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Analiza i zastosowania uk ladów Liego i ich uogólnień w fizyce i matematycze.

Opis: Uk lady Liego [1] to rodzina uk ladów równań różniczkowych pojawiaja̧cych
siȩ w wielu dziedzinach matematyki, fizyki, teorii sterowania, itp. Te uk lady posiadaja̧
wiele geometrycznych w laściwości i można przeanalizować je za pomoca̧ wielu technik z
geometrii różniczkowej, np. za pomoca̧ geometrii symplektycznej [2], geometrii Poissona i
Diraca [3], Riemmanowskiej, Kählera, ko-algebry Poissona [4], geometrii nieprzemiennej,
teorii algebr Liego, itd. Ponadto, takie uk lady maja̧ zastosowania w geometrycznej
mechanice kwantowej [5], teorii sterowań, mechanice klasycznej, fizyce ja̧drowej i teorii
równań różniczkowych [3]. To nowe podej́scie do znanych i nowych tematów czȩsto
pozwala nam znaleźć nowe ceche znanych problemów oraz nowe wyniki.

Celem tego projektu jest przeanalizowanie uk ladów Liego lub ich uogólnień za pomoca̧
jednej lub kilku z wymienionych dziedzin geometrii różniczkowej i zastosowanie naszych
wyników w pewnym problemie z mechaniki klasycznej, kwantowej lub teorii równań
różniczkowych, np. analizie tzw rzutowania równania Schrödingera na PCn. Skoro
uk lady Liego można przeanalizować pod wieloma ka̧tami i pozwalaja̧ na dużo zastosowań,
można skonfigurować w pewnej mierze pracȩ do preferencji studenta. Wymienione prace
w literaturze pokazuja̧ kilka możliwych tematów przeanalizowania uk ladów Liego.
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