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1 Въведение

Основните обекти на изследване в тази дисертация са категорията HLC на ло-

кално компактните хаусдорфови пространства и непрекъснатите изображения

между тях, различни подкатегории на категорията HLC, както и категории,

възникващи естествено при изучаването на хаусдорфовите локално компактни

разширения на тихоновите пространства. Доказани са редица нови теореми за

дуалност, еквивалентност и изоморфизъм, отнасящи се до споменатите по-горе

категории, като в тези доказателства са използвани и развити методи и резултати

от общата топология, теорията на близостите, теорията на категориите, теорията

на булевите алгебри и на общата регионна теория на пространството, базирана

на идеите на A. N. Whitehead. При получаването на тези резултати са използ-

вани основно трудовете на Leader [35], Roeper [42], de Vries [9], Федорчук [27],

Димов-Дойчинов [16], Димов-Вакарелов [21], Vakarelov-Dimov-Duеntsch-Bennett

[50], Димов [11, 12, 13, 14, 15], Whitehead [52]. Пътеводна нишка в дисертацията е

понятието локално близостно пространство на Leader [35] и неговия безточков

аналог - понятието локална контактна булева алгебра [42, 50, 21] , въведено от

Roeper [42] под името region-based topology.

Преди да опишем по-подробно основните резултати в дисертацията, нека

приведем някои кратки исторически бележки относно споменатите по-горе мате-

матически дисциплини. Общата топология се ражда в трудовете на създателя на

теорията на множествата G. Cantor в края на 19 век, а именно през периода 1879-

1884 г. В тези трудове G. Cantor въвежда основните топологични понятия като

отворено и затворено множество, околност на точка, затворена обвивка, вътреш-

ност, контур и др. в рамките на подмножествата на евклидовите пространства.

През 1914 г., F. Hausdorff [30] въвежда абстрактното понятие топологично прос-

транство като описва класа на така наречените сега в негова чест хаусдорфови

топологични пространства. Съвременното (по-общо) понятие за топологично

пространство е въведено от K. Kuratowski [34] през 1922 г. В дефиницията на

Hausdorff се описват аксиоматически околностите на точките на едно абстракт-

но множество, докато чрез своята дефиниция Kuratowski описва аксиоматически

затворената обвивка на всяко подмножество на едно абстрактно множество. Ако
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считаме, че една точка е близка до дадено множество ако тя принадлежи на

затворената му обвивка, то виждаме, че чрез понятието топологично пространс-

тво се описва близостта между точка и подмножество. През 1908 г., F. Riesz [41]

формулира система от аксиоми, чрез която се опитва да опише интуитивното по-

нятие за близост между две подмножества на дадено множество, т.е. да въведе

релацията “близост” в множеството от всички подмножества на дадено множес-

тво. Целта му е да въведе понятието топологично пространство, но неговата

дефиниция е прекалено обща и не се възприема от математическата общност.

Идеите на Riesz са изключително интересни и плодотворни, но остават дълго

време неразбрани. Едва през 1951 г., В. А. Ефремович [24] дефинира едно ново

понятие за близост, което сега се нарича в негова чест “близост на Ефремович”

или, кратко, EF-близост. Резултатите на Ефремович са дълбоки и значими, но

теорията на близостните пространства става неразделна и важна част от общата

топология едва след фундаменталните работи [44, 45, 46] на Ю. М. Смирнов и

особено благодарение на неговата компактификационна теорема, чрез която той

разкрива връзката между EF-близостите върху едно тихоново пространство и

компактните разширения на това пространство. Тези резултати на московската

школа предизвикват бурно развитие на теорията на близостните пространства.

Добро въведение в тази теория е книгата [39] на S. A. Naimpally и B. D. Warrack,

както и публикуваната сравнително наскоро книга на S. Naimpally [38]. В пос-

ледно време теорията на близостите навлиза и в теоретичната информатика. Да

добавим още, че E. Čech [51] дефинира едно по-общо понятие за близост от това

на EF-близостите, което играе важна роля в тази дисертация.

Теорията на категориите е сьздадена от S. Eilenberg и S. MacLane [25, 26]

през 1942-1945 г. Тя се развива извънредно бързо и вече няма математическа

дисциплина, която да не е повлияна от идеите и резултатите на тази теория.

От особен интерес за нас в тази дисертация са понятията за еквивалентност,

дуалност и изоморфизъм между две категории. Теоремите за дуалност (както

и тези за еквивалентност и изоморфизъм) между две категории играят изклю-

чително важна роля в математиката, тъй като те позволяват да бъдат решени

задачи, възникващи в едната от категориите, чрез средствата, резултатите и ме-

тодите, развити в другата категория. Първата теорема за дуалност е теоремата
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на M. Stone [47] за дуалност между категорията на нулмерните компактни хаус-

дорфови пространства и непрекъснатите изображения между тях и категорията

на булевите алгебри и булевите хомоморфизми между тях. Тя е сътворена през

периода 1931-1937 г. и, така да се каже, подготвя математическата общност за

появяването на новата математическа дисциплина - теорията на категориите.

Създаването на теорията на булевите алгебри е свързано с имената на

George Boole [5], E. V. Huntington [31] и H. M. Sheffer [43]. Благодарение на

теоремата за дуалност на M. Stone, от 1937 г. насам изследването на булеви-

те алгебри е дело както на алгебристи, така и на тополози. Интересът ни към

теорията на булевите алгебри е във връзка със заниманията ни с общата ре-

гионна теория на пространството. Последната представлява едно обобщение за

произволни категории на регионната теория на пространството, чрез която се

осъществяват математически реализации на идеите на A. N. Whitehead [52] и T.

de Laguna [8] за евклидовите пространства. За разлика от класическия евклидов

подход, основан на първичните понятия точка, линия и равнина, които са абст-

рактни понятия, нямащи реални аналози, регионната теория на пространството

се базира на по-реалистични първични понятия като регион (това е абстрактния

аналог на пространствено тяло) и на някои пространствени релации между реги-

оните като “част-от” и “контакт” (в оригиналната Уайтхедова терминология –

“свързаност”). Този нов подход към теорията на пространството е възникнал под

влиянието на айнщайновата теория на относителността. В своя забележителен

труд [52], A. N. Whitehead представя програма за изграждане на математическа

регионна теория на пространството, в която точките, както и линиите и равни-

ните, се дефинират с помощта на първичните понятия на тази теория, но нито

той, нито de Laguna, успяват да построят математически модели на своите фи-

лософски теории. Това правят по-късно други математици. Обзорни статии на

получените резултати по регионната теория на пространството са [3, 28, 40, 49].

В последните 30-ина години голям интерес към Уайтхедовите идеи за простран-

ството проявяват информатиците. Причината е в това, че езикът на регионната

теория на пространството позволявa да се получи едно по-просто описание на

взаимното разположение в пространството на реални обекти. От регионната те-

ория на пространството се интересуват специалистите, работещи в областта на
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географските информационни системи, изкуствен интелект, Qualitative Spatial

Reasoning (QSR) и много други. Уайтхедовите идеи за пространството стимули-

раха и появяването на нов дял на математическата логика, наречен “Логики на

пространството”. Обзори на огромното количество работи в тази област могат да

бъдат намерени в [1].

Може да се каже, че се оформят два подхода при реализиране на идеите на

Whitehead за пространството във формата на математически теории: аксиомати-

чен подход и категорен подход. Във фундаменталната работата [48] на A. Tarski

е изградена аксиоматично евклидовата геометрия, като в тази аксиоматика къл-

бетата служат за първични понятия. При категорния подход се осъществява

следната обща програма (с нея идеите на Whitehead се разпространяват върху

произволни категории; съвокупността от изградените съгласно тази програма

математически теории се нарича обща регионна теория на пространството; са-

мата програма се появява в явен вид едва в 2009 г. в работата на Г. Димов [13]

(вж. и [10]), макар че нейни конкретни реализации са били многократно осъщес-

твявани преди това):

• за всяко топологично пространство X, принадлежащо на предварително

фиксиран клас C от топологични пространства, се дефинират в топологич-

ни термини:

(а) фамилия R(X) от подмножества на X (които служат за модели на Уайт-

хедовите “региони” и отговарят на интуитивната ни представа за регион)

(елементите на R(X) ще наричаме региони на X);

(б) релация ρX в R(X) (която служи за модел на Уайтхедовата релация

“контакт”) (ще наричаме ρX контактна релация в R(X));

• фиксира се подходяща (алгебрична) структура, която е присъща на изб-

раната фамилия от региони и избраната контактна релация, определят се

множествата от морфизми между получените (алгебрични) обекти и по то-

зи начин се дефинира една категория A;

• търси се подкатегория T на категорията Top на топологичните простран-

ства и непрекъснатите изображения между тях, чиито обекти са елементи
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на класа C, която е (дуално) еквивалентна (или изоморфна) на категори-

ята A, като еквивалентността (дуалната еквивалентност) се осъществява

от (контравариантен) функтор, който съпоставя на всеки обект X на ка-

тегорията T избраната (алгебрична) структура на фамилията от всички

региони на X.

Ако всичко това е осъществено, то, в частност, избраната (алгебрична)

структура на регионите на всеки обект X на категорията T съдържа цялата

информация за обекта X, т.е., чрез нея обекта X се реконструира напълно (с

точност до хомеоморфизъм). По този начин се получава една “регионна теория”

на обектите и морфизмите на категорията T . Може да се каже, че се получава

“(алгебрично) кодиране” на топологичните пространства, явяващи се обекти на

категорията T , както и на морфизмите на T .

Разбира се, възможни са и други варианти на тази програма. Например,

може да се тръгне от категория T и да се търси подходяща категория A.

Много от известните теореми за дуалност представляват реализация на та-

зи програма: такива са теоремите за дуалност на M. Stone [47], на de Vries [9],

на Федорчук [27], такъв е случаят и с localic duality (вж, напр., [33, Corollary

II.1.7]). Интересното е, че авторите им не са знаели, както по всичко изглежда,

за идеите на Whitehead и de Laguna. Това показва, че тези идеи са били мно-

гократно преоткривани, въпреки че никой друг освен Whitehead и de Laguna не

ги е представил във вид на общи философски възгледи. Това демонстрира, че

от тези идеи има естествена необходимост в различни математически области и

доказва тяхната сила и значимост.

Дисертацията е написана въз основа на статиите [18, 19, 17], както и на

ръкописа [32], който е представен за публикуване.
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2 Обзор на дисертацията

Дисертацията се състои от увод, четири глави и литература, съдържаща 64 заг-

лавия. Обемът на дисертацията е 99 страници.

В Глава 0 са въведени някои основни понятия и са представени някои пред-

варителни резултати, необходими за по-нататъшното изложение; те са от следни-

те области: теория на категориите, булеви алгебри и обща топология. Разбира се,

приведеният списък от понятия и резултати далеч не позволява едно независимо

от други източници представяне на дисертацията – той служи главно за въвеж-

дането на някои основни означения, а онези от необходимите за дисертацията

понятия и резултати, които не са намерили място в него, се въвеждат дирек-

тно в текста на дисертацията или за тях се дават препратки към съответните

литературни източници.

Глава 1, която е базирана на статиите [18, 19], е посветена на изучаването

на въпроси, свързани с локално компактните хаусдорфови разширения, както и с

паракомпактните и паракомпактните локално компактни разширения. Параграф

1 от Глава 1 е уводен, а в параграф 2 от Глава 1 са дадени някои необходими за

по-нататъшното изложение предварителни сведения.

Понятието локално компактно пространство е въведено от П. С. Алек-

сандров [2] през 1923 г. Класът на локално компактните пространства съдържа

евклидовите пространства и играе важна роля в математиката. През 1967 г., S.

Leader ([35]) описва нареденото множество от всички (с точност до еквивален-

тност) локално компактни хаусдорфови разширения на тихоново пространство,

обобщавайки по този начин компактификационната теорема на Ю. М. Смирнов

([44]). За целта Leader ([35]) въвежда понятието отделима локална близост, чрез

което обобщава понятието близост на Ефремович. Дефиницията на локалните

близости се базира на понятието близост на Čech и на така наречената структу-

ра на ограниченост (boundedness). След тази работа на S. Leader са получени и

други описания на локално компактните хаусдорфови разширения на тихонови-

те пространства. Това са описанията, дадени от В. Захаров ([53, 54]) (с помощта

на някои специални векторни решетки от функции), от Г. Димов и Д. Дойчи-

нов ([16]) (на базата на понятието супертопологично пространство), от Г. Димов
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([11]) (използвайки понятието LC-близост) и от Г. Димов и Д. Вакарелов ([20]) (с

помощта на така наречените lc-близости). Във всички тези теории е описан кла-

сът от тези непрекъснати функции върху разширяемото тихоново пространство,

които имат непрекъснато продължение върху съответното локално компактно

разширение. По този начин възникват категории, чиито обекти са съответните

структури и чиито морфизми са класовете от току-що споменатите функции. В

параграф 3 от Глава 1 на дисертацията е показано, че категориите, възникващи

от описанията на локално компактните хаусдорфови разширения на тихонови

пространства, дадени от Leader ([35]), Димов и Дойчинов ([16]) и Димов ([11])),

са изоморфни. При това доказателството е вътрешно, т.е. самите локално ком-

пактни разширения не са използвани в него, а се прави директен преход от една

структура към друга. Изненадващ е фактът, че доказателството на получените

теореми за изоморфизъм не е лесно. В неговия ход се обобщават някои основ-

ни твърдения от теорията на близостите на Ефремович за случая на локално

близостните пространства. Да отбележим, че съществуването на изоморфизъм

между категориите, възникващи от описанията, дадени от Leader ([35]) и Димов

и Вакарелов ([20]), е установено в [20]. Резултатите от параграф 3 от Глава 1 на

дисертацията са публикувани в статията [19].

В четвърти параграф са описани, с помощта на специални близости, наре-

дените множества от всички (с точност до еквивалентност) паракомпактни (рес-

пективно, локално компактни паракомпактни) разширения на тихоново прост-

ранство. Това описание е получено с помощта на понятието SR-близост, въве-

дено в [11] и използвано там за описание на нареденото множество от всички (с

точност до еквивалентност) регулярни разширения на регулярно пространство,

както и за описание на наредените множества от други видове разширения. До-

колкото ни е известно, първото описание на нареденото множество от всички (с

точност до еквивалентност) паракомпактни разширения на тихоново простран-

ство е дадено през 1976 г. от H. Bentley и H. Herlich [4] на езика на специални

nearness structures. По-късно, през 1981 г., В. Зайцев [55] дава друго описание

на това наредено множество, използвайки проекционни спектри. Трето описание

на това множество е получено през 1982 г. от А. Борубаев [6], който използва

равномерни структури. Описание на нареденото множество от всички (с точност
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до еквивалентност) локално компактни паракомпактни разширения на тихоно-

во пространство е получено от В. Захаров [53, 54] (през 1978 г.) с помощта на

специални векторни решетки от функции, от Д. Дойчинов [23] (през 1983 г.) –

чрез понятието супертопологично пространство, и от А. Борубаев [7] (през 1989

г.) – чрез използването на равномерни структури. Както се вижда, нито едно от

тези описания не е на езика на близостите, а именно на този език е описано в

компактификационната теорема на Ю. М. Смирнов [44] нареденото множество

от всички (с точност до еквивалентност) компактни хаусдорфови разширения на

тихоново пространство. Затова съвсем естествено възниква задачата за описание

на нареденото множество от всички (с точност до еквивалентност) паракомпакт-

ни разширения на тихоново пространство и на нареденото множество от всички

(с точност до еквивалентност) локално компактни паракомпактни разширения

на тихоново пространство чрез езика на специални близости, която и решаваме в

този четвърти параграф. Резултатите от параграф 4 от Глава 1 на дисертацията

са публикувани в статията [18].

Сега ще приведем дефинициите на споменатите по-горе понятия, както и

точните формулировки на основните ни резултати от Глава 1.

Ако X е множество, то с Exp(X) ще означаваме фамилията от всички под-

множества на X. Под “околност” на точка в едно топологично пространство X

ще разбираме “околност в смисъл на Bourbaki”, т.е. нейната вътрешност съдър-

жа дадената точка; ако x е точка на X, то с N(x) ще означаваме филтъра от

околностите на x в X.

Дефиниция.([39]) Близост на Чех (или просто близост) в едно множество X

наричаме всяка симетрична бинарна релация δ в Exp(X), която удовлетворява

следните три условия:

(P1) ∅δA, за всяко A ⊆ X (където δ е отрицанието на δ);

(P2) AδA, за всяко A 6= ∅;
(P3) Aδ(B ∪ C) тогава и само тогава, когато AδB или AδC.

Една близост на Чех се нарича отделима, ако удовлетворява условието

(P4) от xδy следва, че x = y.

Ако δ е (отделима) близост в едно множество X, то двойката (X, δ) се нарича
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(отделимо) близостно пространство. Пишем A�δ B (или просто A� B), ако

Aδ(X \B).

Нека (X, δ) е близостно пространство. Тогава операторът clδ в Exp(X), де-

финиран чрез clδ(A) = {x ∈ X | xδA}, е оператор на Чех за затворена обвивка.

Следователно τδ = {X \ A | A = clδ(A)} е топология в X.

Дефиниция. Нека X е множество. Една отделима близост δ в X се нарича:

а) R-близост (а двойката (X, δ) – R-близостно пространство) ([29]), ако удов-

летворява аксиомата

(R) ако x ∈ X и x� A, то съществува B ⊆ X, такова че x� B � A;

б) EF -близост (или близост на Ефремович) (а двойката (X, δ) – EF -близостно

пространство) ([24]), ако δ удовлетворява аксиомата

(EF) ако A,B ⊆ X и A� B, то съществува C ⊆ X, такова че A� C � B,

Ще отбележим, че ако δ е R-близост в множеството X, то clδ е оператор на

Kuratowski за затворена обвивка ([29]).

Дефиниция.([39]) Казваме, че една фамилия A от подмножества на едно бли-

зостно пространство (X, δ) е δ-система, ако за всяко A ∈ A съществува B ∈ A,

такова че B � A.

Дефиниция.([39]) Един филтър F в едно близостно пространство (X, δ) се на-

рича r-филтър, ако е δ-система. Един r-филтър F се нарича e-филтър в (X, δ),

ако удовлетворява следното условие:

(E) от A� B следва, че или (X \ A) ∈ F, или B ∈ F.

Множеството от всички e-филтри в (X, δ) ще означаваме с Σend(X, δ) или просто

с Σend(δ).

Дефиниция.([11]) Нека (X, δ) е R-близостно пространство и Σ е множество от

r-филтри в (X, δ), такова че:

(SR1) {N(x) | x ∈ X} ⊆ Σ,

(SR2) ако A,B ⊆ X, то AδB тогава и само тогава, когато ∃F ∈ Σ, такъв че

X \ A,X \B 6∈ F.
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Тогава двойката α = (δ,Σ) се нарича SR-близост в множеството X, а двойката

(X,α) – SR-близостно пространство. Ако (X, τ) е топологично пространство и

α = (δ,Σ) е SR-близост в множеството X, такава че τ = τδ, то казваме, че α е

SR-близост в пространството X.

Една функция f : (X,α1) −→ (Y, α2), където αi = (δi,Σi), i = 1, 2, са SR-

близости, се нарича SR-близостно непрекъсната, ако за всяко F ∈ Σ1 същест-

вува G ∈ Σ2, такова че G се съдържа във филтъра в Y породен от филтърната

база f(F).

Дефиниция.([11]) Една SR-близост α = (δ,Σ) в едно множество X се нарича

LC-близост в множествотоX, ако за всяко F ∈ Σ съществува U ∈ F със следните

две свойства:

(LC1) рестрикцията δU на δ в U е EF -близост;

(LC2) ако G ∈ Σend(δ) и U ∈ G, то G ∈ Σ.

Двойката (X,α), където α е LC-близост в множеството X, се нарича LC-близо-

стно пространство.

Дефиниция.([35]) Една непразна фамилия B от подмножества на едно множес-

тво X се нарича ограниченост в X, ако удовлетворява следните две условия:

(B1) от A ∈ B и B ⊆ A следва, че B ∈ B, и

(B2) от A,B ∈ B следва, че A ∪B ∈ B.

Елементите на B се наричат ограничени множества.

Дефиниция.([35]) Всяка тройка (X, β,B), къдетоX е множество, β е (отделима)

близост в X и B е ограниченост в X, за която са изпълнени следните аксиоми:

(LP1) ако A ∈ B, C ⊆ X и A� C, то съществува B ∈ B, такова че A� B � C;

(LP2) ако A,B ⊆ X и AβC, то съществува B ∈ B, такова че B ⊆ C и AβB,

се нарича (отделимо) локално близостно пространство

Една функция f : X1 −→ X2 между две локално близостни пространства

(X1, β1,B1) и (X2, β2,B2) се нарича еквинепрекъснато изображение, ако за всеки

A,B ⊆ X са изпълнени следните две условия:

(EQ1) oт Aβ1B следва, че f(A)β2f(B);

(EQ2) oт B ∈ B1 следва, че f(B) ∈ B2.

10



Дефиниция.([22]) Нека X е множество. Нека е дадено множество M, такова че

J(X) ⊆ M ⊆ Exp(X), където J(X) е множеството от всички едноточкови подм-

ножества на X. Тогава Σ = (M,V) се нарича супертопология в X (а двойката

(X,Σ) – супертопологично пространство), ако на всяко A ∈ M е съпоставен

филтър V(A) в X, така че да са изпълнени следните две условия:

(ST1) A ⊆ U за всяко A ∈M и всяко U ∈ V(A);

(ST2) ако U ∈ V(A), то съществува такова V ∈ V(A), че U ∈ V(B) винаги когато

B ∈M и B ⊆ V .

Ще отбележим, че всяка супертопология Σ = (M,V) в едно множество X

индуцира топология в множеството X, чийто филтри от околности на точките

на X са точно филтрите {V({x}) | x ∈ X}.
Една супертопология Σ = (M,V) в X се нарича симетрична, ако удовлет-

ворява следното допълнително условие:

(STS) aко A,B ∈ M и U ∩ B 6= ∅ за всяко U ∈ V(A), то V ∩ A 6= ∅ за всяко

V ∈ V(B).

Дефиниция.([16]) Една симетрична супертопология Σ = (M,V) в едно мно-

жество X наричаме L-супертопология (а двойката (X,Σ) – L-супертопологично

пространство), ако са изпълнени следните условия:

(LST1) ако A ∈M и B ⊆ A, то B ∈M;

(LST2) ако A,B ∈M, то A ∪B ∈M;

(LST3) ако A ∈M, то съществува U ∈ V(A), такова че U ∈M.

Нека (MX ,VX) е супертопология в X и (MY ,VY ) е супертопология в Y .

Едно изображение f : X −→ Y се нарича супертопологично, ако удовлетворява

следните условия:

(STC1) f(MX) ⊆MY ;

(STC2) f−1(VY (f(A))) ⊆ VX(A), за всяко A ∈MX .

Една L-супертопология Σ = (M,V) в едно множество X се нарича отдели-

ма, ако за всеки две различни точки x и y от X съществува V ∈ V({x}), такова
че y 6∈ V .

Основните резутати на трети параграф на Глава 1 са формулирани в Те-

орема 1.3.8 и Теорема 1.3.9. В Теорема 1.3.8 е показано, че категорията C1
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на LC-близостните пространства и SR-близостно непрекъснатите изображения

между тях (т.е. категорията, построена с помощта на структурите и понятията,

въведени от Димов в [11], чрез които той описва локално компактните разши-

рения на тихоново пространство) е изоморфна на категорията C2 на отделимите

локално близостни пространства и еквинепрекъснатите изображения между тях

(т.е. на категорията, построена с помощта на структурите и понятията, въве-

дени от Leader в [35], чрез които той описва локално компактните разширения

на тихоново пространство), а в Теорема 1.3.9 се доказва, че категорията C2 е

изоморфна на категорията C3 на отделимите L-супертопологични пространства

и супертопологичните изображения между тях (т.е. на категорията, построена с

помощта на структурите и понятията, въведени от Димов и Дойчинов в [16], чрез

които те описват локално компактните разширения на тихоново пространство).

Преминаваме към дефинирането на понятията и означенията, използвани

в четвърти параграф на Глава 1, както и към формулирането на основните ре-

зултати в него.

Означения и дефиниции. Разширение на едно топологично пространство X

наричаме всяка двойка (Y, f), където Y е топологично пространство и f : X −→
Y е гъсто влагане на X в Y (т.е., f : X −→ f(X) е хомеоморфизъм и clY (f(X)) =

Y ). Две разширения (Yi, ei), i = 1, 2, на X се наричат изоморфни (или еквивален-

тни), ако съществува хомеоморфизъм ϕ : Y1 −→ Y2, такъв че ϕ ◦ e1 = e2. Така

дефинираната релацията “изоморфизъм” е релация на еквивалентност в класа от

всички разширения на X. Класът на еквивалентност на едно разширение (Y, e)

на X ще означаваме с [(Y, e)].

Множеството от всички (с точност до еквивалентност) паракомпактни раз-

ширения на едно тихоново пространство X ще означаваме с Par(X).

Ако (Y1, e1) и (Y2, e2) са две разширения на едно топологично пространство

X, то пишем (Y1, e1) ≥ (Y2, e2) (респективно (Y1, e1) ≥s (Y2, e2)), ако съществува

непрекъснато изображение (респективно, непрекъсната сюрекция) ϕ : Y1 −→ Y2,

такова че ϕ ◦ e1 = e2. Тези релации са преднаредби (т.е., те са рефлексивни и

транзитивни). Наричаме ги проективни преднаредби. За всеки две хаусдорфо-

ви разширения (Yi, ei), i = 1, 2, на едно хаусдорфово пространство X полагаме
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[(Y1, e1)] ≤ [(Y2, e2)] ако (Y1, e1) ≤ (Y2, e2). Тази дефиниция е коректна. Полу-

чената релация е вече частична наредба. Аналогично полагане се прави и чрез

релацията “ ≤s”.

Дефиниция. Нека X е регулярно пространство и αi = (δi,Σi), i = 1, 2, са две

SR-близости в пространството X. Полагаме α1 ≤ α2, ако всеки елемент на Σ2

съдържа елемент на Σ1. Полагаме α1 ≤s α2, ако α1 ≤ α2 и, освен това, всеки

елемент на Σ1 се съдържа в някой елемент на Σ2. Така дефинираните релации

са частични наредби.

Дефиниция. Една фамилия Ω от подмножества на едно SR-близостно прост-

ранство (X,α), където α = (δ,Σ), се нарича Σ-локално крайна фамилия, ако за

всяко F ∈ Σ съществува U ∈ F, което пресича само краен брой елементи на Ω.

Дефиниция. Нека (X,α), където α = (δ,Σ), е SR-близостно пространство. Едно

покритие Ω наX се нарича Σ-покритие, ако за всяко F ∈ Σ съществува U ∈ Ω∩F.
Ако Ω е Σ-покритие на (X,α) и Ω е вписано в друго покритие Ω′ наX, ще казваме,

че Ω е Σ-покритие вписано в Ω′.

Дефиниция. Една SR-близост α = (δ,Σ) в едно множество X се нарича P -

близост, ако във всяко отворено Σ-покритие на (X,α) може да се впише отво-

рено Σ-локално крайно Σ-покритие. Фамилията от всички P -близости (δ,Σ) в

едно топологично пространство (X, τ) (т.е., изисква се τ = τδ) ще означаваме с

PProx(X).

Основният резултат на четвърти параграф на Глава 1 е следния:

Теорема 1.4.8. Ако (X, τ) е тихоново пространство, то наредените множества

(Par(X),≤s) (респ., (Par(X),≤)) и (PProx(X),≤s) (респ., (PProx(X),≤)) са

изоморфни.

Oт тази теорема и от един резултат на Димов [11] се получава веднага

едно описание на множеството от всички (с точност до еквивалентност) локално

компактни паракомпактни разширения на едно тихоново пространство (това е

Теорема 1.4.10 от дисертацията).
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В Глава 2, която е базирана на резултатите от статията ни [17], се доказва

една нова теорема за дуалност за категорията на локално компактните хаус-

дорфови пространства и непрекъснатите изображения между тях. Ще опишем

по-подробно мотивацията за нейното възникване. През 1962 г., H. de Vries [9] до-

казва една теорема за дуалност за категорията HC на компактните хаусдорфо-

ви пространства и непрекъснатите изображения между тях, която представлява

първата конкретна пълна реализация на програмата на общата регионна теория

на пространството, описана тук във Въведението, макар че, както по всичко ли-

чи, de Vries не е знаел за идеите на Whitehead [52] и de Laguna [8]. Да отбележим,

че композицията на морфизмите на дуалната на HC категория DHC, описана

от de Vries, не е обичайната теоретико-множествена композиция на изображения.

По-късно, през 1997 г., P. Roeper [42], воден от идеите на Whitehead [52], въвежда

понятието region-based topology (което фактически представлява безточков ана-

лог на понятието локална близост на Leader [35] и поради това бе наречено в

[50] локална свързана алгебра, а в [21] - локална контактна алгебра) и доказва,

че съществува биективно съответствие между класа на локално компактните ха-

усдорфови пространства, разглеждани с точност до хомеоморфизъм, и класа на

пълните локални контактни алгебри, разглеждани с точност до изоморфизъм.

През 2010 г., биективното съответствие, получено от P. Roeper, бе продължено

от Г. Димов [14] до дуалност между категорията HLC на локално компактните

хаусдорфови пространства и непрекъснатите изображения и категорията DHLC

на пълните локални контактни алгебри и подходящи морфизми между тях, като

по този начин бе обобщена теоремата за дуалност на H. de Vries. Композицията

на морфизмите на категорията DHLC не е обичайната теоретико-множествена

композиция на изображения, както е и в случая на теоремата за дуалност на

H. de Vries. Дуалната категория на категорията HLC, получена в Глава 2 на

дисертацията, има същите обекти като категорията DHLC (т.е., това са пълни-

те локални контактни алгебри), но нови морфизми. Композицията на тези нови

морфизми е по-близка до обичайната, но за сметка на това морфизмите са вече

многозначни изображения.

Главата е организирана както следва: във втория параграф се съдържат

всички необходими за по-нататъшното изложение подготвителни резултати и по-
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нятия, а в третия параграф е въведена нова категория, за която се доказва, че е

дуална на категорията HLC на локално компактните хаусдорфови пространства

и непрекъснатите изображения между тях.

Ще приведем необходимите дефиниции, както и точната формулировка на

основния ни резултат.

Дефиниция. Една алгебрична структура (B, 0, 1,∨,∧, ∗, C) се нарича контакт-

на булева алгебра или, просто, контактна алгебра (съкратено, CA или C-алгебра)

([21]), ако структурата (B, 0, 1,∨,∧, ∗) е булева алгебра и C е бинарна релация в

B, удовлетворяваща следните аксиоми:

(C1) aко a 6= 0, то aCa;

(C2) aко aCb, то a 6= 0 и b 6= 0;

(C3) oт aCb следва bCa;

(C4) aC(b ∨ c) тогава и само тогава, когато aCb или aCc.

Когато това не води до недоразумение, вместо (B, 0, 1,∨,∧, ∗, C) ще пишем просто

(B,C). Релацията C се нарича контактна релация. Когато B е пълна булева

алгебра, то (B,C) се нарича пълна контактна булева алгебра или, просто, пълна

контактна алгебра (съкратено, CCA или CC-алгебра).

За всяка CA (B,C) дефинираме бинарна релация “ �C” в B, полагайки

“ a�C b↔ a(−C)b∗ ”. Понякога вместо “�C” ще пишем просто “�”.

Дефиниция.([42]) Една алгебрична структура

B l = (B, 0, 1,∨,∧, ∗, ρ,B)

се нарича локална контактна булева алгебра, или, просто, локална контактна

алгебра (съкратено, LCA или LC-алгебра), ако (B, 0, 1,∨,∧, ∗) е булева алгебра,

ρ е бинарна релация в B, такава че (B, ρ) е CA, и B е идеал (допуска се да е и

несобствен) в B, и се удовлетворяват следните аксиоми:

(BC1) ако a ∈ B, c ∈ B и a�ρ c, то a�ρ b�ρ c за някое b ∈ B;

(BC2) ако aρb, то съществува елемент c от B, такъв че aρ(c ∧ b);
(BC3) ако a 6= 0, то съществува b ∈ B \ {0}, такова че b�ρ a.

Когато това не води до недоразумение, локалните контактни алгебри ще

означаваме просто с (B, ρ,B). Когато B е пълна булева алгебра, то LC-алгебрата
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(B, ρ,B) се нарича пълна локална контактна булева алгебра или, просто, пълна

локална контактна алгебра (съкратено, CLCA или CLC-алгебра).

Дефиниция.([14]) Нека (A, ρ,B) е LCA. Един идеал I в A се нарича δ-идеал,

ако I ⊆ B и за всяко a ∈ I съществува b ∈ I, такова че a �ρ b. Ако I1 и I2 са

два δ-идеала в (A, ρ,B), то полагаме I1 ≤ I2 тогава и само тогава, когато I1 ⊆ I2.

Означаваме с (I(A, ρ,B),≤) частично нареденото множество от всички δ-идеали

в (A, ρ,B).

За всяко a ∈ A, множеството Ia = {b ∈ B | b�ρ a} е δ-идеал. Тези δ-идеали
ще наричаме главни δ-идеали.

Дефиниция. Нека MDHLC е категорията, чиито обекти са всички CLC-алгеб-

ри и чиито морфизми ϕ : (A, ρ,B) −→ (B, η,B′) са всички многозначни изобра-

жения, които удовлетворяват следните условия:

(M1) за всяко a ∈ A, ϕ(a) ∈ I(B, η,B′);

(M2) ϕ(a ∧ b) = ϕ(a) ∧ ϕ(b), за всеки a, b ∈ A;
(M3) ϕ(a) =

∨
{ϕ(b) | b ∈ B, b� a}, за всяко a ∈ A;

(M4) ϕ(0) = {0};
(M5) ако ai, bi ∈ B, ai � bi, където i = 1, 2, то ϕ(a1 ∨ a2) ⊆ ϕ(b1) ∨ ϕ(b2);

(M6) за всяко b ∈ B′ съществува a ∈ B, такова че b ∈ ϕ(a).

Композицията � между два морфизма ϕ : (A1, ρ1,B1) −→ (A2, ρ2,B2) и ψ :

(A2, ρ2,B2) −→ (A3, ρ3,B3) е дефинирана чрез (ψ � ϕ)(a) =
∨
{ψ(b) | b ∈ ϕ(a)}.

Идентитета iA : (A, ρ,B) −→ (A, ρ,B) е дефиниран чрез iA(a) = Ia.

(Да отбележим, че в десните страни на формулите в тази дефиниция зна-

ците “∧,∨,
∨
” означават сечения и обединения в съответния фрейм от δ-идеали.)

Теорема 2.3.11. Категорията HLC от всички локално компактни хаусдорфо-

ви пространства и всички непрекъснати изображения между тях и категорията

MDHLC са дуално еквивалентни.

В Глава 3, базираща се на ръкописа [32], който е представен за публику-

ване, се доказват редица теореми за изоморфизъм между категории, описани в

работите на Г. Димов [12, 13, 14, 15] (които са дуални на различни подкатегории

на категорията HLC и чиито обекти са пълните локални контактни алгебри),
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и категории, чиито обекти са така наречените пълни MVD-алгебри (Mormann-

Вакарелов-Димов-алгебри), въведени в [50]. В локалните контактни алгебри, ос-

вен бинарната релация контакт между елементите на алгебрата, се въвежда и

понятието ограниченост за елементите на алгебрата. През 1998 г., T. Mormann

[37] въвежда понятието enriched Boolean algebra, в което присъства само една би-

нарна релация, наречена interior parthood. Той иска да покаже, че това понятие

е в известен смисъл еквивалентно на понятието локална контактна алгебра и

че с помощта на релацията interior parthood могат да се определят контактната

релация и ограничеността. Както е показано в [50], в работата [37] на Mormann

има грешка, но добавяйки една нова аксиома към аксиомите, описващи поняти-

ето enriched Boolean algebra, може да се получи понятие, дефинирано с помощта

на само една релация, което да е еквивалентно на понятието локална контактна

алгебра. Това ново понятие е наречено MVD-алгебра. В Глава 3 на дисертацията е

показано как трябва да се модифицират дефинициите на категориите, въведени

от Димов в [12, 13, 14, 15], за да се получат нови категории, изоморфни на изход-

ните, чиито обекти да са пълни MVD-алгебри вместо пълни локални контактни

алгебри и чиито морфизми да са подходящи морфизми между MVD-алгебрите.

Организацията на главата е следната: във втория параграф се съдържат

всички необходими за по-нататъшното изложение подготвителни резултати и по-

нятия, а в третия параграф са въведени категориите MVDSkeLC, MVDOpLC,

MVDSkePerLC, MVDOpPerLC и MVDHLC, чиито обекти са всички пълни

MVD-алгебри и чиито морфизми са подходящи функции между тях и е доказано,

че тези категории са изоморфни респективно на категориите DSkeLC, DOpLC,

DSkePerLC, DOpPerLC и DHLC.

Ще приведем необходимите дефиниции, както и точните формулировки на

част от основните ни резултати.

Дефиниция.([50]) Една тройка (B,≤,�) се нарича MVD-алгебра, ако (B,≤) е

булева алгебра и са изпълнени аксиомите:

(�1) ако a� b, то a ≤ b;

(�2) 0� 0;

(�3) ако a ≤ b� c ≤ t, то a� t;
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(�4) ако a� c и b� c, то a ∨ b� c;

(�5) ако a� c, то a� b� c за някое b ∈ B;

(�6) ако a 6= 0, то съществува b 6= 0, такова че b� a,

както и следните две аксиоми:

(� 4∗) от a� b и a� c следва, че a� b ∧ c, и
(V) ако a� 1 и b∗ � a∗, то a� b.

Ще казваме, че (B,≤,�) е пълна MVD-алгебра, ако (B,≤) е пълна булева

алгебра.

Теорема.([50]) Понятията “локална контактна алгебра” и “MVD-алгебра” са

еквивалентни.

В [13] е въведена категорията DSkeLC, чиито обекти са всички пълни ло-

кални контактни алгебри и чиито морфизми ϕ : (A, ρ,B) −→ (B, η,B′) са всички

пълни булеви хомоморфизми ϕ : A −→ B, удовлетворяващи следните условия:

(L1) ∀a, b ∈ A, от ϕ(a)ηϕ(b) следва, че aρb;

(L2) от b ∈ B′ следва, че ϕΛ(b) ∈ B,

където ϕΛ е lower adjoint на ϕ.

Както е доказано в [13], категорията DSkeLC е дуално еквивалентна на

категорията SkeLC на всички локално компактни хаусдорфови пространства и

всички непрекъснати скелетни изображения между тях (да напомним, че едно

изображение f : X −→ Y се нарича скелетно ([36]), ако int(cl(f(U))) 6= ∅, за
всяко непразно отворено подмножество U на X).

Дефиниция. Нека MVDSkeLC е категорията чиито обекти са всички пълни

MVD-алгебри и чиито морфизми са дефинирани по следния начин: ако (B,≤,�)

и (B′,≤′,�′) са две пълни MVD-алгебри, то ще казваме, че една функция ϕ :

(B,≤,�) −→ (B′,≤′,�′) е MVDSkeLC-морфизъм, ако ϕ : (B,≤) −→ (B′,≤′) е

пълен булев хомоморфизъм, удовлетворяващ следните аксиоми:

(S1) за всеки a, b ∈ B, от [(∀c ∈ B, такова че c � 1) (c ∧ a � c∗ ∨ b)] следва, че
[(∀d ∈ B′, такова че d�′ 1) (d ∧ ϕ(a)�′ d∗ ∨ ϕ(b))];

(S2) за всяко b ∈ B′, от b�′ 1 следва, че ϕΛ(b)� 1.
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Нека композицията на два MVDSkeLC-морфизми е обичайната композиция на

функции.

Лесно се вижда, че по този начин наистина се дефинира категория.

Теорема 3.3.2. Категориите DSkeLC и MVDSkeLC са изоморфни.

В [13] е въведена категорията DOpLC, чиито обекти са всички пълни

локални контактни алгебри, и чиито морфизми са всички DSkeLC-морфизми

ϕ : (A, ρ,B) −→ (B, η,B′), удовлетворяващи следното условие:

(LO) ∀a ∈ A и ∀b ∈ B′, от ϕΛ(b)ρa следва bηϕ(a).

Очевидно, DOpLC е подкатегория на категорията DSkeLC.

Както е доказано в [13], категорията DOpLC е дуално еквивалентна на

категорията OpLC на всички локално компактни хаусдорфови пространства и

всички отворени изображения между тях.

Дефиниция. Ще дефинираме категория, която ще означаваме с MVDOpLC.

Нейните обекти са всички пълни MVD-алгебри. Ако (B,≤,�) и (B′,≤′,�′) са

две пълни MVD-алгебри, то ще казваме, че една функция ϕ : (B,≤,�) −→
(B′,≤′,�′) е MVDOpLC-морфизъм, ако ϕ е MVDSkeLC-морфизъм, който

удовлетворява следната аксиома:

(SO) За всеки a ∈ B и b ∈ B′, от b�′ ϕ(a) следва, че ϕΛ(b)� a.

Нека композицията на два MVDOpLC-морфизма е обичайната композиция на

функции.

Лесно се вижда, че по този начин наистина е дефинирана категория.

Теорема 3.3.6. Категориите DOpLC и MVDOpLC са изоморфни.

В [14] е въведена категорията DHLC, чиито обекти са всички CLC-алгебри,

и чиито морфизми са всички функции ψ : (A, ρ,B) −→ (B, η,B′) между обектите

на DHLC, удовлетворяващи условията

(DLC1) ψ(0) = 0.

(DLC2) ψ(a ∧ b) = ψ(a) ∧ ψ(b) за всички a, b ∈ A.
(DLC3) ако a ∈ B, b ∈ A и a�ρ b, то (ψ(a∗))∗ �η ψ(b).

(DLC4) за всяко b ∈ B′ съществува a ∈ B, такова, че b ≤ ψ(a).
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(DLC5) ψ(a) =
∨
{ψ(b) | b ∈ B, b�ρ a}, за всяко a ∈ A.

Композицията “�” на два морфизма ψ1 : (A1, ρ1,B1) −→ (A2, ρ2,B2) и ψ2 :

(A2, ρ2,B2) −→ (A3, ρ3,B3) от DHLC е дефинирана с формулата

ψ2 � ψ1 = (ψ2 ◦ ψ1)∨,

където за всяка функция ψ : (A, ρ,B) −→ (B, η,B′) между два обекта на DHLC,

ψ∨ : (A, ρ,B) −→ (B, η,B′) е дефинирана както следва:

ψ∨(a) =
∨
{ψ(b) | b ∈ B, b�ρ a},

за всяко a ∈ A.
Както е доказано в [14], категорията DHLC е дуално еквивалентна на кате-

горията HLC на всички локално компактни хаусдорфови пространства и всички

непрекъснати изображения между тях.

Дефиниция. Нека MVDHLC е категорията, чиито обекти са всички пълни

MVD-алгебри, и чиито морфизми са всички функции

ψ : (A,≤,�) −→ (B,≤′,�′)

между обектите на MVDHLC, удовлетворяващи условията:

(MVDLC1) ψ(0) = 0.

(MVDLC2) ψ(a ∧ b) = ψ(a) ∧ ψ(b), за всеки a, b ∈ A.
(MVDLC3) ако a, b ∈ A и a � b, то ∀c ∈ B, такова че c �′ 1, е изпълнено, че

(ψ(a∗))∗ ∧ c�′ ψ(b) ∨ c∗.
(MVDLC4) за всяко b ∈ B, такова че b �′ 1, съществува a ∈ A, за което е

изпълнено, че a� 1 и b ≤ ψ(a).

(MVDLC5) ψ(a) =
∨
{ψ(b) | b� a}, за всяко a ∈ A.

Нека композицията “}” на два морфизма ψ1 : (A1,≤1,�1) −→ (A2,≤2,�2)

и ψ2 : (A2,≤2,�2) −→ (A3,≤3,�3) на MVDHLC е дефинирана с формулата:

ψ2 } ψ1(a) =
∨
{ψ2 ◦ ψ1(b) | b�1 a}, ∀a ∈ A1.

Теорема 3.3.28. Категориите DHLC и MVDHLC са изоморфни.
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Авторска справка

По мнение на автора основните резултати и приноси на дисертацията са

следните:

• показано е, че категориите, възникващи по естествен начин от описанията

на локално компактните хаусдорфови разширения на тихонови пространства,

дадени от Leader ([35]), Димов и Дойчинов ([16]) и Димов ([11]), са изоморфни,

като при това в предложените доказателства не са използвани описанията на

локално компактни разширения получени от споменатите автори, а е направен

директен преход между съответните структури;

• описани са, с помощта на специални близости, наредените множества от всички

(с точност до еквивалентност) паракомпактни (респективно, локално компактни

паракомпактни) разширения на тихоново пространство;

• доказана е една нова теорема за дуалност за категорията на локално компак-

тните хаусдорфови пространства и непрекъснатите изображения между тях;

• доказани са редица теореми за изоморфизъм между категориите DSkeLC,

DSkePerLC, DOpLC, DOpPerLC и DHLC, описани в работите на Г. Димов

[12, 13, 14, 15] (които са дуални на различни подкатегории на категорията HLC и

чиито обекти са пълните локални контактни алгебри), и категории, чиито обекти

са така наречените пълни MVD-алгебри (Mormann-Вакарелов-Димов-алгебри),

въведени в [50].
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