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Zespolone rozmaito±ci kontaktowe oraz rozmaito±ci siecznych

Streszczenie popularnonaukowe

Wmatematyce twierdzenia klasy�kacyjne polegaj¡ na podzieleniu obiektów ustalonego rodzaju wedªug

pewnego klucza. Analogicznie, w innych dziedzinach nauki te» klasy�kujemy. Np. organizmy »ywe

dzielimy na sze±¢ królestw, w tym bakterie, ro±liny, zwierz¦ta, grzyby,. . .Matematyk, w przypadku,

gdy nie jest pewien swojej klasy�kacji, b¦dzie mówiª o hipotezie. Zda»a si¦ to, gdy nie udaje si¦ ani

znale¹¢ przykªadu, który by wykraczaª poza ramy klasy�kacji, a jednocze±nie nie potra�my wykaza¢,

»e proponowana klasy�kacja jest kompletna.

Przedstawiany projekt badawczy dotyczy gªównie Geometrii Algebraicznej i zawiera liczne odniesienia

do innych dziedzin matematyki: Geometrii Ró»niczkowej, Równa« Ró»niczkowych, Algebry, Teorii

Reprezentacji, Topologii, oraz Teorii Zªo»ono±ci Obliczeniowej. Dwa gªówne nurty projektu dotycz¡

zespolonych rozmaito±ci kontaktowych oraz rozmaito±ci siecznych i powi¡zanych z nimi poj¦¢ rangi

tensorów i rangi Waringa. B¦dziemy rozwa»a¢ hipotezy o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju tematyki,

w tym Hipotez¦ LeBruna-Salamona (klasy�kuj¡cej rozmaito±ci kontaktowe) oraz Hipotezy Comona i

Strassena, które wyja±ni¦ za chwil¦.

W du»ym uproszczeniu, klasy�kacja zespolonych rozmaito±ci kontaktowych prowadziªaby do klasy�ka-

cji innych obiektów geometrycznych, mianowicie rozmaito±ci kwaternionowo-Kählerowskich. Te drugie

za to opisuj¡ jedn¡ z cegieªek, z których zbudowana jest ka»da rozmaito±¢ Riemannowska, czyli zbiór

geometryczny ze struktur¡ gªadk¡ (która nam pozwala ró»niczkowa¢, lub, w nieformalnym i niezbyt

±cisªym j¦zyku, odró»ni¢ kanty od rzeczy gªadkich) oraz zgodn¡ z ni¡ metryk¡ (czyli w którym mo»emy

mierzy¢ odlegªo±ci oraz k¡ty). Czyli dowód lub obalenie Hipotezy LeBruna-Salamona przyczyniªoby si¦

do lepszego zrozumienia skªadników, z których mo»e by¢ zbudowana dowolna struktura geometryczna.

W naukach ±cisªych i in»ynierii naukowcy analizuj¡ skomplikowane dane, aby wyizolowa¢ stosunkowo

proste zjawiska, które maj¡ kluczowe znaczenie w badanej sytuacji. Jako przykªad wyobra¹my sobie

kilka osób rozmawiaj¡cych przez telefon komórkowy w tym samym momencie. Stacja-odbiornik musi

rozªo»y¢ skomplikowan¡ fal¦ elektromagnetyczn¡ na proste pojedyncze sygnaªy, z których ka»dy prze-

nosi jedn¡ rozmow¦. Inny przykªad pochodzi ze spektroskopii �uorescencyjnej. Jest to metoda sªu»¡ca

do analizowania st¦»enia zwi¡zków chemicznych w próbkach roztworu. Ka»da próbka jest prze±wie-

tlana ±wiatªem o ró»nych dªugo±ciach fali i badane s¡ dªugo±ci fal ±wiatªa emitowanego. Zebrane dane

mog¡ by¢ skomplikowane i poszukiwany jest sposób rozªo»enia danych na proste skªadniki pochodz¡ce

od pojedynczych zwi¡zków chemicznych wchodz¡cych w skªad roztworu. Problemy tego rodzaju s¡

wszechobecne w nauce i stanowi¡ motywacj¦ dla naszych bada« nad rozmaito±ciami siecznych oraz nad

powi¡zanymi poj¦ciami: rang¡, rang¡ brzegow¡ i rozkªadem minimalnym. To które skªadniki uznamy

za proste istotnie zale»y od konkretnego problemu. W efekcie dla ró»nych obiektów matematycznych

mamy ró»ne poj¦cia rozmaito±ci siecznych i ró»ne metody liczenia rangi czy rozkªadów na skªadniki

proste. Zda»aj¡ si¦ sytuacje, gdy dla pewnego obiektu, mo»emy policzy¢ jego zªo»ono±¢ wzgl¦dem ró»-

nych metod, to znaczy, inny zestaw skªadników uznaliby±my za proste. Wspominane Hipotezy Comona

i Strassena mówi¡ o dwóch takich sytuacjach i przewiduj¡, »e mimo ró»nych technologii liczenia rang,

obie metody daj¡ ten sam wynik.
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