
СТАНОВИЩЕ
от проф. дмн Димитър Генчев Скордев

за дисертацията на ас. Иван Димитров Георгиев
„Субрекурсивна изчислимост в анализа“,

представена за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
в професионално направление 4.5 „Математика“

по научната специалност „Математическа логика“

Дисертацията включва увод (2 стр.), 141 страници основен текст, заклю-
чение (4 стр.), декларация за оригиналност и 3 страници библиография с
данни за 33 източника. Основният текст се състои от четири глави, озагла-
вени както следва: „Елементи от субрекурсивната изчислимост“ (30 стр.),
„Относителна изчислимост на реални числа“ (26 стр.), „Относителна изчис-
лимост на реални функции“ (55 стр.) и „Характеризационни теореми за из-
числимост на реални функции“ (30 стр.). Приложени са автореферат с обем
53 стр. и четири статии на г-н Георгиев по темата на дисертацията. Едната
от статиите е публикувана през 2011 г. в трудовете на Седмата конферен-
ция „Computability in Europe“, а другите – в списанията Journal of Logic
and Computation, Annals of Pure and Applied Logic и Mathematical Logic
Quarterly съответно в 2012, 2013 и 2015 г. Първата и третата от тези статии
са съвместни с мене, втората е съвместна с мене и Андреас Вайерман, а
четвъртата е самостоятелна.

Предметът на дисертацията е от областта на теорията на изчислимостта,
като се изследват въпроси за субрекурсивна изчислимост на реални числа
и реални функции. Съответните общи понятия за изчислимост водят нача-
лото си от работа на Тюринг, публикувана през 1936 г., и работи на Гже-
горчик и Лакомб от 1955 г. Изследвания върху субрекурсивна изчислимост
на реални числа се появяват скоро след това, но те са за специалния слу-
чай на примитивно рекурсивна изчислимост. Изследвания върху по-тесни
класове от субрекурсивно изчислими реални числа и върху субрекурсивна
изчислимост на реални функции обаче се появяват доста по-късно.

Основната цел на дисертацията на г-н Георгиев е да се изучи изчислими-
ят анализ в рамките на най-популярната субрекурсивна йерархия – йерар-
хията E0, E1, E2, E3, . . . на Гжегорчик на примитивно рекурсивните функ-
ции, допълнена с с още два известни класа M2 и L2, за които са в сила
включванията M2 ⊆ L2 ⊆ E0. Ще се спра накратко на най-важните резул-
тати от осъществяването на тази цел (част от тях всъщност се отнасят и за
по-широк кръг класове от функции в множеството на естествените числа).
Отбелязвам, че доста от резултатите са получени напълно самостоятелно.
Това се отнася например за резултатите във връзка с верижни дроби, към
която тематика г-н Георгиев се ориентира изцяло по своя инициатива и я
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разработи без каквото и да е мое участие. Аналогично е положението и с
няколко други въпроси, разгледани в дисертацията.

1. В подготвителната глава „Елементи от субрекурсивната изчислимост“
се доказва една теорема за определен вид рекурсия със заместване в пара-
метрите. Тази теорема дава условия, при които от функции, принадлежащи
на даден клас En с n ≥ 2, чрез такава рекурсия получаваме функция, която
принадлежи на класа En+1.

2. В главата „Относителна изчислимост на реални числа“ се доказва
при n ≥ 2, че ако верижната дроб на едно реално число има графика,
която е En-релация, то числото е En-изчислимо. Като следствие се получава,
че при n ≥ 2 числата с верижна дроб в En са En-изчислими и числата с
верижна дроб, чиято графика е ∆0-определима релация, са E2-изчислими.
Последното от тези твърдения се използва, за да се построи пример за E2-
изчислимо реално число, чиято верижна дроб не е примитивно рекурсивна.

3. Пак в главата „Относителна изчислимост на реални числа“ се до-
казва следното уточнение на един резултат на Леман относно примитивно
рекурсивна изчислимост: за всяко n ≥ 2, ако дадено положителното реал-
но число е En+1-изчислимо и En-ирационално, то това число има верижна
дроб в En+1. Като приложение се установява, че едно положително ираци-
онално число има крайна мярка на ирационалност точно тогава, когато е
E2-ирационално. Оттук пък се вижда, че верижните дроби на ирационал-
ните реални алгебрични числа и верижната дроб на числото π са в E3.

4. Друг резултат, който се установява в главата „Относителна изчисли-
мост на реални числа“ е следният: за всяко n ≥ 2, ако дадено положително
ирационално число е En+1-изчислимо и членовете на верижната му дроб
се мажорират от функция, принадлежаща на En, то тази верижна дроб е
в En+1.

5. В главата „Относителна изчислимост на реални функции“ се изпол-
зва понятието за реална функция, която е равномерно изчислима относ-
но даден клас от функции в множеството на естествените числа. Дава се
удобно за използване достатъчно условие за запазване на въпросната изчис-
лимост при едноточково разширяване на дефиниционната област. Като се
използват резултати за тази изчислимост, отнасящи се за логаритмичната и
показателната функция, дават се два нови метода за доказателство на суб-
рекурсивна изчислимост на реални константи, представени като безкрайни
произведения. С помощта на тези методи се доказват L2-изчислимостта на
константата на Артин и M2-изчислимостта на константата на Туе-Морс.

6. Пак в главата „Относителна изчислимост на реални функции“ се по-
казва, че при много слаби предположения операцията композиция запазва
въведената от мене условна изчислимост на реална функция относно даден
клас от функции в множеството на естествените числа, и този резултат се
обобщава за условната изчислимост относно даден клас O от оператори, въ-
ведена в съвместна статия от г-н Георгиев и мене. Доказва се и това, че при
твърде общи предположения от условната O-изчислимост следва локална
равномерна O-изчислимост, както и че при доста общи условия локално
равномерно O-изчислимите функции с компактна дефиниционна област са
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равномерно O-изчислими.
7. В главата „Характеризационни теореми за изчислимост на реални

функции“ дава намерената от него с голямо умение характеризация на ус-
ловната O-изчислимост, която характеризация е в духа на едно значително
по-просто понятие, въведено от Тент и Циглер, и е в сила при доста об-
щи предположения. С тази характеризация г-н Георгиев успява да замени
използването на квантори по имена на реални числа с едно директно из-
ползване на рационални апроксимации на числата. Дават се и някои хубави
следствия от нея.

8. Пак в главата „Характеризационни теореми за изчислимост на реални
функции“ се дефинира индуктивно класът на рудиментарните оператори и
се доказва, че равномерната и условната изчислимост относно този клас са
еквивалентни съответно на равномерна и условна M2-изчислимост.

От казаното дотук се вижда, че представената дисертация е с богато
научно съдържание. В добавка ще отбележа, че участието на г-н Георгиев
в написването на съвместните ни публикации беше пълноценно и много
съществено. Като научен ръководител на г-н Георгиев аз съм изключително
доволен от работата му.

Авторефератът правилно отразява съдържанието на дисертацията и
приносите в нея.

Заключение. Представеният дисертационен труд съдържа многоброй-
ни сериозни резултати по разглежданата в него актуална и трудна тема,
които са оригинални научни приноси. Той напълно отговаря на критерии-
те за придобиване на научна степен „доктор“. Затова уверено препоръчвам
на уважаемото жури да я присъди на автора на труда ас. Иван Димитров
Георгиев.

София, 4.01.2016 г. Подпис:
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