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Pозглядаємо нетривіальні функційні рівняння найменшої довжини. Дано кла-

сифікацію таких рівнянь на множині тримісних оборотних функцій з точністю 

до парастрофно-первинної рівносильності (теорема 1), описано лінійні роз-

в’язки кожного з отриманих рівнянь (теорема 2) . 

Нехай   – довільна множина. Тримісною оборотною функцією (тернар-

ною квазігрупою або 3-квазігрупою [1]), яка визначена на  , називають 

відображення        , для якого існують тернарні функції   ,   ,   , такі, 

що для всіх         виконуються рівності (тобто тотожності): 

                  ,                    ,    (             )   , 

                                        ,                    . 

Пiд функцiйним рiвнянням (див. [2, c. 3]) розумiємо рiвнiсть двох термів, 

яка містить функційні і предметні змінні, до того ж усі предметнi змiннi 

зв’язані кванторами загальностi. Функційні рівняння, які розглядаємо, мають 

одну тернарну функційну змінну, тобто набувають значень в множині тримісних 

оборотних функцій (такі рівняння називають тернарними квазігруповими). 

Функційні рівняння називають парастрофно-первинно рівносильними [3], 

якщо одне рівняння з іншого можна отримати за допомогою скінченної кіль-

кості застосувань вище зазначених тотожностей. Оскільки множини роз-

в’язків парастрофно-первинно рівносильних рівнянь виражаються одна через 

другу, тобто маючи множину розв’язків одного рівняння можна легко 

виписати множину розв’язків парастрофно-первинно рівносильного рівняння 

до даного, то доцільно здійснити класифікацію функційних рівнянь з точ-

ністю до відношення парастрофно-первинної рівносильності. Функційне рів-

няння називають тривіальним, якщо його розв’язки існують лише на одно-

елементній множині. 

Твердження. Якщо в квазігруповому функційному рівнянні принаймні 

одна з предметних змінних має одну появу, то це рівняння тривіальне. 

Ми розглядаємо лише функційні рівняння, в яких кожна предметна змінна 

має принаймні дві появи. 
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Довжиною функційного рівняня називаємо суму всіх появ всіх пред-

метних змінних рівняння. Найменшою довжиною квазігрупового функцій-

ного рівняння називаємо найменше число цієї суми. Оскільки рівняння тернарні, 

то найменшою довжиною таких рівнянь є довжина 4. 

Теорема 1. Кожне нетривіальне тернарне квазігрупове функційне 

рівняння найменшої довжини парастрофно-первинно рівносильне точно 

одному із функційних рівнянь: 

                 (1) 

                 (2) 

Теорема 2. Лінійна функція                     над полем   є 

розв’язком рівняння: 

- (1) тоді і тільки тоді, коли             ; 

- (2) тоді і тільки тоді, коли    ,    ,       
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ON TERNARY QUASIGROUP FUNCTIONAL EQUATIONS OF THE 

SMALLEST LENGTH 

 
Nontrivial functional equations of the smallest length are considered; some classification of 

such equations on a set of ternary invertible functions up to parastrophically primary 

equivalence is given (theorem 1); linear solutions of the obtained functional equations are 

described (theorem 2). 

 


