувалися вiльнi абелевi групи скiнченних автоматiв. У статтях [52] i [53]
В. I. Сущанський описав деякi властивостi груп та напiвгруп автоматних
пiдстановок.

У статтi [54] Р. I. Григорчук та П. Арп розглянули проблеми ентропiї,
росту та спектру в теорiї груп. У цiй роботi зроблено детальний огляд
результатiв вiдповiдної галузi, а також було сформульовано перелiк вiд-
критих проблем.

У статтi [55] Р. I. Григорчук та Л. Бартольдi побудували градуйовану ал-
гебру Лi для кожної групи заданої N -послiдовнiстю пiдгруп. Асимптотика
ряду Пуанкаре такої алгебри дає оцiнку на рiст вiдповiдної групи. Також
було наведено приклади скiнченно породжених p-груп експоненцiйного ро-
сту. У цiй роботi було побудовано 2 приклади груп скiнченної ширини i
описано їх алгебри Лi. При цьому були введенi поняття графа Келi для
градуйованих алгебр Лi. Цi приклади стали контрприкладами до гiпоте-
зи про структуру майже нескiнченних груп скiнченної ширини. Цi та iншi
результати пiдсумованi у дисертацiї Л. Бартольдi [56], де показанi рiзнi
приклади груп автоморфiзмiв, що мають промiжний рiст мiж полiномi-
альним та експоненцiйним. Також узагальнено оцiнки нижньої та верхньої
границi для росту груп автоморфiзмiв, що є r-гомогенними. Частина цих
результатiв була бiльш детально розглянута у статтi [57].

У статтi [58] Р. I. Григорчук та А. Жук показали, що група блимаючих
лампочок Z2 oZ може бути породжена автомат iз двох станiв над бiнарним
алфавiтом. Вiдповiдний автомат зображено на Рис.1.1. Також було дослi-
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Рис. 1.1: Автомат, що породжує групу блимаючих лампочок

джено дiю такої групи на бiнарному деревi та його межi. Окрiм того було
обчислено систему твiрних для спектра оператора Маркова при такiй дiї.

Л. Бартольдi у [59] отримав бiльш точне обмеження на верхню межу
росту групи Григорчука. Ця границя виражається наступним чином. Нехай
η — дiйсний корiнь полiнома x3 + x2 + x− 2, поклавши

β =
log(2)

log(2
η)
≈ 0.767,

отримуємо, що вiдповiдна функцiя росту не перевищує enβ . Нагадаємо, що
оригiнальне доведення Р. I. Григорчука давало оцiнку β як log32 31 ≈ 0.991.
Зауважимо, що схожий пiдхiд був також запропонований Р. Мучником та
I. Паком у статтi [60], де його було застосовано для бiльш широкого класу
груп — автоматних груп промiжного росту побудованих Р. I. Григорчуком.
Пiзнiше у своїй статтi [61] Л. Бартольдi показав, що нижня границя на
поведiнку функцiї росту групи Григорчука може бути збiльшена до enα,
де α ≈ 0.5157 при початковiй оцiнцi Григорчука α = 1

2 . Даний результат
спростував припущення Р. I. Григорчука про те, що його група має рiст e

√
n.

Зауважимо, що паралельно схожий результат був отриманий Леоновим
у статтi [62], де також розглядалося питання нижньої границi для фун-
кцiї росту групи Григорчука. У цiй статтi було отримано обмеження знизу
ростом en

α, де α дорiвнює значенню α = log87/22 2 ≈ 0.506.

У статтi [63] А. Лаврик було показано, що для напiвгруп iснують при-
клади промiжного росту, що менший за e

√
n. Бiльш точно було наведено

приклад, що для напiвгрупи Q функцiя росту задовольняє γQ ∼ e
√

n
logn .
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Л. М. Шнiрсон у статтi [64] навiв приклади вiдносно вiльних напiвгруп, що
мають промiжний рiст.

А. С. Олiйник у статтi [65] дослiдив вiльнi добутки циклiчних груп по-
рядку 2 як груп скiнченно автоматних пiдстановок. У статтях [66] та [67]
це було узагальнено для випадку вiльних добуткiв скiнченних груп. Було
показано, що такий скiнченний добуток можна iзоморфно вкласти у групу
скiнченно автоматних пiдстановок над алфавiтом, що вiдповiдає найбiль-
шому з порядкiв множникiв.

У статтi [68] Р. I. Григорчук, В. В. Некрашевич та В. I. Сущанський зро-
били детальний огляд результатiв для автоматiв, груп та пов’язаних з ними
динамiчних систем. Було доведено теорему про лакуну у промiжних ростах
оборотних автоматiв. Серед iншого у цiй роботi описано усi можливi гру-
пи, якi породжуються двостановими оборотними автоматами над бiнарним
алфавiтом. Цей результат можна сформулювати наступною теоремою.

Теорема 1.2.2. Нехай автомат A має два стани та заданий над бiнар-
ним алфавiтом. Тодi група породжена цим автоматом iзоморфна однiй
iз наступних:

• тривiальнiй групi;

• циклiчнiй групi другого порядку Z2;

• четвернiй групi Кляйна Z2

⊕
Z2;

• нескiнченнiй циклiчнiй групi Z;

• нескiнченнiй дiедральнiй групi D∞;

• групi блимаючих лампочок Z o Z2.

Варто зауважити, що аналогiчна класифiкацiя для напiвгруп, що по-
роджуються автоматами з двома станами над бiнарним алфавiтом були
отриманi I. I. Резнiковим та В. I. Сущанським у статтi [69].

П. Гаврон, В. В. Некрашевич та В. I. Сущанський у статтi [70] розгля-
дали класи спряженостi для групи автоморфiзмiв дерев. У цiй роботi було
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надано повний опис класiв спряженостi автоморфiзмiв локально скiнчен-
ного дерева i локально скiнченного кореневого дерева.

У статтi [71] П. Сiлва та Б. Штейнберг показали, що довiльна група
блимаючих лампочок Zn oZ для цiлого n > 1 може бути породжена деяким
автоматом.

С. Сiдкi у статтi [72] розглядав автоморфiзми кореневих дерев, циклi-
чнi структури та ациклiчнiсть. У цiй роботi було введено новi класи груп
у залежностi вiд функцiй росту та циклiчностi. Крiм цього С. Сiдкi увiв
поняття обмежених та циклiчних автоморфiзмiв. Також у цiй роботi роз-
глянуто питання структури максимальних 2-пiдгруп та iснування вiльних
пiдгруп. Було побудовано 2-групи Бернсайда породженi автоморфiзмами
бiнарного дерева, якi є скiнченно становими, обмеженими та ациклiчними.

У статтi [73] В. В. Некрашевич та В. I. Сущанський сформулювали пев-
нi проблеми, що стосуються групи скiнченних автоматних перестановок.
Зокрема питання про системи твiрних, класи спряженостi та автоморфi-
зми груп, словеснi пiдгрупи та питання вкладення рiзних класiв груп у
групу скiнченних автоматних перестановок.

У статтi [74] I. I. Резнiков дослiджував напiвгрупи породженi автома-
тами, що дiють над бiнарним алфавiтом та мають два стани. Також вла-
стивостi таких автоматiв були дослiдженi у статтях [75], [76] та [77]. Вар-
то вiдзначити автомат I2 з двома станами над бiнарним алфавiтом, що
має промiжний рiст i був уперше розглянутий у [78] I. I. Резнiковим та
В. I. Сущанським. Цей автомат зображено на Рис. 1.2. Пiзнiше Л. Бартоль-
дi, I. I. Резнiков та В. I. Сущанський у статтi [79] дослiдили цей автомат
бiльш детально. Для нього було знайдено точну асимптотику вiдповiдної
функцiї росту, що задається наступним чином:

γI2(n) ∼ 2
5
23

3
4π−2n

1
4eπ
√

n
6 .

У статтi [80] Л. Бартольдi, I. I. Резнiков та В. I. Сущанський навели
приклад автомата Мiлi, що має функцiю росту еквiвалентну nα, де α —
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Рис. 1.2: Автомат I2
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Рис. 1.3: Автомат з полiномiальними ростом iррацiонального степеня

iррацiональне число, а саме α = 1 + log 2

log 1+
√
5

2

. Також було доведено, що для

вiдповiдної напiвгрупи Sf,g,e виконується рiвнiсть g6 = g4. Наслiдком цього
було отримано опис двостороннiх iдеалiв для Sf,g,e. Дiаграма Мура такого
автомата зображена на Рис.1.3. Зауважимо, що усi його стани вiдповiдають
перетворенням цiлих чисел записаних у двiйковiй системi. Зокрема, e —
тотожне перетворення, s — вiднiмає 1 вiд числа, якщо воно непарне i додає
1 якщо число парне. Iншими словами, s iнвертує першу лiтеру, а усi iншi
залишає без змiн. Перетворення f дiє наступним чином:

f(x) =


x− 2n − 1, якщо iснує n ≥ 0 таке що x ≡ 3 · 2n (mod 2n+2);
x+ 3 · 2n − 1, якщо iснує n ≥ 0 таке що x ≡ 2n (mod 2n+2);

−1, якщо x = 0.

У статтi [81] I. I. Резнiков ввiв поняття композитної функцiї росту для
автоматiв Мiлi. Така функцiя задається рiзними виразами на рiзних не-
перетинних iнтервалах. Також було наведено приклади автоматiв, що ма-
ють немонотоннi функцiї росту, i приклад автомата Мiлi зi сталим ростом,
квадратичним, полiномiальним та експоненцiйним. Також було побудовано
автомат з трьома станами над бiнарним алфавiтом, що має логарифмiчний

показник промiжного росту, а саме en
logn
2 log 2 .
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Рис. 1.4: Автомат з показником промiжного росту n
logn

2 logm , m ≥ 2

Пiзнiше цей приклад функцiї росту був узагальнений I. I. Резнiковим
та В. I. Сущанським у статтi [82]. У цiй роботi було розглянуто автомат
з трьома станами, що дiє над алфавiтом з m лiтер, m ≥ 2. Такий авто-
мат зображено на Рис. 1.4. Бiльш того, було обчислено, що функцiя росту
має промiжний рiст з коефiцiєнтом n

logn
2 logm . Усi цi автомати є прикладами

автоматiв Мiлi для яких рiст менший за e
√
n.

Е. Брунер та С. Сiдкi у статтi [83] ввели нову операцiю на групах ав-
томорфiзмiв бiнарних дерев — деревний вiнцевий добуток. Для злiченної
резидуально скiнченної 2-групи H та вiльної абелевої групи K скiнченного
рангу r така операцiя утворює надгрупу для вiнцевого добутку H oK. Та-
ка операцiя зберiгає такi властивостi як розв’язнiсть, торсiонну вiльнiсть
та скiнченно становiсть, тобто iснування скiнченного автомата, який поро-
джує таку групу. У статтi отримано представлення довiльної метабелевої
групи скiнченного рангу як скiнченно станова група автоморфiзмiв бiнар-
ного дерева. Дана конструкцiя дозволила суттєво розширити клас вiдомих
резидуально скiнченних 2-груп i зокрема тих iз них, якi можна отримати
зi скiнченно станових автоматiв.

Бiльш детально властивостi гiллястих груп були описанi Л. Бартольдi,
Р. I. Григорчуком та З. Cунiчем у статтi [84]. У цiй роботi описанi такi
властивостi як майже нескiнченнiсть, дослiджена проблема слiв, зв’язок з
автоматами та представлення таких груп рiзними системами твiрних, вла-
стивiсть торсiонностi та iнше. Серед iншого розглянуто рiст гiллястих груп,
оскiльки усi приклади груп промiжного росту або є гiллястими групами,
або отриманi з них певними операцiями.

У статтi [85] С. Сiдкi дослiдив скiнченнi автомати полiномiального росту
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та показав, що вiльна пiдгрупа рангу 2 групи автоморфiзмiв регулярного
дерева скiнченного (а при певних умовах i нескiнченного) порядку не може
бути породженою скiнченно становими автоморфiзмами, що мають полiно-
мiальний рiст.

Р. I. Григорчук та З. Сунiк у [86] дослiджували зв’язок мiж ростом та по-
ведiнкою графа Шраєра для автоматних груп. Було введено послiдовнiсть
автоматiв, кожен з яких моделює розв’язок задачi про ханойськi вежi для
рiзних значень n ≥ 3. Вiдповiднi автоматнi групи H(n) отримали назву
ханойських груп. У статтi було показано, що такi групи є сферично тран-
зитивними при дiї на вiдповiдному деревi, однак є стискуючими лише для
випадку n = 3. Також було дослiджено асимптотичну поведiнку дiаметрiв
графа Шраєра i показано, що для H(n) ця поведiнка еквiвалентна функцiї
ex

1
n−2 . Також було знайдено спектр такого графа.

М. Воробець та Я. Воробець у статтi [87] довели, що автомат Альошина
з трьома станами над бiнарним алфавiтом породжує вiльну групу рангу
три.

У статтi [88] автори розглянули проблему класифiкацiї груп, якi можуть
бути породженi автоматами з трьома станами над бiнарним алфавiтом. У
цiй роботi було показано приклади груп, а також описанi деякi їхнi вла-
стивостi. Зокрема було описано усi скiнченнi, абелевi та вiльнi групи, якi
породжуються такими автоматами. Також було доведено, що у цьому класi
iснує не бiльше нiж 122 попарно неiзоморфнi групи. Окрiм того, завдяки
цьому дослiдженню були знайденi такi цiкавi приклади як автомат Бела-
тери, який є бiреверсивним, та група Базилiка, властивостi якої пiзнiше
були дослiдженi Л. Бартольдi та Б. Вiражем у [89] та Р. I. Григорчуком i
А. Жуком у [90]. У цих роботах зокрема було показано, що це аменабельна
група, яка не є субекспоненцiйно аменабельною. Зауважимо, що питання
аменабельностi автоматних груп були детально розглянутi Л. Бартольдi,
В. А. Каймановичем та В. В. Некрашевичем у статтi [91]. У цiй роботi серед
iншого було показано, що будь-яка група породжена обмеженими автомор-
фiзмами кореневого дерева є аменабельною.

Варто вiдзначити також оглядову статтю Л. Бартольдi та П. Сiлви [92],
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у якiй зроблено огляд багатьох результат теорiї автоматних груп.

М. Воробець та Я. Воробець у статтi [93] побудували послiдовностi ав-
томатiв базуючись на автоматах Альошина та Белатери. У рядi, що вiдпо-
вiдає автомату Альошина усi автомати отримуються з нього додаванням
додаткових станiв. n-ий автомат такої послiдовностi мiстить 2n + 1 стан
i вiдповiдна автоматна групи є вiльними неабелевими рангу 2n + 1. Для
автомату Белатери вiдповiдна автоматна група iзоморфна добутку 3 груп
порядку 2. За цим автоматом будуються iншi автомати таким чином, що
n-ий автомат iзоморфний добутку 2n+ 1 групи порядку 2. Пiзнiше Я. Во-
робець та Д. Савчук у своїй статтi [94] показали, що такий автомат можна
побудувати з автомата Белатери для кожного n ≥ 4. У той же час резуль-
тат для прикладiв вiльних груп був узагальнений разом зi Б. Штейнбергом
у [95] для парного рангу. Отже, довiльну вiльну групу можна породити
автоматом, до того ж множина станiв (точнiше вiдповiдних iнiцiальних
автоматiв) вiдповiдає множинi твiрних цiєї групи.

Д. Ангелi та Е. Родаро у [96] дослiдили зв’язок алгебраїчних власти-
востей автоматних груп та комбiнаторних властивостей детермiнiстичних
скiнченних автоматiв. Зокрема було показано достатню умову для iснува-
ння вiльної напiвгрупи у автоматнiй групi. Серед iншого було розглянуто
розфарбування таких автоматiв та наведено рiзноманiтнi приклади ком-
бiнаторних властивостей, зокрема розфарбування автомата де Брюйна у
автомат Мiлi.

Л. Бартольдi у статтi [97] зробив опис росту груп та вiнцевих добуткiв.
Важливим є опис основних технiк, якi використовуються для обчислення
функцiй росту та їх асимптотики.

Д. Франкьор у статтi [98] дослiдив деякi групи тернарного кореневого
дерева та показав, що вони мають промiжний рiст. Цi результати справе-
дливi для великої сiм’ї спiнових груп тернарного дерева. Зазначимо, що
аналогiчний результат для бiнарного дерева випливає з технiки використа-
ної Р. I. Григорчуком у статтi [36]. Також у цiй роботi були сформульованi
критерiї для певних типiв груп, якi дозволяють перевiрити чи має вiдповiд-
на функцiя росту промiжний тип мiж полiномiальним та експоненцiйним.
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У статтi [99] А. Ершлер та Т. Дженг знайшли асимптотику автомата,
що породжує групу Григорчука. Зокрема було показано, що для функцiї
росту γ(n) справедлива рiвнiсть

lim
n→∞

log log
γ(n)

log n
=

log 2

log λ0
≈ 0.7674,

де λ0 — додатнiй корiнь полiнома x3 − x2 − 2x− 4.

Варто вiдзначити, що питання обчислення функцiї росту iнiцiальних обо-
ротних автоматiв та складностi вiдповiдних алгоритмiв тiсно пов’язанi iз
вирiшенням проблеми слiв та проблеми спряженостi у вiдповiдних групах.
У статтi [100] детально розглянуто проблему спряженостi у групi автомор-
фiзмiв Aut(T ) регулярного кореневого дерева T та її пiдгрупi FAut(T )

скiнченно станових автоморфiзмiв. У цiй роботi було встановлено, що
при певних умовах спряженiсть двох скiнченно станових автоморфiзмiв у
Aut(T ) та FAut(T ) еквiвалентнi i вiдповiдна проблема є розв’язною. Також
було показано, що такi умови виконуються для обмежених автоморфiзмiв
i тому проблема спряженостi є розв’язною у групi обмежених автоматiв.

У статтi [101, 102] автори дослiдили орбiти автоматних напiвгруп та груп
у розрiзi рiзних алгоритмiчних проблем.

У статтi [103] було показано, що проблема слiв нерозв’язна у функцiо-
нально рекурсивних групах i що проблема порядку нерозв’язна у автома-
тних групах навiть за припущення, що вони стискуючi.

У статтi [104] було дослiджено питання складностi проблеми слiв у авто-
матних групах та напiвгрупах. Було дослiджено проблему PSPACE-повних
слiв. Також вказана верхня оцiнка на довжину слова на якому два рiзних
елементи автоматної напiвгрупи повиннi дiяти по рiзному.

У статтi [105] Бондаренко Є. В. дослiдив проблему слiв у групi ханой-
ських веж та показав, що проблема є розв’язною за субекспоненцiйний час
вiд довжини слова.

У роботi [106] було показано, що проблема спряженостi в групi Григор-
чука розв’язною за полiномiальний час.
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У статтi [107] автори дослiдили деякi алгоритмiчнi проблеми для авто-
матних груп та напiвгруп пов’язанi з вiльнiстю та скiнченнiстю. У роботi
показано, що нерозв’язною є проблема перевiрки того, що група породжена
оборотним автоматом має додатне спiввiдношення, тобто спiввiдношення
p = 1 таке, що p мiстить лише додатнi твiрнi.

В. В. Некрашевич у статтi [108] побудував новий клас груп бернсайдiв-
ського типу через задання процедури перетворення не вiльної мiнiмальної
дiї дiедральної групи на множинi Кантора у множину дiй скiнченно поро-
дженої перiодичної групи. Було показано, що якщо вiдповiднi графиШрає-
ра є лiнiйно повторюваними, то група має промiжний рiст. Це в свою чергу
дозволило побудувати першi приклади простих груп промiжного росту.

Л. Бартольдi, Р. I. Григорчук та В. В. Некрашевич у статтi [109] зро-
били детальний огляд пов’язаний з самоподiбними групами, напiвгрупами
та їх дiями. Також показано зв’язок цих понять iз поняттями фракталiв,
самоподiбних множин та динамiчними системами. Уведено поняття фра-
ктальної групи i вказано ряд прикладiв таких груп. Серед iншого показано,
що послiдовнiсть графiв, побудованих за стискуючими автоматами, збiгає-
ться до фрактального простору. Наведено цiкавi приклади отриманi з груп
монодромiй послiдовних гiллястих покриттiв.

У статтi [110] Є. В. Бондаренко дослiдив рiст графiв Шраєра для автома-
тних груп. У роботi показано, що для широкого класу автоматних груп усi
графи Шраєра мають субекспоненцiйний рiст, що обмежений n(log n)m для
деякої константи m. Також це справедливо для усiх груп, що породженi
автоматами з полiномiальним ростом. Зокрема, що глибина для степенiв
полiномiальних iнiцiальних автоматiв є полi-логарифмiчною.
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Роздiл 2

ПОПЕРЕДНI ВIДОМОСТI

У даному роздiлi буде наведено основнi поняття, означення, приклади та
результати, що будуть використовуватися у наступних роздiлах. Серед них
дамо означення автомата, опишемо типи автоматiв, якi нас цiкавитимуть
при подальшому розглядi. Також введемо поняття кореневого регулярного
дерева та його автоморфiзмiв. Покажемо зв’язок мiж оборотними автома-
тами та автоморфiзмами дерев. Визначимо поняття функцiї росту i роз-
глянемо деякi властивостi графiв, що будуть дослiджуватись в наступних
роздiлах.

2.1 Графи та їх властивостi

У цьому пiдроздiлi розглянемо деякi поняття з теорiї графiв, якi знадобля-
ться для доведень у наступних роздiлах.

Графом називається пара Γ = (V,E), де V — це множина вершин графа,
а E — множина ребер. Кожне ребро з’єднує пару вершин графа. У залежно-
стi вiд виду графiв, якi розглядаються, ребра можуть бути орiєнтованими,
неорiєнтованими, можуть дозволятися петлi та кратнi ребра. Оскiльки нас
переважно цiкавитимуть неорiєнтовнi графи, то подальшi означення бу-
дуть сформульованi саме для них. У той же час ми будемо зазначати як
можна модифiкувати цi означення для орiєнтованого випадку.

Граф називається простим, якщо вiн не має петель та кратних ребер.
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Нехай тепер маємо простий граф Γ з множиною вершин V (Γ) та множиною
ребер E(Γ).

Означення 2.1.1. Степенем вершини v ∈ V (Γ) є кiлькiсть ребер, що
виходять з неї. Позначатимемо цю величину через d(v).

Зауважимо, що для орiєнтованого графа аналогiчно вводиться поняття
степенiв вершин за тим винятком, що таких степенiв два — вхiдний та
вихiдний, тобто ми рахуємо окремо кiлькiсть стрiлок для яких вершина є
початком i тих, для яких вона є кiнцем.

Означення 2.1.2. Шляхом мiж двома вершинами u та v графа Γ нази-
вається послiдовнiсть ребер e1, e2, . . . , ek таких, що e1 виходить з верши-
ни u, ek приходить у вершину v, а кожна пара ребер ei та ei+1 для i < k

мають спiльну вершину. Будемо називати число k довжиною шляху.

Для випадку орiєнтованого графа шляхом є послiдовнiсть стрiлок, яка
приводить з початкової вершини в кiнцеву проходячи через певну кiлькiсть
промiжних вершин.

Означення 2.1.3. Граф Γ називається зв’язним, якщо для довiльних
двох рiзних вершин u та v iснує шлях, що їх з’єднує.

Означення 2.1.4. Циклом називається шлях з вершини графа в себе,
що має довжину не менше 2.

Зв’язний простий граф без циклiв називається деревом.

Перейдемо до деяких властивостей графiв.

Означення 2.1.5. Хроматичним числом χ(Γ) графа Γ називають
найменшу кiлькiсть кольорiв, яких достатньо, щоб зафарбувати верши-
ни графа Γ таким чином, що кiнцi будь-якого ребра розфарбованi у рiзнi
кольори.

Рiзного роду результати з розфарбування графiв почали з’являтися у
другiй половинi 19 столiття. З того часу дослiджувалися хроматичнi числа



38

для рiзних типiв графiв. Серед визначних результатiв цiєї галузi є теоре-
ма Брукса, яка була вперше опублiкована у статтi [111]. Вона дає оцiнку
верхньої межi для хроматичного числа графа, що виражається через ма-
ксимальний степiнь вершини. Дана теорема буде використана нами надалi
у доведеннi для графiв, що будуються з iтерацiй (2, 2)-автоматiв. Нагадає-
мо, що граф називається повним, якщо довiльна пара його вершин з’єднана
ребром.

Теорема 2.1.1. Нехай Γ — зв’язний простий граф з максимальним сте-
пенем вершини d. Тодi хроматичне число χ(Γ) не перевищує d+ 1. Бiльш
того, χ(Γ) = d+1 тодi i тiльки тодi, коли Γ є повним графом або циклом
непарної довжини.

Iнша графiчна властивiсть, що дає нам деяку характеристику локальної
ациклiчностi, це — обхват графа.

Означення 2.1.6. Обхват g(Γ) графа Γ — це довжина найменшого ци-
клу в Γ або нескiнченнiсть у випадку, якщо у графа Γ вiдсутнi цикли.

Зауважимо, що коли значення обхвату велике, то окiл навколо кожної
вершини графа виглядає як дерево i тому iнтуїтивно здається, що хро-
матичне число повинно бути малим. Однак, насправдi це не так: у 1959
роцi Ердеш у статтi [112] довiв, використавши ймовiрнiснi аргументи, що
для довiльних натуральних чисел χ та γ iснують графи з хроматичним
числом χ та обхватом γ. Пiзнiше було запропоновано багато методiв для
конструювання таких графiв.

Для довiльного ребра графа Γ визначимо iмбаланс наступним чином.

Означення 2.1.7. Нехай e ∈ E(Γ) — деяке ребро графа Γ, що з’єднує
вершини u та v. Тодi iмбаланс ребра e визначається формулою:

imb(e) = |d(u)− d(v)|.

Поняття iмбалансу було введено як iнструмент для дослiдження нерегу-
лярностi графа у статтi [113]. Дiйсно, коли степенi усiх вершин однаковi, то
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для кожного ребра iмбаланс дорiвнює нулю. З iншого боку, якщо значення
iмбалансiв обмеженi деяким невеликим числом, то локально граф є майже
регулярним.

Для графа Γ можна визначити двi мультимножини, що задаються на-
ступним чином:

• M(Γ) - мультимножина iмбалансiв усiх ребер;

• D(Γ) - мультимножина степенiв вершин.

Тепер визначимо поняття графiчностi мультимножини.

Означення 2.1.8. Мультимножина M називається графiчною, якщо
iснує такий граф Γ, що D(Γ) = M .

Маючи двi мультимножини, що будуються з графа, природно виникає
питання про зв’язок мiж ними.

Означення 2.1.9. Граф Γ називатимемо iмбалансно графiчним, якщо
M(Γ) — графiчна.

Розглянемо декiлька прикладiв, що стосуються iмбалансно графiчностi.

Приклад 2.1.1. Нехай Γ є шляхом. Тодi Γ — iмбалансно графiчний.

Доведення. Якщо довжина шляху 1, то тодi вiн має єдиний iмбаланс, що
дорiвнює 0. Якщо шлях довший, тодi граф має в точностi два ребра зi
значенням iмбалансу 1, а усi iншi ребра мають iмбаланс 0. Очевидно, що
мультимножина M(Γ) є графiчною.

Приклад 2.1.2. Будь-який регулярний граф є iмбалансно графiчним.

Доведення. Усi вершини регулярного графа мають однаковий степiнь. То-
му iмбаланс будь-якого ребра дорiвнює 0. Така мультимножина є графi-
чною, адже завжди iснує граф без ребер, для якого дана мультимножина
є мультимножиною степенiв вершин.
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Дослiдження iмбалансно графiчних графiв було розпочато в [2]. Зокре-
ма, було доведено, що iмбалансно графiчними є дерева, деякi майже повнi
графи та iншi.

Доведемо лему, що знадобиться нам для подальших доведень.

Лема 2.1.1. Нехай граф G такий, що його iмбалансна мультимножина
M(G) мiстить лише значення 0, 1 та 2. Припустимо, що виконується
властивiсть: якщо iснує в точностi 1 або 2 ребра з iмбалансом 2, тодi
iснує хоча б одне ребро з iмбалансом 1. Тодi граф G є iмбалансно графi-
чним.

Доведення. Побудуємо граф Γ для якого D(Γ) = M(G).

Зауважимо, що кожному нульовому iмбалансу з M(G) вiдповiдає деяка
iзольована вершина в графi Γ. Також ми знаємо, що сума всiх iмбалансiв
для довiльного графа є парною, оскiльки має ту ж парнiсть, що i сума
степенiв усiх вершин. Тому для графа G отримуємо, що кiлькiсть ребер з
iмбалансом 1 — парна.

Зазначимо, що якщо маємо хоча б 3 ребра з iмбалансом 2, то для цих
значень завжди можна побудувати вiдповiдний цикл у графi Γ. Якщо ж
iснує менша кiлькiсть таких ребер, то за умовою леми маємо також доста-
тню кiлькiсть ребер з iмбалансами, що дорiвнюють 1. Тому можна додати
до графа Γ шлях вiдповiдної довжини у залежностi вiд кiлькостi 2 у муль-
тимножинi M(G).

Рештi iмбалансiв зi значенням 1 ставимо у вiдповiднiсть набiр шляхiв
довжини 1 у графi Γ, оскiльки таких iмбалансiв парна кiлькiсть. Таким
чином за побудовою, що D(Γ) = M(G), а отже граф G - iмбалансно гра-
фiчний.

2.2 Автомати та їх функцiї росту

У цьому пiдроздiлi ми надамо необхiднi вiдомостi з теорiї автоматiв та
автоматних груп. Основним об’єктом дослiдження у цiй роботi є оборотнi
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iнiцiальнi автомати зi скiнченною кiлькiстю станiв та вiдповiднi функцiї
росту. При потребi бiльш детальну iнформацiю про iншi типи автоматiв та
їх властивостi можна знайти, наприклад, у статтi [68] та книзi [114].

Означення 2.2.1. Автоматом Мiлi (далi просто автоматом) нази-
вається набiр A = (Q,X, π, λ), де:

• X — скiнченна множина, що є вхiдним та вихiдним алфавiтом;

• Q — скiнченна множина станiв автомата;

• π : Q×X → Q — функцiя переходiв;

• λ : Q×X → X — функцiя виходiв.

Означення 2.2.2. Автомат A iз деяким зафiксованим початковим ста-
ном s ∈ Q називається iнiцiальним. Будемо позначати такий автомат
через As або просто через s.

Автомат можна ототожнювати з орiєнтованим помiченим графом з мно-
жиною вершин Q та ребрами q → π(q, x) з мiткою x|λ(q, x) для всiх мо-
жливих станiв q ∈ Q та лiтер x ∈ X. Такий граф називають дiаграмою
Мура для вiдповiдного автомата.

Означення 2.2.3. Композицiєю (добутком) двох автоматiв
A = (Q1, X, π1, λ1) та B = (Q2, X, π2, λ2), що визначенi над одним
i тим же алфавiтом X, називається автомат A ◦ B з множиною
станiв Q1 × Q2, в якому функцiї переходiв та виходiв визначаються за
наступним правилом:

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

λ((q1, q2), x) = λ1(q1, λ2(q2, x)).

Добуток двох iнiцiальних автоматiв Aq1 та Bq2 визначається як iнi-
цiальний автомат (A ◦B)(q1,q2).
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У термiнах обчислювальної технiки маємо, що добуток двох автоматiв
A ◦B по сутi вiдповiдає за послiдовне їх з’єднання, коли вихiд автомата B
пiдключено до входу автомата A.

Означення 2.2.4. Композицiю автомата A iз самим собою n разiв буде-
мо називати n-тою його iтерацiєю та позначатимемо через An.

Позначимо через X∗ множину всiх скiнченних слiв над алфавiтом X,
зокрема будемо включати у X∗ пусте слово. Крiм того, для кожного цiлого
невiд’ємного числа k позначатимемо через Xk множину слiв довжини k.
Кожен iнiцiальний автомат Aq визначає перетворення на просторi X∗, яке
можна задати рекурсивно наступною формулою:

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

Це перетворення можна iнтерпретувати наступним чином: якщо автомат
A знаходиться у станi q та на вхiд приймає слово x1x2 . . . xn над X, то вiн
читає першу лiтеру x1 та стирає її, виводить лiтеру λ(q, x1) на вихiднiй
стрiчцi, переходить у стан π(q, x1) i повторює описану процедуру до тих
пiр, поки не опрацює всi лiтери вхiдного слова. Таким чином, пiсля роботи
автомата на вихiднiй стрiчцi буде написане слово Aq(x1x2 . . . xn); кiнцевий
iнiцiальний автомат (пiсля опрацювання вхiдного слова) будемо позначати
як Aq|x1x2...xn з активним станом q|x1x2...xn.

Таким чином для кожного iнiцiального автомата отримуємо функцiю,
що дiє на множинi слiв X∗. Зауважимо, що операцiя композицiї на парi
таких автоматiв вiдповiдає композицiї вiдповiдних функцiй.

Означення 2.2.5. Автомат називається мiнiмальним або редукова-
ним, якщо рiзнi його стани визначають рiзнi перетворення на множинi
слiв X∗.

Для кожного автомата A iснує єдиний мiнiмальний автомат m(A), ста-
ни якого задають ту саму множину перетворень, що i стани A. Аналогiчно,
для iнiцiального автомата Aq iснує єдиний мiнiмальний iнiцiальний авто-
мат m(Aq), який визначає те саме перетворення на просторi слiв. Одним
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зi способiв мiнiмiзацiї автомата є алгоритм Хопкрофта, який уперше був
запропонований у статтi [29].

Будемо позначати через E або e мiнiмальний iнiцiальний автомат (а та-
кож вiдповiдний початковий стан), що визначає тотожне перетворення на
множинi слiв.

Означення 2.2.6. Функцiєю росту (iнiцiального) автомата A нази-
вається функцiя γA : N → N, де γA(n) дорiвнює кiлькостi станiв в мiнi-
мальному автоматi m(An).

Оскiльки добуток iнiцiальних автоматiв вiдповiдає композицiї вiдобра-
жень, то якщо A задає перетворення f на просторi слiв, то γA(n) обчислює
мiнiмальну кiлькiсть станiв, яка необхiдна для побудови автомата, який
задає перетворення, що дiє як n-та iтерацiя функцiї f , тобто задається
формулою f (n) = f ◦ . . . ◦ f (n разiв).

Будемо казати, що функцiя росту γ(n) є рацiональною, якщо її генера-
триса Γ(x) =

∑
n≥0 γ(n)xn є рацiональною функцiєю. Рацiональнiсть фун-

кцiї означає, що формальна сума такого ряду може бути представлена у
виглядi частки двох полiномiв. Зауважимо, що функцiя росту є рацiональ-
ною для довiльного iнiцiального автомата A, що має скiнченний порядок.

Означення 2.2.7. Iнiцiальний автомат A має скiнченний порядок,
якщо iснує таке число n ∈ N, що An визначає тотожне перетворення на
множинi слiв.

Одним зi способiв задання автомата є вiнцева рекурсiя. Головна iдея
такого пiдходу полягає в тому, що для кожного стану автомата q та для
кожної лiтери xi алфавiту X, використовуючи функцiю переходiв, можна
отримати деякий стан qi = π(q, xi), у який переходить автомат пiсля потра-
пляння лiтери xi на стан q. Будемо називати qi i-ою проекцiєю стану q.
Окрiм того, для кожного стану q маємо функцiю λ(q, ·), яка дiє на алфавi-
тi. А тому кожен стан автомата можна однозначно задати використовуючи
наступний запис

q = (q1, q2, . . . , q|X|)λ(q, ·).
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У данiй роботi нас цiкавитимуть оборотнi автомати.

Означення 2.2.8. Автомат A називається оборотним, якщо для ко-
жного його стану q функцiя λ(q, ·) є бiєкцiєю.

Зауважимо, що для кожного стану q оборотного автомату звуження фун-
кцiї λ(q, ·) вiдповiдає пiдстановцi на множинi з |X| елементiв. Тому у запи-
сi вiнцевої рекурсiї будемо використовувати саме пiдстановки, оскiльки це
спрощує пiдрахунок композицiї автоматiв.

Неiнiцiальний автомат A є оборотним тодi i лише тодi, коли всi iнiцiальнi
автомати Aq визначають оборотнi перетворення на просторi слiв. У цьому
випадку, можемо розглянути групу, що породжується цими перетворен-
нями, вiдносно операцiї композицiї. Така група називається автоматною
групою GA автомата A.

2.3 Кореневi регулярнi дерева та їх автомор-
фiзми

У даному пiдроздiлi ми використаємо дещо iнший пiдхiд, а саме зауважи-
мо, що коли автомат працює з алфавiтом X з d лiтер, то можна розглянути
його дiю на регулярному кореневому деревi. Нагадаємо, що деревом нази-
вається зв’язний граф без циклiв.

Означення 2.3.1. Дерево з видiленою вершиною називається кореневим.
Кореневе дерево, в якому корiнь дерева має степiнь d, а всi iншi вершини
мають степiнь d+ 1, називається кореневим регулярним деревом.

Для кожного d ≥ 2 iснує єдине з точнiстю до iзоморфiзму кореневе
регулярне дерево, яке позначається через Td.

Зауважимо, що регулярне кореневе дерево є самоподiбним у тому сенсi,
що можна зафiксувати довiльну некореневу вершину v та викинути ребро,
яке належить найкоротшому шляху з цiєї вершини до кореня дерева. У
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результатi отримаємо компоненту зв’язностi, що мiстить v, яка також бу-
де регулярним кореневим деревом з кореневою вершиною v. Бiльш того,
отримане дерево буде iзоморфним до вихiдного дерева.

Означення 2.3.2. Нехай маємо деяку вершину v, яка належить регу-
лярному кореневому дереву Td. Будемо казати, що ця вершина належить
рiвню k, якщо найкоротший шлях вiд кореневої вершини до v має дов-
жину k.

Легко бачити, що k-тий рiвень дерева мiстить dk вершин.

Нехай тепер маємо деякий iнiцiальний автомат A над алфавiтомX, який
складається з d лiтер. Впорядкуємо лiтери X = {x1, x2, . . . , xd}. Множину
слiв над алфавiтом X ототожнюємо з вершинами регулярного дерева Td,
де вершина v з’єднується ребром з вершиною vx для кожного x ∈ X. По-
значимо вершини дерева Td станами автомата A наступним чином. Нехай
автомат задається вiнцевою рекурсiєю A = (A1, A2, . . . , Ad)σ. Пiдпишемо
кореневу вершину написом A. Вершини першого рiвня пiдпишемо вiдпо-
вiдно написом Ai для вершини xi. Для кожної з нових пiдписаних вершин
беремо автомат, що вiдповiдає пiдпису, розписуємо вiнцеву рекурсiю для
нього i пiдписуємо вiдповiдне пiддерево за алгоритмом описаним вище. То-
дi кожна вершина v буде пiдписана автоматом A|v.

Якщо у наведеному вище алгоритмi вимагати, щоб у вiнцевих рекурсiях
використовувались лише мiнiмiзованi автомати, то тодi задача пiдрахунку
функцiї росту зводиться до обчислення кiлькостi унiкальних автоматiв,
що з’являються у пiдписах вершин вiдповiдного регулярного дерева для
кожної з iтерацiй заданого автомата.

Зауважимо, що кожному слову над алфавiтом X вiдповiдає шлях, що
починається з кореневої вершини. Тодi для того, щоб дiзнатися дiю ав-
томата A на деякому словi ω = y1y2 . . . yk достатньо пройти вiдповiдним
шляхом i для кожного ребра записати дiю пiдстановки автомата, що вiд-
повiдає початку ребра на вiдповiднiй лiтерi. Отримана послiдовнiсть лiтер
i задає образ слова ω пiд дiєю автомата A.

Такий спосiб визначення автомата дозволяє легко перейти до дiаграми
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Мура. Дiйсно iнiцiальний стан вiдповiдає кореневiй вершинi регулярного
дерева. Для ребра замiсть мiтки з однiєю лiтерою можна писати мiтку що
вказує також i на образ цiєї лiтери пiд дiєю пiдстановки τ автомата, яким
пiдписана вершина початку стрiлки, тобто у виглядi x|τ(x). Якщо пiсля
цього посклеювати всi вершини, що пiдписанi однаковими автоматами, то
отримаємо в точностi дiаграму Мура для автомата A.

Як вже зазначалося вище, довiльнi два кореневi регулярнi дерева, у яких
рiвнi степенi кореневих вершин, є iзоморфними, а виходячи з вище наведе-
ного алгоритму стає зрозумiлим, що пiдписи двох вершин у таких деревах
теж будуть однаковими, якщо шляхи вiд вiдповiдних коренiв задаються
однаковою послiдовнiстю лiтер-мiток. Тому можна модифiкувати алгоритм
описаний вище послiдовним проходом по рiвням регулярного кореневого
дерева починаючи з кореневої вершини. Пiдписуємо кореневу вершину. Пе-
реходимо до вершин першого рiвня i визначаємо автомати для кожної з
них. Якщо для деякої вершини автомат такий же як для вже обробленої
вершини, то викреслюємо її разом з вiдповiдним пiддеревом. Iнакше зали-
шаємо її i пiдписуємо вершини другого рiвня у якi приходять стрiлки з цiєї
вершини. Виконавши цi дiї на першому рiвнi, переходимо до рiвня 2. Далi
проходимо усi вершини, що лишились непiдписаними i не були викреслени-
ми. Таким чином отримаємо деяке пiддерево з унiкальними пiдписами для
кожної вершини. Кiлькiсть вершин такого дерева i буде кiлькiстю станiв у
мiнiмiзацiї для вiдповiдного iнiцiального автомата A.

Розглянемо деякi приклади застосування алгоритму, що був описаний
вище.

Приклад 2.3.1. У результатi виконання алгоритму для довiльного ав-
томата A, що задається вiнцевою рекурсiєю A = (A,A, . . . , A)σ вiдповiд-
не регулярне кореневе дерево зводиться до графа з однiєї вершини.

Дiйсно у цьому випадку маємо лише кореневу вершину, що пiдписана як
A. Уже на першому рiвнi за алгоритмом доведеться викреслити усi верши-
ни i вiдповiднi пiддерева.

Приклад 2.3.2. Для додавальної машини A = (E,E, . . . , A)(1 2 . . . d), де
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E — тривiальний автомат, A 6= E, вiдповiдне регулярне дерево зводи-
ться до графа A→ E.

Для випадку додавальної машини маємо кореневу вершину з мiткою A.
На наступному кроцi отримаємо одну вершину, пiдписану автоматом A, що
повинна бути викреслена, оскiльки такий пiдпис вже зустрiчався, а всi iншi
вершини будуть пiдписанi тривiальним автоматом E, який за попереднiм
прикладом зводиться алгоритмом до однiєї вершини.

Приклад 2.3.3. Нехай A — додавальна машина на d лiтерах. Тодi для
довiльного натурального числа k алгоритм для Adk зводить регулярне
дерево до ланцюга:

Adk → Adk−1 → · · · → A→ E.

Даний приклад буде розглянутий бiльш детально у роздiлi присвячено-
му росту узагальнених додавальних машин. З вiдповiдних доведень можна
буде отримати графи для iнших степенiв додавальної машини з тiєю рiзни-
цею, що для них, починаючи з деякого мiсця (а саме для першого степеня,
що не дiлиться на d), почнуть з’являтися по два рiзних стани на одному
рiвнi.

Тепер перейдемо вiд автоматiв до автоморфiзмiв регулярних кореневих
дерев. Якщо автомат над алфавiтом X є iнiцiальним та оборотним, то вiн
задає деяку бiєкцiю на множинi слiв над X. Бiльш того, таке перетворен-
ня зберiгає початки слiв у тому сенсi, що коли два слова мають спiльний
початок довжини l, то пiд дiєю автомата A образи цих слiв теж матимуть
спiльний початок, до того ж його довжина буде в точностi дорiвнювати l.
Це зокрема випливає iз описаного ранiше пiдходу до визначення дiї авто-
мата через дерево з пiдписаними вершинами.

Виходячи з вище зазначеного можна перейти до автоморфiзмiв регуляр-
них кореневих дерев.

Означення 2.3.3. Автоморфiзмом кореневого регулярного дерева на-
зивається автоморфiзм дерева, який зберiгає корiнь.
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Зауважимо, що автоморфiзм кореневого дерева зберiгає рiвнi, i тому дiє
пiдстановками на кожному рiвнi дерева.

Зазначимо також, що кожному автоморфiзму регулярного кореневого
дерева вiдповiдає деякий iнiцiальний оборотний автомат, що визначений
над алфавiтом з d лiтер (можливо з нескiнченною кiлькiстю станiв). Навпа-
ки, кожному такому автомату вiдповiдає деякий автоморфiзм. Це випливає
iз того, як автомат дiє на заданому словi, що було описано вище. Дiйсно,
при такiй дiї слова довжини l переходять у слова довжини l i легко поба-
чити, що ребра будуть зберiгатися пiд дiєю перетворення на вiдповiдному
регулярному кореневому деревi. Для доведення зворотнього твердження
достатньо послiдовно розглядати вершини по рiвням, а також враховувати
перестановки мiток ребер, що виходять з цих вершин, пiд дiєю автоморфi-
зму. Тодi для кореневої вершини отримаємо вiнцеву рекурсiю. Дану про-
цедуру можна повторювати для кожного рiвня. Таким чином отримаємо
деякий автомат. Звiсно, що можна мiнiмiзувати результат, зокрема якщо
для кожної пари вершин маємо алгоритм, який перевiряє чи однаковi ав-
томорфiзми на них дiють.

Нехай A — деякий оборотний iнiцiальний автомат над алфавiтом X. На-
гадає, що для скiнченного слова v ∈ X∗ ми позначали через A|v iнiцiальний
автомат, в який переходить автомат A пiсля обробки слова v. У термiнах
автоморфiзмiв дерев це означає наступне. Якщо a — це автоморфiзм дере-
ва, заданий автоматом A, то автомат A|v задає автоморфiзм a|v, дiю якого
на словах можна визначити правилом:

a|v(u) = w ⇔ a(vu) = a(v)w.

Автоморфiзм a|v будемо називати секцiєю або станом автоморфiзму a.

Зазначимо, що автоморфiзм a задається деяким iнiцiальним скiнченним
автоматом тодi i лише тодi, коли множина його секцiй є скiнченною. У цьо-
му випадку функцiя росту вiдповiдного автомата дорiвнює функцiї γa(n),
яка обчислює кiлькiсть секцiй автоморфiзму an.

Тепер визначимо поняття глибини автомата.



49

Означення 2.3.4. Глибиною автомата A називається довжина най-
довшого слова v такого, що автомат m(A|v) не дорiвнює жодному з ав-
томатiв m(A|v′) для довiльного слова v′, яке коротше за v.

Зауважимо, що глибину автомата можна визначити через скорочений
граф, що був отриманий за алгоритмом описаним ранiше, як довжину
найдовшого шляху. Дiйсно, глибина автомата рахує на скiлькох перших
рiвнях iснує унiкальний пiдпис (тобто автомат). Оскiльки за алгоритмом
ми викреслювали вершини з пiддеревами у яких повторювався пiдпис, то
якраз маємо, що найдовший шлях у отриманому скороченому графi i бу-
де вiдповiдати шуканому слову, що вказане у означеннi глибини автомата.
Очевидно, що для довiльного автомата глибина є скiнченним числом.

Розглянемо тепер iншу характеристику для автоморфiзму a кореневого
регулярного дерева. Для цього пiдпишемо усi вершини вiдповiдними авто-
морфiзмами i для кожного рiвня k порахуємо його ширину, тобто кiлькiсть
нетривiальних автоморфiзмiв. Iншими словами, визначимо функцiю θa(k)

як кiлькiсть таких слiв v ∈ Xk, що a|v визначає нетотожне перетворення.

Означення 2.3.5. Автоморфiзм a регулярного кореневого дерева назива-
ється полiномiальним, якщо θa(k) ≤ P (k) для деякого полiнома P (k). У
цьому випадку степенем автоморфiзму a називається найменший сте-
пiнь серед многочленiв, якi обмежують функцiю θa(k).

Оскiльки кiлькiсть вершин на вiдповiдних рiвнях дерева росте експо-
ненцiйно, то ознака полiномiальностi показує, що кiлькiсть нетривiальних
перетворень зростає з не бiльш нiж полiномiальною швидкiстю, тобто асим-
птотично маємо, що чим довше слово v, тим бiльша ймовiрнiсть, що авто-
морфiзм залишає на мiсцi усi хвости для довiльного слова, що починається
з v, тобто може бути записане у виглядi vω.

Означення 2.3.6. Автоморфiзм a регулярного кореневого дерева називає-
ться обмеженим, якщо вiн є полiномiальним автоморфiзмом нульового
степеня. Тобто iснує константа C > 0 така, що для довiльного нату-
рального числа k виконується нерiвнiсть θa(k) ≤ C.
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Означення 2.3.7. Iнiцiальний автомат називається полiномiальним
(обмеженим), якщо вiдповiдний автоморфiзм дерева є полiномiальним
(вiдповiдно, обмеженим).

Прикладом обмеженого автомата є додавальна машина A = (E,A)σ.
Якщо розглянути вiдповiдне кореневе дерево, то побачимо, що для вiдпо-
вiдного автоморфiзма a на кожному рiвнi iснує рiвно одна нетривiальна
секцiя a. Це випливає з того, що слово, яке вiдповiдає шляху вiд кореня,
повинно складатися лише з одиниць. Тому на кожному рiвнi у нас кiль-
кiсть нетривiальних секцiй в точностi дорiвнює 1. Отже, такий автомат є
обмеженим.
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Роздiл 3

РIСТ (2,2)-АВТОМАТIВ

У цьому роздiлi будемо розглядати функцiї росту iнiцiальних оборотних
(2, 2)-автоматiв Мiлi, тобто автоматiв iз не бiльш нiж двома станами над
бiнарним алфавiтом.

Як наслiдок вiдповiдних доведень, отримаємо алгоритми для побудови
довiльної iтерацiї таких автоматiв. Виходячи з цього, ми дослiдимо та об-
числимо такi властивостi графiв, пов’язаних з цими iтерацiями, як обхват
та хроматичне число. Також покажемо, що кожен такий граф є iмбалансно
графiчним, тобто для мультимножини iмбалансiв його ребер (тобто модулiв
рiзниць степенiв сумiжних вершин) iснує граф з такою ж мультимножиною
степенiв вершин.

3.1 Функцiї росту (2,2)-автоматiв

Позначимо через A(2,2) множину всiх оборотних автоматiв Мiлi над бiнар-
ним алфавiтом, що мають не бiльше двох станiв. Нагадаємо, що кожному
стану автомата можна поставити у вiдповiднiсть автоморфiзм кореневого
бiнарного дерева. Групу, що породжена множиною усiх таких автоморфi-
змiв, називають автоматною групою. У статтi [68] було, зокрема, дослiдже-
но питання про те, якi групи можуть бути породженi автоматами з мно-
жини A(2,2). Вiдповiдно до отриманої класифiкацiї множина таких груп
складається в точностi з наступних: E, C2, C2 × C2, D∞, Z та групи бли-
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маючих лампочок Z2 o Z.

Оскiльки нас цiкавлять функцiї росту автоматiв, то достатньо розгля-
дати лише мiнiмальнi iнiцiальнi автомати, оскiльки усi iншi зводяться до
них i за означенням мають таку ж функцiю росту. Тому розглядатимемо
множину Ai(2,2), яка складається з усiх мiнiмальних оборотних iнiцiальних
автоматiв, якi можна отримати з множини A(2,2).

У цьому пiдроздiлi ми обчислимо точнi значення функцiї росту для усiх
автоматiв з множини Ai(2,2), а також вкажемо конструктивнi алгоритми
побудови iтерацiй таких автоматiв. У загальному можна сформулювати
наступну теорему про властивостi функцiй росту автоматiв з множини, що
розглядається.

Теорема 3.1.1. Нехай s ∈ Ai(2,2) i γs(n) - функцiя росту автомата s.
Тодi:

1. Якщо автомат s має скiнченний порядок, то вiн має рацiональну
функцiю росту. У цьому випадку γs(n) = 1 або γs(n) = 1 + (n mod 2).

2. Автомат s одночасно має нескiнченний порядок i рацiональну фун-
кцiю росту тодi i тiльки тодi, коли вiн як неiнiцiальний автомат
породжує групу блимаючих лампочок. Функцiя росту такого авто-
мата визначається формулою γs(n) = 2n.

3. Iнакше s має неалгебраїчну функцiю росту. Бiльш того, має мiсце
наступна нерiвнiсть для функцiї росту:

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

де n = 2pm з непарним m.

Точнi значення функцiї росту для автоматiв з пункту 3 можна знайти у
вiдповiдних пiдроздiлах.

Спочатку опишемо усi можливi вiнцевi рекурсiї, що задають такi авто-
мати. Для автоматiв з Ai(2,2) використаємо наступний опис неiнiцiальних
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автоматiв з A(2,2). Кожен такий автомат з двома станами a та b над бiнар-
ним алфавiтом X = {0, 1} можна записати парою вiнцевих рекурсiй:

a = (q11, q12)πa та b = (q21, q22)πb,

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

Зауважимо, що якщо пiдстановки πa та πb однаковi, то вiдповiдний мiнi-
мальний автомат має один стан i записується як e = (e, e) або a = (a, a)σ.
У всiх iнших випадках можна без втрати загальностi вважати, що πa = σ

та πb = (). Далi пiдбором рiзних комбiнацiй qij отримаємо всi мiнiмальнi
автомати, що вiдповiдають A(2,2) з точнiстю до симетрiї. Далi розглянемо
такi автомати в залежностi вiд їх властивостей.

3.1.1 Автомати скiнченного порядку

Спочатку розглянемо автомати, що мають скiнченний порядок. Доведемо
наступну теорему.

Теорема 3.1.2. Нехай автомат s належить множинi Ai(2,2) i має скiн-
ченний порядок. Тодi його функцiя росту γs(n) визначається однiєю з на-
ступних формул:

• γs(n) = 1 з генератрисою f(x) = 1
1−x;

• γs(n) = 1 + (nmod 2) з генератрисою f(x) = 1+x
1−x.

Доведення. Тривiальний автомат зображено на Рис. 3.1. Такий автомат мо-
жна отримати з неiнiцiального автомата, який породжує тривiальну групу
E. Для цього автомата маємо вiнцеву рекурсiю e = (e, e), а тому en = e для
довiльного n, а вiдповiдно γe(n) = 1. Зауважимо також, що даний iнiцiаль-
ний автомат є станом для деяких iнших автоматiв, якi будуть розглянутi
далi (зокрема, для додавальної машини).

Автомати з Рис. 3.2, 3.3 та 3.4 як неiнiцiальнi автомати породжують ци-
клiчну групу C2. Знайдемо функцiї росту для вiдповiдних iнiцiальних ав-
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e

0|0
1|1

Рис. 3.1: e = (e, e)

a

0|1
1|0

Рис. 3.2: a = (a, a)σ

a b

0|1
1|0

0|0
1|1

Рис. 3.3: b = (b, b), a = (a, a)σ

a b

0|0
1|1

0|1
1|0

Рис. 3.4: b = (b, b), a = (b, b)σ

томатiв.

Для автомата a = (a, a)σ отримуємо a2k = e i a2k+1 = a, а отже функцiя
росту визначається формулою γa(n) = 1.

Автомат з Рис. 3.3 вiдповiдає двом iнiцiальним автоматам, що вже бу-
ли розглянутi вище. Тому вiдповiднi функцiї росту для них теж тотожно
дорiвнюють одиницi.

Автомат з Рис. 3.4 задається вiнцевими рекурсiями b = (b, b) та
a = (b, b)σ. Легко бачити, що iнiцiальний автомат b дорiвнює тривiальному
автомату e, а тому функцiя росту тотожно дорiвнює 1. Для iнiцiального
автомата a маємо наступну рiвнiсть для другої iтерацiї a2 = (b2, b2) = e.
Таким чином функцiя росту γa(n) дорiвнює 1 при парних значеннях n та
2 при непарних. Об’єднання цих випадкiв дає наступну формулу

γa(n) = 1 + (nmod 2).

Перейдемо до автоматiв з Рис. 3.5 та 3.6. Вони породжують декартiв
добуток циклiчних груп C2 × C2. Розглянемо спочатку автомат заданий
вiнцевими рекурсiями b = (a, a), a = (a, a)σ. Зауважимо, що для iнiцi-
ального автомата a маємо рiвнiсть a2 = e, а тому функцiя росту тотожно
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Рис. 3.5: b = (a, a), a = (a, a)σ

a b
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Рис. 3.6: b = (a, a), a = (b, b)σ

a b
0|0
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1|0

Рис. 3.7: b = (a, b), a = (a, a)σ

a b
0|0

1|1

0|1
1|0

Рис. 3.8: b = (a, b), a = (b, b)σ

дорiвнює 1, тобто γa(n) = 1. Виходячи з цього для iнiцiального автомата b
отримуємо рiвнiсть b2 = (a2, a2) = (e, e) = e. А це означає, що вiдповiдна
функцiя росту задається формулою

γb(n) = 1 + (nmod 2).

Для iншого автомата, заданого парою вiнцевих рекурсiй b = (a, a) та
a = (b, b)σ, маємо рiвностi b2 = (a2, a2) та a2 = (b2, b2). З цього одразу
випливає рiвнiсть a2 = b2 = e. Як результат отримуємо функцiю росту, що
задається наступним чином

γa(n) = γb(n) = 1 + (nmod 2).

Обидва автомати з Рис. 3.7 та 3.8 породжують групу дiедра D∞ . Зазна-
чимо, що порядок цих автоматiв як неiнiцiальних є нескiнченним. Однак
кожен iнiцiальний автомат має скiнченний порядок.

Знайдемо вiдповiднi функцiї росту. Для автомата, що задається парою
вiнцевих рекурсiй b = (a, b) та a = (a, a)σ маємо, що функцiя росту для
iнiцiального автомата a тотожно дорiвнює одиницi. З iншого боку, для iнi-
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a b
0|0

0|1
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Рис. 3.9: b = (a, b), a = (b, a)σ

a b
0|0

1|0

1|10|1

Рис. 3.10: b = (a, b), a = (a, b)σ

цiального автомата b виконується наступна рiвнiсть b2 = (a2, b2) = (e, b2).

Однак b2 дiє тривiально на будь-якому словi над бiнарним алфавiтом,
тому b2 = e. Отже, функцiя росту iнiцiального автомата b задається фор-
мулою

γb(n) = 1 + (nmod 2).

Для автомата, що заданий вiнцевими рекурсiями b = (a, b), a = (b, b)σ,
отримаємо рiвностi b2 = (a2, b2) та a2 = (b2, b2). Як результат маємо
a2 = b2 = e, а тому

γa(n) = γb(n) = 1 + (nmod 2).

З доведеного вище маємо, що для автоматiв з множини Ai(2,2), якi мають
скiнченний порядок, можливi лише два випадки для функцiї росту, а саме
γ(n) = 1 + (nmod 2) та γb(n) = 1. Для цих випадкiв легко обчислити вiд-
повiднi генератриси, якi вiдповiдно визначаються формулами f(x) = 1+x

1−x
та f(x) = 1

1−x .

3.1.2 Автомати блимаючих лампочок

Автомати зображенi на Рис. 3.9 та Рис. 3.10 породжують групу блимаючих
лампочок Z2 o Z.

Теорема 3.1.3. Нехай s — iнiцiальний автомат отриманий з автома-
та блимаючих лампочок. Тодi функцiя росту визначається формулою
γs(n) = 2n з вiдповiдною генератрисою f(x) = 1

1−2x.
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Доведення. Оскiльки стани другого автомата оберненi до станiв першо-
го, то вiдповiднi функцiї росту однаковi. Тому достатньо розглянути лише
один з них. Оберемо для розгляду автомат, що задається парою вiнцевих
рекурсiй b = (a, b) та a = (b, a)σ.

Доведемо наступнi два твердження:

1) Довiльнi два слова довжини n над {a, b} вiдповiдають рiзним iнiцi-
альним автоматам.

2) Нехай два стани задаються парою слiв довжини n над {a, b}. Тодi
вони є взаємно досяжними.

Доведемо данi твердження за принципом математичної iндукцiї.

Очевидно, що для n = 1 виконуються обидва твердження.

Нехай обидва твердження виконуються для n = k. Покажемо, що вони
також справедливi для n = k + 1. Якщо маємо два рiзних слова ω1 та ω2

над {a, b} , що мають довжини k, то за припущенням iндукцiї вони задають
рiзнi iнiцiальнi автомати, а отже i рiзнi автоморфiзми бiнарного дерева.
Покажемо, що автомати ω1a, ω2a, ω1b та ω2b задають рiзнi перетворення.
Оскiльки всi автомати оборотнi, ω1 6= ω2 та a 6= b, то рiвностi ω1a = ω2a,
ω1b = ω2b, ω1a = ω1b та ω2a = ω2b неможливi.

Покажемо, що ω1a 6= ω2b. Припустимо, що це не так. Тодi ω1a = ω2b, а
це означає, що повинна виконуватись рiвнiсть ω2 = ω1ab

−1. Однак маємо
наступне:

ab−1 = (b, a)σ(a−1, b−1) = (1, 1)σ = σ.

Тому ω2 = ω1σ, а з цього випливає, що у записах ω1 та ω2 над {a, b}
кiлькiсть лiтер a рiзна. Бiльш того цi два стани повиннi мати однаковi про-
екцiї i вiдрiзнятися лише пiдстановкою. Нехай перша проекцiя стану, що
заданий деяким словом, починається з лiтери a, тодi таке слово повинно
починатися з b i навпаки якщо перша проекцiя починається з b, то слово
повинно починатися з a. Повторюючи те ж саме для усiх лiтер проекцiї
отримаємо послiдовнiсть з k лiтер, що матиме таку першу проекцiю, а вiд-
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повiдно матимемо, що кiлькiсть лiтер a повинна бути однакова. Виходячи
з припущення iндукцiї та довжини слiв ω1 та ω2 отримаємо суперечнiсть.

Аналогiчним чином можна довести, що ω1b 6= ω2a.

Зауважимо, що якщо стан ω1 досяжний зi стану ω2 i навпаки, то стани
aω1, bω1 досяжнi зi станiв aω2 та bω2. Це випливає з наступного спостере-
ження. Якщо стан s має двi проекцiї s1 та s2, то as та bs мають проекцiї as1

та bs2. Отже, якщо ω1 досяжний з ω2 i навпаки, то за шляхом у вiдповiд-
ному графi переходiв для n = k можна побудувати шлях у графi переходiв
для n = k + 1. Таким чином отримаємо, що серед пари станiв aω1 та bω1

один зi станiв aω2 та bω2 є досяжним. Аналогiчно для пари aω2 та bω2 один
зi станiв aω1 та bω1 є досяжним. З цього отримаємо, що aω1 є досяжним
станом зi стану bω1 i навпаки. Те ж саме для пари станiв aω2 та bω2. А це
i означає, що усi цi стани мiж собою є попарно досяжними.

Таким чином автомати an та bn мiстять всi слова довжини n над {a, b} i
цi слова попарно рiзнi. Отже, для вiдповiдних функцiй росту маємо

γa(n) = γb(n) = 2n.

Вiдповiдна генератриса задається формулою f(x) = 1
1−2x .

Виходячи з доведеного результату маємо наслiдок для алгоритму побу-
дови довiльної iтерацiї таких автоматiв.

Наслiдок 3.1.1. Для iнiцiальних автоматiв блимаючих лампочок кожен
алгоритм, який для заданого n ∈ N обчислює мiнiмальний автомат для
iтерацiї an, займає експоненцiйний час Ω(2n).

Доведення. Оскiльки мiнiмальний автомат для an має 2n станiв, то кожен
алгоритм повинен виконати щонайменше Ω(2n) крокiв.
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a b

0|0
1|1

0|1

1|0

Рис. 3.11: Додавальна машина b = (b, b), a = (b, a)σ

3.1.3 Додавальна машина

Автомат на Рис. 3.11 з iнiцiальним станом a називають додавальною маши-
ною, оскiльки його дiя на двiйкових числах вiдповiдає додаванню одиницi.
Цей автомат породжує нескiнченну циклiчну групу Z.

Оскiльки a має нескiнченний порядок, то рiзнi його iтерацiї визначають
рiзнi перетворення. Бiльш того, iнiцiальний автомат ak вiдповiдає додаван-
ню числа k до двiйкового числа.

Доведемо наступну теорему про обчислення функцiї росту для додаваль-
ної машини.

Теорема 3.1.4. Нехай маємо бiнарний розклад числа

n = ε0 + ε12 + . . .+ εm2m, εm 6= 0.

Тодi функцiя росту додавальної машини задається формулою

γ(n) =

{
2m− s+ 2, якщо εm−1 = 1 чи s = m;
2m− s+ 1, iнакше.

де s — найменше натуральне число таке, що εs = 1.

Доведення. Спочатку запишемо вiнцевi рекурсiї для довiльного степеня до-
давальної машини. Для натурального числа k виконуються наступнi рiв-
ностi:

a2k = (ak, ak), a2k+1 = (ak, ak+1)σ.

З цього одразу ж випливає наступний факт. Якщо число n є степенем
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двiйки 2s, s ≥ 0, то функцiя росту γa(n) визначається за наступною фор-
мулою

γa(n) = γa(2
s) = s+ 1.

Нехай тепер натуральне число n записується у виглядi n = 2sl, де l деяке
непарне число, s ≥ 0. Тодi маємо формулу для обчислення функцiї росту
в парних точках через значення в непарних:

γa(n) = γa(2
sl) = s+ γa(l).

Також для n = 2sl перелiчимо усi стани автомата al. Для цього роз-
глядаємо усi проекцiї автомата an, проекцiї проекцiй i так далi. Оскiльки
кожна проекцiя вiдповiдає меншому степеню автомата a, то пiсля m + 1

кроку побудови проекцiй отримаємо стани a2, a та тривiальний.

an, a
n
2 , . . . , a2l, al, a[ l2 ], a[ l2 ]+1, a[ l4 ], a[ l4 ]+1, . . . , a[ l

2t
], a[ l

2t
]+1, a0, a1,

де t таке, що 2t ≤ l ≤ 2t+1.

Усього маємо 2m−s+3 станiв. Будь-яких два рiзних степенi a є рiзними,
бо iнакше a мав би скiнченний порядок. Однак серед перелiчених станiв
можуть бути однаковi степенi. З iншого боку такий повтор можливий лише
для досить малих степенiв, а саме a2, a1 та a0. Пряма перевiрка показує,
що при εm−1 = 1 маємо один повтор серед цих станiв. Iнакше серед перелi-
чених станiв є в точностi два повтори. Цi мiркування дають нам необхiдне
твердження для функцiї росту додавальної машини.

3.1.4 Автомат a = (a, a−2)σ

Автомат, що зображено на Рис.3.12, має нескiнченний порядок та породжує
нескiнченну циклiчну групу Z.

Перепишемо вiнцевi рекурсiї використавши те, що виконуються рiвностi
ab = ba i a2b = 1. Це означає, що мають мiсце наступнi рiвностi b = a−2
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a b
0|0
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1|0
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Рис. 3.12: b = (a, a), a = (a, b)σ

i a = (a, a−2)σ. З iншого боку оскiльки a має нескiнченний порядок, то
два рiзних степенi визначають рiзну дiю на множинi слiв X∗, а отже такi
степенi є рiзними.

Отримаємо наступнi вiнцевi рекурсiї, якi задають степiнь an для довiль-
ного цiлого числа n:

an =

{
(a−

n
2 , a−

n
2 ), n = 0 mod 2;

(a−[n2 ]+1, a−[n2 ]−2)σ, iнакше.

Спочатку доведемо наступне допомiжне твердження.

Теорема 3.1.5. Зв’язок мiж функцiями росту автоматiв a та b визна-
чається наступними спiввiдношеннями:

γa(1) = γb(1) = 2,

γb(n) = γa(n) + 1, n ≥ 2.

Доведення. З вiнцевих рекурсiй для стану an випливає, що для довiльного
натурального числа n > 1 маємо наступнi рiвностi для значень функцiї
росту γa(2kn) = k + γa(n) i γa(2k) = k + 1.

З iншого боку, маємо, що γb(n) = γa−2(n), але a−2 має таку ж кiлькiсть
станiв як i a2. Тому за означенням функцiї росту маємо

γb(n) = γa2(n) = γa(2n),
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а з отриманої вище вiнцевої рекурсiї i з урахуванням пониження модуля
степенiв a у цих рекурсiях маємо, що γb(n) = γa(n) + 1, n > 1.

З доведення попередньої теореми випливає, що достатньо обчислити
функцiї росту лише для iнiцiального автомата a. Бiльш того можна роз-
глядати лише непарнi значення n, оскiльки випадок з парним n зводиться
до нього за допомогою формули γa(2kn) = k + γa(n).

Тому достатньо довести наступну теорему.

Теорема 3.1.6. Нехай n — непарне число. Тодi функцiя росту iнiцi-
ального автомата a задається формулою γa(n) = 2[log2 n] + δ(n), де
δ(n) ∈ {0,±1}.

Для подальшого доведення опишемо процес побудови мiнiмального ав-
томата для an. Оскiльки автомат a має нескiнченний порядок, то довiльнi
рiзнi степенi задають рiзнi перетворення на множинi бiнарних слiв. З iн-
шого боку, якщо довiльний стан у автоматi an зафiксувати як iнiцiальний
стан, то отримаємо iнiцiальний автомат, який задає те ж перетворення, що
й ak для деякого цiлого числа k. Тому для того, щоб описати кiлькiсть ста-
нiв у мiнiмальному автоматi для an, достатньо перелiчити усi такi степенi
автомата a.

З iншого боку, з вiнцевих рекурсiй для an, n ∈ Z маємо, що для достатньо
великого n степенi проекцiй завжди меншi за модулем нiж n. Тому буде-
мо використовувати наступний процес побудови степенiв. Спочатку для
an будуємо пару проекцiй. Оскiльки достатньо розглядати лише непарний
випадок, то отримаємо вiнцеву рекурсiю

an = (at1+3, at1)σ, t1 = −[n/2]− 2.

На наступному кроцi потрiбно розглянути вiнцевi рекурсiї для at1 та
at1+3. Це дасть нам ще 4 проекцiї, якi будуть вiдповiдати деяким степеням
автомата a. Цi значення будуть за модулем меншi нiж отриманi на попере-
дньому кроцi. Далi для цих степенiв будуємо їхнi проекцiї i так далi. Через
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певну кiлькiсть крокiв прийдемо до достатньо малого за модулем значення
степенiв, для яких безпосередньо побудуємо решту станiв. Зауважимо, що
на кожному кроцi при побудовi нових проекцiй деякi зi степенiв автомата
a можуть повторюватися. Тому доцiльно використати наступну лему.

Лема 3.1.1. Для довiльного цiлого числа t ∈ Z об’єднання множин прое-
кцiй автоматiв at та at+3 в точностi дорiвнює множинi {at′, at′+3} для
деякого цiлого числа t′.

Доведення. Оскiльки числа t та t + 3 мають рiзну парнiсть, то достатньо
розглянути лише два випадки.

1) Нехай t — парне число i t = 2k. Тодi маємо наступнi вiнцевi рекурсiї
для автомата at:

at = (a−k, a−k),

at+3 = (a−[ 2k+3
2 ]+1, a−[ 2k+3

2 ]−2)σ = (a−k, a−k−3)σ.

Отже, для цього випадку достатньо взяти t′ = −k − 3 = −[ t2 ]− 3.

2) Нехай t — непарне число i t = 2k + 1. Тодi маємо наступнi вiнцевi
рекурсiї для автомата at:

at = (a−[ 2k+1
2 ]+1, a−[ 2k+1

2 ]−2)σ = (a−k+1, a−k−2)σ.

at+3 = (a−k−2, a−k−2).

Отже, для цього випадку достатньо взяти t′ = −[ t2 ]− 2.

Отже, на кожному кроцi побудови проекцiй отримуємо в точностi два
нових степенi автомата a, до того ж вони вiдрiзняються на 3. Тому, вихо-
дячи з доведення Леми 3.1.1, можна побудувати послiдовнiсть степенiв ti i
тодi набiр усiх станiв автомата an запишеться як

an, at1, at1+3, at2, at2+3, . . . , atl, atl+3, . . .

До того ж у цьому наборi з деякого мiсця почнуться повторення степенiв.
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tl tl + 3 Степенi Степенi для −tl − 3, −tl δ(tl)
8 11 {−4,−7, 2, 5,−1} {4, 7,−2,−5, 1} 5
9 12 {−3,−6, 3, 0} {3, 6,−3, 0} 4
10 13 {−5,−8, 1, 4,−2} {5, 8,−1,−4, 2} 5
11 14 {−4,−7, 2, 5,−1} {4, 7,−2,−5, 1} 5
12 15 {−6,−9, 3, 6,−3, 0} {6, 9,−3,−6, 3, 0} 6
13 16 {−5,−8, 1, 4,−2} {5, 8,−1,−4, 2} 5
14 17 {−7,−10, 2, 5,−1,−4} {7, 10,−2,−5, 1, 4} 6
15 18 {−6,−9, 3, 6,−3, 0} {6, 9,−3,−6, 3, 0} 6
17 20 {−7,−10, 2, 5,−1,−4} {7, 10,−2,−5, 1, 4} 6

Табл. 3.1: Деякi значення функцiї δ(t)

Однак можна зупинити процес побудови тодi, коли абсолютне значення |tl|
достатньо мале. Бiльш того можна обрати диз’юнктний набiр пар t, t + 3

таким чином, що для довiльного достатньо великого числа n при побудовi
проекцiй отримуємо в точностi одну з таких пар.

З iншого боку функцiя росту задовольняє рiвнiсть γa(n) = 2l+ 1 + δ(tl),
де δ(tl) — кiлькiсть степенiв автомата a в об’єднаннi множин станiв atl, atl+3

за винятком самих цих степенiв. Таблиця 3.1 дає нам повний список усiх
можливих випадкiв, що покривають усi непарнi значення n > 20. Iншими
словами, ми описуємо таку множину пар x, x+ 3, x - цiле число, що будь-
яке таке число n є в точностi на одному з крокiв алгоритму додає таку
пару. Зауважимо, що також треба брати до уваги, що знак степенiв tk

змiнюється пiсля кожного кроку алгоритму. Проте достатньо розглядати
тiльки значення модулiв tk.

Отже, залишається знайти кiлькiсть крокiв l побудови проекцiй до того
моменту, коли прийдемо до однiєї з пар степенiв зазначених у Таблицi 3.1.
Для цього сформулюємо обернену задачу:

Нехай маємо пару степенiв at та at+3. Описати усi непарнi степенi n
для яких an мiстить цю пару станiв.

З вiнцевих рекурсiй для an отримуємо, що один зi станiв as та a−s буде йо-
го станом тодi i тiльки тодi, коли iснує таке перетворення f , що f(|s|) = |n|



65

i f належить напiвгрупi породженiй перетвореннями x 7→ 2x, x 7→ 2x + 3

i x 7→ 2x − 3. Бiльш того, оскiльки розглядаємо лише непарнi числа, то
достатньо використовувати лише перетворення x 7→ 2x + 3 i x 7→ 2x − 3.
Тому всi такi числа задаються наступною рiвнiстю:

n = 2(2(2(. . . 2(2t+ 3)± 3) · · · ± 3)± 3)± 3 =

= 2st+ 3(2s−1 ± 2s−2 ± · · · ± 1).

Ця рiвнiсть може бути переписана наступним чином

n = 2st+ 3x, x ∈ {1, 3, 5, . . . , 2s − 1}, s ≥ 1.

Також використовуючи цю формулу можна порахувати кiлькiсть крокiв
алгоритму l = [log2

n
t+3 ] + 1. Тепер введемо булеву функцiю ψ(n, t), що

дорiвнює 1 тодi i тiльки тодi, коли iснують числа s та x ∈ {1, 3, 5, . . . , 2s−1}
такi, що n = 2st+ 3x.

Тодi функцiя росту запишеться наступним чином

γa(n) =
∑

8≤t≤17,t6=16

ψ(n, t)(2

[
log2

n

t+ 3

]
+ δ(t) + 3) =

= 2[log2 n] +
∑

8≤t≤17,t6=16

ψ(n, t)f(n, t), (3.1)

де f(n, t) = 2[{log2 n} − log2 (t+ 3)] + δ(t) + 3.

Для подальшого спрощення формули використаємо наступне спостере-
ження.

Лема 3.1.2. Нехай α ∈ (1, 2) i n ∈ N. {log2 n} ≥ log2 α тодi i тiльки
тодi, коли n

2[log2 n]
∈ [α; 2).

Доведення. {log2 n} = log2 α тодi i тiльки тодi, коли log2 n−[log2 n] = log2 α.

Виходячи з цього маємо:

log2 n = log2 α + [log2 n] =⇒ n = 2log2 α+[log2 n],
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n

2[log2 n]
= 2log2 α = α.

Це означає, що log2 n ≥ log2 α тодi i тiльки тодi, коли n
2[log2 n]

∈ [α; 2).

Оскiльки лише один доданок у (3.1) є ненульовим, то можна розглянути
незалежно всi випадки t для вiдповiдних значень n таких, що ψ(n, t) = 1.

1) Якщо t = 9, то

f(n, t) = 2[{log2 n} − log2 12] + 7 = 2[{log2 n} − log2 1.5] + 1.

З iншого боку маємо n = 9 · 2s + 3x = 2s+3 + 2s + 3x для чи-
сел x ∈ {1, 3, . . . , 2s − 1}, s ≥ 1. З Леми 3.1.2 для α = 1.5 маємо
{log2 n} < log2 1.5. Отже, функцiя росту записується наступним чином

γa(n) = 2[log2 n]− 1.

2) Для значень t ∈ {12, 14, 15, 17} маємо δ(t) = 6. А отже

f(n, t) = 2([{log2 n} − log2 (t+ 3)] + 4) + 1 = 2[{log2 n}+ log2
16
t+3 ] + 1.

a) Для значень t ∈ {14, 15, 17} маємо log2
16
t+3 < 0, а отже функцiя росту

задається рiвнiстю

γa(n) = 2[log2 n] + 2[{log2 n} − log2
t+3
16 ] + 1 =

=

{
2[log2 n] + 1, {log2 n} ≥ log2

t+3
16 ,

2[log2 n]− 1, iнакше.

b) для t = 12 маємо

γa(n) = 2[log2 n] + 2[{log2 n}+ log2
16
15 ] + 1.
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За побудовою для деякого s ≥ 1 i x ∈ {1, 3, . . . , 2s − 1}

n = 12 · 2s + 3x = 2s+3 + 2s+2 + 3x.

Отже, [log2 n] = s+ 3 i маємо наступну рiвнiсть

n

2[log2 n]
=

n

2s+3
=

2s+3 + 2s+2 + 3x

2s+3
= 1.5 +

3x

2s+3
< 1.5 +

3 · 2s

2s+3
=

15

8
.

Тодi {log2 n} < log2
15
8 за лемою 3.1.2 i функцiя росту γa(n) = 2[log2 n]+1.

3) Для t ∈ {8, 10, 11, 13} маємо

f(n, t) = 2([{log2 n} − log2 (t+ 3)] + 4) = 2[{log2 n}+ log2

16

t+ 3
].

a) Якщо t = 13, то log2
16
t+3 = 0 i функцiя росту записується як

γa(n) = 2[log2 n].

b) Якщо t = 8, t = 10 чи t = 11 тодi можна повторити тi ж кро-
ки, що й для випадку t = 12. Як результат для цих випадкiв отримаємо
{log2 n} < log2

t+3
8 i γa(n) = 2[log2 n].

Виходячи з розглянутих випадкiв можемо записати наступну теорему,
що дозволяє пiдрахувати функцiю δ(n) для достатньо великих значень n.

Теорема 3.1.7. Для довiльного непарного числа n > 20 функцiя δ(n) ви-
значається наступним чином:

δ(n) =


1, якщо ψ(n, 12) = 1,
−1, якщо ψ(n, 9) = 1,
sign({log2 n} − log2

t+3
16 ), якщо ψ(n, t) = 1, t ∈ {14, 15, 17},

0, iнакше.
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де ψ(n, t) - булева функцiя, що дорiвнює 1 тодi i тiльки тодi, коли iсну-
ють числа s та x ∈ {1, 3, 5, . . . , 2s − 1} такi, що n = 2st+ 3x.

З конструктивностi вище наведених доведень маємо оцiнку складностi
побудови iтерацiй автомата a для довiльного цiлого числа n.

Наслiдок 3.1.2. Iснує алгоритм, який для заданого n ∈ N обчислює мi-
нiмальний автомат для an та значення γa(n) за час O(log n).

3.2 Графи iтерацiй (2, 2)-автоматiв

У попередньому пiдроздiлi було обчислено функцiї росту для
(2, 2)-автоматiв. У доведеннях було використано конструктивний пiд-
хiд до побудови iтерацiй таких автоматiв. На основi цього у даному
пiдроздiлi розглянемо деякi властивостi послiдовностей графiв Ga(n), що
можуть бути побудованi за послiдовнiстю iтерацiй iнiцiального оборотного
(2, 2)-автомата a.

Означення 3.2.1. Для кожного iнiцiального автомата a визначимо по-
слiдовнiсть простих графiв Ga(n) для n ≥ 1. Множиною вершин графа
Ga(n) будуть всi стани мiнiмального автомата m(an) i ребро мiж двома
вершинами s1 та s2 iснує тодi i тiльки тодi, коли s1 = s2|x або s2 = s1|x
для деякої лiтери x.

Iншими словами, цей граф отримується з дiаграми Мура, вiдкиданням
петель, напрямiв i кратностей ребер.

Нас цiкавитимуть такi властивостi графа як хроматичне число, обхват
та графiчнiсть iмбалансної мультимножини. Зведеним результатом стосов-
но цих графiчних властивостей є наступна теорема. Зауважимо, що точнi
значення хроматичного числа та обхвату для графа Ga(n) для автомата a
можна знайти у вiдповiдних пiдроздiлах.

Теорема 3.2.1. Нехай a — мiнiмальний iнiцiальний автомат, що нале-
жить множинi Ai(2,2). Тодi для довiльного n ∈ N:
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1. граф Ga(n) є iмбалансно графiчним;

2. хроматичне число χ(Ga(n)) належить множинi {1, 2, 3};

3. граф Ga(n) має обхват g(Ga(n)) = 3 або є ациклiчним.

Наступний приклад показує, що не для кожного автомата граф Ga(n) є
iмбалансно графiчним для довiльного n ∈ N.

Приклад 3.2.1. Нехай iнiцiальний автомат a з 6 станами над бiнарним
алфавiтом задається наступними вiнцевими рекурсiями:

a = (a, b)(1, 2), b = (c, d)(1, 2),

c = (d, e), d = (e, e)(1, 2),

e = (e, f)(1, 2), f = (f, f).

Тодi граф Ga(1) не є iмбалансно графiчною.

Доведення. Легко перевiрити, що граф Ga(1) має лише два ребра з iмба-
лансом 2, а всi iншi ребра мають нульовий iмбаланс. Не iснує графа, що
мав би такого набору степенiв вершин, тому цей граф не є iмбалансно гра-
фiчним.

3.2.1 Автомати скiнченного порядку

Спочатку розглянемо випадок для (2,2)-автоматiв, що мають скiнченний
порядок.

Теорема 3.2.2. Нехай iнiцiальний автомат a ∈ Ai(2,2) має скiнченний
порядок. Тодi для довiльного натурального числа n граф Ga(n):

1. є iмбалансно графiчним;

2. є ациклiчним;
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3. має хроматичне число χ(Ga(n)) = 1, якщо a є тривiальним чи дiє як
перестановка кожної лiтери i χ(Ga(n)) = 1 + (n mod 2) iнакше.

Доведення. Кожен такий iнiцiальний автомат s має порядок 1 або 2. Це
означає, що достатньо розглядати тiльки першi два графи Gs(1) та Gs(2),
бо всi наступнi графи будуть перiодично повторюватися. З iншого боку,
вони мають не бiльше двох вершин. Це в свою чергу означає, що вони
iмбалансно графiчнi. Також маємо, що хроматичне число задається однiєю
з двох наступних формул:

χ(Gs(n)) = 1, n ∈ Z,

χ(Gs(n)) = 1 + (nmod 2).

3.2.2 Додавальна машина та циклiчний автомат

Використовуючи доведення вiдповiдних теорем для функцiй росту та отри-
ману структуру доведемо наступну теорему для додавальної машини та
станiв циклiчного автомата.

Теорема 3.2.3. Нехай iнiцiальний автомат a ∈ Ai(2,2) є додавальною ма-
шиною або станом циклiчного автомата s = (s, s−2)σ. Тодi для довiльного
натурального числа n граф Ga(n):

1. є iмбалансно графiчним;

2. є ациклiчним з хроматичним числом χ(Ga(n)) = 2 для n = 2k, k ≥ 0

i g(Ga(n)) = χ(Ga(n)) = 3 для iнших значень.

Доведення. 1. Iз доведення для пiдрахунку функцiї росту додавальної ма-
шини маємо, що граф Ga(n), де n = 2s, є шляхом довжини s+2. Тодi такий
граф є iмбалансно графiчним.

Тепер розглянемо iншi значення n та вiдповiдний мiнiмальний автомат
an. Кожен його стан am, m > 2, m < n має одну або двi проекцiї. З мi-
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нiмальностi випливає, що кожен стан за виключенням an є проекцiєю для
деякого стану al. З iншого боку кожен автомат може бути проекцiєю не
бiльше нiж для двох iнших степенiв. Як наслiдок отримуємо, що степiнь
вершини графа Ga(n), яка вiдповiдає стану am, завжди належить множинi
{2, 3, 4}. Бiльш того, вершина, що вiдповiдає стану an, має степiнь 1 тiльки
якщо n є парним числом. У всiх iнших випадках степiнь такої вершини до-
рiвнює 2. Цi факти разом з прямою перевiркою станiв a0, a та a2 дають нам
результат, що iмбаланс будь-якого ребра у графi Ga(n) може дорiвнювати
лише 0, 1 та 2.

Оскiльки кожен автомат an мiстить тривiальний стан a0, що з’єднаний
лише зi станом a, то iмбаланс вiдповiдного ребра завжди дорiвнює 2.

З iншого боку в автоматi an iснує стан ak, де k > 1 i k - непарне число.
Оберемо найбiльше таке k. Якщо n = k, то отримаємо iмбаланс 1 для ребра,
що з’єднує вiдповiдну вершину an та її проекцiю з непарним степенем a.
Якщо n = 2sk, то легко перевiрити, що для s > 1 отримаємо iмбаланс
1 для ребра, що з’єднує вершини, якi вiдповiдають станам an та a2s−1k.
Якщо s = 1, то вершина an має степiнь 1 i з’єднана лише з вершиною,
що вiдповiдає стану ak i має степiнь 3. Але стан ak має двi проекцiї a[k2 ]

та a[k2 ]+1. Один з цих степенiв парний i вiдповiдна вершина має степiнь 2.
Отже, маємо ребро з iмбалансом 1 у графi Ga(n).

Тодi для мультимножини M(Ga(n)) виконуються усi умови Леми 2.1.1.
Тому за лемою маємо, що Ga(n) є iмбалансно графiчним.

Зауважимо, що з вище наведеного доведення випливають наступнi фор-
мули для хроматичного числа. Зокрема, χ(Ga(n)) = 2 для n = 2s i граф
Ga(n) є ациклiчним.

Для всiх iнших випадкiв g(Ga(n)) = χ(Ga(n)) = 3, оскiльки кожен та-
кий граф мiстить цикл довжини 3 (складається з вершин, якi вiдповiдають
станам a3, a2 та a1), а всi iншi вершини зафарбовуються наступним чином.
Зафарбуємо вершину, що вiдповiдає an, у перший колiр. ЇЇ проекцiї можна
зафарбувати у другий колiр. Для проекцiй проекцiй знову застосовуємо
перший колiр. Таке розфарбування виконується до тих пiр поки не отри-
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Рис. 3.13: ГрафиGa(1) таGa(2) для стану a автомата блимаючих лампочок.

мали одну з вершин якi належать циклу. Решта вершин зафарбовуються в
залежностi вiд кольору використаного на останньому кроцi.

2. Для циклiчного автомата також використаємо доведення, яке було за-
стосовано при обчисленнi функцiї росту. Зокрема, використаємо той факт,
що кожен стан мiнiмального автомата може бути проекцiєю для щонайбiль-
ше двох iнших станiв. З iншого боку, нетривiальний стан має лише одну
або двi проекцiї. Тому степiнь вiдповiдної вершини (можливо за виключе-
нням an) у графi Ga(n) належить множинi {2, 3, 4}. Таким же чином як
для додавальної машини отримуємо, що якщо iснує ребро з iмбалансом 2

у графi Ga(n) то iснує i ребро з iмбалансом 1. А отже, мультимножина
iмбалансiв такого графа задовольняє всi умови Леми 2.1.1 i автомат, що
розглядається, є iмбалансно графiчним.

Для знаходження хроматичного числа можна використати такий же пiд-
хiд як i для хроматичного числа додавальної машини, що призводить до
необхiдного результату.

3.2.3 Автомат блимаючих лампочок

Теорема 3.2.4. Нехай iнiцiальний автомат a ∈ Ai(2,2) є автоматом бли-
маючих лампочок. Тодi для довiльного натурального числа n граф Ga(n)

є iмбалансно графiчним.

Доведення. Як було зазначено ранiше, з точнiстю до симетрiї та переста-
новки лiтер iснує два автомати, що породжують групу блимаючих лампо-
чок Z2 o Z, причому другий є оберненим до першого i тому вони задають
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an bn

abn−1s1 s2

Рис. 3.14: Окiл вершини bn у графi G(an), де s1 = (ab)[n2 ]ar та s2 = (ba)[n2 ]br.

однаковi послiдовностi графiв Ga(n). Отже, достатньо розглянути автома-
ти, якi задаються вiнцевою рекурсiєю b = (a, b), a = (b, a)σ.

З доведення для функцiї росту маємо, що для кожного n автомати an

та bn мiстять в точностi 2n станiв. Бiльш того, кожен стан записується
однозначно словом довжини n над алфавiтом {a, b}. Це означає, що графи
Ga(n) та Gb(n) однаковi.

Спочатку перевiримо випадки n = 1 та n = 2 (Рис.3.13). Для цих випад-
кiвM(Ga(1)) = {0} таM(Ga(2)) = {0, 1, 1, 1, 1}. Обидвi цi мультимножини
є графiчними.

Розглянемо тепер випадок n > 2. Кожен стан автомата an має лише двi
проекцiї. Бiльш того, деякi стани можуть бути проекцiєю самих себе. З
iншого боку, проекцiї деякого стану не можуть бути рiвними мiж собою.
Останнє випливає з факту, що їх записи як слiв над алфавiтом {a, b} по-
чинаються з рiзних лiтер i всi такi слова вiдповiдають рiзним станам.

Покажемо, що кожен стан s автомата an може бути проекцiєю лише для
одного чи двох iнших станiв. Нехай перша лiтера s як слова над {a, b} це
a. Тодi такий стан може бути лише першою проекцiєю для станiв, що по-
чинаються з лiтери b i лише другою проекцiєю для станiв, що починаються
з a. Перейдемо до другої лiтери s. На наступному кроцi отримаємо лише
по одному можливому значенню другої лiтери стану, що мiстить s як про-
екцiю, для кожного з варiантiв. Повторюючи данi мiркування, отримаємо,
що кожен стан є проекцiєю не бiльше нiж для двох станiв.

У деяких випадках s може бути власною проекцiєю, як було зазначено
ранiше. Iнша ситуацiя, яка нас цiкавить, це те, коли два рiзних стани s1
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та s2 є проекцiями одне одного. Покажемо, що останнi двi властивостi не
можуть виконуватись одночасно. Легко перевiрити, що єдиними станами,
що виступають власними проекцiями, є bn та bn−1a. Це випливає зi спо-
стереження, що такi стани не можуть мати у своєму записi послiдовностей
лiтер вигляду ab та aa. З iншого боку an є проекцiєю bn, але не навпаки.
Те ж саме справедливе для пари станiв bn−1a та an−1b.

Як наслiдок маємо, що степенi кожної вершини у Ga(n), n > 2 належать
до множини {2, 3, 4}. Тому iмбалансна мультимножинаM(Ga(n)) може мi-
стити лише значення 0, 1 та 2.

Розглянемо стан bn i вiдповiдну вершину в графi Ga(n). Ця вершина
з’єднана з вершинами, що вiдповiдають станам an та abn−1. Тому сте-
пiнь такої вершини дорiвнює 2. Бiльш того, кожен зi станiв, що не є вла-
сною проекцiєю i не рiвний an має двi рiзних проекцiї (ab)[n2 ]ar та (ba)[n2 ]br,
де r — остача за модулем 2. Але проекцiями стану abn−1 є an та bn. Тому
цей стан є проекцiєю для деяких iнших двох станiв, а тому вiдповiдна вер-
шина графа Ga(n) має степiнь 4. Ця схема дає нам два ребра з iмбалансами
2 (Рис.3.14).

Як було зазначено вище, стан bn−1a є власною проекцiєю. А отже вiд-
повiдна вершина має степiнь 2. Тепер застосуємо наступнi мiркування.
Оскiльки Ga(n) є зв’язним i вершини, що вiдповiдають станам bn−1a та
bn не є сумiжними, то iснує шлях довжини не менше 2 мiж ними. Бiльш
того, такий шлях мiстить одну з вершин, що вiдповiдають станам an та
abn−1. Обидвi цi вершини мають степiнь 4. Тому на шляху мiж цими вер-
шинами i вершиною, що вiдповiдає стану bn−1a iснує хоча б одне ребро з
iмбалансом 1 або 2.

Отже, для мультимножиниM(Ga(n)) виконуються усi умови Леми 2.1.1,
а тому для обох iнiцiальних автоматiв a та b графи Ga(n) є iмбалансно
графiчними для довiльного n.

Теорема 3.2.5. Нехай a — автомат блимаючих лампочок. Тодi Ga(1)

ациклiчний з χ(Ga(1)) = 2 i g(Ga(n)) = χ(Ga(n)) = 3 для n ≥ 2.

Доведення. Прямою перевiркою отримуємо, що Ga(1) є ациклiчним з
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χ(Ga(1)) = 2. Також χ(Ga(2)) = 3. У попередньому доведеннi було по-
казано, що кожен граф Ga(n) для n > 2 мiстить трикутник, а тому обхват
g(Ga(n)) = 3. Зокрема, χ(Ga(n)) ≥ 3. З iншого боку, максимальний сте-
пiнь вершини дорiвнює 4 i такi графи не є повними i не є циклами непарної
довжини. Тому χ(Ga(n)) ≤ 4 за теоремою Брукса (Теорема 2.1.1).

Доведемо, що χ(Ga(n)) = 3. Нехай стан ω є словом довжини n ≥ 2 над
алфавiтом {a, b} i вiн має двi проекцiї ω1 та ω2 тiєї ж довжини i цi проекцiї
не дорiвнюють стану ω (це справедливо для всiх станiв за виключенням bn

та abn−1). Припустимо за iндукцiєю, що граф Ga(n) можна розфарбувати
в три кольори.

Тепер розглянемо граф Ga(n + 1). Зауважимо, що можна поставити у
вiдповiднiсть вершинi, яка вiдповiдає стану ω в Ga(n), двi вершини, що
вiдповiдають станам aω та bω у графiGa(n+1). Бiльш того, обидва цi стани
мають однаковi проекцiї aω1 та bω2. Якщо розфарбувати aω та bω у той же
колiр, що й вершина ω у графi Ga(n) для кожного слова ω, то кiлькiсть
кольорiв не змiниться. Але отримаємо два ребра, що з’єднують вершини
однакового кольору, коли bω є проекцiєю aω. Цi випадки виникають тодi,
коли ω = ω2 ∈ {bn, bn−1a}. Перше ребро з’єднує bn+1 та abn, а друге з’єднує
вершини bna та abn−1a.

Зауважимо, що вершини, якi вiдповiдають станам bn+1 та bna мають
степiнь 2 у графi Ga(n + 1), а тому їх завжди можна розфарбувати пра-
вильним чином, бо ми використовуємо три кольори. Тому для вершин, що
вiдповiдають станам abn та abn−1a, використовуємо кольори вершин, якi
вiдповiдають станам bn та bn−1a вiдповiдно. Отже, за iндукцiєю отримує-
мо, що хроматичне число дорiвнює 3.
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ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДIЛУ

У цьому роздiлi було розглянуто усi iнiцiальнi оборотнi автомати з двома
станами над бiнарним алфавiтом. Було знайдено вiдповiднi функцiї росту
та показано, що ця функцiя є рацiональною тодi i лише тодi, коли автомат
має скiнченний порядок або отриманий з автомату блимаючих лампочок
чи оберненого. Також серед таких автоматiв, що мають нескiнченний поря-
док, функцiя росту має або експоненцiйний, або логарифмiчний тип. Данi
результати було опублiковано у статтi [3].

Також за послiдовнiстю iтерацiй автомата можна побудувати послiдов-
нiсть графiв. Ми порахували точнi значення для таких графiчних власти-
востей як обхват та хроматичне число. Також було показано, що кожен
такий граф, що отриманий iз iнiцiального оборотного автомата з двома
станами над бiнарним алфавiтом, є iмбалансно графiчним, тобто для його
мультимножини iмбалансiв iснує граф з такою ж мультимножиною степе-
нiв вершин. Данi результати було опублiковано у статтi [4].
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Роздiл 4

РIСТ УЗАГАЛЬНЕНИХ ДОДАВАЛЬНИХ МАШИН

У цьому роздiлi будемо розглядати узагальнену додавальну машину та
вiдповiдну функцiю росту. Як наслiдок отримаємо, що її генератриса є
рацiональною тiльки у тривiальних випадках. Також наведемо приклади
використання подiбних пiдходiв до деяких циклiчних автоматiв.

4.1 Узагальнена додавальна машина

У попередньому роздiлi ми розглядали додавальну машину, що дiяла над
бiнарним алфавiтом. Аналогiчно можна узагальнити дане визначення для
бiльшого за розмiром алфавiту.

Означення 4.1.1. Додавальною машиною над d лiтерами є iнiцi-
альний автомат над алфавiтом X = {0, 1, . . . , d − 1} з двома станами
S = {e, a}, iнiцiальним станом a, де функцiї виходiв i переходiв задаю-
ться наступним чином

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

λ(a, x) = x+ 1(mod d), π(a, x) =

{
a, якщо x = d− 1;
e, iнакше.

Позначатимемо додавальну машину через її iнiцiальний стан a.

Якщо розглядати стан e як iнiцiальний, то такий автомат визначає то-
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тожне перетворення на множинi слiв над алфавiтом з d лiтер. Водночас
перетворення задане iнiцiальним автоматом з початковим станом a вiдпо-
вiдає додаванню 1 у позицiйнiй системi числення за основою d. Iншими
словами a(x1x2 . . . xn) = y1y2 . . . yn тодi i тiльки тодi, коли

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

n−1 mod dn

для всiх n ∈ N.

Отже, функцiя росту γa(n) задає мiнiмальну кiлькiсть станiв, що необ-
хiдна для побудови автомата, який реалiзує додавання числа n до чисел
записаних у позицiйнiй системi числення за основою d.

Надалi будемо розглядати наступне узагальнення додавальної машини.

Означення 4.1.2. Для кожної пiдстановки τ алфавiту X = {0, ..., d−1}
визначимо узагальнену додавальну машину як iнiцiальний автомат
над X з двома станами S = {e, aτ} та iнiцiальним станом aτ з функцi-
ями виходiв та переходiв, що визначаються наступним чином:

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

λ(aτ , x) = τ(x), π(aτ , x) =

{
aτ , якщо x = d− 1;
e, iнакше.

Доведемо спочатку теорему про функцiю росту стандартної додавальної
машини.

Теорема 4.1.1. Функцiю росту γ(n) додавальної машини a над d лiтера-
ми можна порахувати наступним чином. Нехай n = ε0 +ε1d+ . . .+εmd

m

розклад числа n за основою d i p — перша ненульова позицiя.

1. Якщо d > 2, то

γ(n) =

{
2m− p+ 2, якщо εm = 1;
2m− p+ 3, iнакше.
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2. Якщо d = 2, то

γ(n) =

{
2m− p+ 2, якщо εm−1 = 1 чи p=m;
2m− p+ 1, iнакше.

Доведення. Кожен стан an записується у виглядi ai для деякого 0 ≤ i ≤ n,
а оскiльки додавальна машина має нескiнченний порядок, то ai = aj тодi
i тiльки тодi, коли i = j. Нехай A(n) — множина всiх невiд’ємних цiлих
чисел i таких, що ai є станом an. Тодi γ(n) рахує кiлькiсть елементiв у A(n).
Покажемо як побудувати множину A(n) iтеративним способом i вiдповiдно
до цiєї побудови отримаємо необхiдний результат.

Спочатку подiлимо n на d з остачею:

n = dq + r, 0 ≤ r < d.

Тодi станами an на першому рiвнi є

an|x =

{
aq+1, для x = 0, . . . , r − 1;
aq, для x = r, . . . , d− 1.

(4.1)

Зауважимо, що q < q + 1 < n для всiх n та d, за виключенням випадку
n = d = 2 та q + 1 = n.

Вище зазначене правило дає iтеративний спосiб побудови множини A(n).
Нехай Ak(n) складається з усiх цiлих чисел i таких, що an|v = ai для
деякого слова v ∈ Xk; маємо A(n) = ∪k≥0Ak(n). З рiвняння (4.1) випливає,
що можна сконструювати множину Ak+1(n) з множини Ak(n) наступним
чином: для кожного числа y ∈ Ak(n) приєднуємо до множини Ak+1(n)

число
[
y
d

]
, а якщо d не дiлить y, то додатково приєднуємо число

[
y
d

]
+ 1.

Оскiльки кожного разу ми дiлимо на d, то за iндукцiєю легко отримати
наступнi властивостi множини Ak(n):

1) Ak(n) =
{[

n
dk

]}
для k = 0, 1, . . . , p;

2) Ak(n) =
{[

n
dk

]
,
[
n
dk

]
+ 1
}
для k = p+ 1, . . . ,m− 1;
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3) Ak(n) є диз’юнктними для k = 0, 1, . . . ,m− 1;

4) A(n) = A0(n) ∪ A1(n) ∪ . . . ∪ Am+1(n).

Останнi двi множини з об’єднання можуть мати непустий перетин, а
тому розглянемо їх бiльш детально.

5) Якщо p = m, то в цьому випадку n = εmd
m i εm 6= 0. Таким чином

маємо Ak(n) = {εmdm−k} для k = 0, 1, . . . ,m i Am+1(n) = {0, 1}.

Отже, Am(n) ∪Am+1(n) = {0, 1, εm} i потужнiсть цього об’єднання до-
рiвнює 2 чи 3 у залежностi вiд того чи дорiвнює εm одиницi.

6) Якщо p ≤ m− 1 i d > 2, то

Am(n) ∪ Am+1(n) = {0, 1, εm, εm + 1}

i ця множина є диз’юнктною з множиною Ak(n) для k < m (зауважимо,
що потужнiсть цього об’єднання дорiвнює 3 або 4 у залежностi вiд того
чи εm дорiвнює 1).

Отже, у цьому випадку

Am−1(n) =

{
{[ n
dm−1 ]}, якщо p = m− 1;
{[ n
dm−1 ], [

n
dm−1 ] + 1}, якщо p < m− 1.

i
[

n
dm−1

]
>
[
n
dm

]
+ 1.

Тому Am(n) = {[ ndm ], [ ndm ]+1} = {εm, εm+1} i ця множина є диз’юнктною
з Ak(n) для k < m. Але 1 ≤ εm < εm + 1 ≤ d. Оскiльки Am+1(n) = {0, 1}
за побудовою, то отримуємо Am(n) ∪ Am+1(n) = {0, 1, εm, εm + 1}.

7) Якщо p ≤ m − 1 i d = 2, то Am(n) ∪ Am+1(n) = {0, 1, 2}. Однак ця
множина має непустий перетин з Am−1(n); це вiдбувається в точностi
у випадку εm−1 = 0, коли 2 ∈ Am−1(n).
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У цьому випадку εm = 1 i [ n
2m−1 ] = 2εm + εm−1 = 2 + εm−1. Отже,

Am−1(n) =


{3}, якщо p = m− 1;
{3, 4}, якщо εm−1 = 1, p 6= m− 1;
{2, 3}, iнакше.

У будь-якому випадку маємо Am(n) = {1, 2} та Am+1(n) = {0, 1}. А отже,
Am(n) ∪ Am+1(n) = {0, 1, 2}.

Формули для пiдрахунку функцiї росту γ(n) безпосередньо випливають
з пунктiв 1)-7).

Наслiдок 4.1.1. Нехай aπ — узагальнена додавальна машина на d лiтерах
i π ∈ Sym(X).

1. Якщо π(d − 1) = d − 1, то aπ має скiнченний порядок |aπ| = |π| i
функцiя росту є перiодичною.

2. Якщо π(d−1) 6= d−1, то γaπ(n) дорiвнює функцiї росту стандартної
додавальної машини на l лiтерах, де l — довжина орбiти d − 1 пiд
дiєю π. Бiльш точно, нехай n = ε0 +ε1l+ . . .+εml

m є розкладом числа
n за основою l i p — перша ненульова позицiя. Тодi

(а) Якщо l > 2, то

γaπ(n) =

{
2m− p+ 2, якщо εm = 1;
2m− p+ 3, iнакше.

(б) якщо l = 2, то

γaπ(n) =

{
2m− p+ 2, якщо εm−1 = 1 чи p=m;
2m− p+ 1, iнакше.

Доведення. 1. Якщо π(d− 1) = d− 1, то aπ змiнює лише першу лiтеру, що
не дорiвнює d− 1 пiд дiєю π. Отже, akπ = e, де k — порядок пiдстановки π.

2. Без втрати загальностi можна припускати, що орбiта d− 1 пiд дiєю π

вiдповiдає циклу τ = (d−l, ..., d−1). Тодi пiддерево {d−l, . . . , d−1}∗ дерева
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X∗ є iнварiантним пiд дiєю автомата aπ, а обмеження дiї є в точностi дiєю
стандартної додавальної машини на l лiтерах. Тому anπ має тi ж самi стани
на словах з {d − l, . . . , d − 1}∗ що i стандартна додавальна машина. Для
слова v, що не належить множинi {d − l, . . . , d − 1}∗, тобто мiстить хоча
б одну лiтеру x 6∈ {d − l, . . . , d − 1}, маємо anπ|v = e. З цього i отримуємо
необхiдне твердження.

Наслiдок 4.1.2. Для функцiї росту узагальненої додавальної машини aπ
на d лiтерах такої, що π(d−1) 6= d−1, справедлива наступна нерiвнiсть[

log n

log l

]
+ 2 ≤ γ(n) ≤ 2

[
log n

log l

]
+ cd для всiх n ≥ 1,

де cd = 2 для d = 2 i cd = 3 для l > 2. Бiльш того, верхня та нижня
межi досягаються на нескiнченнiй множинi значень n.

Наслiдок 4.1.3. Нехай aπ — узагальнена додавальна машина на d лiте-
рах. Генератриса послiдовностi γaπ(n) є рацiональною тодi i тiльки тодi,
коли π(d− 1) = d− 1.

Доведення. Якщо π(d− 1) = d− 1, то функцiя росту автомата aπ є перiо-
дичною, а тому генератриса є рацiональною.

Коефiцiєнти алгебраїчної функцiї у розкладi
∑

n≥0 cnt
n мають асимпто-

тику типу cn ∼ CnαAn (Теорема VII.8 у [115]) i не може мати логарифмi-
чний рiст, як було встановлено у наслiдку 4.1.2.

Наслiдок 4.1.4. Генератриса функцiї росту стандартної додавальної ма-
шини не є рацiональною.

4.2 Автомати з циклiчною групою

У цьому пiдроздiлi будемо розглядати автомати, що задаються вiнцевою
рекурсiєю a = (ak1, ak2, . . . , akm)π, де π ∈ Sm, ki ∈ Z. Iншими словами, ав-
томат a серед станiв має лише власнi степенi. Зауважимо, що узагальнена
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додавальна машина теж є таким автоматом. Такi iнiцiальнi автомати ча-
сто виникають пiд час побудови iтерацiй iнших автоматiв, тому доцiльно
дослiдити деякi властивостi та пiдходи для оцiнки їх функцiї росту. У цьо-
му пiдроздiлi ми узагальнимо деякi спостереження, що використовувались
для (2, 2)-автоматiв та узагальнених додавальних машин.

Спочатку доведемо наступну лему, що дозволяє встановити скiнченоста-
новiсть та скiнченнiсть порядку для таких автоматiв. Будемо позначати
через Cπ множину всiх циклiв пiдстановки π.

Лема 4.2.1. Нехай a — автомат заданий вiнцевою рекурсiєю

a = (ak1, ak2, . . . , akm)π,

де π ∈ Sm, ki ∈ Z. Тодi:

1. a є скiнченностановим тодi i тiльки тодi, коли для кожного циклу
(i1, ..., id) ∈ Cπ виконується нерiвнiсть

|ki1 + ki2 + · · ·+ kid| ≤ d.

2. a має скiнченний порядок тодi i лише тодi, коли для кожного циклу
(i1, ..., id) з π виконується рiвнiсть

|ki1 + ki2 + · · ·+ kid| ∈ {0, d}.

Доведення. 1) Доведемо, що коли пiдстановка π мiстить цикл (i1, ..., id) та-
кий, що

|ki1 + ki2 + · · ·+ kid| > d,

то a має нескiнченну кiлькiсть попарно рiзних станiв.

Без втрати загальностi можемо вважати, що (i1, ..., id) = (1, 2, . . . , d).
Тепер можемо обмежитися розглядом лише перших d координат у вiнцевiй
рекурсiї. Якщо використати позначення Σ = ki1 + ki2 + · · · + kid, то для
довiльного цiлого числа n = qd+ r, 0 ≤ r < d маємо:
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an = aqd+r = (aqΣ+f(r,1), aqΣ+f(r,2), . . . , aqΣ+f(r,d), . . . )πd,

де f(0, i) = 0 i f(r, i) = ki+k(i+1)modd+ ...+k(i+r)modd для r ∈ {1, . . . , d−1}.

Оскiльки для довiльної остачi r ∈ {0, 1, . . . , d− 1} маємо рiвнiсть

f(r, 1) + f(r, 2) + · · ·+ f(r, d) = rΣ,

то для r iснує таке цiле число i, що |f(r, i)| ≥ r i f(r, i) має той же знак,
що i Σ.

Це означає, що для достатньо великого цiлого числа n у автомата an

iснує координата an1 така, що |n1| > |n|.

Бiльше того, якщо Σ > 0, то можна розглянути n = d i вiдповiдно
отримуємо n1 = Σ. У такий же спосiб можемо побудувати степiнь n2 такий,
що автомат an2 є координатою у вiнцевiй рекурсiї для an1 та n2 > n1. Це
означає, що ad має нескiнченну кiлькiсть станiв. Отже, для цього випадку
a не є скiнченностановим.

Якщо ж Σ є вiд’ємним, то можна розглядати деякий достатньо великий
степiнь n (наприклад n = 2 ∗ max|f(r, i)| ∗ d), щоб побудувати зростаю-
чу за модулем послiдовнiсть степенiв. З цього прямо випливає необхiдне
твердження.

2) Тепер припустимо, що для кожного циклу (i1, ..., id) пiдстановки π

виконується наступна властивiсть:

|ki1 + ki2 + · · ·+ kid| ∈ {0, d}.

Тодi можна розглянути автомат a|π|. Цей елемент може мiстити лише
координати 1, a|π| i a−|π|, а тому дiє тривiально на довiльному словi. Отже,
автомат a має скiнченний порядок. Бiльш того, цей порядок дорiвнює |π|.

3) Нехай для кожного циклу (i1, ..., id) пiдстановки π виконується нерiв-
нiсть

|ki1 + ki2 + · · ·+ kid| ≤ d.
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Тодi легко побачити, що для майже всiх цiлих чисел n автомат an має
лише проекцiї вигляду ak, де |k| ≤ |n|. З цього прямо випливає, що автомат
a є скiнченностановим.

Надалi розглянемо деякi властивостi iнiцiального циклiчного автомата
a, що заданий наступною вiнцевою рекурсiєю

a = (ak1, ak2, . . . , akd)π,

де π = (1, 2, . . . , d) i Σ = k1 + k2 + · · ·+ kd i |Σ| < d.

Визначимо матрицю A, що мiстить d рядкiв i d стовпчикiв, наступним
чином. Перший рядок мiстить лише нульовi значення. Другий рядок утво-
рений числами k1, k2, . . . , kd. Далi k-ий рядок мiстить усi можливi суми k−1

послiдовних елементiв вiдповiдно до циклу (1, 2, . . . , d).

Тепер можемо роздiлити усi цiлi числа на 2 диз’юнктнi частини B+(π) та
B−(π) за наступним правилом. Цiле число x належить множинi B+(π) тодi
i тiльки тодi, коли iснує деякий елемент r у матрицi A такий, що x = qΣ+r,
для деякого цiлого числа q.

Теорема 4.2.1. Нехай iнiцiальний автомат a i множини B+(π) та
B−(π) визначаються як було зазначено вище. Тодi:

1) Для кожного числа x ∈ B+(π) iснує число n таке, що an 6= ax(за
винятком скiнченної кiлькостi значень) i ax є проекцiєю стану an;

2) Для кожного числа x ∈ B−(π), для довiльного числа n ∈ Z автомат
ax є станом автомата an лише за умови, що an = ax.

Доведення. Достатньо показати, що для довiльного x ∈ B+(π) iснує таке
n, що an 6= ax(можливо за винятком кiлькох значень) i ax зустрiчається у
вiнцевiй рекурсiї для an. За побудовою матрицi A та множини B+(π) маємо,
що x = qΣ + r, для деякого цiлого числа q та для елемента r з матрицi A.

Якщо r знаходиться у i-му рядку та j-му стовпчику матрицi A, то роз-
глянувши число n = qd + i− 1 отримаємо, що j-ою компонентою вiнцевої



86

рекурсiї для an є в точностi ax. Зауважимо, що для досить малих за моду-
лем степенiв можлива така ситуацiя, що x = n, але цi значення обмеженi
виходячи з того, що вони мають задовольняти рiвняння qΣ+r = qd+ i−1.

З останнього також випливає i друге твердження теореми, бо будь-який
елемент у вiнцевiй рекурсiї має степiнь, що можна розписати у виглядi
x = qΣ + r, для деякого цiлого числа q та для елемента r з матрицi A.

Зауважимо, що iз доведення попередньої теореми випливає, що ми мо-
жемо ефективно обчислити для скiлькох рiзних степенiв вигляду an, у вiд-
повiднiй вiнцевiй рекурсiї присутнiй стан ax. Бiльше того, якщо матриця
A складається лише з елементiв, якi за модулем меншi |Σ|, то ця кiлькiсть
дорiвнює кiлькостi рядкiв матрицi у яких є хоч один такий елемент r1, та-
кий що x ≡ r1modΣ. Розглянемо наступний приклад застосування даного
пiдходу.

Приклад 4.2.1. Нехай автомат a задається вiнцевою рекурсiєю

a = (a2, 1, a−1, a2)(1, 2, 3, 4).

Тодi автомат an має у своїй вiнцевiй рекурсiї стан a1000 тiльки для зна-
чень n ∈ {1330, 1331, 1334, 1335}.

Доведення. У даному випадку k1 = 2, k2 = 0, k3 = −1 i k4 = 2. Тому Σ = 3.

Тепер побудуємо матрицю A:

A =


0 0 0 0

2 0 −1 2

2 −1 1 4

1 1 3 4


Оскiльки 1000 ≡ 1modΣ, то серед елементiв матрицi нас цiкавлять тiль-

ки 1 та 4. Для них маємо розклади 333 · Σ + 1 та 332 · Σ + 4 вiдповiдно.
Оскiльки для обох випадкiв нас цiкавлять лише рядки 3 та 4, то з доведе-
ння теореми випливає, що нам пiдходять лише числа 333 · 4 + 2, 333 · 4 + 3,
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332 · 4 + 2 та 332 · 4 + 3.

Отже, лише для n ∈ {1330, 1331, 1334, 1335} автомат an мiстить на пер-
шому рiвнi стан a1000.

Зазначимо, що у певних випадках, використовуючи перевiрку матрицi A
побудованої за автоматом, можна значно спростити обчислення. Це може
бути важливим на бiльших розмiрностях. Наведемо приклади двох серiй
автоматiв.

Приклад 4.2.2. Визначимо iнiцiальнi автомати as,l та bs,l, для нату-
ральних чисел s > 1, 0 ≤ l ≤ s, що заданий наступною вiнцевою рекурсiєю

as,l = (als, a
−l
s , a

l
s, a
−l
s , . . . , a

−l
s , a

2s
s )(1, 2, . . . , 2s+ 1),

bs,l = (1, bls, b
−l
s , b

l
s, b
−l
s , . . . , b

−l
s , b

2s+1
s )(1, 2, . . . , 2s+ 2).

Тодi:

1. кожен автомат ans,l, n ∈ Z мiстить окрiм себе лише стани вигляду
a2sk
s,l , a

2sk±l
s,l , k ∈ Z;

2. кожен автомат bns,l, n ∈ Z мiстить окрiм себе лише стани вигляду
b

(2s+1)k
s,l , b(2s+1)k±l

s,l , k ∈ Z;

Доведення. Дiйсно нехай маємо деякий степiнь n автомата as,l. Подiлимо
n з остачею на 2s + 1 маємо n = (2s + 1)k + q, 0 ≤ q ≤ 2s. Тодi вiнцева
рекурсiя для ans,l буде мiстити лише проекцiї a2sk

s,l для q = 0. Якщо q непарне,
то будемо мати проекцiї a2sk±l

s,l та a
2s(k+1)
s,l . Якщо q > 0 парне, то серед

проекцiй будуть лише стани a2sk
s,l та a2s(k+1)±l

s,l . Це випливає безпосередньо з
множення станiв вздовж орбiти.

Отже, стан als,l буде проекцiєю для iншого стану лише у випадку коли
вiн кратний 2s або дає остачу ±l при дiленнi на 2s. Iз цього отримуємо,
що серед кожних послiдовних 2s степенiв рiвно 3 степенi є проекцiями для
iнших степенiв у випадку l 6= s. При l = s матимемо 2 значення серед
кожних 2s послiдовних чисел.
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Доведення для автоматiв bs,l здiйснюється аналогiчним чином.

Як бачимо з цих прикладiв iснують автомати у яких лише мала частина
станiв буває проекцiєю для iнших. Це спостереження можна використову-
вати для зменшення перебору у певних алгоритмах, а також для оцiнки
функцiї росту. Тут ми розглянули лише випадок коли пiдстановка є ци-
клом, однак можна узагальнити даний пiдхiд для довiльної пiдстановки,
використовуючи її розклад на цикли.
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ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДIЛУ

У цьому роздiлi ми розглянули узагальнення додавальної машини. Цi ав-
томати є узагальненням класичної додавальної машини, яка реалiзовує до-
давання одиницi до чисел записаних у бiнарному виглядi. Було розглянуто
бiльшi алфавiти та змiну пiдстановки у вiнцевiй рекурсiї. Було отримано
точну формулу для функцiй росту таких автоматiв. Показано, що генера-
триса функцiї росту є рацiональною лише для виродженого випадку. Цi
результати було опублiковано у статтi [5].

Крiм цього ми розглянули приклади використання пiдходiв, що були ви-
користанi при обчисленнi функцiї росту узагальнених додавальних машин,
та показали, що для деяких класiв автоматiв це може значно спростити
побудову iтерацiй та обчислення функцiї росту.
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Роздiл 5

РIСТ ОБМЕЖЕНИХ АВТОМАТIВ

У цьому роздiлi ми розглядаємо iтерацiї обмежених автоматiв. Зокрема,
нас цiкавить питання обчислення функцiї росту та алгоритм побудови мi-
нiмiзованого автомата для iтерацiй заданого автомата.

5.1 Порядок обмеженого автомата

У цьому пiдроздiлi ми опишемо метод для знаходження порядку обмеже-
ного автомата, що був запропонований у роботi [100]. Спочатку нагадаємо
означення обмеженого автомата.

Означення 5.1.1. Iнiцiальний автомат a над алфавiтом X називається
обмеженим, якщо iснує така константа C, що для всiх натуральних
чисел n виконується нерiвнiсть

θa(n) = |{v ∈ Xn : m(a|v) 6= e}| ≤ C.

Нехай a — оборотний iнiцiальний автомат над алфавiтом X. Для v ∈ X∗

будемо позначати через Orba(v) орбiту слова v при дiї автомата a.

Означення 5.1.2. Орбiтальним станом автомата a у вершинi v на-
зивається iнiцiальний автомат m(ak|v), де k = |Orba(v)|.

Множина всiх орбiтальних станiв автомата a називається орбi-
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тальним сигналiзатором автомата i позначається

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

Зауважимо, що якщо орбiтальний сигналiзатор є скiнченним, то його
можна знайти алгоритмiчно (див. [100]).

У роботi [100] було показано, що для автоматiв зi скiнченним орбiталь-
ним стабiлiзатором iснує алгоритм для знаходження їх порядку. Алгоритм
можна описати за допомогою спецiального графа.

Означення 5.1.3. Нехай a — оборотний автомат над алфавiтом X зi
скiнченним орбiтальним сигналiзатором. Графом порядку Φ(a) будемо
називати скiнченний граф з множиною вершин OS(a) та ребрами, що бу-
дуються наступним чином. Для кожного елемента α ∈ OS(a) та x ∈ X
визначимо ребро

α
k−→ m(αk|x), де k = |Orbα(x)|.

Граф порядку дозволяє легко перевiрити, чи має iнiцiальний автомат
скiнченний порядок.

Теорема 5.1.1 ([100]). Нехай a ∈ Aut(X) має скiнченний орбiтальний
сигналiзатор. Тодi a має скiнченний порядок тодi i лише тодi, коли усi
ребра в орiєнтованих циклах графа порядку Φ(a) помiченi 1.

Твердження 5.1.1 ([100]). Кожен обмежений автомат має скiнченний
орбiтальний сигналiзатор.

Також з графа порядку можна обчислити порядок автомата (див. [100]).
Зокрема, цей метод дозволяє знаходити порядки для обмежених автоматiв.

Теорема 5.1.2. Нехай a — обмежений автомат нескiнченного порядку.
Тодi iснують такi константи C,D > 0, що для всiх n ∈ N виконуються
нерiвностi

C log n ≤ γa(n) ≤ D log n.

Доведення. Спочатку доведемо верхню оцiнку. За теоремою 3.9.12 в [114]



92

перетворення, заданi обмеженими автоматами, належать стискуючим гру-
пам. Звiдси одразу випливає, що iснує така константа C1 > 0 i скiнчен-
на множина автоматiв N(a), яка залежить вiд a i не залежить вiд n, що
m(an|v) ∈ N(a) для всiх слiв v ∈ X∗ довжини |v| ≥ C1 log n. Це означає, що
γa(n) можна оцiнити зверху сумою |N(a)| та кiлькiстю автоматiв m(an|v)
для |v| ≤ C1 log n.

Покажемо, що iснує така константа C2, що для всiх n, l ∈ N виконується
нерiвнiсть

|{m(an|v) : v ∈ X l}| ≤ C2.

Iншими словами, кiлькiсть перетворень, якi задають автомати an|v для
v ∈ X l, обмежена константою незалежно вiд n та l. З цього буде випли-
вати потрiбна оцiнка

γa(n) ≤ |N(a)|+ C1C2 log n.

Нехай l = |Orba(v)| i n = ml + r, 0 ≤ r < l. Оскiльки al(v) = v, то an|v
можна записати у вигляду добутку

m(an|v) = m(ar|v · (al|v)m). (5.1)

У цьому добутку m(al|v) є орбiтальним станом a, яких скiнченна кiлькiсть
за Твердженням 5.1.1. Перетворення, яке задається автоматом ar|v, можна
задати добутком автоматiв

a|ar−1(v) · . . . · a|a(v) · a|v.

Оскiльки r < l, то слова v, a(v), . . . , ar−1(v) є рiзними. Тому в цьому до-
бутку буде щонайбiльше C нетривiальних мiнiмальних автоматiв, де C —
це константа з означення обмеженого автомата. Звiдси випливає iснування
необхiдної константи C2, що завершує доведення верхньої оцiнки.

Доведемо нижню оцiнку. Розглянемо граф порядку Φ(a). Оскiльки a має
нескiнченний порядок, то за Теоремою 5.1.1 граф Φ(a) мiстить орiєнтова-
ний цикл, в якому принаймнi одне ребро помiчене числом, що бiльше 1. Не
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втрачаючи загальностi, можна вважати, що m(a) належить цьому циклу
(iнакше розглядаємо перший орбiтальний стан, який належить циклу). Це
означає, що iснує таке непорожнє слово v ∈ X∗, що m(al|v) = m(a), де
l = |Orba(v)| ≥ 2.

Вiзьмемо довiльне n ∈ N i розглянемо стани an на словах v, v2, v3, . . ..
Використавши формулу (5.1) маємо

m(an|vi) = m(bia
bn/lic), i = 0, 1, 2, . . . , blogl nc,

де bi належать скiнченнiй множинi автоматiв, незалежнiй вiд n. Оскiльки
a має нескiнченний порядок i l ≥ 2, то m(abn/l

ic) є рiзними для рiзних i.
Звiдси випливає iснування такої константи C > 0, що серед мiнiмальних
автоматiв

m(an), m(an|v), m(an|v2), . . . , m(an|vk) для k = logl n

буде принаймнi Ck рiзних. Отже, γa(n) ≥ C log n.

Наслiдок 5.1.1. Функцiя росту обмеженого автомата є рацiональною
тодi i лише тодi, коли вiн має скiнченний порядок.

5.2 Граф степенiв P(a)

Нехай a — обмежений автомат над алфавiтом X. Побудуємо скiнченний
граф P(a), який дозволить описувати усi стани iтерацiї an для всiх n ∈ N.

Вершини графа P(a) будуть параметризуватися спецiально побудовани-
ми парами обмежених мiнiмiзованих автоматiв (α, β). Побудова усiх таких
вершин вiдбувається послiдовно, починаючи з вершини (e, a), як вказано
далi. Для кожної вже побудованої вершини (α, β) i кожної лiтери x ∈ X

покладемо l = |Orbβ(x)|. Тодi для кожного числа r = 0, 1, . . . , l − 1 додає-
мо нове ребро i нову вершину (δ, γ), якщо цю вершину не було побудовано
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ранiше, за правилом

(α, β)
x,r,l−−→ (δ, γ), де δ = m((αβr)|x) i γ = m(βl|x).

Якщо (α, β) є вершиною графа P(a), то β є орбiтальним станом автомата
a i α є добутком не бiльше нiж C станiв автомата a, де C — це константа з
означення обмежених автоматiв. Тому за твердженням 5.1.1 процес побудо-
ви графа P(a) завершується за скiнченну кiлькiсть крокiв i граф степенiв
P(a) є скiнченним.

Граф P(a) дозволяє описувати стани iтерацiї an наступним чином.

Твердження 5.2.1. Нехай a — обмежений автомат над алфавiтом X

i P(a) — граф степенiв a. Тодi для довiльного n ∈ N та довiльного сло-
ва v = x1x2 . . . xm ∈ X∗ стан an|v можна знайти наступним способом.
Починаючи з b1 = a та n1 = n послiдовно дiлимо з остачею

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

i розглядаємо вiдповiдний шлях в графi P(a):

(e, a)
x1,r1,l1−−−−→ (a2, b2)

x2,r2,l2−−−−→ . . .
xm,rm,lm−−−−−→ (am+1, bm+1).

Тодi:
m(an|x1x2...xi) = m(ai+1b

ni+1

i+1 ), i = 1, 2, . . . ,m.

Доведення. Доведення проведемо математичною iндукцiєю за m.

При m = 1 маємо l1 = |Orba(x1)| i n = n2l1 + r1, 0 ≤ r1 < l1. Розглянемо
вiдповiдне ребро (e, a)

x1,r1,l1−−−−→ (a2, b2) в графi P(a). За визначенням ребер в
графi P(a) маємо a2 = m(ar1|x1) i b2 = m(al1|x1), з яких випливають рiвностi

m(an|x1) = m(ar1|x1 · (al1|x1)n2) = m(a2b
n2
2 ),

що i потрiбно було перевiрити.

Припустимо, що твердження виконується для деякого m = i −
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1 ≥ 1 i розглянемо m = i. За припущенням iндукцiї маємо рiвнiсть
m(an|x1x2...xi−1) = m(aib

ni
i ). Дляm = i маємо li = |Orbbi(xi)| i ni = ni+1li+ri,

0 ≤ ri < li. Вiдповiдне ребро

(ai, bi)
xi,ri,li−−−→ (ai+1, bi+1)

в графi P(a) означає, що

ai+1 = m((aib
ri
i )|x1) i bi+1 = m(blii |xi).

Звiдси отримуємо

m(an|x1x2...xi) = m((aib
ni
i )|xi) = m((aib

ri
i )|xi · (b

li
i |xi)ni+1) = m(ai+1b

ni+1

i+1 ),

що i потрiбно було довести.

У наступному пiдроздiлi нам буде потрiбна така лема.

Лема 5.2.1. Нехай у графi степенiв P(a) обмеженого автомата a є цикл
вигляду

(a1, b1)
x1,r1,l1−−−−→ (a2, b2)

x2,r2,l2−−−−→ . . .
xm,rm,lm−−−−−→ (am+1, bm+1) = (a1, b1).

Якщо li = 1 для всiх i, то всi bi мають скiнченний порядок.

Доведення. Граф степенiв P(a) проектується на граф порядку Φ(a) за пра-
вилом:

(a, b)
x,r,l−−→ (c, d) в P(a) ⇒ b

l−→ d в Φ(a).

Тому твердження леми є спецiальним випадком Теореми 5.1.1 для обмеже-
них автоматiв.
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5.3 Рiвняння abm = cdn в групi обмежених ав-
томатiв

У попередньому роздiлi ми показали, що для обмеженого автомата a до-
вiльний стан степеня an можна записати у виглядi αβm, де α i β належать
скiнченнiй множинi обмежених автоматiв, яка алгоритмiчно будується з
автомата a. Для того, щоб порахувати функцiю росту γa(n) чи обчислити
мiнiмiзацiю автомата an, потрiбно мати ефективний метод для перевiрки
рiвностi αβm1 = δγm2. Пiд рiвнiстю автоматiв в цьому пiдроздiлi будемо
розумiти рiвнiсть перетворень, заданих цими автоматами.

Наступна лема описує можливi множини розв’язкiв рiвняння abn = cdm

в довiльних групах.

Лема 5.3.1. Нехай G — група i a, b, c, d ∈ G. Припустимо, що рiвнян-
ня abn = cdm має деякий розв’язок (n0,m0) ∈ Z2. Тодi повна множина
розв’язкiв описується наступним чином:

1. Якщо b i d мають скiнченний порядок, тодi iснують цiлi числа p, q
такi, що abn = cdm виконується тодi i тiльки тодi, коли n = n0 +pk1

i m = m0 + qk1 + |d|k2 для k1, k2 ∈ Z.

2. Якщо b має нескiнченний порядок i d має скiнченний порядок, то
abn = cdm виконується тодi i тiльки тодi, коли n = n0 i m = m0+|d|k
для k ∈ Z.

3. Якщо b та d мають нескiнченний порядок, тодi iснують цiлi числа p,
q такi, що abn = cdm виконується тодi i тiльки тодi, коли n = n0+pk

i m = m0 + qk для k ∈ Z.

У кожному випадку множину розв’язкiв рiвняння abn = cdm можна
описати як

{(n,m) ∈ Z2 : abn = cdm} = {(c11 + c12k1, c21 + c22k1 + c23k2), ki ∈ Z}

для деяких констант cij ∈ Z.
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Доведення. Доведемо лише перше твердження, iншi твердження доводя-
ться аналогiчним чином.

Спочатку розглянемо рiвняння abna−1 = cdmc−1. Оскiльки b та d мають
скiнченнi порядки, то таке рiвняння має нескiнченно багато розв’язкiв. Не-
хай p — найменше додатне цiле число таке, що abpa−1 = cdqc−1 = (cdc−1)q

для деякого q ∈ Z. Тодi abna−1 = cdmc−1 виконується для n = pk1 i
m = qk1 + |d|k2, ki ∈ Z.

Навпаки, якщо abna−1 = cdmc−1, то маємо рiвнiсть abra−1 = cdm−qk1c−1,
де n = pk1 + r, 0 ≤ r < p. Тодi r = 0 з мiнiмальностi p i n = pk1. Отже,
dm−qk1 = e i m = qk1 + |d|k2, ki ∈ Z.

Тепер повернемось до вихiдного рiвняння abn = cdm. Оскiльки па-
ра (n0,m0) є його розв’язком за припущенням, то пара n = n0 + pk1 i
m = m0 + qk1 + |d|k2 є розв’язком для довiльного ki ∈ Z. Навпаки, якщо
маємо рiвнiсть abn = cdm, то abn−n0a−1 = cdm−m0c−1. Таким чином маємо
n = n0 + pk1 i m = m0 + qk1 + |d|k2 для деякого ki ∈ Z.

Зауваження 5.3.1. У пунктi 3 можна вивести повну множину
розв’язкiв усього з двох розв’язкiв. Дiйсно, якщо abn0 = cdm0 i abn1 = cdm1,
то abn1−n0a−1 = cdm1−m0c−1. Ми перевiряємо рiвнiсть abpa−1 = cdqc−1 для
p, q таких, що n1 − n0 = pk i m1 −m0 = qk, i знаходимо розв’язок з най-
меншим додатнiм p. Тодi (n0 +pk,m0 +qk), k ∈ Z є множиною розв’язкiв
для рiвняння abn = cdm.

Зауваження 5.3.2. Зауважимо, що коли ми маємо опис множи-
ни розв’язкiв, то легко можемо перевiрити, для заданих цiлих чисел
n,m ∈ Z, |m| ≤ |n|, чи виконується рiвнiсть abn = cdm. Таку перевiр-
ку можна зробити за логарифмiчний час O(log |n|).

Зазначимо також, що в загальному випадку проблема abn = cdm не є
розв’язною, оскiльки iснують групи з нерозв’язною проблемою слiв. Ця
проблема є нерозв’язною навiть для групи всiх скiнченних автоматiв, бо
проблема порядку для неї не є розв’язною (див. [103]). Ми покажемо, що
дана проблема розв’язна в групах обмежених автоматiв.

Теорема 5.3.1. Iснує алгоритм, який для заданих обмежених автоматiв
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a, b, c, d, визначає, чи рiвняння abn = cdm має розв’язок (n,m) ∈ Z2, i якщо
так, повертає опис множини розв’язкiв як у лемi 5.3.1.

Доведення. Нехай P(a, b) та P(c, d) — графи степенiв, побудованi почи-
наючи з пар (a, b) та (c, d) вiдповiдно. Ми хочемо розв’язати рiвняння
αβn = δγm одночасно для всiх наборiв (α, β, δ, γ), де (α, β) ∈ P(a, b) i
(δ, γ) ∈ P(c, d). Ми називаємо пару (n,m) ∈ Z2 розв’язком для набору
(α, β, δ, γ), якщо αβn = δγm.

Алгоритм спирається на спостереження, що рiвнiсть αβn = δγm має
мiсце тодi i тiльки тодi, коли παπ

n
β = πδπ

m
γ i (αβn)|x = (δγm)|x для усiх

лiтер x ∈ X. За побудовою степеневих графiв маємо, що кожну рiвнiсть
(αβn)|x = (δγm)|x можна переписати як αxβnxx = δxγ

mx
x для деякого набору

(αx, βx, δx, γx) i 0 ≤ nx ≤ n, 0 ≤ mx ≤ m.

Можемо повторити процес для кожного з наборiв (αx, βx, δx, γx) i так
далi. Оскiльки кiлькiсть таких наборiв скiнченна, то деякий набiр повто-
риться, нехай це буде (α, β, δ, γ). Зауважимо однак, що коли β або γ у
цьому наборi має нескiнченний порядок, то степенi у яких цей елемент
з’являється, будуть зменшуватись за модулем за лемою 5.2.1. Отже, ми
можемо послiдовно «пiднятися» вiд розв’язкiв, що починаються з елемен-
тiв скiнченного порядку i n = m = 0.

Побудуємо алгоритм наступним чином. Будемо зберiгати три списки на-
борiв: початковий список з усiма наборами, тимчасовий список, який мi-
стить набiр з одним вiдомим розв’язком i остаточний список, що мiстить
набори разом з повними множинами розв’язкiв.

Перейдемо безпосередньо до опису алгоритму, який роздiлимо на двi
основнi частини: пiдрахунку базових розв’язкiв та їх «пiдняття».

I. Пiдрахунок базових розв’язкiв. Пiдраховуємо порядки β та γ для
кожного набору i розглядаємо усi набори (α, β, δ, γ), де β та γ мають скiн-
ченний порядок. Перевiряємо рiвнiсть αβn = δγm для n = 0, 1, . . . , |β| − 1 i
m = 0, 1, . . . , |γ| − 1, i виводимо повну множину розв’язкiв як у Лемi 5.3.1.
Перемiщаємо набори у остаточний список разом з описом множин їхнiх
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розв’язкiв.

Розглянемо набiр (α, β, δ, γ), де в точностi один з елементiв β чи γ має
скiнченний порядок. Нехай це буде γ. Перевiряємо рiвнiсть αβ0 = δγm для
m = 0, 1, . . . , |γ|−1. Якщо розв’язок знайдено, то виводимо повну множину
розв’язкiв i перемiщаємо набiр у остаточний список.

Для усiх наборiв (α, β, δ, γ) з α = δ пара (0, 0) є розв’язком, а тому ми
перемiщаємо такi набори у тимчасовий список.

II. «Пiдняття» розв’язкiв. Вiзьмемо набiр (α, β, δ, γ) з β чи γ не-
скiнченного порядку. Нехай lx = |Orbβ(x)| i l′x = |Orbγ(x)| для x ∈ X.
Потiм розглядаємо усi можливi масиви (rx)x∈X i (r′x)x∈X , де 0 ≤ rx < lx i
0 ≤ r′x < l′x. Шукаємо розв’язок рiвняння αβn = δγm у виглядi

n = nxlx + rx i m = mxl
′
x + r′x для всiх x ∈ X, (5.2)

де nx,mx ∈ Z. Розглядаємо вiдповiднi ребра у степеневих графах:

(α, β)
x,rx,lx−−−→ (αx, βx) i (δ, γ)

x,r′x,l
′
x−−−→ (δx, γx).

Тодi пара (n,m) є розв’язком для набору (α, β, δ, γ) тодi i тiльки тодi, коли
(n,m) є розв’язком для набору (πα, πβ, πδ, πγ) i (nx,mx) є розв’язком для
набору (αx, βx, δx, γx) для кожної лiтери x ∈ X. Можливi декiлька випадкiв.

Якщо деякий набiр (αx, βx, δx, γx) не належить до списку наборiв, для
яких ми маємо хоча б один розв’язок, тодi ми переходимо до наступних
масивiв (rx)x∈X , (r′x)x∈X .

Якщо деякий набiр (αx, βx, δx, γx) належить до тимчасового списку, ми
знаємо в точностi один розв’язок (nx,mx), тодi ми перевiряємо рiвнiсть
αβn = δγm для n = nxlx + rx i m = mxl

′
x + r′x. Якщо вона виконується i

це єдиний розв’язок для даного набору, який ми знаємо на даний момент,
то зберiгаємо цей розв’язок у тимчасовому списку. Якщо це вже другий
розв’язок, то виводимо усi розв’язки за Лемою 5.3.1 i перемiщуємо цей
набiр до остаточного списку разом з описом його множини розв’язкiв.
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Якщо (αx, βx, δx, γx) належать до остаточного списку для кожної лiтери
x ∈ X, тодi ми знаємо опис усiх його розв’язкiв (nx,mx) з компонентами,
що визначаються наступним чином:

nx = cx,11 + cx,12kx,1 + cx,13kx,2,

mx = cx,21 + cx,22kx,1 + cx,23kx,3,

де cx,ij є цiлочисловими константами, а kx,i — довiльнi цiлi числа. Пiдстав-
ляючи nx imx у (5.2) для кожної лiтери x ∈ X, отримуємо систему лiнiйних
рiвнянь з цiлими коефiцiєнтами,{

n = (cx,11 + cx,12kx,1 + cx,13kx,2)lx + rx

m = (cx,21 + cx,22kx,1 + cx,23kx,3)l
′
x + r′x

, x ∈ X,

де невiдомими є n,m та kx,i. Додамо ще два рiвняння, якi вiдповiдають
умовi, що (n,m) є розв’язком рiвняння παπnβ = πδπ

m
γ .

Нехай AX = B — отримана в результатi система лiнiйних рiвнянь. Тодi
(n,m) є розв’язком для набору (α, β, δ, γ) з обмеженнями

n ≡ rx(mod lx) i m ≡ r′x(mod l′x) для кожної лiтери x ∈ X

тодi i тiльки тодi, коли (n,m) є частиною розв’язку для AX = B.

Розв’язуємо систему i якщо вона не має цiлих розв’язкiв, то за-
пам’ятовуємо, що набiр (α, β, δ, γ) не має розв’язкiв для заданого набору
остач. Якщо система має один розв’язок, то переносимо такий набiр до
тимчасового списку. Якщо система має багато розв’язкiв, то виводимо пов-
нi множини розв’язкiв для набору (α, β, δ, γ) за Лемою 5.3.1 i перемiщуємо
набiр до остаточного списку.

Повторюємо крок II для усiх наборiв, що не належать остаточному спи-
ску i для усiх допустимих масивiв остач. Алгоритм зупиняється, коли не
знайдено нових розв’язкiв. Набори, що лишились, розв’язкiв не мають.

Наслiдок 5.3.1. Для довiльних обмежених автоматiв a, b, c, d iснує ал-
горитм, який для заданих чисел n,m ∈ Z, перевiряє рiвнiсть abn = cdm



101

за логарифмiчний час O(log max(|n|, |m|)).

5.4 Алгоритм для обчислення мiнiмiзацiї an

Нехай a — обмежений автомат i P(a) — граф степенiв для a. Опишемо
алгоритм для побудови мiнiмального автомата для an. Усi стани будемо
описувати у виглядi трiйок (α, β,m), де (α, β) є вершиною графа P(a) i
0 ≤ m ≤ n. Стан (α, β,m) вiдповiдатиме автомату αβm.

I. Обчислюємо множини розв’язкiв для набору (α, β, δ, γ) для усiх вер-
шин (α, β) та (δ, γ) графа P(a). Для кожних вершин (α, β) i (δ, γ) з β та
γ, що мають скiнченний порядок, iснує скiнченний список розв’язкiв за
модулем порядкiв. Якщо лише γ має скiнченний порядок, то отримаємо
не бiльше одного розв’язку за модулем |γ| виходячи з Леми 5.3.1. Iснує
обчислювана константа C така, що для кожних (α, β) i (δ, γ) з β та γ не-
скiнченного порядку, пара (n,m) з m > Cn не є розв’язком для набору
(α, β, δ, γ).

II. Починаємо виконання алгоритму зi стану (e, a, n). Цей стан є iнiцi-
альним для вiдповiдної iтерацiї автомата a. Послiдовно будуємо новi стани,
допоки новi стани перестануть з’являтися. Повторюємо наступнi кроки для
кожного нового побудованого стану (α, β,m) i кожної лiтери x ∈ X.

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

(α, β)
x,r,l−−→ (δ, γ) в P(a).

2) Перевiряємо чи δγk вже побудований. Якщо γ має скiнченний порядок,
то покладаємо k ← k mod |γ| i перевiряємо, чи (k, s) належить до множини
розв’язкiв для набору (δ, γ, ζ, η), де (ζ, η, s) є деяким побудованим станом.
Якщо γ має нескiнченний порядок, то перевiряємо чи належить (k, s) до
множини розв’язкiв для набору (δ, γ, ζ, η) для кожного вже побудованого
стану (ζ, η, s), де або η має скiнченний порядок, або s ≤ Ck.

3) Якщо вiдповiдь на кроцi 2) ствердна, то додаємо δ ← ζ, γ ← η, k ← s;
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iнакше, додаємо новий стан (δ, γ, k) до автомата.

4) Обчислюємо y = αβm(x) i додаємо до автомата стрiлку

(α, β,m)
x|y−→ (δ, γ, k).

Теорема 5.4.1. Для кожного n ∈ N алгоритм будує мiнiмальний авто-
мат для an за час O((log n)2).

Доведення. Алгоритм додає новий стан (δ, γ, k) i визначає стрiлку

(α, β,m)
x|y−→ (δ, γ, k) саме тодi, коли

αβm(x) = y i m((αβm)|x) = m(δγk).

Звiдси випливає, що в побудованому автоматi кожен стан (α, β,m), прийня-
тий за iнiцiальний, задає те саме перетворення, що i автомат αβm. Зокрема,
це стосується i першого стану (e, a, n) i автомата an. Також побудований
автомат є мiнiмальним, оскiльки при додаваннi нового стану (δ, γ, k) пере-
вiрялася умова m(δγk) = m(αβm) для вже побудованих станiв (α, β,m).

Для оцiнки складностi зауважимо, що крок I займає сталий час, оскiльки
не залежить вiд n. Для кожного стану (α, β,m) виконується нерiвнiсть
m ≤ n за побудовою, а кiлькiсть таких станiв O(log n) за Теоремою 5.1.2.
Для кожного стану (α, β,m) i лiтери x ∈ X оцiнимо складнiсть крокiв
1) − 4). У кроцi 1) число l обчислюється за сталий час, а дiлення m з
остачею на l за час O(logm) = O(log n). У кроцi 2) обчислення остачi при
дiленнi k на |γ| вимагає час O(log n). Перевiрка того, чи належить (k, s)

множинi розв’язкiв, можна зробити за час O(log n). Крок 3) виконується
за сталий час, а обчислення y у кроцi 4) виконується за час O(log n). Отже,
загальна складнiсть буде O((log n)2).

Наслiдок 5.4.1. Для кожного обмеженого автомата a iснує алгоритм,
який для заданого числа n ∈ N обчислює значення функцiї росту γa(n) за
час O((log n)2).
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5.5 Функцiї росту циклiчних обмежених авто-
матiв

У попереднiх пiдроздiлах ми знайшли ефективний метод для побудови iте-
рацiй обмежених автоматiв. У цьому пiдроздiлi нас цiкавитиме загальний
вигляд функцiї росту.

Нехай a — обмежений автомат над алфавiтом X. З означення обмежено-
го автомата випливає iснування такої константи C, що для кожного числа
n ∈ N кiлькiсть орбiт a на множинi Xn з принаймнi одним нетривiальним
станом вздовж орбiти не перевищує C. Це дозволяє проводити обчислення
окремо вздовж кожної з цих орбiт.

Для того, щоб представити точну формулу для функцiї росту, будемо
накладати додатковi умови на автомати. Нехай a— обмежений автомат над
алфавiтом X = {1, 2, . . . , |X|}, який задається вiнцевою рекурсiєю вигляду

a = (a, f2, . . . , f|X|)π i m(ad|1) = m(a) для d = |Orbπ(1)|.

Будемо припускати, що d ≥ 2, оскiльки iнакше a має скiнченний порядок.
Вiнцева рекурсiя для a означає, що a належить циклу в дiаграмi Мура
автомата. А оскiльки a є обмеженим, то всi автомати f2, . . . , f|X| належать
до класу фiнiтарних автоматiв.

Означення 5.5.1. Iнiцiальний автомат f називається фiнiтарним,
якщо iснує таке натуральне число k, що для довiльного слова v ∈ Xk

автомат f |v дiє тривiально на множинi слiв.

Зауважимо, що для всiх n ∈ N множина всiх фiнiтарних станiв у
m(an) належить скiнченнiй множинi, а саме групi, породженiй автоматами
f2, . . . , f|X|. Звiдси випливає, що фiнiтарнi стани будуть додавати тiльки
адитивну константу у функцiю росту γa(n). Тому ми можемо обчислюва-
ти тiльки нефiнiтарнi стани, кiлькiсть яких позначаємо γnfa (n). Наступна
теорема дає бiльш-менш явну формулу для обчислення цiєї функцiї.

Теорема 5.5.1. Нехай a — обмежений автомат, який задовольняє при-
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пущення вище. Iснують такi цiлi константи D та Ci для i = 0, . . . , d2−1

та C(i,j), C+
(i,j) для i = 0, . . . , d − 1 i j = 0, . . . , D − 1, що значення фун-

кцiї росту γnfa (n) можна обчислити наступним чином. Представляємо
число n у системi числення з основою d, n = (nm . . . n1n0)d, i обчислюємо
mi = b ndic mod D. Тодi:

γnfa (n) = 1 + Cdnm+nm−1 +
k∑
i=1

C(ni,mi) +
m−2∑
i=k+1

C+
(ni,mi)

,

де k — це перша позицiя у розкладi числа n з nk 6= 0.

Доведення. Покладемо Y = Orba(1) ⊂ X i зауважимо, що коли слово
v ∈ X∗ мiстить лiтеру з множини X \ Y , то стан an|v є фiнiтарним для
довiльного числа n ∈ N.

Визначимо ще декiлька множин. Ми знаємо, що перетворення, заданi
автоматами ad|x i a, є спряженими для кожної лiтери x ∈ Y , причому за
допомогою фiнiтарного автомата. Нехай sx — (фiнiтарний) автомат такий,
що m(ad|x) = m(sxas

−1
x ). Визначимо множини Sr наступним чином

Sr = {(m(ar|xsx),m(s−1
x )), x ∈ Y }, r = 0, 1, . . . , d.

Зауважимо, що добуток ar|xsx є або фiнiтарним, або може бути записаним у
виглядi s′a для деякого фiнiтарного автомата s′, бiльш того другий випадок
виникає при r > 0.

Тодi для довiльного числа n = dq + r, 0 ≤ r < d маємо

m(an|x) = m((ar(ad)q)|x) = m(ar|x · (ad|x)q) = m(ar|xsxaqs−1
x ) для x ∈ Y ,

а з цього безпосередньо випливає рiвнiсть двох множин:

{m(an|x), x ∈ Y } = {m(saqt) : (s, t) ∈ Sr}.

Наступним кроком є пiдрахунок станiв вигляду saqt для (s, t) ∈ Sr. Є
два випадки: якщо r = 0, то s i t є фiнiтарними i тодi власнi стани saqt
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збiгаються з власними станами aq; якщо r > 0, то на додачу iснує елемент
saqt = s′aq+1t для деякого фiнiтарного стану s′, а тому далi ми повиннi
розглядати стани автоматiв aq та aq+1, двох послiдовних степенiв a. Це
можна зробити як було вказано вище: якщо n = dq + r для 0 ≤ r < d, то

{an|x, an+1|x, x ∈ Y } = {saqt : (s, t) ∈ Sr ∪ Sr+1}.

Зауважимо, що множина власних станiв saqt для пар (s, t) ∈ Sr ∪ Sr+1 є
об’єднанням власних станiв aq та aq+1. Також пiсля того, як з’явилися два
послiдовних степенi, то на наступних кроках завжди будуть виникати два
послiдовних степенi a.

Iнше спостереження показує, що усi числа q, q+ 1, n, n+ 1 є рiзними для
n > d (чи навiть n ≥ d за умови, що d > 2), а це означає, що такi стани на
рiзних рiвнях 1, 2, . . . , blogd nc є рiзними.

Зауважимо, що якщо s1a
nt1 = s2a

nt2 i s1a
mt1 = s2a

mt2 для n <

m, то am−n = sam−ns−1 для s = s−1
1 s2. Звiдси випливає рiвнiсть

s1a
n+l(m−n)t1 = s2a

n+l(m−n)t2 для всiх l ∈ Z. Застосовуючи це спостереження
до станiв an маємо, що для довiльного фiксованого значення r потужностi
множин

C(r,n) = |{sant : (s, t) ∈ Sr}|,
C+

(r,n) = |{sant : (s, t) ∈ Sr ∪ Sr+1}|,

є перiодичними. Нехай D — спiльний перiод такий, що

C(r,n) = C(r,n mod D) i C+
(r,n) = C+

(r,n mod D) для всiх r.

Тепер ми можемо пiдрахувати загальну кiлькiсть нефiнiтарних станiв у
an наступним чином. Нехай n = (nm . . . n1n0)d — розклад числа за осно-
вою d i mi = b ndic mod D. Нехай k — перша ненульова позицiя nk 6= 0.
Тодi для усiх значень i = 1, 2, . . . , k − 1 кiлькiсть нефiнiтарних станiв на
i-му рiвнi дорiвнює C(0,mi), а для k-го рiвня маємо C(nk,mk) станiв. Пiсля
появи першої ненульової позицiї ми отримуємо другий випадок, за виня-
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тком останнiх двох крокiв; кiлькiсть станiв на i-му рiвнi дорiвнює C+
(ni,mi)

для i = k + 1, . . . ,m− 2. Тепер можемо обчислити кiлькiсть власних ста-
нiв у об’єднаннi власних станiв adnm+nm−1 та adnm+nm−1+1. Загальна кiлькiсть
нефiнiтарних станiв дорiвнює

1 +
k∑
i=1

C(0,mi) +
m−2∑
i=k+1

C+
(ni,mi)

+ Cdnm+nm−1,

де 1 вiдповiдає самому стану an, а Cdrm+rm−1 дорiвнює кiлькостi нефiнiтар-
них власних станiв у adnm+nm−1 та adnm+nm−1+1.

Наслiдок 5.5.1. Для обмежених автоматiв, якi задовольняють умови
Теореми 5.5.1, iснує алгоритм, який для заданого числа n ∈ N обчи-
слює мiнiмiзацiю m(an) та функцiю росту γa(n) за логарифмiчний час
O(log n).

Згадаємо, що функцiя росту для обмежених автоматiв має логарифмi-
чну поведiнку. Теорема 5.5.1 дозволяє також обчислити нижню та верхню
границi

Cmin = lim inf
n→∞

γA(n)

log n
and Cmax = lim sup

n→∞

γA(n)

log n
.

Причому можна показати, що цi числа є рацiональними.
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ВИСНОВКИ ДО П’ЯТОГО РОЗДIЛУ

У даному роздiлi було дослiджено властивостi iтерацiй обмежених iнiцi-
альних оборотних автоматiв та їх функцiй росту.

Для кожного такого автомата було побудовано алгоритм, що дозволяє
будувати мiнiмiзацiю довiльної iтерацiї n та обчислювати вiдповiдне зна-
чення функцiї росту в точцi n за час O((log n)2). Цей алгоритм базується
на побудовi спецiального графу степенiв для заданого автомата. Виходя-
чи з конструктивного пiдходу доведень отримано логарифмiчну оцiнку на
функцiю росту i доведено, що функцiя росту обмеженого iнiцiального обо-
ротного автомата рацiональна тодi i тiльки тодi, коли вiн має скiнченний
порядок. Цi результати було опублiковано в статтi [1].
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ВИСНОВКИ

У дисертацiйнiй роботi дослiджено деякi класи iнiцiальних оборотних ав-
томатiв Мiлi, структуру їх iтерацiй та функцiї росту. Цi питання не тiльки
є цiкавою комбiнаторною задачею, але тiсно пов’язанi з рядом алгоритмi-
чних проблем, якi виникають при дослiдженнi автоматних груп.

У третьому роздiлi було розглянуто iнiцiальнi оборотнi автомати з двома
станами над бiнарним алфавiтом. Для кожного автомата з цього класу було
знайдено точнi значення функцiй, а також вказано, що ця функцiя є рацiо-
нальною тiльки для випадку автомата блимаючих лампочок або автоматiв
скiнченного порядку. Для кожного такого автомата можна побудувати по-
слiдовнiсть простих неорiєнтованих графiв за послiдовнiстю iтерацiй. Для
кожного з таких графiв було обчислено хроматичне число i показано, що
воно завжди не бiльше 3. Також було показано, що кожен такий граф або
є ациклiчним, або має обхват 3. Було доведено, що для кожного такого
графа мультимножина iмбалансiв є графiчною.

У четвертому роздiлi було розглянуто узагальненi додавальнi машини.
Цей автомат є узагальненням автомата бiнарної додавальної машини, що
реалiзовує додавання одиницi до чисел записаних у двiйковiй системi. Для
таких автоматiв було отримано точнi значення функцiй росту та було пока-
зано, що функцiя росту є рацiональною тiльки для тривiальних випадкiв.

П’ятий роздiл присвячений дослiдженню обмежених iнiцiальних оборо-
тних автоматiв. Для кожного автомата з цього класу було запропоновано
ефективний алгоритм, що дозволяє обчислювати значення функцiї росту
в певнiй точцi та будувати мiнiмiзацiї вiдповiдної iтерацiї. Цей алгоритм
використовує спецiальний скiнченний граф, який будується за автоматом.
Було показано, що такий алгоритм має часову складнiсть O((log n)2). На-
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слiдком доведень є логарифмiчна оцiнка на функцiю росту. Показано, що
функцiя росту обмеженого iнiцiального оборотного автомата рацiональна
тодi i тiльки тодi, коли вiн має скiнченний порядок. У роботi наведено
пiдхiд до побудови формул функцiї росту обмежених автоматiв за умови
накладення на них додаткових умов.
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pp Wächter. On the Orbits of Automaton Semigroups and Groups //
https://arxiv.org/abs/2007.10273. - 2020.



119

102. Daniele D’Angeli, Emanuele Rodaro, Jan Philipp Wächter. Orbit
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