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Badamy silne typy i grupy Galois w teorii modeli z punktu widzenia topologii
i deskryptywnej teorii mnogości.
Glówne wyniki pracy doktorskiej to:
• przedstawienie grupy Galois (Lascara) dowolnej przeliczalnej teorii pierwszego rzedu
(zarówno jako grupy topologicznej, jak i w pewnym zakresie jako
,
borelowskiego ilorazu”) jako ilorazu zwartej grupy polskiej (bed
ilorazem
, acej
,
”
grupy Ellisa pewnego ukladu dynamicznego powiazanego
z grupa, automor,
fizmów odpowiedniego przeliczalnego modelu) przez normalna, podgrupe, Fσ ;
pokazujemy też że wszystkie przestrzenie silnych typów sa, lokalnie” ilora”
zami tej samej grupy przez podgrupe, (która jest niekoniecznie normalna, ale
jest borelowska, o ile dany silny typ jest borelowski).
• pokazujemy że ograniczona niezmiennicza relacja równoważności na zbiorze
realizacji pojedyńczego zupelnego typu jest relatywnie definiowalna (wiec
,
ma skończenie wiele klas), typowo definiowalna o co najmniej continuum
wielu klasach, lub (zakladajac
, że teoria jest przeliczalna) niegladka (wówczas dodatkowo, jeżeli relacja jest analityczna, również ma ona co najmniej
continuum wiele klas);
• wskazujemy wystarczajacy
warunek dla ograniczonej niezmienniczej relacji
,
równoważności, przy którym typowa definowalność jest równoważna typowej
definowalności każdej z klas; to pozwala na pokazanie że pod tym warunkiem
gladkość jest równoważna typowej definiowalności.
Pierwszy wynik jest wspólny z Krzysztofem Krupińskim. Drugi jest wspólny z
Krzysztofem Krupińskim i Anandem Pillayem. Trzeci wynik jest mój wlasny.
W niniejszej pracy doktorskiej rozważam bardziej abstrakcyjny kontekst relacji
równoważności niezmienniczych na dzialanie grupowe, spelniajacych
rozmaite do,
datkowe zalożenia. To pozwala na udowodnienie ogólnych regul, które implikuja,
fakty wymienione powyżej, jak również podobne wyniki w różnych kontekstach w
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teorii modeli i poza nia,, m.in. w kontekście teoriomodelowych skladowych spójnych
oraz dzialań grup zwartych.
W ten sposób rozszerzamy wcześniejszy wynik Kaplana i Millera i (niezależnie) mój oraz Krupińskiego o równoważności typowej definiowalności i gladkości dla
pewnych silnych typów klasy Fσ (rozstrzygajac
, otwarte problemy postawione we
wcześniejszych pracach), jak również twierdzenie Krupińskiego i Pillaya o przedstawieniu ilorazu grupy definiowalnej przez teoriomodelowa, skladowa, spójna, jako
ilorazu grupy zwartej przez podgrupe.
,
Ponadto otrzymane wyniki daja, nowe spojrzenie na kilka otwartych problemów zwiazanych
z mocami borelowskimi silnych typów w teorii modeli, zaś użyte
,
metody wykorzystuja, i podkreślaja, zwiazki
miedzy
teoria, modeli, dynamika, to,
,
pologiczna, i teoria, przestrzeni Banacha, rozszerzajac
, wcześniejsze wyniki w tym
obszarze.
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