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Teoria modeli jest dziaªem logiki matematycznej koncentruj¡cym si¦ na badaniu struktur matematycznych, które s¡

modelami

sens pochodz¡cy z logiki matematycznej.

ustalonej teorii, gdzie sªowo
Bardziej konkretnie:

teoria

ma ±cisªy

teoria modeli zajmuje

si¦ porównywaniem, budow¡ i klasykacj¡ tych»e modeli. Kluczowym poj¦ciem i przedmiotem bada« s¡ tu tzw. podzbiory deniowalne modelu (i jego pot¦g kartezja«skich),
czyli zbiory, które da si¦ zdeniowa¢ za pomoc¡ j¦zyka rozwa»anej teorii; bardziej formalnie,

zbiór deniowalny

to zbiór elementów speªniaj¡cych w modelu pewn¡ formuª¦ z

j¦zyka. Dobrym przykªadem jest zbiór rozwi¡za« ustalonego ukªadu równa«: np. równa«
wielomianowych lub równa« ró»niczkowych, w zale»no±ci od rozwa»anego j¦zyka.
Projekt dotyczy badania ró»nych zagadnie« zwi¡zanych z grupami w teorii modeli.
Projekt przewiduje w szczególno±ci zbadanie kwestii istnienia modelowego towarzysza dla
teorii ciaª z dziaªaniami pewnych grup, oraz zbadanie teorio-modelowych wªasno±ci tego
towarzysza. Istnienie powy»szego modelowego towarzysza danej teorii jest ±ci±le zwi¡zane
z istnieniem idealnych czy te» uniwersalnych modeli tej teorii, tzn. modeli, w których
istniej¡ rozwi¡zania wszystkich potencjalnie rozwi¡zywalnych ukªadów równa« a tak»e
niesko«czonych ukªadów tych»e równa«. Dobre wªasno±ci modelowego towarzysza mog¡
zaowocowa¢ zastosowaniami w innych dziaªach matematyki.
Projekt zakªada równie» zbadanie przy u»yciu metod dynamiki topologicznej ró»nych
wªasno±ci grup deniowalnych oraz grup automorzmów modeli danej teorii. Planowane
badania b¦d¡ u»ywa¢ metod algebry, dynamiki topologicznej, kombinatoryki i teorii modeli. Celem jest tu rozstrzygni¦cie kilku fundamentalnych hipotez dotycz¡cych przestrzeni
silnych typów (czyli przestrzeni klas pewnych niezmienniczych relacji równowa»no±ci na
dostatecznie du»ym modelu teorii) oraz pewnej kanonicznej grupy otrzymanej przy u»yciu dynamiki topologicznej (tzw. grupy Ellisa). Hipotezy te odnosz¡ si¦ gªównie do tzw.
teorii prostych i teorii z wªasno±ci¡ niezale»no±ci.

S¡ to intensywnie badane w ostat-

nich dwudziestu latach klasy teorii z wieloma wa»nymi przykªadami i zastosowaniami,
np. w geometrii diofantycznej oraz kombinatoryce. Planowane jest te» rozszerzenie przy
u»yciu metod dynamiki topologicznej pewnych kluczowych fragmentów teorii stabilno±ci
(czyli bardzo dobrze rozwini¦tej teorii modeli w klasie tzw. teorii stabilnych) do znacznie
szerszych klas teorii.
Z dan¡ grup¡ deniowaln¡ mo»na zwi¡za¢ pewne jej kanoniczne ilorazy, które s¡ grupami zwartymi. Takie ilorazy odgrywaj¡ bardzo wa»n¡ rol¦ w teorii modeli i w pewnych jej
zastosowaniach. Kolejnym celem projektu jest zdeniowanie i zbadanie innych tego typu
ilorazów oraz jawne wyznaczenie tych nowych i wcze±niej badanych ilorazów w przypadku
ró»nych klasycznych grup macierzowych. Doprowadzi to w szczególno±ci do jawnego wyznaczenia klasycznych uzwarce« rozwa»anych grup.

