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Метод матричних задач в теорiї зображень напiвгруп

Зображення скiнченних груп над полями вивченi достатньо добре; зокрема, пов-
нiстю визначено зображувальний тип таких груп. У випадку, коли характеристика
поля не дiлить порядка скiнченної групи (такий випадок називають класичним),
група завжди має скiнченний зображувальний тип, тобто має (з точнiстю до еквi-
валентност̄i) скiнченне число нерозкладних зображень; до того ж у цьому випадку
кожне нерозкладне зображення є незвiдним прямим доданком регулярного зображен-
ня. У модулярному випадку, коли характеристика p дiлить порядок групи, група має
скiнченний тип лише тодi, коли її силiвська p-пiдгрупою є циклiчною. Для бiльшостi
скiнченних групп задача про опис їх модулярних зображень є дикою, тобто включає
в себе задачу про класифiкацiю пар матриць з точнiстю до подiбностi. Такi групи
називаються дикими, а групи, що допускають явний опис зображень, — ручними.
Ручнi та дикi групи в цьому випадку повнiстю описали В. М. Бондаренко i Ю. А.
Дрозд.

У модулярному випадку основним методом вивчення зображень p-груп є метод
матричних задач; основну роль при цьому вiдiграють зображення в’язок напiвлан-
цюгiв. Коли група не є p-групою, основними методами у модулярному випадку є
метод iндукованих зображень та метод блокiв.

У теорiї напiвгруп найбiльша кiлькiсть робiт присвячена темi, пов’язанiй з вив-
ченням незвiдних зображень. Що стосується iнших випадкiв (i особливо тих, коли
число нерозкладних зображень нескiнченне), то по сутi регулярних дослiджень ще
немає.

Автором розпочато вивчення матричних зображень таких класiв напiвгруп, якi
мають достатньо складну категорiю зображень. Першим таким класом, що розгляда-
ється, є клас, який складається iз напiвгруп, породжених iдемпотентами iз найпрос-
тiшими (додатковими) визначальними спiввiдношеннями, а саме спiввiдношеннями
типу “ab=0". У цьому випадку є напiвгрупи скiнченного та нескiнченного типiв, руч-
ного та дикого типiв. Метод матричних задач є основним при вивченнi зображень
таких напiвгруп. Автором (разом iз О. М. Тертичною) виявлено зв’зок мiж зобра-
женнями вказаних напiвгруп та зображеннями сагайдакiв, частково впорядкованих
множин, в’язок напiвланцюгiв, що дозволило детально вивчити зображувальний тип
цих напiвгруп; у зв’язку з цим див. тези доповiдi Олени Тертичної на цьому Кон-
гресi (“Representation type of semigroups generated by idempotents with partial null
multiplication"). Вказаний клас задач може бути узагальненим в рiзних напрямках:
замiсть спiввiдношень x2 = x розглядати спiввiдношення xn = x чи xn = 0, тощо.
Метод матричних задач i в цих випадках буде, напевно, досить ефективним.


