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Geometria dużej skali to badanie geometrycznych własności przestrzeni widzianych z dużych
odległości. Dla przykładu, prosta rzeczywista i przestrzeń liczb całkowitych mają tą samą
geometrię dużej skali; grupa podstawowa zwartej rozmaitości ma tą samą geometrię dużej
skali co nakrycie uniwersalne; dowolna zwarta przestrzeń metryczna jest z kolei równoważna
punktowi. Pierwsze ślady takiego podejścia do geometrii można znaleźć w dowodzie
słynnego twierdzenia Mostowa o sztywności, jednak dzisiejsza popularność wynika z
zastosowania przez Gromova w dowodzie twierdzenia o wzroście wielomianowym.
Globalne własności geometryczne posiadają wiele zastosowań, m.in. posłużyły do
udowodnienia hipotezy Novikova dla dużej klasy grup przez Guolianga Yu w 2000 roku
(Hipoteza Novikova jest największym, po udowodnionej przez Perelmana hipotezie Poincaré,
otwartym problemem w topologii rozmaitości). Znajdują one również zastosowania w
informatyce, gdzie metryczne własności nieskończonych rodzin skończonych grafów
odgrywają ważną rolę. Podstawowymi obiektami badanymi za pomoca technik dużej skali są
rozmaitości otwarte, grupy dyskretne i rodziny skończonych grafów. Na wykładzie skupimy
się na geometrycznych własnościach skończenie generowanych grup, motywowanych
zastosowaniami w teorii indeksu i topologii. Dziedzina ta jest stosunkowo młoda i ze względu
na imponujące zastosowania jest obecnie niesłychanie aktywna.
Poruszymy nastepujace zagadnienia:
1. Przestrzenie metryczne, grupy dyskretne jako obiekty geometryczne
2. Wymiar asymptotyczny
4. Średniowalność
5. Własność A
6. Zgrubne zanurzenia w przestrzenie Banacha, kompresja
7. Ekspandery, spektralne własności grafów i implikacje geometryczne
8. Działania na przestrzeniach Banacha, ś-T-redniowalność, własność (T)
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