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Omówienie wykladu
O ile w XIX wieku spora grupa czolowych matematyków zajmowala sie zagadnieni‘
ami teorii liczb jedynie na marginesie swoich glównych zainteresowań, to poczatek wieku
‘
dwudziestego przyniósl ugruntowanie tego dzialu matematyki jako samodzielnej cześci tej
‘
nauki i jego stosunkowo szybki rozwój. Wielka jest tutaj zasluga Edmunda Landau, który
w 1909 roku wydal obszerna monografie, poświecona teorii liczb pierwszych. Hardy i
‘
‘
‘
‘
Heilbronn napisali o niej:
”W niej analityczna teoria liczb jest po raz pierwszy przedstawiona nie jako zbiór kilku
pieknych rozproszonych twierdzeń, ale jako systematyczna nauka. Ksiażka ta przemienila
‘
‘
ten przedmiot, bedacy dotad miejscem polowań dla paru chetnych przygód bohaterów, w
‘ ‘
‘
‘
jedno z najbardziej plodnych pól badawczych.”
Celem wykladu jest prześledzenie tego rozwoju. Zostana w nim omówiono zarówno
‘
klasyczne problemy teorii liczb, takie jak zagadnienia Goldbacha, Waringa, Catalana i
Fermata oraz starożytny problem liczb doskonalych, jak i szereg nowszych problemów,
takich jak hipoteza Riemanna, a takżeczy też zagadnienie liczby klas form kwadratowych.
Mam nadzieje, że wyklad bedzie dostepny także i dla niespecjalistów, gdyż bede unikać
‘
‘
‘
‘ ‘
spraw czysto technicznych.
Wyklad rozpocznie sie od krótkiej prehistorii rozważanej dziedziny (Gauss, Jacobi,
‘
Eisenstein, Dirichlet, Kummer, Dedekind, Hadamard, de la Vallée-Poussin, Hensel) a
potem beda omówione arytmetyczne problemy Hilberta, przedstawione na paryskim kon‘ ‘
gresie w roku 1900 i ich dalsze losy. Nastepnie zajme sie glównymi odkryciami w kolejnych
‘
‘ ‘
okresach dwudziestego stulecia, omawiajac także nowe metody, posuwajace naprzód bada‘
‘
nia nad starymi i nowymi problemami. Wśród nich znajda sie miedzy innymi metody sita,
‘ ‘
‘
”circle method” Hardy’ego i Littlewooda, uproszczona nastepnie przez Winogradowa za‘
sada Hassego, odnowienie teorii form modulowych, dokonane w latach trzydziestych przez
Heckego, metoda Bakera i jej zastosowania w teorii równań diofantycznych.
Szczególna uwaga bedzie poświecona zwiazkom teorii liczb z innymi dzialami matem‘
‘
‘
atyki, przede wszystkim z analiza i algebra.
‘
‘
Wyklad bedzie oparty zasadniczo na mojej nowej ksiażce ”Rational Number Theory
‘
‘
in the 20th Century”, która ukazala sie przed miesiacem.
‘
‘

