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Gªównym celem tego projektu jest badanie obiektów (zbiorów borleowskich) pojawiaj¡cych si¦ w dynamice

i teorii liczb z punktu widzenia deskryptywnej teorii mnogo±ci. Zbiory borelowskie mo»emy uporz¡dkowa¢

wedªug pewnej hierarchii, która odzwierciedla ich zªo»ono±¢. Mówi¡c dokªadniej, zªo»ono±¢ ta to dªugo±¢

formuªy logicznej de�niuj¡cej dany zbiór borelowski. Innymi sªowy, zªo»ono±¢ ta mierzona jest liczb¡

naprzemiennie uªo»onych grup kwanty�katorów: istnieje i dla ka»dego w de�nicji danego zbioru. Znajomo±¢

zªo»ono±ci borelowskiej jakiego± zbioru daje wgl¡d w jego struktur¦, co pozwala rzuci¢ nowe ±wiatªo na

pewne problemy otwarte, a czasem je rozwi¡zuje.

Zbiorem, który przyci¡gn¡ª ostatnio szczególn¡ uwag¦ specjalistów zajmuj¡cych si¦ deskryptywn¡ teo-

ri¡ mnogo±ci jest zbiór liczb normalnych. Mówi¡c nie±ci±le, liczba jest normalna w bazie b je±li jej rozwini¦cie
b-narne jest �losowe�, tzn. ka»da z cyfr 0, 1, . . . , b − 1 wyst¦puje z asymptotyczn¡ cz¦stotliwo±ci¡ równ¡

1/b, ka»da para cyfr 00, 01, . . . , (b− 1)(b− 1) wyst¦puje z asymptotyczn¡ cz¦stotliwo±ci¡ równ¡ 1/b2, itd.
H. Ki i T. Linton wyznaczyli borelowsk¡ zªo»ono±¢ liczb normalnych w bazie b a V. Becher i T. Slaman

rozwi¡zali ostatnio par¦ podobnych problemów dotycz¡cych zªo»ono±ci zbioru liczb normalnych i zbiorów

do niego podobnych zaproponowanych przez A. Kechrisa.

Nasz¡ motywacj¦ stanowi¡ tak»e problemy pojawiaj¡ce si¦ w teorii ukªadów dynamicznych. Problem,

który rozwa»ali Ki i Linton jest tak naprawd¦ szczególnym przypadkiem pytania o zªo»ono±¢ borelow-

sk¡ zbioru punktów generycznych dla danej miary niezmienniczej w ukªadzie dynamicznym. D. Airey,

S. Jackson, D. Kwietniak, i B. Mance pokazali ostatnio, »e wynik Ki i Lintona mo»na rozszerzy¢ na

punkty generyczne miar niezmienniczych ukªadów dynamicznych posiadaj¡cych wªasno±¢ zwan¡ specy-

�kacj¡. Wiadomo te», »e dla wielu ukªadów bez wªasno±ci specy�kacji zbiór punktów generycznych dla

ustalonej miary niezmienniczej mo»e mie¢ ni»sz¡ zªo»ono±¢ borelowsk¡ ni» zbiór liczb normalnych. Niniej-

szy projekt b¦dzie kontynuowaª te badania podejmuj¡c prób¦ wyznaczenia zªo»ono±ci zbiorów wyst¦puj¡-

cych w badaniach przeksztaªce« przestawiania odcinków, ci¡gów Poissonowskiej korelacji par oraz innych

zbiorów pojawiaj¡cych si¦ przy badaniu ukªadów dynamicznych i w teorii liczb.

Gªówna technika dowodowa wykorzystywan¡ w projekcie znana jest jako redukcja Wadge. Jest to

bardziej meta-metoda ni» konkretne twierdzenie. Metoda ta pozwala na przeniesienie informacji o (dobrze

zrozumianej) strukturze dziedziny na interesuj¡c¡ nas struktur¦ w przeciwdziedzinie. Do przeniesienia

informacji potrzebna jest funkcja ci¡gªa ale nie ma uniwersalnej metody na jej znalezeinie. Cz¦sto do

jej konstrukcji potrzebne s¡ nowe metody i twierdzenia, które pozwol¡ na lepsze zrozumienie badanej

struktury i zde�niowanie szukanej funkcji.

Istnieje tak»e mo»liwo±¢, »e wyniki dotycz¡ce liczb normalnych dla bardzo ogólnych rozwini¦¢, zwa-

nych rozwini¦ciami szergowymi Cantora mog¡ da¢ geometryczne informacje o pewnej rodzinie krzywych

zwanych rozmaito±ciami algebraicznymi. Sugeruj¡ to niedawne wyniki D. Aireya i B. Mance'a i chcieliby-

±my sprawdzi¢, czy takie poª¡czenie z geometri¡ algebraiczn¡ jest mo»liwe. Ponadto, podejmiemy badania

nad przest¦pno±ci¡ liczb normalnych dla rozwini¦¢ szeregowych Cantora motywowane niedawn¡ prac¡

Veekesha Kumara.
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