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A dolgozat geometriai motivációját egy Riemann-felület fölötti vektornyalábon értelmezett

logaritmikus konnexiók modulusterének egy nyílt halmazon történ® koordinátázása adja. Ennek

vizsgálata hasznos a Riemann-felületek fundamentális csoportjának és a csomóelmélet néhány

kérdésének jobb megértéséhez. A probléma az N dimenziós komplex projektív téren megadott

n db szingularitással (P ) és N db látszólagos szingularitással (Q) jellemzett Fuchs-féle di�eren-

ciálegyenlet vizsgálatára vezet. Utóbbi egy közönséges, lineáris, racionális együtthatós di�erenci-

álegyenlet. A szingularitások és látszólagos szingularitások számát, illetve a di�erenciálegyenlet

rendjét egyaránt a modulustér határozza meg.

A fellép® Fuchs-féle di�erenciálegyenlet együtthatói megadott rend¶ polinomok hányadosa-

iként jelentkeznek. A feladat: a P , Q halmazoknak, a szingularitások sajátértékeinek és egyéb

paramétereknek a függvényében eldönteni, hogy meghatározhatóak-e egyértelm¶en a di�erenci-

álegyenlet együtthatói, avagy nem.

A dolgozatban a harmadrend¶ esetet vizsgálom, el®ször általános n-re, majd a számítá-

sok nehézsége miatt választ a kérdésre � egyel®re � csak n = 2 és n = 3 esetben tudok ad-

ni. Az együtthatókra vonatkozó egyenleteket Frobenius-módszerrel állítom el® a di�erenciál-

egyenletb®l, majd az így nyert lineáris egyenletrendszer mátrixának determinánsát számolom

ki kon�uens Vandermonde-mátrixok segítségével. A nagyméret¶, sokváltozós polinomok keze-

lését Mathemtica 7.0 szoftverrel végzem. A determináns egy algebrai varietást határoz meg a

modulustéren.

A dolgozat f® eredménye az n=2 ill. n=3 esetben a generikus teljes rangúság bebizonyítása

és a determináns kiszámítása. Ezzel egy konkrét, legkisebb lehetséges méret¶ nemtriviális példát

adtam a [3] cikkben általánosan tárgyalt problémára. A továbbiakban els®dleges cél a megha-

tározott diszkriminánsvarietás vizsgálata, hosszabb távon pedig a modulustér tulajdonságainak

felderítése.
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