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Recenzja rozprawy doktorskiej pana magistra Tomasza Stroifskiego ,,O pewnych
p6lgrupach zbior6w zwartych wypuklych oraz o minimalnych reprezentacjach element6w

ich przestrzeni ilorazowvch"

Przedstawiona rozprawa omawia wyniki Doktoranta clotycz4ce prz<rstrzeni
N'linkowskiego-Radstrorna,-Horrnarrdera, w skr'6cic NIRH. oraz ich nrodyfikacji.

Przestrzeni NIRH s4 obiekten do66 szczeg6lnynr. Z .jednej strony pojawiajq sig w za-
stosowaniach zwi4zanych z optyrnalizacjq, przy okre6laniu i badaniu tak zwanvch quasi-
r62niczek, z drugiej strony sanle w sobie stanowi4 ciekawy obiekt o nietrywialnych wla-
sno6ciach nie do koica jeszcze zbadanych. Dla ustalonej przestrzeni liniowo-topologicznej
odpowiadaj4ca jej przestrzefi IVIRH jest zbiorem klas r6wnowaZno6ci par zbior6w wypu-
klvch, domknigtych i ograniczonvch (bqdZ zwartvch). przy czvm r6wnou'a2no6i okre6lana
jest w analogiczny spos6b jak robi sig to przy definiowarriu liczb calkowitych jako klas
r6wnowa2tro6ci par liczb naturalnych, czy tei prz7, definiowaniu liczb wyrnierqvch jako
klas r6wnowazno6ci ulamk6w. W por6wnaniu do tych klasycznych przypadk6w powstaj4-
ca tu struktura (nawet dla przestrzeni R") jest duZo bogatsza. Podstawowymi, znanymi
osi4gnigciami teorii jest twierdzenie o istnieniu w kaZdej klasie r6wnowaZno6ci par mini-
malnych wzglgdem relacji zawierania zbior6w oraz str'"'ierdzenie, 2e te pary nie sA jedno-
znacznie okreflone (z dokladnoici4 do translacji) .juZ r, przypadku przestrzeni lR3 oraz
oczywi6cie wyZszych wymiar6ir'. O6rodek, w kt6rynr placuje Doktorant, jest u'iod4cym
w zakresie badaf nad przestrzeniami \,IRH w skali Swialowej.

Doktorant w swoich pracach staral sig posurr4i clo przodu badania, kt6re od dln2sze-
/go czasu pozostajA bez pelnego rozwiqzania, na przyklad dokladne okreSlenie zbioru par
minimalnych, ale nie tylko. Zastosowal ciekawe podej6cie. kl6re czgsto jest skuteczne, gdy
trudno rrzyskai postep, a mianowicie zmodyfikowal problern n'taki spos6b. ze ntoi.na uzy-
skai rozwiqzania, kt6r'c chod nie clotl'czq clokladrrie u,r,.i(ciowcgo problemu, to poszerzaj4
znacz'nie rozumielie zagadnienia. Punktern wyj6cia lozrvaZaf Doktoranta byla dokonana
wczedniej, migdzy innymi przez jego Promotora, nrodyfikacja dodawania lvlinkowskiego
zbior6w wypuklych polegajqca na uwzglgdnieniu ustalonej, skoiczonej rodziny G wekto-
r6w na sferze jednostkowej, dodawania wartoSci funkcji podpieraj4cych w tych kierunkach
i braniu przekroju p6lprzestrzeni o wektorach normalnych. zewngtrznvch naleZ4cych do G
i z hiperplaszczyzrr4 brzegu oddakrn4 od pocz4tku rrklaclu o warto66 tej surny funkcji pod-
pieraj4cych. Dzialanie to zostalo rirtrzwa,ne G-doclau'auit,rn i bylo wczeSniej u2yte do opisu
OowsLawania monokrvszta low.



W rozprawie podoba mi sig to, 2e jest ona rclacj4 z dobrze sformulowanego i konse-
kwentnie realizowanego programu badawczego. Uzyskane wyniki dajq lepszy wgl4d w na-
turg przestrzeni X4RH, czy tez rozwa|anych ich modyfikacji. Wydaje mi sig, Ze nie ma
tu wynik6w przelomowych, nieoczekiwanych, czy wyrnaga.jqcych wyrafinowanych dowo-
d6r,v korzl'slaj4cych z z:rtru'ansow:rrrydr rrarzgdzi, ale .jesl, lrorzqdne opracowanic fr:rgrrrentu
teorii.

W-arto podkre6lii daj4ce sig odczui duZe zaangaZou'anie Doktoranta w badania moz-
na to chyba nazwad pasj4 co wyra2a sig jego sposobem referowania i tego jak relacjonuje
swojq lrracg podczas d5'skusji.

Rozprawa jest starannie opracowana pod wzglgdern edytorskim, zamieszczone przej-
rzvste grafiki dobrze objajniaj4 rcferowane zagadnienia. \,la.rrr trochg zast,rzeLeit dotyczQ-
cych reclakcji niekt6rych stwierdzeri, sposobu reJacjonorvania dowod6w, a takze doboru
trc6ci. Szczcg6lowe uwagi zanticsz<:zg w dalszej czglci rr.zetz..ji.

Rozprawa poza wstgpem, gdzie przejrzyicie opisane sq badane problemy i uzyskane
wyniki, zawiera obszerna czgS(. gdzie wyja5nione sE wszystkie pojawiaj4ce sig pojgcia,
moZe nawet trochg zbyt wiele tych powszechnie znanych.

wprowadzone jest po.jgcie G-r6wnowa2no5ci. G-minimalno6ci par wieloScian6w i ba.
dane s4 n'lasnosci tvch poigi or':rz ich zwi4zek z odporviednimi poieciami n' klasl.cz'cj
przestrzeni N{RH. opraco'"vane s:1 klvteri:r G-nrininr:rlno(ci oraz algorl.tm szukania par
G-minimalnych i baclania zbioru wszl'stkich par G-rnininralnych rvl4cznte ze stworzenlem
algorytmu na bazie metody simplex

Innym rozwa2anym zagadnieniem jest klasyfikacja wszystkich zbior6w kierunk6w G ta-
kich, 2e zwykle dodawanie N,{inkowskiego. a nie G-dodawanie, iest dzialaniem wewngtrz-
nvnr w klasie G-rvielo6cian6w . t.o zrraczy zbior6w bgd4cych przekrojami p6lprzestrzeni
o kierunkach normalnych, zewuQtrznych. naleZ4cych do G. Doktorant rozwi4zal terr pro-
blem calkowicie u'przypadku p.z.strzeni R:l dla R1 i R2 nie ma problemu, bo kaidy zbi6r
kierunk6w spelnia ten warunek. Rozwazania s4 do6i elemerrtarne, ale dlugie ze wzglgdu na
koniecznoS6 rozpatrzenia wielu przypadk6w. objasnione s4 prostymi, ale trafnymi ilustra-
cjami. Podana jest tez informacja o tym, ze spelniai4ce ten warunek rodziny G okredlai4
znan4 od do6i dawna klasg wielodcian6w monotypicznych. Brakuje rni cho6by kr6tkiego
kolrentarza. arralizy sytuacji w przestrzeniach wyzszego wymiaru. Rozumiem, 2e Dokto-

, rant rnial na wzglgdzie zastosou,'arria do opisu ttvorzenia sig krysztal6w, oczlrwijcic w JR3,

ale to jest rozprawa z mater'atyki i powinno sig pr6bo'"vai spojrze6 ,a problcrn og6lniej.
Nie oczekiwalbyrrr od razu pelnego rozwi4zania, w wyiszych wymiarach, ale przynajmniej
refleksji i analizy trudnoici do pokonania.

Poni2ej zamieszczam trochg szczeg6lowych urvag niekt6re istotne, niekt6re drobne
dotycz4cych 162nvch fragment6w tekstu rozprawy.

1. Str. 3. Uwaga, 2e pierwsze pr6by uog6lnienia r:r.chunku r6zniczkowego dla funkcji
nierrj2niczkowalnych pochodz4 od Pszenicznego (1971) nie jest trafna to byla jed-
na z pr6b, ale ani pierwsza, ani jedyna. Jeszcze w latacb trzydziestych XX wieku
Zaremba i Marchaud wprowadzali pojgcia rozszerzajqce pochodne (paratyngelsy,
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kontyngensy) i u2vwali ich rv rrjznych kontekstach. Teoria dystrvbucji Schu'arza teZ
tu nroZe by6 wymieniona i pewnie jeszcze ilrre. r-o nie odbiera niczego Pszenicz-
nemu, badaczorn quasi-r62niczek. Tego typu kategoryczrre i og6lne stwierdzenia s4
niebezpieczne, je6li nie zna sig dobrze pokrewnych temat6w.

2. Str. 5. Twierdzenie nie jest metode tylko twierdzeniem, natomiast na jego podstawie
moZna czasem utworzy6 jak46 metodg.

3. Str. 10. Doktorant przyj4l postawg, zc trzel>a wszvstkie po.jgcia wyja6niai w ceiu
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uniknigcia nieporozumief. Wszystkie nie oznacza jednak zupelnie wszytkich, bc-r to
byloby absurdalne. Na przyklad, pojgcie zbioru domknigtego, kt6re zna juZ kaZdy
student najp62niej na drugirn roku studi6w, nie wymaga objaSniania w tek6cie na
poziomie doktoratu. Podobnie z domknigciem zbioru.

Str.20. W definicji 2.1.7 vzywa sig przestrzeni liniowo topologicznych. wigc r6wnie2
ruieskoficzenie rvymiarowvch. Nf6u'ienie wtech o wvrrriarze dinr X - 1 nie bardzo ma
sens. N4o2na mriwii oczywiicic o potlprzestrzeni:rch kowynriam l.
W 6wietle konkretnych wynik6w zawartych w rozprawie m6wienie o wielo6cianach
w przestrzeniach nieskoiczenie wymiarowych jest zbgdne, pomijaj4c j u2 to , 2e trzeba
by sig przyjrze6 sensowi samego pojgcia w takich przestrzeniach.

Str. 27. Uwaga zamieszczona po Definicii 3.2.4 bvla byi rnoZe pisana z rnv6l4 o prze-
strzeni IR3. ale sformulow'ana clla IR" jest niejasrra. Nie wiadomo co Autor mial na
mySli piszqc o zbiorach plaskich, a wyr62niaj4c oclcinki. Trochg podobna sytuacja
jest zwi4zana z uwag? po Definicji 3.2.6 wierzcholki i krawgdzie nie sq jedynymi
moZliwymi Scianami niepelnowymiarowymi wieloicianu w lR'.

Str. 29. W Definicji 3.2.9 jest mowa o najwigkszej macierzy. Pojgcie naju'igkszej
macierzy w og6lnyrn przypadku nie tviadomo () z\acz\. Analizuj4c tre6i moZna
sig donry6li6, 2e chodzi o rldcierz z naju,igkszil liczbrl wierszy spelniajtlcA podane
waruuki.

Dow6d Lematu 3.2.10 jest niejasno poprowadzony.

Problemy, o kt6rych traktuje Twierdzenie 3.2.11 s4 dobrze znane w czg6ci dotycz4cej
istnienia rozwi4zania ukladu nier6wno6ci (Lemat Farkasa) i znane w czgici dotyczy
cej tego czy nie ma nadmiarowych nier6wno6ci (na przyklad praca D. Avisa, K.
Fukudy i S. Picozzi "On Canonical Represeutations of Convex Polyhedra"). Dobrze
byloby odnieSi sig do takich rvynik6w i ewentuahric powiedziei czy s4 jakied r62nice.

7. Strony 31-37. Mam wraZenie, ze ta czg(:(, rozprawy jest nadmiernie rozbudowana.
Tego rodzaju rozwaiania i wzory mog4 byi oczywidcie przydatne, gdy na przyklad
buduje sig jakied algorytmy do implementacji na komputer. ale w rozprawie dok-
torskiej z matematyki niekoniecznie. Wystarczyloby podai streszczenie ciekaivych
z punktu widzenia rozprawy wynik6w, a nie rozbudorvywai do66 elementarne ra-
chunki.
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8. Str. 44. Wyodrgbnianie Lematu 3.6.2 i dowodzenie go jest zbgdne. Stopief skompl!
kowania tutaj to znajorno66 i umiejgtno66 stosowania wzoru na sinus r62nicy kqt6w.

9. Str. 54. Obeszloby sig bez definicji z tej stronl'.

10. Str. 71. U g6ry chodzi chyba o G-wieloiciany, a nie G-wielok4ty.

Zrgczniej byloby powiedzie6. 2e lemat zawiera netodg redukcji, a nie ie jest metodq
redukcji.

CzgSi podanych wyZej uwag dotyczy zbytniej szczeg6lowoSci i omawiania zagadnief
elementarnvch lub prawie. To jest oczywi6cie trochg kwestia gustu i indywidualnej oceny,
ale marn wraZenie, 2e zabraklo wyczucia o czym pisa6, a o czym niekoniecznie.

Przy wszystkich podanych wyzej zastrzeieniach i uwagach rozprawa robi na mnie
dobre wra2errie, przegl4daletn j4 z zaciekawieniern i przypuszczafi\1 Ze Doktorant jest do-
brym kandydatem na badacza w zakresie lvlatematyki, prawdopodobnie z inklinacj4 do
zastosowai, czy teh przekladania wynik6w na algorytmy do realizacji na komputerach.
Niedoci4gnigcia rozprawy mieszcz4 sig w dopuszczalnych granicach, a jak juZ pisalem
wcze6niej, mimo braku jakichd bardzo silnych twierdzef wyniki Doktoranta zwigksza.1.4
nasze rozumienie natury przestrzeni MRH. Przy takiej pasji i zaanga2owniu Doktorant
bgdzie w przyszlo6ci osiqgal warto6ciowe rezultaty.

Podoba mi sig to, 2e pod koniec rozprawy Doktorant formuluje co6 w rodzaju programu
przyszlych badari.

W mojej opinii rozprawa doktorska pana magistra Tomasza Stroifskiego spelnia usta-
wowe i zwyczajowe wymogi stawiane takim rozprawom i wnoszg o dopuszczenie go do
dalszych etap6w przewodu doktorskiego.
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