Streszczenie
W niniejszej rozprawie doktorskiej zajmujemy się kilkoma klasami ideałów
i badamy ich własności. Będziemy szczególnie zainteresowani własnościami
powiązanymi ze zbieżnością ideałową i strukturą ideałów. Drugim naczelnym
zagadnieniem tej rozprawy jest analizowanie funkcji gęstości, których można
użyć do zdefiniowania ideałów.
Rozważamy zbieżność ideałową podczas badań nad własnościami typu
BW (wprowadzonych przez Filipowa, Mrożka, Recława i Szucę w [4]) dla kilku
ideałów powiązanych ze znanymi twierdzeniami kombinatorycznymi Hindmana i van der Waerdena. Rozwijamy wyniki uzyskane przez Kojmana (por. [10],
[11]) poprzez pokazanie, że kilka z tych własności jest równoważnych dla badanych ideałów i wykorzystujemy ten rezultat jako punkt wyjścia do badań nad
jednorodnością ideałów. Następnie przedstawiamy kilka przykładów ideałów
jednorodnych (pojęcie analogiczne do jednorodnych filtrów wprowadzonych
przez Fremlina w [5]) i pokazujemy związki między ideałami jednorodnymi i
K-jednorodnymi, co daje nam odpowiedzi na pytania zadane przez Hrušáka w
[8] i Meza-Alcántarę w [13]. Ponadto, wykorzystujemy jednorodność ideałów
do rozwiązania kilku problemów o funkcjach I-niezmienniczych postawionych
przez Balcerzaka, Głąba i Swaczynę w [2].
W rozprawie omawiamy znane klasy ideałów zdefiniowanych przy pomocy
gęstości, jak ideały gęstościowe wprowadzone przez Faraha w [3] oraz ideały
Erdősa-Ulama zdefiniowane w [9] przez Justa i Krawczyka, a także rozważamy kilka nowych klas ideałów zdefiniowanych przez inne gęstości, takie jak
ważona gęstość jednostajna wprowadzona przez Giuliano Antonini i Grekosa
w [7] oraz prosta gęstość przedstawiona w [1] przez Balcerzaka, Dasa, Filipczak i Swaczynę. Wykazujemy kilka własności tych klas ideałów, badamy ich
strukturę topologiczną i porównujemy je z wcześniej znanymi klasami ideałów.
Badania nad ideałami zdefiniowanymi przez gęstości prowadzą do rozważań nad samymi gęstościami. Porównujemy różne ważone gęstości jednostajne z klasyczną gęstościa jednostajną i przedstawiamy charakteryzację, kiedy
mają one własność Darboux, co rozwiązuje problem Mačaja, Sleziaka i Tomy
z [12]. Ponadto, znajdujemy rozwiązania do kilku problemów dotyczących gęstości postawionych przez Giuliano, Grekosa i Mišı́ka w [6]. Na przykład, pokazujemy, kiedy ciągi stosunków, wprowadzone przez Straucha i Tótha w [14],
mają jednorodną dystrybucję.
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