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A) T lo historyczne

Wyniki rozprawy habilitacyjnej dotycz ↪a struktur s labo o-minimalnych — tematyki zasadniczo
należ ↪acej do klasycznej teorii modeli, ale też do pewnego stopnia zwi ↪azanej z geometri ↪a semialge-
braiczn ↪a oraz topologi ↪a. Celem niniejszej cz ↪eści jest krótkie przedstawienie t la historycznego oraz
opisanie miejsca s labej o-minimalności w teorii modeli.
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Do pocz ↪atków teorii modeli zaliczyć można pierwsze badania nad j ↪ezykami formalnymi oraz
ich interpretacjami w strukturach matematycznych z lat 20-tych oraz 30-tych XX wieku. Z tego
okresu pochodz ↪a twierdzenia Gödla o niezupe lności, metoda eliminacji kwantyfikatorów (Langord,
Presburger, Tarski) oraz formalizacja poj ↪eć takich jak spe lnianie, definiowalność czy elementarna
równoważność. Podstawy teorii modeli stworzone zosta ly przede wszystkim przez A. Tarskiego i J.
Robinsona do końca lat 50-tych XX wieku.

Na pocz ↪atku lat 50-tych A. Tarski, uogólniaj ↪ac algorytm Sturma znajdywania liczby pier-
wiastków rzeczywistych wielomianu jednej zmiennej, udowodni l, że w teorii cia l rzeczywíscie dom-
kni ↪etych dowolna formu la jest równoważna formule bez kwantyfikatorów. Wspomniane twierdzenie
implikuje, iż zbiory definiowalne w cia lach rzeczywíscie domkni ↪etych to dok ladnie zbiory semial-
gebraiczne, czyli skończone boolowskie kombinacje zbiorów wyznaczonych przez równania oraz
nierówności wielomianowe. W szczególności oznacza to, że: (a) dowolny definiowalny podzbiór
cia la rzeczywíscie domkni ↪etego jest sum ↪a skończenie wielu przedzia lów (tu i dalej przyjmujemy
konwencj ↪e, że przedzia l może być jednopunktowy), (b) rzut zbioru semialgebraicznego jest zbiorem
semialgebraicznym (twierdzenie Tarskiego-Seidenberga).

Niezwykle ważnym wydarzeniem dla rozwoju teorii modeli by l dowód twierdzenia Morleya o
kategoryczności z 1965 roku [Mor] mówi ↪acego, że teoria zupe lna w j ↪ezyku przeliczalnym, która
jest κ-kategoryczna dla pewnej nieprzeliczalnej liczby kardynalnej κ musi być κ-kategoryczna dla
wszystkich nieprzeliczalnych κ (teoria jest κ kategoryczna, jeśli z dok ladności ↪a do izomorfizmu ma
jedyny model mocy κ). W dowodzie twierdzenia Morley’a pojawi ly si ↪e metody kombinatoryczne
oraz topologiczne a także nowe poj ↪ecia (jak przestrzenie topologiczne typów czy rangi typów i
formu l), które wywar ly ogromny wp lyw na dalszy rozwój teorii modeli prowadz ↪ac do powstania
nowej jej ga l ↪ezi — teorii stabilności.

Teoria stabilności zosta la znacznie rozwini ↪eta w latach 70-tych (g lównie przez Shelaha), staj ↪ac
si ↪e narz ↪edziem do tzw. teorii klasyfikacji [Sh]. Shelah dokona l rozróżnienia mi ↪edzy teoriami, których
modele można sklasyfikować przy pomocy pewnych niezmienników a tymi, które posiadaj ↪a zbyt
wiele modeli, by taka klasyfikacja by la możliwa. Shelah pokaza l na przyk lad, że teoria niesupersta-
bilna ma 2κ (a wi ↪ec maksymalnie wiele) modeli mocy κ dla dowolnej liczby kardynalnej κ wi ↪ekszej
niż ℵ0. Innym wynikiem w duchu teorii klasyfikacji jest dowód hipotezy Vaughta dla teorii ω-
stabilnych z pocz ↪atku lat 80-tych [HMS]. Wynika z niego, że jeśli teoria ω-stabilna ma mniej niż
2ℵ0 modeli przeliczalnych, to ma ich przeliczalnie wiele, przy czym każdy z nich jest pierwszy nad
pewnym zbiorem parametrów.

Na pocz ↪atku lat 80-tych L. van den Dries rozważa l tzw. wzbogacenia skończonego typu dla
uporz ↪adkowanego cia la liczb rzeczywistych. Zauważy l wówczas, że wiele spośród w lasności zbiorów
semialgebraicznych jest konsekwencj ↪a kilku prostych aksjomatów o charakterze geometrycznym
[vdD0]. Nied lugo później A. Pillay oraz C. Steinhorn wprowadzili abstrakcyjne poj ↪ecie struktury o-
minimalnej, to znaczy struktury liniowo uporz ↪adkowanej, dla której dowolny definiowalny podzbiór
uniwersum jest sum ↪a skończenie wielu przedzia lów [PS]. Innymi s lowy, w wymiarze 1 definiowalne
s ↪a dok ladnie te zbiory, które dadz ↪a si ↪e określić za pomoc ↪a samego porz ↪adku bez użycia kwantyfika-
torów. Można powiedzieć wi ↪ec, że wprowadzone przez van den Driesa struktury skończonego typu
to szczególny przypadek struktur o-minimalnych.

Do struktur o-minimalnych należ ↪a: g ↪este porz ↪adki liniowe, abelowe podzielne grupy uporz ↪ad-
kowane, uporz ↪adkowane cia la rzeczywíscie domkni ↪ete oraz uporz ↪adkowane przestrzenie liniowe nad
cia lami uporz ↪adkowanymi. Wśród typowych przyk ladów struktur o-minimalnych istotne miejsce
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zajmuj ↪a wzbogacenia cia la liczb rzeczywistych. Można tutaj wymienić: cia lo liczb rzeczywistych
z funkcj ↪a eksponencjaln ↪a, cia lo liczb rzeczywistych wraz ze wszystkimi funkcjami analitycznymi
ograniczonymi do kostek postaci In, gdzie I jest ustalonym odcinkiem, wzbogacenia o funkcje
Pfaffa (pfaffiany) i wiele innych. Jedn ↪a z zaskakuj ↪acych w lasności o-minimalnych wzbogaceń cia l
rzeczywíscie domkni ↪etych jest tak zwana dychotomia Millera — w lasność mówi ↪aca, że jeśli dana
struktura nie jest pot ↪egowo ograniczona, to w jej j ↪ezyku zdefiniować można funkcj ↪e eksponencjaln ↪a
[Mi1, Mi2].

W latach 80-tych i 90-tych zacz ↪eto rozwijać ogóln ↪a teori ↪e struktur o-minimalnych. Pojawi lo
si ↪e wiele twierdzeń i metod uogólniaj ↪acych różne fragmenty geometrii semialgebraicznej (jak np.
rozk lady komórkowe, teoria wymiaru i charakterystyki Eulera, w lasności topologiczne, triangulacje,
teoria homologii, rozmaitości definiowalne). Badano też różne struktury algebraiczne (jak grupy
czy cia la) definiowalne w strukturach o-minimalnych. Ważnym wynikiem na temat struktur o-
minimalnych z drugiej po lowy lat 90-tych jest twierdzenie Y. Peterzila i S. Starchenki o trychotomii
[PeS] mówi ↪ace, że jeśli M = (M,≤, . . .) jest struktur ↪a o-minimaln ↪a, to dla dowolnego a ∈ M , w
pewnym otoczeniu I punktu a zachodzi jedna z trzech możliwości: (a) struktura indukowana na I
przez M jest trywialna; (b) M indukuje na I struktur ↪e uporz ↪adkowanej przestrzeni liniowej; (c)
M indukuje na I struktur ↪e pewnego wzbogacenia cia la rzeczywíscie domkni ↪etego.

Pomimo tego, że z punktu widzenia teorii klasyfikacji Shelaha teorie o-minimalne s ↪a ,,z le”, uda lo
si ↪e w tym przypadku zaadaptować cz ↪eść metod wypracowanych w teorii stabilności. Na przyk lad,
pod koniec lat 80-tych L. Mayer, używaj ↪ac idei z dowodu hipotezy Vaughta dla teorii ω-stabilnych,
pokaza la, że liczba przeliczalnych modeli przeliczalnej teorii o-minimalnej jest równa zawsze albo
3m6n (gdzie m,n ∈ N) albo 2ℵ0 [May].

Typowym argumentem stosowanym przy dowodach o-minimalności jest eliminacja kwantyfika-
torów do pewnego poziomu, zwykle oparta na w lasnościach geometrycznych b ↪adź topologicznych
odpowiednich rodzin zbiorów. Na przy lad o-minimalność uporz ↪adkowanego cia la liczb rzeczywi-
stych jest konsekwencj ↪a twierdzenia Tarskiego-Seidenberga. Dla struktury Rexp := (R,≤,+, ·, exp)
w latach 90-tych A. Wilkie pokaza l, że jej teoria jest modelowo zupe lna, to znaczy, że dowolna
formu la w Th(Rexp) jest równoważna formule egzystencjalnej. Warto dodać że w lasności struktury
Rexp s ↪a też powi ↪azane z hipotez ↪a Schanuela z teorii liczb. Mianowicie, prawdziwość tej hipotezy
implikuje, że teoria Th(Rexp) jest rozstrzygalna.

W ci ↪agu ostatnich dwóch dekad w teorii modeli pojawi lo si ↪e wiele wyników dotycz ↪acych różnych
klas struktur spe lniaj ↪acych tak zwane warunki minimalności (cz ↪esto b ↪ed ↪ace wariantami lub u-
ogólnieniami o-minimalności). Typowy warunek minimalności rozważany w teorii modeli jest
nast ↪epuj ↪acej postaci. Niech M = (M, ...) b ↪edzie struktur ↪a I rz ↪edu dla j ↪ezyka L i niech L0 ⊆ L.
Mówimy, żeM jest minimalna wzgl ↪edem L0, jeśli dowolny zbiór X ⊆M definiowalny wM można
zdefiniować przy pomocy formu ly j ↪ezyka L0 bez kwantyfikatorów. W przypadku gdy jedynym
symbolem j ↪ezyka L0 jest dwuargumentowa relacja ≤ interpretowana w M jako porz ↪adek liniowy,
dostajemy poj ↪ecie o-minimalności. Jeśli zaś L0 = {=} — poj ↪ecie silnej minimalności (struktur ↪a
silnie minimaln ↪a jest na przyk lad cia lo algebraicznie domkni ↪ete). Innymi przyk ladami struktur
określonych za pomoc ↪a warunku minimalności s ↪a struktury C-minimalne (to znaczy struktury z
pewn ↪a relacj ↪a trzyargumentow ↪a, spe lniaj ↪ac ↪a kilka aksjomatów imituj ↪acych w lasności waluacji w
cia lach algebraicznie domkni ↪etych), struktury p-minimalne (zwi ↪azane z cia lami p-adycznie dom-
kni ↪etymi) i o-minimalne wzbogacenia pewnych porz ↪adków cz ↪eściowych (np. indukowanych z bez-
atomowych algebr Boole’a).
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Struktury s labo o-minimalne, b ↪ed ↪ace tematem niniejszej rozprawy, s ↪a uogólnieniem struktur
o-minimalnych wprowadzonym przez M. Dickamanna w latach 80-tych [D]. Zgodnie z definicj ↪a s ↪a
to struktury liniowo uporz ↪adkowane, dla których zbiory definiowalne w wymiarze 1 s ↪a skończonymi
sumami zbiorów wypuk lych. Przyk lad struktury s labo o-minimalnej, która nie jest o-minimalna sta-
nowi cia lo rzeczywíscie domkni ↪ete z nietrywialn ↪a waluacj ↪a. Dowolnej struktury s labo o-minimalnej
na ogó l nie można uważać za minimaln ↪a wzgl ↪edem pewnego j ↪ezyka L0 (chyba, że wzbogacimy
j ↪ezyk danej struktury o predykaty określaj ↪ace wszystkie wypuk le definiowalne podzbiory uniwer-
sum). Bardziej szczegó lowe wprowadzenie do tematyki struktur s labo o-minimalnej znajduj ↪e si ↪e w
nast ↪epnym podrozdziale.

Na lożenie teoriomiodelowego warunku minimalności na struktur ↪e tak ↪a jak grupa czy cia lo może
poci ↪agać za sob ↪a pewne konsekwencje algebraiczne. Na przyk lad cia la C-minimalne s ↪a algebraicz-
nie domkni ↪ete zaś uporz ↪adkowane cia la s labo o-minimalne — rzeczywíscie domkni ↪ete. Wyniki o
podobnym charakterze zosta ly udowodnione również w kontekście teorii stabilności. Przyk ladowo:
dowolne cia lo superstabilne jest algebraicznie domkni ↪ete.

Struktury o-miniamlne (z porz ↪adkiem liniowym lub boolowskim), s labo o-minimalne, C-mini-
malne oraz p-minimalne s ↪a przyk ladami tak zwanych struktur topologicznych I rz ↪edu, wprowa-
dzonych przez A. Pillay’a [Pi1] w latach osiemdziesi ↪atych jako uogólnienie poj ↪ecia o-minimalności i
badanych abstrakcyjnie m.in. przez L. Matthewsa [Ma1, Ma2]. Mówimy, że strukturaM = (M, . . .)
dla j ↪ezyka L jest struktur ↪a topologiczn ↪a pierwszego rz ↪edu, jeśli dla pewnej formu ly ϕ(x, y) j ↪ezyka
L, rodzina {ϕ(M,a) : a ∈M |y|} stanowi baz ↪e topologii M . Na przyk lad, jeśliM = (M,≤, . . .) jest
struktur ↪a o-minimaln ↪a z g ↪estym porz ↪adkiem liniowym bez końców, to baz ↪a topologii wyznaczonej
przez porz ↪adek ≤ jest np. rodzina wszystkich ograniczonych przedzia lów otwartych, z których
każdy jest wyznaczony przez formu l ↪e postaci a < x < b, gdzie a, b ∈M .

Struktura topologiczna I rz ↪edu, której topologia jest T1 i nie jest dyskretna ma ścis l ↪a w lasność
porz ↪adkow ↪a, a wi ↪ec jest niestabilna. Najcz ↪eściej rozważane przyk lady struktur topologicznych I
rz ↪edu również nie maj ↪a w lasności niezależności. Badanie struktur topologicznych I rz ↪edu w pe lnej
ogólności wydaje si ↪e być bardzo trudne, dlatego zwykle zak lada si ↪e, że topologia takiej struktury
spe lnia pewne aksjomaty imituj ↪ace wybrane w lasności topologii np. w strukturach o-minimalnych.
Innym typowym za lożeniem jest też przyj ↪ecie, że w strukturze topologicznej I rz ↪edu oprócz topologii
mamy określone poj ↪ecie wymiaru spe lniaj ↪ace pewne bardzo naturalne za lożenia. Struktury s labo
o-minimalne stanowi ↪a typowy przyk lad niestabilnych struktur topologicznych I rz ↪edu z poj ↪eciem
wymiaru.

B) Struktury s labo o-minimalne — podstawowe definicje i fakty

Niech (M,≤) b ↪edzie g ↪estym porz ↪adkiem liniowym bez końców. Mówimy, że zbiór I ⊆ M
jest wypuk ly, jeśli dla dowolnych a, b ∈ I oraz c ∈ M , warunek a < c < b implikuje, że c ∈ I.
Struktur ↪e I rz ↪edu M = (M,≤, . . .) b ↪ed ↪ac ↪a wzbogaceniem porz ↪adku (M,≤) nazywamy s labo o-
minimaln ↪a, jeśli dowolny zbiór X ⊆ M definiowalny w M jest sum ↪a skończenie wielu zbiorów
wypuk lych. Przyk ladami zbiorów wypuk lych s ↪a oczywíscie przedzia ly, w zwi ↪azku z czym dowolna
struktura o-minimalna jest s labo o-minimalna. Par ↪e uporz ↪adkowan ↪a 〈C,D〉 niepustych podzbiorów
M nazywamy przekrojem (Dedekinda) porz ↪adku (M,≤) jeśli C < D (tzn. x < y dla x ∈ C, y ∈ D)
oraz C ∪D = M .

NiechM = (M,≤, . . .) b ↪edzie struktur ↪a s labo o-minimaln ↪a. Przekrój 〈C,D〉 nazywamy definio-
walnym wM, jeśli zbiory C,D s ↪a definiowalne wM. Zbiór wszystkich przekrojów 〈C,D〉 porz ↪adku
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(M,≤) definiowalnych w M i takich, że D nie posiada elementu najmniejszego, oznaczamy przez

M
M

i nazywamy uzupe lnieniem M (wzgl ↪edem struktury M). Dla struktury M definiujemy też
uzupe lnienie zbioru wypuk lego I ⊆M jako

I
M

:= {a ∈MM : (∃b, c ∈ I)(b < a < c)}.

W M
M

określony jest naturalny porz ↪adek liniowy (g ↪esty, bez końców): 〈C,D〉 ≤ 〈C ′, D′〉
wtedy i tylko wtedy, gdy C ⊆ C ′. Element a ∈ M utożsamiamy z przekrojem 〈(−∞, a], (a,+∞)〉.
W ten sposób uniwersum M struktury M można uważać za g ↪esty podzbiór zbioru M

M
. Dalej

przyjmujemy, że M ⊆ M
M

. Jeśli (M,≤) jest porz ↪adkiem zupe lnym (np. (R,≤)) lub M jest

struktur ↪a o-minimaln ↪a, to przy przyj ↪etej konwencji oczywíscie mamy M
M

= M .
W lasność s labej o-minimalności nie jest zachowywana przez relacj ↪e elementarnej równoważności.

Oznacza to na przyk lad, że elementarne rozszerzenie struktury s labo o-minimalnej nie musi być
s labo o-minimalne. Można podać przyk lad struktury s labo o-minimalnej M oraz definiowalnej
rodziny podzbiorów jej uniwersum takiej, że liczba sk ladowych wypuk lych elementów tej rodziny
nie jest jednostajnie ograniczona [MMS], co oznacza, że w pewnym elementarnym rozszerzeniu M
istnieje definiowalny podzbiór uniwersum nie b ↪ed ↪acy sum ↪a skończenie wielu zbiorów wypuk lych.
W zwi ↪azku z tym rozważa si ↪e poj ↪ecie s labej o-minimalności teorii. Mówimy, że teoria zupe lna T w
j ↪ezyku zawieraj ↪acym symbol relacji binarnej ≤ jest s labo o-minimalna, jeśli wszystkie jej modele
s ↪a strukturami s labo o-minimalnymi, przy czym ≤ w każdym z nich interpretuje si ↪e jako g ↪esty
porz ↪adek liniowy bez końców.

Poj ↪ecie s labej o-minimalności pojawi lo si ↪e po raz pierwszy w pracy [D], gdzie (bazuj ↪ac na wyni-
kach pracy [ChD]) wykazano, że teoria pierścieni rzeczywíscie domkni ↪etych z waluacj ↪a jest s labo o-
minimalna. W [Ku1] i [Ku2] badane s ↪a wzbogacenia podzielnych abelowych grup uporz ↪adkowanych
o pewn ↪a funkcj ↪e jednej zmiennej, zwan ↪a kontrakcj ↪a. Teoria takiego wzbogacenia również jest s labo
o-minimalna, zaś jej modele nie s ↪a strukturami o-minimalnymi.

Struktury s labo o-minimalne pojawiaj ↪a si ↪e również przy rozpatrywaniu tzw. odwzorowania
cz ↪eści standardowej. Niech R = (R,≤,+, ·, . . .) b ↪edzie o-minimalnym wzbogaceniem cia la rze-
czywíscie domkni ↪etego, V w laściwym wypuk lym podpierścieniem (R,≤,+, ·), zaś m jedynym idea lem
maksymalnym R. Oznaczmy przez k cia lo rezydualne V/m. Odwzorowanie cz ↪eści standardowej
st : V −→ k elementowi a ∈ V przyporz ↪adkowuje jego reszt ↪e modulo m. Struktura kind, b ↪ed ↪aca
wzbogaceniem k o cz ↪eści standardowe zbiorów definiowalnych w pot ↪egach V , jest zawsze s labo
o-minimalna.

Naturalnym modelem teorii s labo o-minimalnej jest wzbogacenie struktury o-minimalnej o ro-
dzin ↪e predykatów wypuk lych [BP]. Ogólniej, wzbogacenie modelu teorii s labo o-minimlnej o ro-
dzin ↪e predykatów wypuk lych jest modelem teorii s labo o-minimalnej [Bz]. Ten ostatni wynik jest
 latwym wnioskiem z twierdzenia Shelaha [Sh783] mówi ↪acego, że jeśli M jest odpowiednio nasyco-
nym modelem teorii z w lasności ↪a NIP, to teoria jego wzbogacenia o wszystkie zbiory zewn ↪etrznie
definiowalne ma redukcj ↪e kwantyfikatorów. Otwarty pozostaje problem, czy wzbogacenie struktury
s labo o-minimalnej o predykat wypuk ly jest zawsze struktur ↪a s labo o-minimaln ↪a.

Teorie s labo o-minialne s ↪a niestabilne, a dok ladniej posiadaj ↪a ścis l ↪a w lasność porz ↪adkow ↪a lecz
nie maj ↪a w lasności niezależności (innymi s lowy, maj ↪a NIP). Nie wiadomo, czy teoria dowolnej
struktury s labo o-minimalnej ma NIP.
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Niech M = (M,≤, . . .) b ↪edzie struktur ↪a s labo o-minimaln ↪a. Jeśli I ⊆ M jest nieskończonym
zbiorem definiowalnym w M, to dla funkcji definiowalnej f : I −→ M istnieje nieskończony prze-
dzia l J ⊆ I taki, że obci ↪ecie f � J jest funkcj ↪a ci ↪ag l ↪a. Prowadzi to do konkluzji, że dziedzin ↪e
I można przedstawić w postaci roz l ↪acznej sumy pewnego zbioru skończongo oraz definiowalnych
otwartych zbiorów wypuk lych J1, . . . , Jk takich, że wszystkie obci ↪ecia f � Ji (1 ≤ i ≤ k) s ↪a ci ↪ag le.
W odróżnieniu od sytuacji o-minimalnej, na ogó l nie da si ↪e wybrać zbiorów J1, . . . , Jk tak, aby
funkcja f na każdym z nich by la ścísle monotoniczna lub sta la. Może si ↪e na przyk lad zdarzyć że
funkcja definiowalna jednej zmiennej jest lokalnie sta la, ale nie jest kawa lkami sta la.

Przy badaniu w lasności zbiorów definiowalnych w strukturach s labo o-minimalnych ważn ↪a
rol ↪e odgrywaj ↪a pewne funkcje o wartościach w uzupe lnieniu uniwersum (wraz z punktami w nie-
skończoności), które b ↪edziemy nazywali definiowalnymi. Dok ladniej, jeśli X ⊆ Mm jest zbiorem

definiowalnym wM (nad A ⊆M), to funkcj ↪e f : X −→M
M∪{+∞,−∞} nazywamy definiowaln ↪a

w M (nad A) gdy zbiór {〈x, y〉 ∈ X × M : y < f(x)} jest definiowalny w M (nad A). Jeśli

I ⊆ M jest nieskończonym zbiorem definiowalnym w M nad A, zaś f : I −→ M
M

fukcj ↪a defi-
niowaln ↪a w M nad A, to dziedzin ↪e I można przedstawić jako roz l ↪aczn ↪a sum ↪e zbioru skończonego
oraz A-definiowalnych otwartych zbiorów wypuk lych J1, . . . , Jk tak, aby dla każdego i ∈ {1, . . . , k},
obci ↪ecie f � Ji by lo lokalnie sta le, lokalnie rosn ↪ace lub lokalnie malej ↪ace [Ar]. W ogólnym przy-
padku nie jest możliwe wybranie zbiorów I1, . . . , Ik w taki sposób, by wszystkie ograniczenia f � Ii
by ly ci ↪ag le. Możliwa jest np. sytuacja, gdy funkcja f : I −→ M

M
, definiowalna w M, nie jest

ci ↪ag la w żadnym punkcie swojej dziedziny.
Mówimy, że struktura s labo o-minimalnaM = (M,≤, . . .) ma w lasność silnej monotoniczności,

jeśli dla dowolnej funkcji f : I −→M
M

(gdzie I ⊆M jest nieskończonym zbiorem definiowalnym)
definiowalnej w M, dziedzina I jest roz l ↪aczn ↪a sum ↪a otwartych zbiorów wypuk lych I1, . . . , Ik oraz
zbioru skończonego X takich, że każde z obci ↪eć f � Ii jest funkcj ↪a ci ↪ag l ↪a, a przy tym ścísle mono-
toniczn ↪a lub sta l ↪a. Nietrudno wykazać, że warunek ci ↪ag lości w powyższej definicji można zast ↪apić

warunkiem mówi ↪acym, obci ↪ecia f � Ii maj ↪a ci ↪ag le przed lużenia do funkcji fi : Ii
M −→ M

M
.

Oczywíscie struktury o-minimalne maj ↪a w lasność silnej monotoniczności.
Dla nieskończonego zbioru definiowalnego X ⊆Mm wprowadzamy poj ↪ecie wymiaru topologicz-

nego poprzez warunek: dim(X) ≥ k wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje rzutowanie π : Mm −→ Mk

takie, że obraz π[X] zawiera otwart ↪a kostk ↪e, tj. zbiór postaci I1× . . .× Ik, gdzie I1, . . . , Ik s ↪a ogra-
niczonymi przedzia lami otwartymi. Przyjmujemy też, że wymiar niepustego zbioru skończonego
wynosi 0, zaś zbioru pustego −∞. Dla zbiorów definiowalnych X,Y ⊆Mm przyjmujemy, że X jest
duży w Y , jeśli dim(Y \X) < dim(Y ). Z prac [MMS] oraz [Ar] wynika, że jeśli X,Y ⊆Mm s ↪a zbio-
rami definiowalnymi w strukturze s labo o-miniamlnejM, to dim(X∪Y ) = max{dim(X),dim(Y )}.
Nietrudno też wykazać, że dim(X × Z) = dim(X) + dim(Z) dla zbiorów definiowalnych X ⊆Mm

oraz Z ⊆ Mn. Wymiar topologiczny zbiorów definiowalnych w strukturach s labo o-minimalnych
na ogó l nie posiada w lasności addytywności, to znaczy dla zbioru definiowalnego S ⊆ Mm+n oraz
rzutowania π : Mm+n −→ Mm (na pierwszych m wspó lrz ↪ednych) możliwa jest sytuacja, kiedy
dowolne ci ↪ecie pionowe Sa (gdzie a ∈ π[S]) ma ustalony wymiar k, ale dim(S) < k + dim(π[S]).

Niech M = (M,≤, . . .) b ↪edzie struktur ↪a s labo o-minimaln ↪a. Idukcyjnie definiujemy poj ↪ecie
komórki w Mm dla m ∈ N+ [MMS]. Zbiór C ⊆ M nazywamy komórk ↪a, jeśli |C| = 1 lub C jest
otwartym, niepustym zbiorem wypuk lym definiowalnym wM. Przypuśćmy, że zdefiniowalísmy już
poj ↪ecie komórki w Mm. Niech X ⊆ Mm b ↪edzie komórk ↪a. Wtedy komórkami w Mm+1 s ↪a zbiory
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postaci Γ(f), gdzie f : X −→M jest definiowaln ↪a funkcj ↪a ci ↪ag l ↪a lub zbiory postaci

(f, g)X := {〈x, y〉 ∈ X ×M : f(x) < y < g(x)}, gdzief < g oraz

(1) f = −∞ lub f : X −→ M
M

jest definiowalna w M, (2) g = +∞ lub g : X −→ M
M

jest
definiowalna w M. Jeśli Th(M) jest s labo o-minimalna, to w M zachodzi wariant twierdzenia o
rozk ladzie komórkowym [MMS], mianowicie, jeśli X1, . . . , Xk ⊆ Mm s ↪a zbiorami definiowalnymi
nad A, to istnieje rozk lad komórkowy zbioru Mm definiowalny nad A, który dzieli każdy ze zbiorów
X1, . . . , Xk. Implikuje to w szczególności, że Mm jest roz l ↪aczn ↪a sum ↪a skończenie wielu komórek
definiowalnych nad A, z których każda jest zawarta w pewnym atomie cia la zbiorów generowanego
przez rodzin ↪e {X1, . . . , Xk}. Nie jest możliwe wzmocnienie tego wyniku tak, aby wszystkie komórki
wyst ↪epuj ↪ace w rozk ladzie dziel ↪acym zbiory X1, . . . , Xk by ly skonstruowane tylko przy pomocy funk-
cji ci ↪ag lych (jak to ma miejsce w sytuacji o-minimalnej).

Grupa uporz ↪adkowana, któr ↪a można wzbogacić do struktury s labo o-minimalnej jest abelowa
i podzielna. Cia lo uporz ↪adkowane posiadaj ↪ace s labo o-minimalne wzbogacenie jest rzeczywíscie
domkni ↪ete. Dowód tego ostatniego faktu jest znacznie trudniejszy aniżeli dowód jego o-minimalnego
odpowiednika i wymaga zastosowania pewnych faktów z teorii waluacji.

Przypuśćmy teraz, że M = (M,≤,+, . . .) jest s labo o-minimalnym wzbogaceniem grupy upo-
rz ↪adkowanej. Mówimy, że przekrój Dedekinda 〈C,D〉 porz ↪adku (M,≤) jest niewaluacyjny, gdy
spe lnia warunek

inf{y − x : x ∈ C, y ∈ D} = 0.

Jeżeli wszystkie przekroje Dedekinda porz ↪adku (M,≤) definiowalne w M s ↪a niewaluacyjne, to M
nazywamy struktr ↪a niewaluacyjn ↪a (lub typu niewaluacyjnego). Poj ↪ecia te zosta ly wprowadzone w
pracy [MMS] dla s labo o-minimalnych wzbogaceń cia l uporz ↪adkowanych, jednak w oczywisty sposób
uogólniaj ↪a si ↪e one na wzbogacenia grup uporz ↪adkowanych. Nazw ↪e uzasadnia nietrudny do wykaza-
nia fakt mówi ↪acy, że s labo o-minimalne wzbogacenieM cia la uporz ↪adkowanego (R,≤,+, ·) jest typu
niewaluacyjnego dok ladnie wtedy, kiedy R nie posiada żadnej nietrywialnej waluacji definiowalnej
wM. W pracy [MMS] pokazano też, że dla s labo o-minimalnych wzbogaceń cia l uporz ↪adkowanych
typu niewaluacyjnego istnieje tzw. silny rozk lad komórkowy. Oznacza to, że zbiory definiowalne w
takich strukturach zbudowane s ↪a ze skończenie wielu silnych komórek skonstruowanych w sposób
analogiczny do konstrukcji komórek w strukturach o-minimalnych (precyzyjna definicja przy opisie
pracy [1]).

Za lóżmy, że M = (G,≤,+, . . .) jest s labo o-minimalnym niewaluacyjnym wzbogaceniem grupy
uporz ↪adkowanej. Dla a = 〈a1, . . . , an〉 ∈ Gn definiujemy |a| = |a1| + . . . + |an|. Dla zbiorów
definiowalnych X,Y ⊆ Gn ponadto przyjmujemy dist(X,Y ) = inf{|a − b| : a ∈ X, b ∈ Y } (jest to

element G
M

). Dzia lanie + można w naturalny sposób rozszerzyć do uzupe lnienia G
M

przyjmuj ↪ac,
że

〈C,D〉+ 〈C ′, D′〉 = 〈C +D,C ′ +D′〉.

Niewaluacyjność struktury gwarantuje, że takie dzia lanie jest dobrze określone, zaś (G
M
,≤,+)

jest uporz ↪adkowan ↪a podzieln ↪a grup ↪a abelow ↪a. Podobnie, jeśli M = (R,≤,+, ·, . . .) jest s labo
o-minimalnym niewaluacyjnym wzbogaceniem cia la uporz ↪adkowanego, to rozszerzaj ↪ac dzia lanie

+ do uzupe lnienia R
M

jak wyżej oraz definiuj ↪ac mnożenie w R
M

tak jak w konstrukcji liczb
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rzeczywistych przy pomocy przekrojów Dedekinda liczb wymiernych, dostajemy cia lo rzeczywíscie

domkni ↪ete (R
M
,≤,+, ·).

C) Opis wyników rozprawy

Generalnym celem rozprawy habilitacyjnej by lo badanie w lasności zbiorów i funkcji definiowal-
nych w strukturach s labo o-minimalnych, zarówno w pe lnej ogólności jak też w różnych ważnych
szczególnych przypadkach.

W pracach [1] i [2] g lówny nacisk zosta l po lożony na s labo o-minimalne wzbogacenia grup
uporz ↪adkowanych typu niewaluacyjnego. Praca [1] m.in. uogólnia fundamentalne twierdzenie o
silnym rozk ladzie komórkowym, udowodnione wcześniej przez D. Macphersona, D. Markera i C.
Steinhorna [MMS] dla przypadku wzbogaceń cia l rzeczywíscie domkni ↪etych. W [1] wprowadzone
zosta lo też poj ↪ecie struktury s labo o-minimalnej z silnym rozk ladem komórkowym. Dla modeli
tego typu podana zosta la konstrukcja pewnego kanonicznego o-minimalnego rozszerzenia, blisko
zwi ↪azanego z wyj́sciow ↪a struktur ↪a s labo o-minimlan ↪a.

Praca [2] dotyczy wzbogaceń struktur s labo o-minimalnych typu niewaluacyjnego przez pewne
szczególne predykaty unarne, zwane niewaluacyjnymi. Udowodnione w niej zosta lo twierdzenie
mówi ↪ace o zachowywaniu niewaluacyjności przy przechodzeniu od struktury typu niewaluacyjnego
do jej wzbogacenia o predykaty niewaluacyjne.

Praca [3] zawiera interesuj ↪ace zastosowanie wyników prac [1] i [2] w po l ↪aczeniu z dychotomi ↪a
Millera [Mi1, Mi2] oraz pewnymi faktami z teorii przest ↪epności. G lównym rezulatem jest tu-
taj twierdzenie ograniczaj ↪ace klas ↪e funkcji jednej zmiennej możliwych do zdefiniowania w s labo
o-minimalnych niewaluacyjnych wzbogaceniach cia l uporz ↪adkowanch skończonego stopnia prze-
st ↪epnego nad Q. Pokazano, że w j ↪ezyku takiej struktury nie można określić funkcji, która w nie-
skończoności przyjmowa laby wartości wi ↪eksze od dowolnej danej funkcji pot ↪egowej. W szczególności
oznacza to, że dowolne s labo o-minimalne wzbogacenie cia la liczb rzeczywistych algebraicznych jest
struktur ↪a wielomianowo ograniczon ↪a.

Praca [4] napisana zosta la w nieco innym duchu niż prace [1], [2] i [3]. Rozważane s ↪a w
niej zbiory definiowalne w ogólnych strukturach s labo o-minimalnych, bez żadnych dodatkowych
za lożeń. G lównym celem pracy jest badanie w lasności topologicznych zbiorów definiowalnych,
zw laszcza rozwini ↪ecie teorii wymiaru topologicznego w tym ogólnym kontekście. W przypadku
struktur o-minimalnych czy nawet modeli teorii s labo o-minimalnych, podstawowym narz ↪edziem
s luż ↪acym do badania w lasności poj ↪ecia wymiaru topologicznego s ↪a rozk lady komórkowe. Jednak w
klasie wszystkich struktur s labo o-minimalnych nie jest możliwy rozk lad zbioru definiowalnego na
skończon ↪a liczb ↪e podzbiorów o strukturze na tyle prostej, by da lo si ↪e  latwo uogólnić typowe rozu-
mowania stosowane w kontekście o-minimalnym. Ponadto  latwo skonstruować przyk lady struktur
s labo o-minimalnych, w których wymiar topologiczny pozbawiony jest w lasności addytywności.
Dlatego też bardziej zaawansowane rozważania dotycz ↪ace wymiaru wymagaj ↪a rozwini ↪ecia nowych
technik, nie odwo luj ↪acych si ↪e do rozk ladów komórkowych.

Niektóre z wyników pracy [4] zosta ly zastosowane do badania grup definiowalnych w strukturach
s labo o-minimalnych (praca [10], nie wchodz ↪aca w sk lad rozprawy).

Praca [1]

Najważniejszym wynikiem dwóch pierwszych rozdzia lów pracy [1] jest twierdzenie o silnym
rozk ladzie komórkowym dla s labo o-minimalnych niewaluacyjnych wzbogaceń grup uporz ↪adkowa-
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nych. Jako że w dowodzie analogicznego twierdzenia dla niewaluacyjnych wzbogaceń cia l rze-
czywíscie domkni ↪etych [MMS] w istotny sposób używa si ↪e w lasności mnożenia, dowód w naszym
ogólniejszym kontekście wymaga rozwini ↪ecia nowych metod, nie odwo luj ↪acych si ↪e do struktury cia la
uporz ↪adkowanego.

Nietrudno zauważyć, że prawdziwy jest nast ↪epuj ↪acy fakt [1, lemat 1.5].

Fakt 1 Niech M = (M,≤,+, ·) b ↪edzie s labo o-minimalnym wzbogaceniem grupy uporz ↪adkowanej.
Nast ↪epuj ↪ace warunki s ↪a równoważne.

(1) M jest typu niewaluacyjnego.

(2) Jedynymi podgrupami (M,+) definiowalnymi w M s ↪a {0} oraz M .

(3) M ma w lasność silnej monotoniczności.

(4) Dowolna relacja równoważności na M definiowalna wM ma skończenie wiele nieskończonych
klas.

(Równoważność (3) i (4) w powyższym fakcie nie wymaga zak ladania, że M jest wzbogaceniem
grupy uporz ↪adkowanej)

W pracy [1] rozważamy poj ↪ecie silnej komórki zdefiniowane indukcyjnie jak niżej. Jednocześnie
określamy też uzupe lnienia silnych komórek. Uzupe lnienie C (zależne od strukturyM) oznaczamy
dla uproszczenia przez C.

Niech M = (M,≤, . . .) b ↪edzie struktur ↪a s labo o-minimaln ↪a.

(1) Jednoelementowy podzbiór uniwersum M nazywamy siln ↪a 〈0〉-komórk ↪a. Jeśli C ⊆ M jest
siln ↪a 〈0〉-komórk ↪a, to przyjmujemy C := C.

(2) Niepusty wypuk ly podzbiór M definiowalny w M nazywamy siln ↪a 〈1〉-komórk ↪a w M . Dla

silnej 〈1〉-komórki C ⊆M przyjmujemy C := {x ∈MM : (∃a, b ∈ C)(a < x < b)}.

Niech teraz m ∈ N+, i1, . . . , im ∈ {0, 1} i przypuśćmy, że zdefiniowalísmy już silne 〈i1, . . . , im〉-
komórki w Mm oraz ich uzupe lnienia w (M

M
)m.

(3) Jeśli C ⊆ Mm jest siln ↪a 〈i1, . . . , im〉-komórk ↪a zawart ↪a w Mm zaś f : C −→ M funkcj ↪a

definiowaln ↪a w M maj ↪ac ↪a (jedyne) ci ↪ag le rozszerzenie f : C −→ M
M

, to Γ(f) (wykres f)
jest siln ↪a 〈i1, . . . , im, 0〉-komórk ↪a zawart ↪a w Mm+1. Uzupe lnienie Γ(f) definiujemy jako Γ(f).

(4) Jeśli C ⊆ Mm jest siln ↪a 〈i1, . . . , im〉-komórk ↪a zawart ↪a w Mm zaś f, g : C −→ M
M ∪

{−∞,+∞} funkcjami definiowalnymi w M posiadaj ↪acymi ci ↪ag le rozszerzenia f, g : C −→
M
M ∪ {−∞,+∞} (tzn. f, g s ↪a funkcjami silnie ci ↪ag lymi) i spe lniaj ↪acymi warunki:

(a) f(x) < g(x) dla x ∈ C;

(b) wartości każdej z funkcji f, g należ ↪a do jednego ze zbiorów: {−∞},M,M
M \M, {+∞};

to zbiór
(f, g)C := {〈a, b〉 ∈ C ×M : f(a) < b < g(a)} ⊆Mm+1

nazywamy siln ↪a 〈i1, . . . , im, 1〉-komórk ↪a in Mm. Uzupe lnienie (f, g)C definiujemy jako

(f, g)C := (f, g)C := {〈a, b〉 ∈ C ×MM : f(a) < b < g(a)}.
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(5) Mówimy, że C ⊆Mm jest siln ↪a komórk ↪a, jeśli C jest siln ↪a 〈i1, . . . , im〉-komórk ↪a dla pewnych
i1, . . . , im ∈ {0, 1}.

Dowolny podzia l uniwersum M na skończenie wiele silnych komórek nazywamy silnym roz-
k ladem komórkowym M . Niech m ∈ N+ i niech π : Mm+1 −→ Mm oznacza rzutowanie na
pierwszychm wspó lrz ↪ednych. Skończony podzia l C zbioruMm+1 na silne komórki nazywamy silnym
rozk ladem komórkowym Mm+1, jeśli π[C] := {π[C] : C ∈ C} jest silnym rozk ladem komórkowym
Mm. Mówimy, że silny rok lad komórkowy C zbioru Mm jest definiowalny nad A ⊆ M , jeśli
wszystkie jego elementy s ↪a definiowalne nad A. Mówimy, że C dzieli zbiór X ⊆ Mm, jeśli dla
dowolnego C ∈ C, albo C ⊆ X albo C ∩X = ∅.

Definicja 2 Struktura s labo o-minimalna M = (M,≤, . . .) ma w lasność silnego rozk ladu komór-
kowego, jeśli dla dowolnych m, k ∈ N+ oraz A ⊆ M , jeśli X1, . . . , Xk ⊆ Mm s ↪a zbiorami definio-
walnymi nad A, to istnieje A-definiowalny silny rozk lad komórkowy C zbioru Mm dziel ↪acy każdy ze
zbiorów X1, . . . , Xk.

Powyższa definicja silnych komórek oraz silnego rozk ladu komórkowego nieco różni si ↪e od defi-
nicji podanych w [MMS] (tzn. silna komórka w sensie pracy [1] jest siln ↪a komórk ↪a w sensie [MMS]
lecz niekoniecznie na odwrót). Jednak nietrudno wykazać, że poj ↪ecie w lasności silnego rozk ladu
komórkowego wprowadzone w pracy [1] jest równoważne analogicznemu poj ↪eciu zdefiniowanemu w
oparciu o silne rozk lady komórkowe w sensie [MMS].

G lównym wynikiem rozdzia lu 2 pracy [1] jest nast ↪epuj ↪ace twierdzenie [1, lemat 2.6 i wniosek
2.16].

Twierdzenie 3 Niech M = (M,≤,+, . . .) b ↪edzie s labo o-minimalnym wzbogaceniem grupy upo-
rz ↪adkowanej. Wówczas M jest typu niewaluacyjnego wtedy i tylko wtedy, gdy M ma w lasność
silnego rozk ladu komórkowego.

To, że niewaluacyjność struktury M b ↪ed ↪acej wzbogaceniem grupy uporz ↪adkowanej jest konse-
kwencj ↪a w lasności silnego rozk ladu komórkowego, pokazuje si ↪e dość  latwo. Dowód implikacji w prze-
ciwn ↪a stron ↪a wymaga przeprowadzenia skomplikowanego rozumowania indukcyjnego (wzgl ↪edem
wymiaru), w którym jednocześnie dowodzi si ↪e pi ↪eciu warunków. Rozumowanie to zawarte jest w
dowodzie poniższego twierdzenia [1, twierdzenie 2.15] (L to j ↪ezyk struktury M).

Twierdzenie 4 Za lóżmy, że M = (M,≤,+, . . .) jest s labo o-minimalnym niewaluacyjnym wzbo-
gaceniem grupy uporz ↪adkowanej (M,≤,+), A ⊆M oraz m ∈ N+.

(a)m Jeśli k ∈ N+ i X1, . . . , Xk ⊆Mm s ↪a zbiorami definiowalnymi nad A, to istnieje A-definiowalny
silny rozk lad komórkowy Mm dziel ↪acy każdy ze zbiorów X1, . . . , Xk.

(b)m Za lóżmy, że U ⊆ Mm jest niepustym otwartym zbiorem A-definiowalnym zaś ϕ(x, y), gdzie
|x| = m, jest L(A)-formu l ↪a spe lniaj ↪ac ↪a warunki:

• ϕ(M,d) dla d > 0 jest otwartym podzbiorem U ;

• ϕ(M,d2) ⊆ ϕ(M,d1) gdy 0 < d1 ≤ d2;

•
⋃
d>0

ϕ(M,d) = U .
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Wówczas istnieje podzia l zbioru D zbioru U na silne komórki definiowalne nad A taki, że
dla dowolnej komórki otwartej D ∈ D, jeżeli B ⊆ D jest kostk ↪a otwart ↪a spe lniaj ↪ac ↪a warunek
dist(B,Mm \D) > 0, to B ⊆ ϕ(M,d) dla pewnego d > 0.

(c)m Jeśli X ⊆ Mm jest niepustym zbiorem definiowalnym nad A zaś f : X −→ M
M

funkcj ↪a
definiowaln ↪a nad A, to istnieje podzia l zbioru X na silne komórki definiowalne nad A taki,
że dla dowolnego D ∈ D, f � D jest silnie ci ↪ag la.

(d)m Jeśli X ⊆Mm jest niepustym zbiorem definiowalnym zaś E(x, y, z) jest L(M)-formu l ↪a tak ↪a,
że |z| = m oraz dla dowolnego a ∈ X, E(x, y, a) definiuje w M relacj ↪e równoważności
o skończenie wielu klasach, to istnieje n ∈ N+ takie, że dla dowolnego a ∈ X, relacja
równoważności zdefiniowana przez E(x, y, a) posiada co najwyżej n klas równoważności.

(e)m Jeśli X ⊆Mm+1 jest zbiorem definiowalnym, to istnieje liczba n ∈ N+ taka, że dla dowolnego
a ∈Mm, zbiór {b ∈M : 〈a, b〉 ∈ X} posiada co najwyżej n sk ladowych wypuk lych.

Struktury s labo o-minimalne z w lasności ↪a silnego rozk ladu komórkowego posiadaj ↪a szereg cech
struktur o-minimalnych. Na przyk lad wymiar topologiczny zbiorów definiowalnych jest dla tej
klasy funkcj ↪a wymiaru w sensie [vdD1]. Rozdzia l 3 pracy [1] pokazuje, że z każd ↪a struktur ↪a s labo
o-minimaln ↪a z w lasności ↪a silnego rozk ladu komórkowego w istocie blisko zwi ↪azana jest pewna struk-
tura o-minimalna.

Twierdzenie 5 Niech M = (M,≤, . . .) b ↪edzie struktur ↪a s labo o-minimaln ↪a z w lasności ↪a silnego
rozk ladu komórkowego. Wówczas istnieje struktura o-minimalna M b ↪ed ↪aca wzbogaceniem porz ↪adku

(M
M
,≤) spe lniaj ↪aca dla dowolnego m ∈ N+ nast ↪epuj ↪ace warunki.

(a) Jeśli C ⊆Mm jest siln ↪a komórk ↪a definiowaln ↪a w M, to uzupe lnienie C jest zbiorem definio-
walnym w M.

(b) Dowolny zbiór X ⊆ (M
M

)m definiowalny w M jest skończon ↪a boolowsk ↪a kombinacj ↪a uzupe l-
nień silnych komórek.

(c) Jeśli X ⊆ (M
M

)m jest zbiorem definiowalnym w M, to przekrój X ∩ Mm jest zbiorem
definiowalnym w M.

W dowodzie twierdzenia 5 dlam ∈ N+ definiujemy rodzinyDm ⊆ P ((M
M

)m), których elementy
s ↪a skończonymi sumami pewnych zbiorów skonstruowanych podobnie jak komórki w strukturach o-
minimalnych, za pomoc ↪a uzupe lnień silnych komórek oraz funkcji silnie ci ↪ag lych. W rzeczywistości
dowolny zbiór należ ↪acy do Dm jest skończon ↪a boolowsk ↪a kombincj ↪a uzupe lnień silnych komórek w
Mm definiowalnych w M.

Okazuje si ↪e, że rodziny Dm, m ∈ N+, spe lniaj ↪a nast ↪epuj ↪ace warunki:

(a) (Dm,∩,∪,c , ∅,Mm) jest algebr ↪a Boole’a.

(b) Jeżeli X ∈ Dm, to X ×MM,MM ×X ∈ Dm+1.

(c) Jeżeli 1 ≤ i ≤ j ≤ m, to Xi,j
m := {〈x1, . . . , xm〉 ∈ (M

M
)m : xi = xj} ∈ Dm.

(d) Jeżeli X ∈ Dm+1 i π : (M
M

)m+1 −→ (M
M

)m jest rzutowaniem na pierwszych m wspó lrz ↪ed-
nych, to π[X] ∈ Dm.
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(e) {〈x, y〉 ∈ (M
M

)2 : x < y} ∈ D2.

(f) D1 = {X ⊆MM : X jest skończon ↪a sum ↪a przedzia lów w (M
M
,≤)}.

Z warunków tych  latwo wynika, że istnieje struktura o-minimalna M = (M
M
,≤, . . .) taka, że

dla dowolnego m ∈ N+, zbiór X ⊆ (M
M

)m jest definiowalny wM dok ladnie wtedy, kiedy X ∈ Dm.
Struktur ↪e M z twierdzenia 5 nazywamy kanonicznym o-minimalnym rozszerzeniem M.  Latwo

zauważyć, że jeśli M = (G,≤,+, . . .) jest s labo o-minimalnym niewaluacyjnym wzbogaceniem
grupy uporz ↪adkowanej (G,≤,+), to M jest o-minimalnym wzbogaceniem grupy uporz ↪adkowanej

(abelowej i podzielnej) (G
M
,≤,+). Podobnie, jeśli M = (R,≤,+, ·, . . .) jest s labo o-minimalnym

niewaluacyjnym wzbogaceniem cia la uporz ↪adkowanego (R,≤,+, ·), toM jest o-minimalnym wzbo-

gaceniem cia la rzeczywíscie domkni ↪etego (R
M
,≤,+, ·).

Dla zbioru X ⊆Mm definiowalnego w strukturze o-minimalnej (M,≤, . . .) rozważa si ↪e poj ↪ecie
charakterystyki Eulera określone jako suma liczb postaci (−1)dim(C), przy czym sumowanie prze-
biega wszystkie komórki C ⊆ X należ ↪ace do pewnego ustalonego rozk ladu komórkowego przestrzeni
Mm dziel ↪acego X. Tak wprowadzona charakterystyka Eulera nie zależy od rozk ladu komórkowego
i posiada szereg cech klasycznej charakterystyki Eulera.

Okazuje si ↪e jednak, że analogiczna definicja w przypadku modeli teorii s labo o-minimalnych
(gdzie mamy wariant rozk ladu komórkowego) zwykle prowadzi do poj ↪ecia, które zależy od rozk ladu
komórkowego.

W rozdziale 4 pracy [1] dla struktur s labo o-minimalnych z w lasności ↪a silnego rozk ladu komór-
kowego wprowadzone zosta lo poj ↪ecie charakterystyki Eulera χ zbioru definiowalnego, o wartościach
w pierścieniu Z[12 ]. Zgadza si ↪e ono z poj ↪eciem charakterystyki Eulera rozważanym w przypadku
o-minimalnym. G lównym wynikiem rozdzia lu 4 jest niezależność χ od rozk ladu komórkowego
[1, Lemat 4.1]. Nietrudno też zauważyć (naśladuj ↪ac standardowe dowody z [vdD2]), że zachodzi
nast ↪epuj ↪acy fakt [1, twierdzenie 4.2].

Twierdzenie 6 Niech M = (M,≤, . . .) b ↪edzie struktur ↪a s labo o-minimaln ↪a maj ↪ac ↪a silny rozk lad
komórkowy i niech m,n ∈ N+.

(a) Jeśli X,Y ⊆Mm s ↪a zbiorami definiowalnymi, to χ(X ∪ Y ) = χ(X) + χ(Y )− χ(X ∩ Y ).

(b) Jeśli S ⊆Mm+n jest zbiorem definiowalnym i k ∈ Z
[
1
2

]
, to zbiór X := {a ∈Mm : χ(Sa) = k}

jest definiowalny i χ(
⋃
a∈X
{a} × Sa) = χ(X) · k.

(c) Jeśli X ⊆Mm i Y ⊆Mn s ↪a zbiorami definiowalnymi, to χ(X × Y ) = χ(X) · χ(Y ).

Przyk lady zamieszczone przy końcu rozdzia lu 4 pokazuj ↪a, że:

(a) charakterystyka Eulera (w sensie zdefiniowanym w pracy [1]) nie zawsze jest zachowywana
przez definiowalne funkcje różnowartościowe;

(b) równość wymiarów i charakterystyk Eulera dla zbiorów definiowalnych w s labo o-minimalnych
niewaluacyjnych wzbogaceniach cia la rzezcywíscie domkni ↪etego nie gwarantuje istnienia de-
finiowalnej bijekcji mi ↪edzy nimi.
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Tak wi ↪ec nie można si ↪e spodziewać, że pierścień Grothendiecka (w sensie pracy [KS]) dla s labo
o-minimalnego niewaluacyjnego wzbogacenia cia la rzeczywíscie domkni ↪etego jest izomorficzny z
Z[12 ] (klasyczne wyniki dotycz ↪ace wymiaru i charakterystyki Eulera dla zbiorów definiowalnych w
o-minimanych wzbogaceniach cia l rzeczywíscie domkni ↪etych pokazuj ↪a, że pierścień Grothendiecka
dla takiej struktury jest zawsze izomorficzny z Z).

Praca [2]

Wyniki prac [BP] oraz [Bz], dotycz ↪ace wzbogacania struktur o-minimalnych oraz modeli teorii
o-minimalnych o predykaty wypuk le, doprowadzi ly mnie do zadania pytania, czy dodanie do struk-
tury s labo o-minimalnej b ↪ed ↪acej niewaluacyjnym wzbogaceniem grupy uporz ↪adkowanej rodziny
predykatów niewaluacyjnych (tzn. wyznaczaj ↪acych niewaluacyjne przekroje Dedekinda) prowa-
dzi do powstania s labo o-minimalnej struktury typu niewaluacyjnego. Praca [2] daje pozytywn ↪a
odpowiedź na postawione pytanie.

Niech M = (M,≤,+, . . .) b ↪edzie s labo o-minimalnym wzbogaceniem grupy uporz ↪adkowanej i
niech X ⊆M b ↪edzie sum ↪a skończenie wielu zbiorów wypuk lych. Dla a ∈M , niech R(a,X) oznacza
sk ladow ↪a wypuk l ↪a zbioru X lub M \X zawieraj ↪ac ↪a a, w zależności od tego, czy a ∈ X czy a 6∈ X.
Dla a ∈M definiujemy

D(a,X) =
⋃

α∈R(a,X)

(α,+∞).

Jest jasne, że jeśli D(a,X) 6= M , to 〈M \D(a,X), D(a,X)〉 jest przekrojem Dedekinda porz ↪adku
(M,≤). Przekroje tej postaci nazywamy przekrojami wyznaczonymi przez X.

Mówimy, że X ⊆ M jest predykatem niewaluacyjnym, jeśli X jest sum ↪a skończenie wielu
zbiorów wypuk lych i wszystkie przekroje Dedekinda wyznaczone przez X s ↪a niewaluacyjne.

G lównym wynikiem pracy [2] jest nast ↪epuj ↪ace twierdzenie [2, twierdzenie 2.11].

Twierdzenie 7 Jeśli M = (M,≤,+, . . .) jest s labo o-minimalnym niewaluacyjnym wzbogaceniem
grupy uporz ↪adkowanej zaś {Pi : i ∈ I} rodzin ↪a predykatów niewaluacyjnych, to wzbogacenie N :=
(M, (Pi)i∈I) jest niewaluacyjnym modelem teorii s labo o-minimalnej.

To, że teoria wzbogacenia (M, (Pi)i∈I) jest s labo o-minimalna wynika z w lasności silnego
rozk ladu komórkowego dla M udowodnionej w [1] oraz z twierdzenia Baizhanova [Bz]. Niemniej
jednak w pracy [2] podany zosta l alternatywny dowód tego faktu w rozpatrywanym przypadku.

Dowolny zbiór definiowalny w N można wyznaczyć za pomoc ↪a pojedynczej formu ly, używaj ↪acej
jedynie skończenie wielu predykatów Pi, wyznaczaj ↪acych  l ↪acznie skończenie wiele przekrojów po-
rz ↪adku (M,≤). Zatem przy dowodzeniu niewaluacyjności struktury N wystarczy ograniczyć si ↪e
do rozpatrywania wzbogaceń s labo o-minimalnej struktury niewaluacyjnej o pojedynczy predykat
wypuk ly C taki, że inf C = −∞, wyznaczaj ↪acy tylko jeden przekrój Dedekinda.

Praca [3]

W 1904 roku G. Faber [Fa] skonstruowa l ca lkowit ↪a funkcj ↪e przest ↪epn ↪a f(z) =
∑∞

n=0 anz
n o

wspó lczynnikach wymiernych an tak ↪a, że wszystkie wartości f wraz z pochodnymi dowolnego
rz ↪edu dla argumentów algebraicznych s ↪a liczbami algebraicznymi. Oznacza to niemożność wykrycia
przest ↪epności f poprzez badanie jedynie jej wartości oraz pochodnych dla argumentów algebraicz-
nych.
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Znacznie dalej posuni ↪et ↪a form ↪a opisanego wyżej zachowania jest konstrukcja A. Wilkiego prze-
st ↪epnej funkcji analitycznej g : R −→ R, której przest ↪epności nie można wyrazić za pomoc ↪a żadnej
formu ly pierwszego rz ↪edu. Innymi s lowy, wzbogacenie uporz ↪adkowanego cia la liczb algebgraicznych
Ralg = (Ralg,≤,+, ·) przez funkcj ↪e g � Ralg jest elementarn ↪a podstruktur ↪a struktury (R,≤,+, ·, g).

Dzi ↪eki wynikom J. Denefa oraz L. van den Driesa [DD], konstrukcja Wilkiego daje przyk lad
w laściwego o-minimalnego wzbogacenia cia la uporz ↪adkowanego Ralg. Okazuje si ↪e też, że otrzy-
mana struktura jest wielomianowo ograniczona (to znaczy, że dowolna definiowalna funkcja jednej
zmiennej, której dziedzina zawiera przedzia l postaci (a,+∞) jest w nieskończoności ograniczona
przez pewien wielomian). W oparciu o wyniki Ch. Laskowskiego i Ch. Steinhorna [LS] dość  latwo
daje si ↪e wykazać, że wielomianowa ograniczoność jest cech ↪a dowolnego o-minimalnego wzbogacenia
Ralg. Celem pracy [3] jest uogólnienie tej obserwacji do klasy s labo o-minimalnych niewaluacyj-
nych wzbogaceń cia l uporz ↪adkowanych o skończonym stopniu przest ↪epnym. Używa si ↪e przy tym
wyników prac [1] i [2] oraz pewnych rezultatów z zakresu teorii przest ↪epności.

Twierdzenie 8 ([3], twierdzenie 3.3) Jeśli (K,≤,+, ·) jest uporz ↪adkowanym podcia lem cia la liczb
rzeczywistych skończonego stopnia przest ↪epnego nad Q, to dowolne s labo o-minimalne wzbogacenie
(K,≤,+, ·) jest wielomianowo ograniczone.

Szic dowodu. Za lóżmy nie wprost, że istnieje struktura s labo o-minimalna M = (K,≤,+, ·, . . .)
b ↪ed ↪aca wzbogaceniem (K,≤,+, ·), która nie jest wielomianowo ograniczona. Oczywíscie M jest
struktur ↪a niewaluacyjn ↪a. Dla liczby (przest ↪epnej) α ∈ R\K, niech Pα oznacza predykat unarny de-
finiuj ↪acy zbiór elementów cia la K mniejszych od α. Zgodnie z twierdzeniem Baizhanova [Bz], teoria
struktury N = (M, (Pα)α∈R\K) jest s labo o-minimalna. N jest też niewaluacyjna. Kanoniczne o-

minimalne rozszerzenie N struktury N można bez straty ogólności potraktować jako wzbogacenie
uporz ↪adkowanego cia la liczb rzeczywistych. Jako że struktura N nie jest wielomianowo ograni-
czona, można w niej zdefiniować funkcj ↪e exponencjaln ↪a [Mi1]. Implikuje to, wobec wyników pracy
[1], że zbiór par 〈x, y〉 ∈ K2 takich, że y < exp(x) jest definiowalny w N . Rozważmy zbiory

T = {〈a, b〉 ∈ K2 : b < 2a} oraz X = {a ∈ K : Ta ma supremum w K}.

Nietrudno wykazać, iż s ↪a one definiowalne w N . Co wi ↪ecej, X zawiera zbiór liczb naturalnych. Z
twierdzenia G. Diaza udowodnionego w [Di] wynika, że istnieje ci ↪ag liczb rzeczywistych algebraicz-
nych (an)n∈N rozbieżny do nieskończoności, którego żaden wyraz nie należy do X. Oznacza to, że
X nie może być skończon ↪a sum ↪a zbiorów wypuk lych, co przeczy s labej o-minimalności N .

Dowód twierdzenia 8 nieco upraszcza si ↪e w sytuacji, gdy przyjmiemy, że cia lo K jest równe
Ralg. Zamiast wspomnianego wyniku G. Diaza wystarcza wówczas użycie twierdzenia Gelfonda-
Schneidera. Praca [3] zawiera także wcześniejsz ↪a wersj ↪e dowodu twierdzenia 8, opart ↪a na hipotezie
Schanuela.

Przy badaniu o-minimalnych wzbogaceń cia l rzeczywíscie domkni ↪etych rozważa si ↪e poj ↪ecie funk-
cji pot ↪egowej, to znaczy funkcji definiowalnej spe lniaj ↪acej równanie różniczkowe postaci xy′ = ay,
gdzie a jest dodatnim elementem struktury. Poj ↪ecie to ma również sens dla s labo o-minimalnych
niewaluacyjnych wzbogaceń cia l uporz ↪adkowanych, przy czym wartości funkcji mog ↪a leżeć w u-
zupe lnieniu uniwersum struktury. Funkcj ↪a pot ↪egow ↪a jest na przyk lad funkcja postaci y = axn,
gdzie n ∈ N, zaś a jest elementem struktury. Jednak w strukturach o-minimalnych (a tym bar-
dziej s labo o-minimalnych) b ↪ed ↪acych wzbogaceniami cia l niearchimedesowych mog ↪a istnieć funkcje
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pot ↪egowe, które nie s ↪a ograniczone przez żaden wielomian. Mówimy, że struktura s labo o-minimalna
M = (K,≤,+, ·, . . .) b ↪ed ↪aca wzbogaceniem cia la uporz ↪adkowanego (K,≤,+, ·) jest pot ↪egowo ogra-
niczona, jeśli dowolna funkcja jednej zmiennej definiowalna w M, której dziedzina zawiera prze-
dzia l postaci (a,+∞) jest w nieskończoności ograniczona przez pewn ↪a funkcj ↪e pot ↪egow ↪a. Twier-
dzenie Millera o dychotomii z [Mi2] mówi, że w o-minimalnym wzbogaceniu cia la rzeczywíscie
domkni ↪etego, które nie jest pot ↪egowo ograniczone można zdefiniować funkcj ↪e eksponencjaln ↪a, to
znaczy funkcj ↪e b ↪ed ↪ac ↪a rozwi ↪azaniem równania różniczkowego postaci y′ = ay, gdzie a > 0 jest
elementem struktury.

Modyfikuj ↪ac nieco dowód twierdzenia 8 i używaj ↪ac wyników prac [1] i [Mi2], uzyskujemy
nast ↪epuj ↪ace uogólnienie.

Twierdzenie 9 Niech (K,≤,+, ·) b ↪edzie cia lem uporz ↪adkowanym skończonego stopnia przest ↪epne-
go nad Q. Wtedy dowolne s labo o-minimalne niewaluacyjne wzbogacenie (K,≤,+, ·) jest pot ↪egowo
ograniczone.

Praca [3] zawiera również stosunkowo  latwy dowód twierdzenia 9 w przypadku o-minimalnym,
używaj ↪acy twierdzenia Lindemanna.

Praca [4]

Jedn ↪a z w lasności wymiaru topologicznego dla zbiorów definiowalnych w strukturach o-mini-
malnych, dowodzon ↪a standardowo przy pomocy rozk ladów komórkowych, jest jego niezmienniczość
wzgl ↪edem definiowalnych injekcji.  Latwo wynika ona z faktu, iż dla zbioru definiowalnego X ⊆Mm

oraz funkcji definiowalnej f : X ⊆Mn, wymiary X oraz Γ(f) s ↪a równe.
Ze wzgl ↪edu na brak rozk ladów komórkowych dla dowolnych struktur s labo o-minimalnych,

do badania w lasności topologicznych zbiorów definiowalnych w tym kontekście konieczne wydaje
si ↪e rozważanie pewnych ogólniejszych poj ↪eć, które pozwoli lyby opisać istotne (g lównie z punktu
widzenia teorii wymiaru) cechy topologii zbiorów definiowalnych. W pracy [4] używamy mi ↪edzy
innymi nast ↪epuj ↪acego poj ↪ecia g ladkości.

Definicja 10 Niech X ⊆ S ⊆Mm b ↪ed ↪a zbiorami definiowalnymi (w strukturze s labo o-minimalnej
M = (M,≤, . . .)) wymiaru k ≥ 0 i niech a ∈ X. Mówimy, że X jest g ladki w punkcie a wzgl ↪edem S
jeśli k = 0 lub k ≥ 1 i istniej ↪a kostka otwarta B ⊆Mm zawieraj ↪aca a oraz rzutowanie π : Mm −→
Mk takie, że B ∩X = B ∩S, π[B ∩X] jest kostk ↪a otwart ↪a w Mk i π � B ∩X : B ∩X −→ π[B ∩X]
jest homeomorfizmem. Mówimy, że X jest lokalnie g ladki w S, jeśli dla dowolnego a ∈ X, X jest
g ladki w a wzgl ↪edem S.

Najważniejszym wynikiem pracy [4] jest nast ↪epuj ↪ace twierdzenie, w którym dowód poszczegól-
nych warunków przebiega przez jednoczesn ↪a indukcj ↪e wzgl ↪edem m. Tutaj πm+1

i : Mm+1 −→ Mm

jest rzutowaniem w kierunku osi o numerze i, zaś %mi : Mm −→M rzutowaniem na oś o numerze i.

Twierdzenie 11 ([4], twierdzenie 2.11) NiechM = (M,≤, . . .) b ↪edzie struktur ↪a s labo o-minimaln ↪a
i niech m ∈ N+.

(a)m Jeśli S ⊆Mm jest niepustym zbiorem definiowalnym, to dim(cl(S) \ S) < dim(S).

(b)m Jeśli X ⊆ S ⊆ Mm s ↪a niepustymi zbiorami definiowalnymi i dim(X) = dim(S), to zbiór
{a ∈ X : X jest g ladki w a wzgl ↪edem S} jest duży w X.
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(c)m Za lóżmy, że S ⊆ Mm jest niepustym zbiorem definiowalnym zaś f : S −→ M jest funkcj ↪a
definiowaln ↪a. Wówczas zbiór punktów ci ↪ag lości f jest duży w S.

(d)m Za lóżmy, że S ⊆Mm jest niepustym zbiorem definiowalnym, f : S −→M i g : S −→M
M

s ↪a
funkcjami definiowalnymi, przy czym f jest ci ↪ag la. Jeśli (∀a ∈ S)(f(a) < g(a)) [odpowiednio:
(∀a ∈ S)(f(a) > g(a))], to istnieje otwarty przedzia l I ⊆ M oraz zbiór definiowalny X ⊆ S
takie, że dim(X) = dim(S) i X × I ⊆ (f, g)S [odpowiednio: X × I ⊆ (g, f)S].

(e)m Jeśli S ⊆Mm+1 jest niepustym zbiorem definiowalnym oraz i ∈ {1, . . . ,m+ 1}, to dim(S) =
dim(πm+1

i [S]) wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego przedzia lu I ⊆ M istnieje zbiór de-
finiowalny X ⊆ πm+1

i [S] taki, że dim(X) < dim(πm+1
i [S]) oraz dla dowolnego k ∈ N+ i

a1, . . . , ak ∈ πm+1
i [S] \X,

I 6⊆
k⋃
l=1

%m+1
i [(πm+1

i )−1(al) ∩ S].

(f)m Za lóżmy, że S ⊆ Mm+1 jest niepustym zbiorem definiowalnym i ∈ {1, . . . ,m + 1} i dla
dowolnego a ∈ πm+1

i [S], przeciwobraz (πm+1
i )−1(a) ∩ S jest skończony. Wtedy dim(S) =

dim(πm+1
i [S]).

(g)m Za lóżmy, że i ∈ {1, . . . ,m+ 1} oraz X ⊆ S ⊆Mm+1 s ↪a niepustymi zbiorami definiowalnymi.
Ponadto za lóżmy, że πm+1

i [X] = πm+1
i [S], dim(πm+1

i [S]) ≥ 1, i dla każdego a ∈ πm+1
i [S],

%m+1
i [(πm+1

i )−1(a) ∩ S] jest nieskończonym zbiorem wypuk lym i ∅ 6= (πm+1
i )−1(a) ∩ X (

(πm+1
i )−1(a) ∩ S. Wtedy dim(S) = dim(πm+1

i [S]) + 1.

Z powyższego twierdzenia wyprowadzamy wniosek o zachowywaniu wymiaru topologicznego
przez definiowalne injekcje.

Wniosek 12 ([4], twierdzenie 2.14) Niech M = (M,≤, . . .) b ↪edzie struktur ↪a s labo o-minimaln ↪a.
Jeśli X ⊆ Mm jest niepustym zbiorem definiowalnym w M zaś f : X −→ Mn funkcj ↪a różnowar-
tościow ↪a definiowaln ↪a w M, to wymiary topologiczne zbiorów X oraz f [X] s ↪a równe.

Zak ladaj ↪ac, że wymiar topologiczny jest funkcj ↪a wymiaru w sensie [vdD1] (jest tak np. w
strukturach o-minimalnych),  latwo wykazać, że dla niepustych zbiorów definiowalnych X ⊆ Mm

oraz Y ⊆Mn spe lniony jest nast ↪epuj ↪acy warunek:

Jeśli S ⊆ X ×Y jest zbiorem definiowalnym, dużym w X ×Y , to zbiór tych a ∈ X, dla których
ci ↪ecie Sa jest duże w Y , jest duży w X.

Stosunkowo  latwo daje si ↪a skonstruować przyk lady struktur s labo o-minimalnych, w których
poj ↪ecie wymiaru topologicznego nie spe lnia powyższego warunku (ani tym bardziej warunku addy-
tywności) [MMS]. Okazuje si ↪e jednak, że dla poj ↪ecia wymiaru topologicznego w strukturach s labo
o-minimalnych udowodnić można s labsz ↪a wersj ↪e addytywności. Jeśli X ⊆Mm jest niepustym zbio-
rem definiowalnym, I ⊆ M przedzia lem otwartym, zaś S ⊆ X × I zbiorem definiowalnym, dużym
w X × I, to zbiór tych par 〈a, b〉 ∈ X2, dla których Sa ∪ Sb jest koskończony w I, jest duży w X2.
W trzecim rozdziale pracy [4] udowodnione zosta lo nast ↪epuj ↪ace uogólnienie tej obserwacji.
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Twierdzenie 13 ([4], twierdzenie 3.6) Niech M = (M,≤, . . .) b ↪edzie struktur ↪a s labo o-minimaln ↪a
i niech m,n ∈ N+. Za lóżmy, że X ⊆Mm, Y ⊆Mn, S ⊆ X × Y s ↪a niepustymi zbiorami definiowal-
nymi w M, S jest duży w X × Y oraz dim(Y ) = k. Wtedy zbiór

{〈a1, . . . , a2k〉 ∈ X2k : Sa1 ∪ . . . ∪ Sa2k jest duży w Y }

jest duży X2k .

Dowód używa wyników rozdzia lu drugiego pracy [4]. Motywacj ↪a dla powyższego twierdzenia
jest jego zastosowanie do badania grup definiowalnych w strukturach s labo o-minimalnych, b ↪ed ↪ace
cz ↪eści ↪a pracy [10], nie wchodz ↪acej w zakres rozprawy habilitacyjnej.

Praca [4] nie odpowiada na pytanie, czy można zmniejszyć wyk ladnik 2k wyst ↪epuj ↪acy w twier-
dzeniu 13. W końcowej cz ↪eści trzeciego rozdzia lu omówiony zosta l zosta l przyk lad zbioru definio-
walnego w strukturze s labo o-minimalnej zdefiniowanej w [MMS] świadcz ↪acy o tym, że wyk ladnik
pojawiaj ↪acy si ↪e w twierdzeniu 13 musi wynosić przynajmniej k + 1 (dla struktur o-minimalnych
wystarcza 1).

W ostatnim rozdziale pracy [4] udowodnione zosta lo twierdzenie charakteryzuj ↪ace w lasność
addytywności wymiaru topologicznego w strukturach s labo o-minimalnych (tutaj Y (S, n, d′) ⊆Mm

jest zbiorem tych b ∈Mn, dla których dim(Sb) = d′).

Twierdzenie 14 ([4], twierdzenie 4.2) NiechM = (M,≤, . . .) b ↪edzie struktur ↪a s labo o-minimaln ↪a.
Nast ↪epuj ↪ace warunki s ↪a równoważne.

(a) Dla dowolnego przedzia lu otwartego I ⊆M oraz dowolnej funkcji definiowalnej f : I −→M
M

istnieje przedzia l otwarty I ′ ⊆ I taki, że f � I ′ jest ci ↪ag la.

(b) Jeśli m ∈ N+, B ⊆ Mm jest otwart ↪a kostk ↪a zaś f : B −→ M
M

funkcj ↪a definiowaln ↪a, to
istnieje kostka otwarta B′ ⊆ B taka, że f � B′ jest ci ↪ag la.

(c) Jeżeli m ∈ N+, i ∈ {1, . . . ,m} i S ⊆ Mm+1 jest niepustym zbiorem definiowalnym, to
dim(S) = dim(πm+1

i [S]) wtedy i tylko wtedy, gdy zbiór

{a ∈ πm+1
i [S] : (πm+1

i )−1(a) ∩ S jest skończony

jest duży w πm+1
i [S].

(d) dim ma w lasność addytywności w strukturze M.

(e) Jeżeli m,n ∈ N+, S ⊆Mm+n jest zbiorem definiowalnym oraz d′ ∈ {−∞, 0, 1, . . . ,m}, to

dim

 ⋃
b∈Y (S,n,d′)

Sb × {b}

 = dim(Y (S, n, d′)) + d′.

Przy spe lnieniu któregoś z warunków (a)–(e) powyższego twierdzenia, wymiar topologiczny jest
funkcj ↪a wymiaru w sensie [vdD1].

W lasność addytywności wymiaru jest blisko zwi ↪azana z warunkiem wymiany dla definiowalnego
domkni ↪ecia (dcl). Czwarty rozdzia l pracy [4] zawiera nast ↪epuj ↪ac ↪a obserwacj ↪e.
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Lemat 15 Niech M b ↪edzie struktur ↪a s labo o-minimaln ↪a.

(a) Jeśli dla dowolnego N � M, dcl ma w lasność wymiany w N , to dim ma w lasność addy-
tywności w M.

(b) Jeśli dim ma w lasność addytywności w M, to dcl ma w lasność wymiany w M.

5. Opis pozosta lych prac

Dalej krótko omówione zosta ly najważniejsze wyniki moich publikacji nie wchodz ↪acych w sk lad
rozprawy habilitacyjnej.

O-minimalne wzbogacenia porz ↪adków indukowanych z algebr Boole’a

[5 ] L. Newelski, R. Wencel, Definable sets in Boolean ordered o-minimal structures. I, J. Sym-
bolic Logic 66 (2001), 1821–1836.

[6 ] R. Wencel, Small theories of Boolean ordered o-minimal structures, J. Symbolic Logic, 67
(2002), 1385–1390.

[7 ] R. Wencel, Definable sets in Boolean ordered o-minimal structures. II, J. Symbolic Logic 68
(2003), 35–51.

Trzy powyższe prace zawieraj ↪a wyniki mojej rozprawy doktorskiej.
Niech (M,≤) b ↪edzie nieskończonym porz ↪adkiem cz ↪eściowym. Struktur ↪e M = (M,≤, . . .) na-

zywamy quasi o-minimaln ↪a, jeśli dowolny zbiór definiowalny X ⊆ M definiowalny w M jest bo-
olowsk ↪a kombinacj ↪a zbiorów wyznaczonych przez nierówności postaci x ≥ a, x ≤ b, gdzie a, b ∈M .
Struktur ↪e M nazywamy o-minimaln ↪a, jeśli dla dowolnego A ⊆ M , jeśli X ⊆ M jest zbiorem defi-
niowalnym wM nad A, to X jest boolowsk ↪a kombinacj ↪a zbiorów wyznaczonych przez nierówności
postaci x ≥ a, x ≤ b, gdzie a, b ∈ acl(A). Oba te poj ↪ecia s ↪a tożsame z klasycznym poj ↪eciem
o-minimalności w przypadku, gdy porz ↪adek (M,≤) jest liniowy. Oczywíscie dowolna struktura o-
minimalna w powyższym sensie jest quasi o-minimalna. Przeciwna implikacja na ogó l nie zachodzi.
Mówimy, że teoria struktury cz ↪eściowo uporz ↪adkowanej jest silnie o-minimalna, jeśli wszystkie jej
modele s ↪a o-minimalne.

W pracach [5], [6] i [7] rozwini ↪eta zosta la teoria modeli dla boolowsko uporz ↪adkowanych struktur
o-minimalnych, tzn. dla cz ↪eściowo uporz ↪adkowanych struktur o-minimalnych, których porz ↪adek
indukowany jest z algebry Boole’a (nietrudno pokazać, że taka algebra Boole’a musi mieć skończenie
wiele atomów [To]).

Za lóżmy, żeB jest nieskończon ↪a algebr ↪a Boole’a o skończenie wielu atomach, ϕ(x, y) jest formu l ↪a
w j ↪ezyku algebr Boole’a LBA i a ∈ B|y|. W [5] zosta lo pokazane, że wtedy istnieje formu la ψ(x, z) ∈
LBA oraz ci ↪ag parametrów b ∈ B|z| (możliwy do wybrania tylko na skończenie wiele sposobów)
takie, że ϕ(B|x|, a) = ψ(B|x|, b). Bezpośredni ↪a konsekwencj ↪a tego wyniku jest równoważność poj ↪eć
o-minimalności oraz quasi o-minimalności dla struktur boolowsko uporz ↪adkowanych.

Drugim ważnym rezultatem pracy [5] jest twierdzenie mówi ↪ace, że jeśli M = (B,≤, . . .) jest
odpowiednio nasyconym boolowsko uporz ↪adkowanym modelem teorii silnie o-minimalnej, to dla
każdego A ⊆ M istnieje z dok ladności ↪a do izomorfizmu nad A dok ladnie jeden model pierwszy
nad A (istnienie zosta lo pokazane w [To]). Ogólna idea dowodu jest podobna do dowodu analo-
gicznego twierdzenia w kontekście liniowo uporz ↪adkowanych struktur o-minimalnych. Używa si ↪e w
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nim poj ↪ecia ortogonalności atomów w podalgebrach generowanych przez algebraicznie domkni ↪ete
podzbiory struktur boolowsko uporz ↪adkowanych, przypominaj ↪acego poj ↪ecie ortogonalności typów
w teorii stabilności.

Tematem pracy [6] s ↪a ma le o-minimalne teorie struktur boolowsko uporz ↪adkowanych. G lówne
twierdzenie mówi, że dowolna taka teoria jest ℵ0-kategoryczna, to znaczy z dok ladności ↪a do izomor-
fizmu posiada tylko jeden model przeliczalny. W szczególności dowodzi to prawdziwości hipotezy
Vaughta dla klasy o-minimalnych teorii struktur boolowsko uporz ↪adkowanych. W pracy znaleziono
też elegancki opis zbiorów definiowalnych w o-minimalnych strukturach boolowsko uporz ↪adkowanych,
których teorie s ↪a ma le (tzn. maj ↪a przeliczalnie wiele typów zupe lnych nad zbiorem pustym).

W pracy [7] pokazano, że jeśli teoria struktury boolowsko uporz ↪adkowanej M = (B,≤, . . .)
jest o-minimalna, to dowolny zbiór X ⊆ Bm definiowalny w M jest sum ↪a skończenie wielu parami
roz l ↪acznych zbiorów definiowalnych o szczególnie prostym opisie, zwanych komórkami. Prowadzi to
do konkluzji, że dowolny model o-minimalnej teorii struktury s labo o-minimalnej jest bidefiniowalny
z algebr ↪a Boole’a z pewnymi wyróżnionymi sta lymi.

Elementy urojone w algebrach Boole’a

[8 ] R. Wencel, Weak elimination of imaginaries for Boolean algebras, Annals of Pure and
Applied Logic 132 (2005), 247–270.

[9 ] R. Wencel, Imaginaries in Boolean algebras, Mathematical Logic Quarterly 58 (2012), 217–
235.

W pracy doktorskiej zajmowa lem si ↪e badaniem o-minimalnych wzbogaceń cz ↪eściowych porz ↪ad-
ków indukowanych z algebr Boole’a. Okaza lo si ↪e, że istotne znaczenie dla teorii takich struktur
ma s laba eliminacja elementów urojonych dla odpowiednich algebr Boole’a. Warunek ten mówi,
że dla dowolnej formu ly ϕ(x, y) w j ↪ezyku danej struktury M = (M, . . .) oraz dla dowolnego ci ↪agu
parametrów a ∈ M |x|, istnieje formu la ψ(x, z), taka, że zbiór tych c ∈ M |z|, dla których zbiory
definiowalne przez ϕ(x, a) oraz ψ(x, c) s ↪a identyczne, jest niepusty i skończony.

G lówny wynik pracy [8] (również pojawiaj ↪acy si ↪e w rozprawie doktorskiej) mówi, że, teoria
algebry Boole’a B dopuszcza s lab ↪a eliminacj ↪e elementów urojonych wtedy i tylko wtedy, gdy algebra
ilorazowa B/I(B) jest trywialna lub dwuelementowa. Symbolem I(B) oznaczamy idea l B z lożony
ze wszystkich elementów postaci xty, gdzie x jest atomowy, zaś y bezatomowy. Inne sformu lowanie
mówi, że jeśli B jest algebr ↪a Boole’a to |B/I(B)| ≤ 2 wtedy i tylko wtedy, gdy dla dowolnego zbioru
definiowalnego w B, można znaleźć definiuj ↪ac ↪a go formu l ↪e, w której zbiór parametrów wyznaczony
jest z dok ladności ↪a do pewnej skończonej grupy permutacji.

Celem pracy [9] jest uogólnienie wyników pracy [8] oraz metod w niej zastosowanych. W
sformu lowaniu g lównego twierdzenia używamy idea lów algebry Boole’a B zdefiniowanych induk-
cyjnie: I0(B) = {0}, In+1(B) = π−1[I(B/In(B))], gdzie π : B −→ B/In(B) jest odwzorowaniem
kanonicznym. Mówimy, że element a ∈ B jest duży w b ∈ B, jeśli b u a′ ∈ In(B), ale b 6∈ In(B) dla
pewnego n. Symbolem + oznaczamy różnic ↪e symetryczn ↪a.

Twierdzenie 16 Za lóżmy, że B jest nieskończon ↪a algebr ↪a Boole’a i n ∈ N+. Wówczas nast ↪epuj ↪ace
warunki s ↪a równoważne.

(a) |B/In(B)| ≤ 2.
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(b) Jeśli r ∈ N+ i X ⊆ Br jest niepustym zbiorem definiowalnym, to istnieje formu la ψ(x, z≤m)
w j ↪ezyku LBA spe lniaj ↪aca warunki:

• Zbiór {d≤m ∈ Bm+1 : X = ψ(B, d≤m)} jest niepusty i każdy jego element wyznacza
pewien podzia l jedności 1B.

• dla dowolnego d≤m, e≤m ∈ Bm+1, jeśli X = ψ(B, d≤m) = ψ(B, e≤m), to istnieje jedyna
permutacja σ zbioru {0, . . . ,m} taka, że dσ(i) + ei ∈ In−1(B) oraz dσ(i) + ei nie jest duży
w d, gdzie i ≤ m i d ∈ d≤me≤m.

Punkt (b) powyższego twierdzenia w przybliżeniu mówi, że dowolny zbiór definiowalny w
algebrze Boole’a B można zdefiniować przy pomocy formu ly, której parametry wyznaczone s ↪a
z dok ladności ↪a do ‘prawie permutacji’. Podstawiaj ↪ac w twierdzeniu 16 n = 1, otrzymujemy
szczególny przypadek rozważany w [8].

Używaj ↪ac twierdzenia 16, dla danej algebry Boole’a B znajdujemy naturaln ↪a rodzin ↪e ∅-definio-
walnych relacji równoważności EB tak ↪a, że dowolny element urojony z Beq jest interdefiniowalny
z elementem urojonym wyznaczonym przez pewn ↪a relacj ↪e równoważności z EB. Wynika st ↪ad, że
B wraz z rodzin ↪a sortów wyznaczonych przez EB dopuszcza eliminacj ↪e elementów urojonych w
odpowiednim j ↪ezyku wielosortowym.

Struktury algebraiczne definiowalne w strukturach topologicznych I rz ↪edu

[10 ] R. Wencel, Groups, group actions and fields definable in first-order topological structures,
Math. Logic Quart. 58 (2012), 449–467.

Wymiar topologiczny dla zbiorów definiowalnych w strukturach o-minimalnych jest tak zwan ↪a
funkcj ↪a wymiaru. W strukturach s labo o-minimalnych jednak stosunkowo  latwo skonstruować
można zbiory definiowalne, dla których wymiar topologiczny nie spe lnia warunku addytywności. Z
tego powodu rozpatrujemy w pracy różne os labienia w lasności bycia funkcj ↪a wymiaru, dowodz ↪ac
szeregu faktów na temat pokrywania grup definiowalnych przez przesuni ↪ecia dużych podzbiorów de-
finiowalnych. Otrzymujemy efektywne ograniczenia na liczb ↪e potrzebnych przesuni ↪eć w zależności
od wymiarów używanych zbiorów. W szczególności pokazujemy, że jeśli G jest grup ↪a definiowaln ↪a
w struktutrze s labo o-minimalnej, to dowolny jej duży podzbiór definiowalny jest generyczny, to
znaczy skończenie wiele pewnych jego przesuni ↪eć pokrywa G.

W pracy badane s ↪a w lasności struktur algebraicznych (takich jak grupy, dzia lania grup na
zbiorach oraz cia la) definiowalnych w strukturach topologicznych I rz ↪edu wyposażonych w funkcj ↪e
wymiaru i spe lniaj ↪acych pewne dość naturalne za lożenia. Jednym z zagadnień rozpatrywanych w tej
pracy jest problem topologizacji takich grup, dzia lań czy cia l. Przyk ladowy wynik (dla grup) mówi,
że w opisanym kontekście na grupie definiowalnej G można określić topologi ↪e, z któr ↪a G stanowi
grup ↪e topologiczn ↪a i która na dużym zbiorze zgadza si ↪e z topologi ↪a produktow ↪a indukowan ↪a z danej
struktury.

Twierdzenia dotycz ↪ace topologizacji grup i cia l definiowalnych z pracy [10] uogólniaj ↪a analo-
giczne wyniki A. Pillaya udowodnione w pracy [Pi2] dla struktur o-minimalnych. Nawi ↪azuj ↪a też do
badań zawartych w [Mos], gdzie rozważa si ↪e grupy i cia la definiowalne w strukturach topologicznych
I rz ↪edu, w których algebraiczne domkni ↪ecie spe lnia warunek wymiany.

Struktury s labo o-minimalne z w lasności ↪a silnego rozk ladu komórkowego
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[11 ] R. Wencel, On the strong cell decomposition property for weakly o-minimal structures, Math.
Logic Quart., praca zaakceptowana (22 strony).

Tematem niniejszej pracy s ↪a struktury s labo o-minimalne posiadaj ↪ace w lasność silnego rozk ladu
komórkowego, zdefniowan ↪a w pracy [1]. Badane s ↪a tutaj dalsze konsekwencje wspomnianej w lasnoś-
ci oraz zwi ↪azki mi ↪edzy dan ↪a struktur ↪a s labo o-minimaln ↪aM posiadaj ↪ac ↪a w lasność silnego rozk ladu
komórkowego a jej kanonicznym o-minimalnym rozszerzeniem M.

Jedno z podstawowych twierdzeń udowodnionych w pracy [11] mówi, że w lasność silnego roz-
k ladu komórkowego jest niezmiennikiem relacji elementarnej równoważności dla struktur s labo o-
minimalnych. W pracy zdefiniowano też zrelatywizowan ↪a wersj ↪e kanonicznego rozszerzenia struk-
tury s labo o-minimalnej z w lasności ↪a silnego rozk ladu komórkowego. Prowadzi ona do konstrukcji
kowariantnego funktora z kategorii elementarnych rozszerzeń struktury s labo o-minimalnej M z
w lasności ↪a silnego rozk ladu komórkowego w kategori ↪e (o-minimalnych) elementarnych rozszerzeń
M.

Trzeci rozdzia l pracy poświ ↪econy jest zwi ↪azkom mi ↪edzy w lasnościami topologicznymi zbiorów i
funkcji definiowalnych a analogicznymi w lasnościami odpowiednich ci ↪eć. Dowodzimy na przyk lad,
że zbiór definiowalny, którego ci ↪ecia pionowe s ↪a otwarte musi być ‘kawa lkami otwarty’. Podobnie,
jeśli ci ↪ecia wykresu funkcji definiowalnej s ↪a wykresami funkcji ci ↪ag lych, to funkcja ta musi być
kawa lkami ci ↪ag la. Twierdzenia te uogólniaj ↪a wyniki P. Speisseggera z pracy [Sp].

Kolejnym zagadnieniem badanym w pracy [11] s ↪a definiowalne relacje równoważności. Udowod-
nionych zosta lo tutaj szereg faktów uogólniaj ↪acych odpowiadaj ↪ace im twierdzenia z zakresu teorii
struktur o-minimalnych. Dowody przeważnie maj ↪a charakter indukcyjny (indukcja wzgl ↪edem wy-
miaru). Nie daje si ↪e tutaj bezpośrednio przenieść odpowiednich rozumowań znanych z przypadku
o-minimalnego, gdyż silne komórki (w odróżnieniu od komórek definiowalnych w strukturach o-
minimalnych) na ogó l nie s ↪a zbiorami definiowalnie spójnymi.

W końcowej cz ↪eści pracy udowodnione zosta lo twierdzenie mówi ↪ace, że jeśli M = (M,≤, . . .)
jest struktur ↪a s labo o-minimaln ↪a spe lniaj ↪ac ↪a jeden z warunków:

(a) jeśli B,C ⊆M , to B jest niezależny od C nad dcl(B) ∩ dcl(C);

(b) jeśli A ⊆M , to dcl(A) jest elementarn ↪a podstruktur ↪a M ;

toM dopuszcza elimiacj ↪e elementów urojonych. Dowód w dużej cz ↪eści wzorowany jest na dowodzie
analogicznego faktu dla struktur o-minimalnych z pracy [Pi3].
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