
Homomor�zm h : G Ñ R na grupie G to funkcja speªniaj¡ca nast¦puj¡ce rów-
nanie hpaq ´ hpabq ` hpbq “ 0 dla wszystkich a, b P G. Zazwyczaj takich ho-
momor�zmów na G jest niewiele i nie s¡ one specjalnie interesuj¡ce. Jednym
z trendów we wspóªczesnej matematyce jest rozwa»anie klasycznych obiektów
z dokªadno±ci¡ do niewielkiego zaburzenia. Okazje si¦, »e gdy, zamiast na ho-
momor�zmy, popatrzymy na funkcje q : G Ñ R, takie »e dla pewnej liczby C
mamy |qpaq ´ qpabq ` qpbq| ă C dla wszystkich a, b P G, to sytuacja radykalnie
si¦ zmienia. Wy»ej zde�niowan¡ funkcj¦ q nazywamy kwazimor�zmem. Bardzo
cz¦sto grupa G dopuszcza niesko«czenie wiele liniowo niezale»nych kwazimor�-
zmów. U»ywane s¡ one do studiowania wªasno±ci grupy, maj¡ te» bardzo bliski
zwi¡zek z ograniczonymi kohomologiami.

Naszym celem jest zastosowanie kwazimor�zmów do ró»norodnych problemów
b¦d¡cych obiektem zainteresowania dynamiki i geometrycznej teorii grup. Chce-
my odpowiedzie¢ na pytania dotycz¡ce grup dyfeomor�zmów rozmaito±ci zacho-
wuj¡cych obj¦to±¢, zwi¡zków kwazimor�zmów z entropi¡, niezmienniczymi na
sprz¦»enia normami czy dwu-niezmienniczymi porz¡dkami.

Jednym z centralnych poj¦¢ projektu s¡ niezmiennicze na sprz¦»enia normy.
Pojawiaj¡ si¦ one naturalnie w kontek±cie grup, które nie s¡ sko«czenie gene-
rowalne (jak grupy dyfeomor�zmów) i klasycznie poj¦cia geometrycznej teorii
grup nie s¡ dost¦pne. Przykªadami jest norma fragmentacyjna czy norma Hofe-
ra. Kwazimor�zmy okazuj¡ si¦ bardzo pomocne w badaniu takich norm.

W trakcie realizacji projektu zamierzamy u»ywa¢ i rozwija¢ techniki, które sto-
sowali±my w poprzednich badaniach. S¡ to gªównie techniki inspirowane przez
geometryczn¡ teori¦ grup (takie jak kompleksy o nieujemnej krzywi¹nie, dziaªa-
nia grup, grupy klas odwzorowa«), jak i te zwi¡zane z systemami dynamicznymi.

Planujemy atakowa¢ zarówno stare i znane zagadnienia, do których kwazimor-
�zmy nie byªy wcze±niej u»ywane, jak i rozwijamy ogólniejsze narz¦dzia, które
b¦d¡ mogªy by¢ u»ywane przez innych matematyków.
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