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 ტენენბაუმმა (იხ., [3, გვ.159]) ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეებზე განსაზღვრა  𝑄 -

დაყვანადობის ცნება შედეგნაირად: 𝐴 სიმრავლე 𝑄 -დაყვანადია 𝐵  სიმრავლეზე 

(სიმბოლურად: A ≤Q B)  თუ არსებობს ისეთი რეკურსიული ფუნქცია 𝑓, რომ ყოველი  𝑥𝜖𝜔 

(სადაც  𝜔  აღნიშნავს ნატურალურ რიცხვთა სიმრავლეს),  𝑥𝜖𝐴 ⇔ 𝑊𝑓(𝑥) ⊆ 𝐵. ამ შემთხვევაში 

ვიტყვით, რომ A ≤Q B    𝑓  ფუნქციით. თუ A ≤Q B   ისეთი 𝑓   ფუნქციით, რომ ყოველი  

 𝑥, 𝑦– სთვის, 𝑥 ≠ 𝑦 ⇒ 𝑊𝑓(𝑥) ∩ 𝑊𝑓(𝑦) = ∅   და      𝑊𝑓(𝑥)𝑥𝜖𝜔   არის გამოთვლადი, მაშინ ვიტყვით, 

რომ  𝐴 არის  𝑄1,𝑁-დაყვანადი  B–ზე, და  ვწერთ  A ≤Q1,N
B  იხ.,  1  .   

რეკურსიულად გადათვლადი (რ.გ.)  სიმრავლე  𝑀   არის   𝑟-მაქსიმალური, თუ  𝑀   არის 

უსასრულო და ნებისმიერი გამოთვლადი   𝑅  სიმრავლისათვის  𝑅 ∩ 𝑀    ან   𝑅 ∩ 𝑀    არის 

სასრული.   რ.გ. სიმრავლეებისთვის  A ⊆ 𝐵,  A  არის  B  სიმრავლის მთავარი ქვესიმრავლე, თუ  

B A არის უსასრულო  და ყოველი რ.გ. W სიმრავლისათვის     𝐵    ⊆∗ W  𝐴    ⊆∗ W. 

ლახლანმა  (იხ.,  [2]) დაამტკიცა, რომ ყოველ არაგამოთვლად რ.გ. სიმრავლეს აქვს მთავარი 

ქვესიმრავლე. 

 მოყვანილი აღნიშვნები და ტერმინოლოგია სტანდარტულია და შეიძლება იხილოთ [3,4]–ში. 

თეორემა 1. ვთქვათ M არის r-მაქსიმალური სიმრავლე, A არის M სიმრავლის მთავარი 

ქვესიმრავლე, B  არის ნებისმიერი სიმრავლე და    M  A ≡𝑄1,𝑁  B.   მაშინ  M  A ≤𝑚 B.    

თეორემა  2.    რ.გ.   𝑄1,𝑁 -ხარისხები არაა მკვრივად დალაგებული. 

თეორემა 3. თუ A არის r-მაქსიმალური სიმრავლე და  B არის არა-r-მაქსიმალური 

ჰიპერჰიპერმარტივი სიმრავლე, მაშინ  A 𝑄1,𝑁
 B,  ან არსებობს არა–r-მაქსიმალური 

ჰიპერჰიპერმარტივი სიმრავლე C და r-მაქსიმალური  სიმრავლე D  ისეთი, რომ  

                                                            A <Q1,N
D <Q1,N

 C <Q1,N
 B. 

თეორემა 4.   ვთქვათ  A  არის  Σ2
0  სიმრავლე, B არის რ.გ. სიმრავლე და  A ≤Q B.  მაშინ 

არსებობს  რ.გ. სიმრავლე C  ისეთი, რომ   A ≤Q1,N
C ≤Q B.   
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