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Metody topologiczne są obecne w teorii modeli niemal od początku.
W przełomowym twierdzeniu Morleya (1964) kluczowym pomysłem było mierzenie wielkości zbiorów deﬁniowalnych w modelu
przy pomocy rangi Morleya, która jest wariantem rangi CantoraBendixsona w przestrzeni typów. Shelah badał następnie warianty
rangi Morleya metodami kombinatorycznymi, co doprowadziło go
do odkrycia forkingu i rozwoju geometrycznej teorii modeli (Zilber,
Hrushovski, Pillay).
W latach 2000 zaproponowałem stosowanie dokładniejszych narzędzi do badania wielkości zbiorów deﬁniowalnych i typów (zwłaszcza w grupach deﬁniowalnych w modelu), mających swe źródła w
dynamice topologicznej.
Dynamika topologiczna bada ciągłe działania grupy G na przestrzeni zwartej X, zwanej G-potokiem. Rozważa się tu potoki minimalne, punkty prawie okresowe, półgrupy i grupy Ellisa dla Gpotoku X. W teorii modeli rozważa się dwie sytuacje tego typu.
1. G jest grupą deﬁniowalną w modelu M , działającą na przestrzeni G-typów SG (M ) przez lewe przesunięcia.
2. G jest grupą automorﬁzmow modelu monstrum M działająca
na przestrzeni typów globalnych S(M).
W obu przypadkach metody dynamiki topologicznej prowadzą
do nowych wyników na temat kombinatoryki zbiorów deﬁniowalnych [1, 2, 3, 4]. Interakcja między teorią modeli a dynamiką topolo-

giczną prowadzi też do wyników ciekawych w dynamice topologicznej. Np. grupa Ellisa dla potoku βG okazuje się być algebraicznie
związana z G.
W odczycie przypomnę źródła teorii modeli (ze szczególnym
uwzględnieniem jej polskich korzeni) oraz wyjaśnię, jak stosujemy
w niej pojęcia dynamiki topologicznej.
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