Wykªad fakultatywny (jeden semestr)

Geometria semialgebraiczna
dr Aleksandra Nowel

Geometria semialgebraiczna zajmuje si¦ studiowaniem wªasno±ci zbiorów rozwi¡za« ukªadów
równa« i nierówno±ci wielomianowych.
n
Zbiór X ⊂ R nazywamy zbiorem algebraicznym, je±li jest on postaci

k
\

X=

{x | Pi (x) = 0},

i=1
gdzie

Pi ∈ R[x1 , . . . , xn ]

dla

i = 1, . . . , k .

Szersza klasa wa»nych obiektów geometrycznych (nale»¡ do niej np.

kwadrat na pªasz-

czy¹nie, skªadowa spójno±ci zbioru algebraicznego) pojawia si¦, je±li w denicji oprócz równa«
b¦dziemy rozwa»a¢ równie» nierówno±ci.
n
Zbiór X ⊂ R nazywamy zbiorem semialgebraicznym, je±li jest on postaci

X=

m
[

{x | Pi (x) = 0} ∩

i=1
gdzie

Pi , Qij ∈ R[x1 , . . . , xn ]

ki
\

!
{x | Qij (x) > 0} ,

j=1

dla

i = 1, . . . , m, j = 1, . . . , ki .

Rzeczywista geometria algebraiczna i semialgebraiczna ze wzgl¦du na natur¦ swoich obiektów i mo»liwo±ci ich opisu przez tzw.

formuªy pierwszego rz¦du znajduje wiele zastosowa«

w tworzeniu i badaniu komputerowych algorytmów obliczeniowych. Wykorzystuje si¦ j¡ m. in.
przy okre±laniu zªo»ono±ci i praktycznych mo»liwo±ci stosowania danego algorytmu.

Przy-

kªadem mo»e by¢ znany w algebraicznej teorii zªo»ono±ci model BSS (Blum, Shub, Smale),
n
n
w którym podzbiorami R , dla których przy dowolnej danej x ∈ R program komputerowy si¦
zatrzyma i zwróci na wyj±ciu 1, je±li

problem decyzyjny),

x

nale»y do zbioru, lub 0 w przeciwnym wypadku (tzw.

s¡ rozª¡czne sumy zbiorów semialgebraicznych. Ograniczenie górne liczby

skªadowych spójno±ci zbioru semialgebraicznego daje ograniczenie dolne gª¦boko±ci drzewa opisuj¡cego problem decyzyjny, czyli dolne ograniczenie zªo»ono±ci obliczeniowej algorytmu.
Na wykªadzie zaprezentuj¦ podstawowe wyniki geometrii semialgebraicznej i wspomn¦ o zwi¡zanych z nimi algorytmach.

W±ród tre±ci wykªadowych pojawi si¦ mi¦dzy innymi zliczanie

rzeczywistych pierwiastków wielomianych (swego rodzaju zerowymiarowa geometria semialgebraiczna) i twierdzenie TarskiegoSeidenberga. Przedstawione zostan¡ podstawowe wªasno±ci
n
semialgebraicznych podzbiorów przestrzeni R , zdeniowanych za pomoc¡ boolowskich kombinacji równa« i nierówno±ci wielomianowych, wraz z podstawowym narz¦dziem ich dowodzenia,
jakim jest istnienie komórkowego rozkªadu algebraicznego tych zbiorów. Pojawi si¦ twierdzenie
o triangulacji, ukazuj¡ce prost¡ struktur¦ topologiczn¡ zbiorów semialgebraicznych.

Wykªad

zako«czy si¦ prezentacj¡ wyników o sko«czono±ci i wspólnych ograniczeniach dla rodzin semialgebraicznych. W szczególno±ci przedstawione zostanie ograniczenie na liczb¦ skªadowych
spójno±ci rzeczywistego zbioru algebraicznego jako funkcja stopnia wielomianów deniuj¡cych
zbiór i wymiaru przestrzeni.

Plan wykªadu:

1. Wyznaczanie liczby rzeczywistych pierwiastków wielomianu.
2. Rzeczywiste rozwi¡zania ukªadu równa« i nierówno±ci wielomianowych.
3. Twierdzenie Tarskiego-Seidenberga.
4. Rzeczywiste zbiory algebraiczne. Domkni¦cie Zariskiego.
5. Denicja i przykªady zbiorów semialgebraicznych.
6. Wªasno±ci zbiorów semialgebraicznych:
(a) Nierówno±¢ ojasiewicza.
(b) Rozkªad komórkowy.
(c) Skªadowe semialgebraicznej spójno±ci.
(d) Triangulacja.
(e) Wymiar zbioru semialgebraicznego.
(f ) Struktura lokalnie sto»kowa.
(g) Wspólne ograniczenie liczby skªadowych spójno±ci.
7. Zastosowania. Gª¦boko±¢ drzewa decyzyjnego.
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