
O PROBLEMACH HJORTHA

A.Iwanow

W swoich nieopublikowanych (ale szeroko znanych) notatkach, G.Hjorth sformu lowa l
dwa powia̧zane miȩdzy soba̧ problemy, uznane przez niego za podstawowe w tym
temacie. Przytoczymy jedna̧ z nich.

Hipoteza. Jeśli borelowska relacja równoważności E jest borelowsko redukowalna
do pewnej relacji równoważności orbitG-przestrzeni polskiej X, to istniejeG-przestrzeń
polska Y taka, że jej relacja równoważności orbit EY

G jest borelowska i E ≤B EY
G .

Hipoteza jest spe lniona dla grup automorfizmów struktur przeliczalnych (H.Friedman,
G.Hjorth). W poniższych rozważaniach imitujemy podej́scie Friedmana w kontekście
logiki cia̧g lej.

Niech (X, d) bȩdzie polska̧ przestrzenia̧ metryczna̧. Niech XL bȩdzie przestrzenia̧
polska̧ (zdefiniowana̧ w [4]) struktur cia̧g lych sygnatury L.

Za lóżmy, że dla dla każdej liczby porza̧dkowej α jest zdefiniowana relacja Rα na
XL i funkcja fα, ze zbioru XL do zbioru kodów zbiorów z HC (zbiory dziedzicznie
przeliczalne) o nastȩpuja̧cych w lasnościach.

(a1) Dla M,N ∈ XL, Rα(M,N)⇔ fα(M) i fα(N) koduja̧ ten sam element.
(a2) Gdy M,N ∈ XL i α < β, to Rβ(M,N) ` Rα(M,N).
(a3) Gdy M,N ∈ XL, istnieje α < ω1 takie, że Rα(M,N) ` Rα+1(M,N).
(a4) Dla α < ω1 funkcja fα jest funkcja̧ borelowska̧ ze zbioru struktur należa̧cych

do XL do zbioru kodów HC(ω + α + 1).
(a5) Istnieje analityczny zbiór L sk ladaja̧cy siȩ z czwórek (J,<,M,N), gdzie

M,N ∈ XL (rozpatrywane przez odpowiednie kodowanie), J ⊆ ω i < jest porza̧dkiem
liniowym na J z elementem pocza̧tkowym;
- przy tym zak ladamy, że gdy (J,<) jest ordyna lem γ, to Rα(M,N) jest spe lniona
dla wszystkich α < γ;
- a w sytuacji, gdy γ nie jest ordyna lem, struktury M i N sa̧ isomorphiczne;
- zak ladamy również, że gdy (γ,M,N) ∈ L, to (β,M,N) ∈ L dla wszystkich β < γ.

Stwierdzenie. Niech (X,E) bȩdzie równoważnościa̧ borelowska̧ redukowalna̧ do
obciȩcia relacji izomorfizmu (analitycznej) na domkniȩtym podzbiorze Y ⊆ XL takim,
że dla każdej pary M,N ∈ Y, pewna czwórka (J,<,M,N) należy do L.

Wtedy istnieje α < ω1 taka, że (X,E) ma borelowska̧ redukcjȩ do relacji równoważności
na zbiorze kodów elementów z HC(ω + α + 1), która wia̧że kody tych samych ele-
mentów.

Dowód. Jeśli F : X → Y jest powyższa̧ redukcja̧, to niech LnE sk lada siȩ z
czwórek postaci (J,<, F (x), F (x′)) ∈ L, gdzie (x, x′) 6∈ E. Wtedy zbiór ordyna lów
(J,<) wystȩpuja̧cych w LnE jest analityczny, i, z twierdzenia o ograniczoności, wynika
istnienie α < ω1 ograniczaja̧cej wszystkie ordyna ly tej postaci. Wtedy otrzymujemy,

E(x, x′)⇔ fα(F (x)), fα(F (x′)) koduja̧ ten sam element. �
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Powyższa relacja równoważności na zbiorze kodów elementów z HC(ω + α + 1)
jest borelowska̧ relacja̧ orbit dzia lania grupy polkiej.

Twierdzenie 1.2 pracy [4] mówi, że dla każdejG-przestrzeni polskiejX, równoważność
G-orbit ma borelowska̧ redukcjȩ do relacji izomorfizmu na XL dla pewnej L.

Ponieważ każda̧ strukturȩ cia̧g la̧ można rozpatrywać jako strukturȩ pierwszego
rzȩdu (sygnatury indeksowanej przez Q), rozważmy standardowe relacje Scotta ≡α
na zbiorze takich struktur jako Rα. Okaza lo siȩ, że (a1) - (a3) sa̧ spe lnione dla≡α; (a3)
wynika z badań M.Douchy [1]. Niestety redukcja zaproponowana w [4] nie gwarantuje
analityczności dla naturalnych odpowiedników L w (a5).

Z drugiej strony, w Rozdziale 6.2 ksia̧żki [3] G.Hjorth podaje pewna̧ rodzinȩ relacji
RH
α , która może być rozpatrywana jako imitacja rodziny Rα. Ale w tym przypadku

relacja izomorfizmu struktur z XL nie jest aproksymowalna przez wszystkie RH
α .

Dlatego g lównym nastȩpnym krokiem jest próba korekty redukcji Twierdzenia 1.2
[4] tak, żeby zachodzi ly warunki powyższego stwierdzenia dla ≡α lub RH

α .
Problem. Zbadać przypadek, gdzie powyższa redukcja może być skorygowana tak,

żeby jej obraz by l zawarty w zbiorze struktur ośrodkowo kategorycznych.
Badanie z lożoności klasy ośrodkowo kategorycznych struktur z XL przeprowad-

zone w Rozdziale 5 pracy [4] jest pewnym eksperymentem w tym kierunku.

References

[1] M.Doucha, Scott rank of Polish metric spaces, Ann Pure Appl. Logic, 165(2014),
1919 - 1929.

[2] S.Friedman, E.Fokina, M.Koerwein and A.Nies, Scott analysis of Polish spaces,
preprint.

[3] G.Hjorth, Classification and Orbit Equivalence Relations, Mathematical Surveys
and Monographs, 75, AMS, Providence, 2000.

[4] A.Ivanov and B.Majcher-Iwanow, Polsh G-spaces and continuous logic,
arXiv:1309.2800

2


