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Wstęp do algebraicznej i różniczkowej teorii Galois
Celem wykładu jest zapoznanie doktorantów z pojęciami i głównymi wynikami teorii Galois:
algebraicznej i różniczkowej.
Proponowany plan wykładu:
1. Elementy teorii grup i pierścieni – przypomnienie: grupa, podgrupa, rząd grupy, warstwa, grupy
cykliczne, automorfizm, dzielnik normalny, homomorfizmy grup, grupy ilorazowe, grupy
permutacji, pierścień, homomorfizy i izomorfizmy pierścieni, ideał pierścienia, ciało, podciało,
rozszerzenie ciała, ciało ilorazowe.
2. Rozszerzenia algebraiczne: rozszerzenie ciała jako przestrzeń liniowa, rozszerzenie algebraiczne,
baza i stopień rozszerzenia, ciało rozkładu wielomianów, rozszerzenia normalne, element pierwotny
rozszerzenia.
3. Algebraiczna grupa Galois: automorfizmy ciał, automorfizm ciała stały na podciele, grupa Galois
rozszerzenia, przykłady, własności, rozszerzenia Galois, odpowiedniość pomiędzy podgrupami
grupy Galois a podciałami ciała, zasadnicze twierdzenie teorii Galois.
4. Zastosowanie teorii Galois do równań algebraicznych: ciała cykliczne, pierwiastniki,
rozszerzenie ciał pierwiastnikowe, rozwiązalność równania wielomianowego przez pierwiastniki,
grupy rozwiązalne, rozwiązalność równania wielomianowego a rozwiązalność grupy Galois,
przykłady nierozwiązywalnych przez pierwiastniki równań wielomianowych, twierdzenie Abela.
5. Konstrukcje geometryczne za pomoca cyrkla i linijki: konstruowalność punktu przy pomocy
konstrukcji klasycznej, rozszerzenia konstruowalne, niewykonalność pewnych konstrukcji
klasycznych.
6. Równania różniczkowe liniowe o niestałych współczynnikach: derywacje, ciała różniczkowe,
ciało stałych, rozszerzenie różniczkowe ciała różniczkowego, własności rozwiązań równań
różniczkowych liniowych, rozszerzenie Picarda-Vessiota.
7. Różniczkowa grupa Galois, definicja, własności, przykłady różniczkowych grup Galois,
różniczkowa grupa Galois jako grupa algebraiczna
8. Rozwiązalność równań różniczkowych liniowych: funkcje klasy Liouville’a, rozszerzenie
Liouville’a, rozwiązalność w funkcjach klasy Liouville’a, związek między rozwiązalność równania
w funkcjach klasy Liouville’a z rozwiązalnością różniczkowej grupy Galois.
9. Grupa Galois równania różniczkowego drugiego rzędu o współczynnikach wymiernych: postać
zredukowana równania, algebraiczne podgrupy grupy SL(2,C), algorytm Kovacica
10. Lokalne i globalne grupy Galois: rozwiązania lokalne wokół osobliwości, wykładniki
charakterystyczne i uogólnione wykładniki, formalna lokalna monodromia, formalna lokalna grupa
Galois, zjawisko Stokesa, connection problem.
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