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2 MATEUSZ KWA�NICKI

1. WPROWADZENIE

1.1. Klasyczne równanie ciepªa. Jednym z klasycznych zagadnie« w teorii równa«
ró»niczkowych cz¡stkowych jest równanie ciepªa z warunkiem brzegowym Dirichleta.
Przedstawiona rozprawa habilitacyjna dotyczy uogólnie« tego równania, otrzymanych
przez zast¡pienie operatora Laplace'a ∆ odpowiednim operatorem nielokalnym. Szcze-
gólnie wa»nym przykªadem b¦dzie uªamkowy operator Laplace'a −(−∆)α/2 dla α ∈ (0, 2).
W przypadku jednowymiarowym równanie ciepªa ma posta¢

∂u
∂t

(t, x) = ∂2u
∂x2

(t, x) (t > 0, x ∈ D),

u(t, x) = 0 (t > 0, x ∈ ∂D),

u(0, x) = f(x) (x ∈ D),

(1.1)

gdzie D jest spójnym, otwartym podzbiorem R, za± f jest odpowiednio regularnym sta-
nem pocz¡tkowym. Rozwi¡zanie równania ciepªa jest postaci

u(t, x) = PD
t f(x) =

∫
D

pDt (x, y)f(y)dy,

gdzie pDt (x, y) jest j¡drem ciepªa, tj. rozwi¡zaniem fundamentalnym zagadnienia (1.1).
Rozwi¡zywanie zagadnienia (1.1) sprowadza si¦ zatem do badania operatorów ciepªa PD

t

(zde�niowanych powy»szym równaniem, o ile caªka jest bezwzgl¦dnie zbie»na) oraz j¡dra
ciepªa pDt (x, y).
Ustalmy nast¦puj¡ce oznaczenia. Niech C0(D) b¦dzie przestrzeni¡ Banacha funkcji

ci¡gªych na D i zbie»nych do 0 w ka»dym punkcie brzegu zbioru D oraz w ∞ i −∞ (gdy
D jest nieograniczony). Metryka w C0(D) jest dana przez norm¦ supremum ‖f‖C0(D) =
supx∈D |f(x)|. Przez Cc(D) oznaczamy zbiór funkcji ci¡gªych na D, których no±nik jest
zwartym podzbiorem D, a przez C∞c (D) � podzbiór Cc(D) zªo»ony z funkcji gªadkich.
Podobnie Cb(D) oznacza zbiór ci¡gªych i ograniczonych funkcji na D, za± C∞b (D) jest
zbiorem ograniczonych funkcji gªadkich na D, których pochodne wszystkich stopni s¡
ograniczone.
Przez Lp(D) (p ∈ [1,∞)) oznaczana jest przestrze« Lebesgue'a, z norm¡ ‖f‖Lp(D) =

(
∫
D
|f(x)|pdx)1/p. Przestrze« istotnie ograniczonych funkcji mierzalnych na D oznaczamy

przez L∞(D). Norma ‖f‖L∞(D) tej przestrzeni dana jest przez istotne supremum |f(x)|
na D.
Funkcje f okre±lone na D ⊆ R uto»samiamy z ich rozszerzeniami na R, danymi przez

warunek f(x) = 0 dla x /∈ D. Operatory PD
t dziaªaj¡ na ka»dej z przestrzeni C0(D) i

Lp(D) (p ∈ [1,∞]).
Dla jednowymiarowego równania ciepªa j¡dro ciepªa pDt (x, y) jest dane jawnym wzorem.

Dla D = R jest to j¡dro Gaussa�Weierstrassa,

pRt (x, y) = pt(x, y) =
1√
4πt

exp

(
−(x− y)2

4t

)
(t > 0, x, y ∈ R).

W przypadku póªprostej D = (a,∞) zachodzi

p
(a,∞)
t (x, y) = pt(x, y)− pt(x, 2a− y)

=
1√
4πt

(
exp

(
−(x− y)2

4t

)
− exp

(
−(x+ y − 2a)2

4t

))
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dla t > 0, x, y ∈ D. Ten sam wzór jest poprawny równie» dla D = (−∞, a). Gdy D jest
odcinkiem, D = (a, a+ b), mamy

p
(a,a+b)
t (x, y) =

∞∑
n=−∞

pt(x, y + 2nb)−
∞∑

n=−∞

pt(x, 2a− y + 2nb)

=
1√
4πt

∞∑
n=−∞

(
exp

(
−(x− y − 2nb)2

4t

)
− exp

(
−(x+ y − 2nb− 2a)2

4t

))
dla t > 0, x, y ∈ D. Dla wielowymiarowego równania ciepªa analogiczne wzory s¡ znane
tylko dla bardzo szczególnych zbiorów D.
Zagadnienie (1.1) jest niezmiennicze na przesuni¦cia i odbicie symetryczne, wystarczy

zatem rozwa»a¢ póªprost¡ D = (0,∞) oraz odcinki postaci D = (0, a). Ponadto (1.1)
ma wªasno±¢ skalowania, dzi¦ki której wystarczy rozwa»a¢ tylko jeden odcinek, zwykle
D = (0, 1) lub D = (−1, 1).
Jeden z mo»liwych opisów rozwi¡za« u(t, x), u»yteczny zarówno w teoretycznych,

jak i praktycznych zastosowaniach, jest dany przez teori¦ spektraln¡ operatorów PD
t .

W przedstawionych wy»ej trzech przypadkach (prosta, póªprosta, odcinek) przyjmuje
ona jawn¡ i wyj¡tkowo prost¡ posta¢, opisan¡ poni»ej. Gªównym rezultatem rozprawy
habilitacyjnej jest uogólnienie tych klasycznych wyników, warto wi¦c dokªadnie je omó-
wi¢.

Przykªad 1.1. Dla D = R operatory Pt = PR
t s¡ diagonalizowane przez transformat¦

Fouriera, zde�niowan¡ wzorem

Ff(ξ) =

∫ ∞
−∞

f(x)eiξxdx (f ∈ L1(R), ξ ∈ R).

W istocie, na mocy tw. Plancherela, (2π)−1/2F rozszerza si¦ do operatora unitarnego na
L2(R) i ponadto

FPtf(ξ) = e−tξ
2Ff(ξ) (f ∈ L1(R) ∪ L2(R), t > 0, ξ ∈ R).(1.2)

W przypadku f ∈ L2(R) powy»sz¡ równo±¢, jak i wiele innych poni»ej, nale»y rozumie¢
jako równo±¢ funkcji w L2(R), tj. dla prawie wszystkich ξ ∈ R. Wzór (1.2) w jawny sposób
zadaje reprezentacj¦ spektraln¡ operatorów ciepªa. Je±li f ∈ L1(R), to zastosowanie
odwrotnej transformaty Fouriera do obu stron (1.2) prowadzi do rozwini¦cia w ukªadzie
uogólnionych funkcji wªasnych,

Ptf(x) =
1

2π

∫ ∞
−∞

∫ ∞
−∞

e−tξ
2

e−iξxeiξyf(y)dy dξ (f ∈ L1(R), t > 0, x ∈ R),

co na mocy tw. Fubiniego poci¡ga reprezentacj¦ spektraln¡ j¡dra ciepªa,

pt(x, y) =
1

2π

∫ ∞
−∞

e−tξ
2

e−iξxeiξydξ (t > 0, x, y ∈ R).

Powy»sz¡ caªk¦ mo»na oczywi±cie obliczy¢, uzyskuj¡c jawny wzór na j¡dro Gaussa�
Weierstrassa.

Przykªad 1.2. Podobny rachunek mo»na przeprowadzi¢ w przypadku póªprostej D =
(0,∞), je±li zast¡pi si¦ transformat¦ Fouriera transformat¡ sinusow¡, dan¡ wzorem

Fsinf(ξ) =

∫ ∞
0

f(x) sin(ξx)dx (f ∈ L1(D), ξ > 0).
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Wtedy
√

2/πFsin rozszerza si¦ do operatora unitarnego na L2(D) oraz

FsinP
(0,∞)
t f(ξ) = e−tξ

2Fsinf(ξ) (f ∈ L1(D) ∪ L2(D), t > 0, ξ > 0).

Stosuj¡c odwrotn¡ transformat¦ sinusow¡ do obu stron powy»szej równo±ci, otrzymujemy

P
(0,∞)
t f(x) =

1

2π

∫ ∞
0

∫ ∞
0

e−tξ
2

sin(ξx) sin(ξy)f(y)dy dξ(1.3)

dla f ∈ L1(D), t > 0, x ∈ D, co na mocy tw. Fubiniego prowadzi do reprezentacji

p
(0,∞)
t (x, y) =

1

2π

∫ ∞
0

e−tξ
2

sin(ξx) sin(ξy)dξ (t > 0, x, y ∈ D).

Przykªad 1.3. W przypadku odcinka D = (0, a) do reprezentacji spektralnej wykorzy-
stuje si¦ szeregi Fouriera i wiele caªek nale»y zast¡pi¢ odpowiednimi sumami. Wspóª-
czynniki w rozwini¦ciu funkcji f ∈ L1(D) oznaczamy przez

f̂(n) =

∫ a

0

f(x) sin(nπ
a
x)dx (n = 1, 2, ...).

Wtedy

(P
(0,a)
t f )̂ (n) = exp(−t(nπ

a
)2)f̂(n) (f ∈ L1(D), t > 0, n = 1, 2, ...).

Otrzymujemy zatem

P
(0,a)
t f(x) =

2

a

∞∑
n=1

∫ a

0

exp(−t(nπ
a

)2) sin(nπ
a
x) sin(nπ

a
y)f(y)dy dξ

dla f ∈ L1(D), t > 0, x ∈ D, sk¡d ªatwo

p
(0,a)
t (x, y) =

2

a

∞∑
n=1

exp(−t(nπ
a

)2) sin(nπ
a
x) sin(nπ

a
y) (t > 0, x, y ∈ D).

W ka»dym z powy»szych przykªadów wykorzystana jest transformata caªkowa, której
j¡drem s¡ funkcje wªasne operatorów ciepªa: eiξx w przypadku D = R (mo»na je zast¡pi¢
funkcjami sin(ξx) i cos(ξx) o warto±ciach rzeczywistych), sin(ξx) dla D = (0,∞) oraz
sin(nπ

a
x) dla D = (0, a). �atwo sprawdzi¢, »e funkcje te s¡ jednocze±nie funkcjami wªa-

snymi jednowymiarowego operatora Laplace'a (tj. operatora drugiej pochodnej), speªnia-
j¡cymi warunek brzegowy Dirichleta. Nie jest to oczywi±cie przypadek: operatory ciepªa
tworz¡ póªgrup¦ operatorów, tj. PD

t P
D
s = PD

t+s dla t, s > 0, a generatorem tej póªgrupy
jest wªa±nie operator Laplace'a�Dirichleta ∆D. Formalnie operator ten zde�niowany jest
wzorem

∆Df = lim
t→0+

PD
t f − f
t

(1.4)

dla wszystkich f , dla których granica istnieje w normie odpowiedniej przestrzeni (C0(D)
lub Lp(D)). Zbiór takich funkcji f nazywamy dziedzin¡ ∆D na odpowiedniej przestrzeni
i oznaczamy D(∆D;C0) lub D(∆D;Lp), w zale»no±ci od tego, o jakiej przestrzeni mowa.
Nale»y podkre±li¢, »e póªgrupa operatorów PD

t jest mocno ci¡gªa na C0(D) oraz na
Lp(D) dla p ∈ [1,∞), lecz nie na L∞(D). Mimo to de�nicja D(∆D;L∞) oraz wzór (1.4)
maj¡ sens, a operatory PD

t tworz¡ mocno ci¡gª¡ póªgrup¦ na domkni¦ciu D(∆D;L∞)
w normie przestrzeni L∞(D).
Powy»ej zde�niowana zostaªa w istocie rodzina operatorów ∆D na ró»nych przestrze-

niach Banacha. Oznaczanie ich wszystkich tym samym symbolem ∆D jest uzasadnione,
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poniewa» je±li granica w (1.4) istnieje w normach wi¦cej ni» jednej z rozwa»anych prze-
strzeni, warto±¢ ∆Df nie zale»y od wyboru normy (nale»y jednak pami¦ta¢, »e w przy-
padku C0(D) funkcja ∆Df jest okre±lona wsz¦dzie, za± dla Lp(D) tylko prawie wsz¦dzie).

1.2. Zaªo»enia i cel rozprawy. Wprowadzone w poprzednim rozdziale operatory cie-
pªa PD

t maj¡ nast¦puj¡c¡ interpretacj¦ probabilistyczn¡: je±li Xt jest jednowymiarowym
ruchem Browna (tj. procesem Wienera) o wariancji VarXt = 2t, to dla dowolnej funkcji
f ∈ C0(D) lub f ∈ Lp(D) (p ∈ [1,∞]) zachodzi

PD
t f(x) = Ex(f(Xt)1{t<τD}) (t > 0, x ∈ D),(1.5)

gdzie τD = inf{t ≥ 0 : Xt /∈ D} jest czasem wyj±cia procesu Xt ze zbioru D (przez Px

i Ex oznaczamy prawdopodobie«stwo i warto±¢ oczekiwan¡ zwi¡zan¡ z procesem Xt star-
tuj¡cym z punktu x ∈ R). Innymi sªowy, PD

t jest operatorem przej±cia, za± pDt g¦sto±ci¡
prawdopodobie«stwa przej±cia ruchu Browna zabitego w chwili wyj±cia ze zbioru D.
W analogiczny sposób wzorem (1.5) okre±la si¦ operatory przej±cia PD

t dowolnego pro-
cesu Markowa Xt zabitego w chwili wyj±cia z D (proces ten bywa równie» nazywany
podprocesem procesu Xt w D lub cz¦±ci¡ procesu Xt w D). Operatory PD

t tworz¡ póª-
grup¦ operatorów na C0(D) oraz na Lp(D) (p ∈ [1,∞]), która w przypadkach badanych
poni»ej jest mocno ci¡gªa na ka»dej z tych przestrzeni, z wyj¡tkiem L∞(D). Podobnie
jak we wzorze (1.4), generator tej póªgrupy jest dany wzorem

ADf = lim
t→0+

PD
t f − f
t

dla funkcji f z dziedziny AD, oznaczanej odpowiednio D(AD;C0) lub D(AD;Lp) (po-
wy»szej de�nicji dotycz¡ uwagi, którymi opatrzono wzór (1.4)). Gdy D = R, symbol
D w PD

t i AD jest zwyczajowo pomijany, tj. piszemy Pt = PR
t , A = AR. Operatory

PD
t s¡ zwi¡zane z równaniem ewolucji podobnym do (1.1); to zagadnienie omówione jest

dokªadniej w rozdz. 1.4.
Przypomnijmy nast¦puj¡ce standardowe de�nicje (zob. [8, 55]).

Definicja 1.4. (a) Proces stochastycznyXt o warto±ciach wR jest (jednowymiarowym)
procesem Lévy'ego, je±li ma przyrosty niezale»ne i jednorodne w czasie, a prawie
wszystkie trajektorie Xt s¡ funkcjami càdlàg (tj. prawostronnie ci¡gªymi, z lewo-
stronnymi granicami w ka»dym punkcie).

(b) Wykªadnikiem Lévy'ego-Chinczyna procesu Lévy'ego Xt nazywamy funkcj¦ Ψ o wªa-
sno±ci Ex exp(iξXt) = eiξxe−tΨ(ξ) dla t > 0, x ∈ R, ξ ∈ R.

(c) Miar¡ Lévy'ego procesu Lévy'ego Xt nazywamy miar¦ Radona ν(dz) na R \ {0}
o wªasno±ci

Ψ(ξ) = aξ2 − ibξ +

∫
R\{0}

(1− eiξz + iξz1(−1,1)(z))ν(dz) (ξ ∈ R)(1.6)

dla pewnych a ≥ 0 (wspóªczynnik dyfuzji) oraz b ∈ R (wspóªczynnik dryfu).
(d) Proces Lévy'ego Xt jest subordynatorem, je±li prawie wszystkie trajektorie Xt s¡ funk-

cjami niemalej¡cymi.
(e) Proces Lévy'ego Xt nazywany jest podporz¡dkowanym ruchem Browna, je±li ma on

te same rozkªady sko«czenie wymiarowe co proces postaci BZt , gdzie Bs jest jedno-
wymiarowym ruchem Browna (tj. procesem Wienera), za± Zt jest subordynatorem
niezale»nym od procesu Bs.

Zaªo»enie 1.5. W dalszej cz¦±ci autoreferatu zakªadamy nast¦puj¡ce warunki:

(a) proces Xt jest symetryczny, tzn. operatory Pt s¡ samosprz¦»one na L2(R);
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(b) proces Xt jest jednorodny w czasie i przestrzeni, tj. jest procesem Lévy'ego;
(c) miara Lévy'ego procesu Xt ma g¦sto±¢ ν(z), która jest funkcj¡ caªkowicie monoto-

niczn¡ na (0,∞), tj. (−1)nν(n)(z) ≥ 0 dla z > 0, n = 0, 1, ...

Celem przedstawionej rozprawy habilitacyjnej jest zbadanie, przy powy»szych zaªo»e-
niach, teorii spektralnej operatora AD i generowanej przez niego póªgrupy PD

t w przy-
padku, gdy D jest póªprost¡ lub odcinkiem. Gªówne wyniki to:

(A) jawny wzór na funkcje wªasne i rozwini¦cie w ukªadzie uogólnionych funkcji wªasnych
dla D = (0,∞), analogicznie do przykª. 1.2;

(B) zastosowanie (A) do uzyskania dwuczªonowego wzoru asymptotycznego Weyla na
warto±ci wªasne operatora AD dla symetrycznych procesów α-stabilnych Xt, w przy-
padku gdy D jest odcinkiem;

(C) wykorzystanie (A) do opisu rozkªadu funkcjonaªu supremum i czasów pierwszego
przej±cia przez barier¦ procesu Xt.

Badaniom funkcji i warto±ci wªasnych operatorów AD i PD
t , gdy D jest odcinkiem, a

Xt jest procesem Cauchy'ego (tj. symetrycznym procesem 1-stabilnym), po±wi¦conych
jest seria artykuªów Kulczyckiego i wspóªpracowników (por. [1, 2, 3, 13, 46]). Trudno±ci
napotykane w tych badaniach stanowiªy pierwotn¡ motywacj¡ do bada«, które doprowa-
dziªy do powy»szych wyników. W [A] udaªo si¦ poprawi¢ wiele wcze±niejszych wyników,
a kluczow¡ rol¦ w badaniu teorii dla odcinka odegraªa teoria spektralna Xt na póªprostej.
Kolejnym krokiem byªo uogólnienie tych wyników dla wszystkich symetrycznych proce-
sów α-stabilnych: przypadek póªprostej badany jest w [B], a odcinka � w [C]. Teori¦
dla póªprostej w [B] udaªo si¦ rozwin¡¢ w du»o ogólniejszym kontek±cie. Artykuª [C]
dotyczy procesów α-stabilnych, ale zastosowana w nim technika wydaje si¦ du»o ogól-
niejsza: niedawna praca [36] zawiera analogiczne wyniki dla procesu relatywistycznego,
±ci±le zwi¡zanego z pewnym modelem mechaniki kwantowej.
Rozwini¦cia w ukªadzie uogólnionych funkcji wªasnych operatorów A(0,∞) nie byªy

wcze±niej badane. Maj¡ one zastosowania nie tylko do wzorów asymptotycznych na
warto±ci wªasne AD, gdy D jest odcinkiem. Wa»nym wnioskiem z teorii spektralnej
operatora A(0,∞) jest jawny wzór caªkowy na rozkªad funkcjonaªu supremum procesu Xt

i czasów przej±cia Xt przez barier¦. To zastosowanie stanowiªo punkt wyj±cia dla bada«
nad teori¡ �uktuacji ogólniejszych procesów Lévy'ego w pracy [48]. W artykule [25] wzory
dla póªprostej wykorzystane s¡ z kolei do badania póªgrup wielowymiarowych procesów
zabitych przy wyj±ciu z obszaru. Równie» teoria spektralna operatorów AD i PD

t dla
D = R \ {0}, rozwini¦ta pó¹niej w artykule [47], ma swoje ¹ródªo w wynikach skªadaj¡-
cych si¦ na opisywan¡ tu rozpraw¦ habilitacyjn¡. Innym ciekawym kierunkiem bada« jest
analiza harmoniczna (np. wªasno±ci Lp) uzyskanych rozwini¦¢ w ukªadzie uogólnionych
funkcji wªasnych.
Struktura pozostaªej cz¦±ci autoreferatu jest nast¦puj¡ca. W rozdz. 1.3 omówiona jest

rola zaªo»e« 1.5(a)�(c) oraz ich konsekwencje i równowa»ne sformuªowania. W kolejnej
cz¦±ci przedstawiony jest zwi¡zek operatorów PD

t z równaniem ewolucji podobnym do
równania ciepªa (1.1). Tªo historyczne i opis wspóªcze±nie prowadzonych bada« teorii
spektralnej operatorów PD

t i AD znajduj¡ si¦ w rozdz. 1.5.
Praca [A] zawiera rezultaty (A)�(C) w przypadku, gdy Xt jest symetrycznym proce-

sem 1-stabilnym, tzw. procesem Cauchy'ego. W artykule [B] udowodnione s¡ punkty (A)
i (C) przy zaªo»eniach 1.5(a)�(c). Praca [C] dotyczy zagadnienia (B) dla wszystkich sy-
metrycznych procesów α-stabilnych. Wyniki tych prac s¡ opisane w rozdz. 2�4. Poniewa»
rozprawa (z wyj¡tkiem niektórych wst¦pnych wyników) dotyczy symetrycznych procesów
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Lévy'ego, odt¡d przez proces α-stabilny zawsze rozumiany jest symetryczny α-stabilny
proces Lévy'ego.

1.3. Procesy Lévy'ego i zupeªne funkcje Bernsteina. W ogólno±ci zaªo»enie 1.5(a)
dotyczy symetrii procesu Xt w czasie (z miar¡ Lebesgue'a na R jako miar¡ odniesienia),
zob. [17]. W przypadku procesów Lévy'ego (zaªo»enie 1.5(b)) symetria w czasie jest rów-
nowa»na symetrii w przestrzeni, zatem warunek 1.5(a) mo»na interpretowa¢ jako równo±¢
rozkªadów procesów Xt −X0 oraz −(Xt −X0).
Wobec powy»szego Xt nie ma dryfu (b = 0 we wzorze Lévy'ego-Chinczyna (1.6)), a jego

miara Lévy'ego ν(dz) jest symetryczna. Zaªo»enie 1.5(c) mówi, »e ν(dz) ma g¦sto±¢,
oznaczan¡ ν(z), która jest funkcj¡ caªkowicie monotoniczn¡ na (0,∞). Wobec symetrii
zachodzi oczywi±cie ν(z) = ν(−z). Wykªadnik Lévy'ego-Chinczyna procesu Xt przyjmuje
wi¦c posta¢

Ψ(ξ) = aξ2 +

∫ ∞
−∞

(1− cos(ξz))ν(z)dz (ξ ∈ R),(1.7)

za± generator A póªgrupy przej±cia speªnia (zob. [56])

Af(x) = a∆f(x) +

∫ ∞
−∞

(f(x)− f(x+ z) + 1(−1,1)(z)f ′(x)z)ν(z)dz

= a∆f(x) +

∫ ∞
0

(2f(x)− f(x+ z)− f(x− z))ν(z)dz

(1.8)

dla f ∈ C∞c (R), x ∈ R. Gdy a = 1 oraz ν(z) = 0 dla wszystkich z, proces Xt jest ruchem
Browna, A = ∆ jest operatorem Laplace'a, za± AD = ∆D jest operatorem Laplace'a-
Dirichleta. Ten przypadek, okre±lany ni»ej mianem klasycznego, jest dobrze zbadany i
zostaª omówiony w przykª. 1.1�1.3.
Dzi¦ki zaªo»eniu 1.5(a) operatory przej±cia PD

t s¡ samosprz¦»one na L2(D), co umo»li-
wia korzystanie z ogólnych metod teorii spektralnej operatorów samosprz¦»onych. Warto
zauwa»y¢, »e dla niesymetrycznych procesów Xt operatory PD

t cz¦sto nie s¡ nawet ope-
ratorami normalnymi (tj. nie s¡ przemienne ze swoim sprz¦»eniem), co czyni ich bada-
nie istotnie trudniejszym. Dowody gªównych wyników rozprawy wykorzystuj¡ metody
transformaty Fouriera, w szczególno±ci tzw. metod¦ Wienera-Hopfa (opisan¡ w rozdz. 2).
Poniewa» stosuje si¦ ona tylko do operatorów splotowych, potrzebne jest zaªo»enie 1.5(b),
dzi¦ki któremu Pt oraz A s¡ operatorami splotu z odpowiedni¡ miar¡ lub dystrybucj¡
(zob. (1.8)). Warunek regularno±ci 1.5(c) zapewnia istnienie rozszerzenia holomor�cznego
wykªadnika Lévy'ego-Chinczyna, potrzebnego do zastosowania metody Wienera-Hopfa.
Warunki 1.5(a) oraz 1.5(c) dla procesów Lévy'ego (tj. przy zaªo»eniu 1.5(b)) maj¡

dwie inne równowa»ne postacie. Aby je poda¢, potrzebna jest nast¦puj¡ca de�nicja.

Definicja 1.6. Funkcja ψ(ξ) okre±lona dla ξ > 0 nazywana jest zupeªn¡ funkcj¡ Bernste-
ina (lub funkcj¡ operatorowo monotoniczn¡), je±li speªnia którykolwiek z nast¦puj¡cych
równowa»nych warunków (zob. [57]):

(a) dla pewnych c1, c2 ≥ 0 oraz pewnej miary Radona m na (0,∞) speªniaj¡cej warunek∫∞
0

min(1/ζ, 1/ζ2)m(dζ) <∞ zachodzi

ψ(ξ) = c1 + c2ξ +
1

π

∫ ∞
0

ξ

ξ + ζ

m(dζ)

ζ
(ξ > 0);(1.9)
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(b) dla pewnych c1, c2 ≥ 0 oraz pewnej caªkowicie monotonicznej funkcji µ(s) na (0,∞)
speªniaj¡cej warunek

∫∞
0

min(1, s)µ(s)ds <∞ zachodzi

ψ(ξ) = c1 + c2ξ +

∫ ∞
0

(1− e−ξs)µ(s)ds (ξ > 0);

(c) ψ(ξ) ≥ 0 dla ξ > 0 oraz ψ rozszerza si¦ do funkcji holomor�cznej na C \ (−∞, 0]
(oznaczanej tym samym symbolem) o wªasno±ci Imψ(ξ) ≥ 0, gdy Im ξ > 0;

(d) dla dowolnych samosprz¦»onych macierzy A, B tego samego rozmiaru z warunku
0 ≤ A ≤ B wynika 0 ≤ ψ(A) ≤ ψ(B).

Lemat 1.7 ([B], Corollary 2.16 ). Dla dowolnego procesu Lévy'ego Xt nast¦puj¡ce
warunki s¡ równowa»ne:

(a) Xt jest symetryczny, a miara Lévy'ego ma g¦sto±¢ ν(z) caªkowicie monotoniczn¡
na (0,∞) (tj. speªnione s¡ zaªo»enia 1.5(a) i 1.5(c));

(b) Xt jest podporz¡dkowanym ruchem Browna, a miara Lévy'ego subordynatora
Zt odpowiadaj¡cego procesowi Xt (zob. def. 1.4(e)) ma caªkowicie monotoniczn¡
g¦sto±¢ na (0,∞);

(c) wykªadnik Lévy'ego-Chinczyna procesu Xt jest postaci Ψ(ξ) = ψ(ξ2) dla pewnej
zupeªnej funkcji Bernsteina ψ.

Powy»szy fakt nie jest w caªo±ci nowy. Równowa»no±¢ warunków (b) i (c) jest klasycz-
nym wynikiem i wynika z def. 1.6(b) (zob. [57]), za± warunek zbli»ony do (a) znajduje si¦
w artykule [54]. Wydaje si¦ jednak, »e dowód równowa»no±ci wszystkich trzech warunków
nie pojawiª si¦ wcze±niej w literaturze.

Uwaga. Z lematu 1.7 wynika, »e rozwa»any proces jest podporz¡dkowanym ruchem
Browna, odpowiadaj¡cym zupeªnej funkcji Bernsteina ψ(ξ). Oznacza to, »e póªgrupa
operatorów przej±cia Pt procesu Xt, której generatorem jest A, jest podporz¡dkowana
w sensie Bochnera póªgrupie operatorów przej±cia ruchu Browna, generowanej przez ope-
rator Laplace'a ∆ (zob. [56]). W tej sytuacji cz¦sto stosuje si¦ zapis A = −ψ(−∆);
spotykana jest te» notacja A = ψ(∆). Dla generatorów na L2(R) pierwsza z tych równo-
±ci jest zgodna z rachunkiem operatorowym na przestrzeni Hilberta. W istocie, na mocy
tw. Lévy'ego-Chinczyna, operatory A i ∆ s¡ operatorami samosprz¦»onymi, maj¡cymi
reprezentacj¦ spektraln¡

FAf(ξ) = −ψ(ξ2)Ff(ξ), F∆f(ξ) = −ξ2Ff(ξ)

dla t > 0, ξ ∈ R, f ∈ C∞c (R). Wobec tego w rozwini¦ciu w ukªadzie uogólnionych funkcji
wªasnych eiξx operatory −A i −∆ s¡ operatorami mno»enia odpowiednio przez ψ(ξ2) oraz
ξ2. Równo±¢ A = −ψ(−∆) mo»e cz¦±ciowo wyja±nia¢ rol¦ zaªo»enia 1.5(c), mówi¡cego,
»e ψ jest zupeªn¡ funkcj¡ Bernsteina (por. def. 1.6(d)).
Nale»y podkre±li¢, »e póªgrupa operatorów przej±cia PD

t zabitego podporz¡dkowanego
ruchu Browna nie jest podporz¡dkowana w sensie Bochnera póªgrupie operatorów przej-
±cia zabitego ruchu Browna; w przeciwnym razie jej teoria spektralna sprowadzaªaby
si¦ do przypadku klasycznego. Innymi sªowy, operacje podporz¡dkowania i zabijania
procesu nie s¡ przemienne. Dokªadniejsz¡ dyskusj¦ tego zagadnienia mo»na znale¹¢ w
artykule [60].

W dalszej cz¦±ci autoreferatu w wi¦kszo±ci wzorów wyst¦puje funkcja ψ, a czasem tak»e
jej rozszerzenie holomor�czne. Je±li omawiane s¡ konkretne przykªady, zawsze podany
jest opis procesu Xt i wzór na ψ.
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1.4. Zwi¡zek z równaniem ewolucji ([B], rozdz. 2.3�2.4). Operatory PD
t pozwa-

laj¡ rozwi¡zywa¢ dla operatora AD zagadnienie podobne do (1.1). Wprost z de�nicji
generatora póªgrupy wynika, »e funkcja u(t, x) = PD

t f(x) jest rozwi¡zaniem zagadnienia{
∂u
∂t

(t, x) = ADu(t, x) (t > 0, x ∈ D),

u(0, x) = f(x) (x ∈ D),

gdzie AD dziaªa na wspóªrz¦dnej x, a f ∈ D(AD;C0) lub f ∈ D(AD;Lp) (p ∈ [1,∞]) jest
warunkiem pocz¡tkowym. Nasuwa si¦ pytanie, czy operator AD mo»na w powy»szym
zagadnieniu zast¡pi¢ operatorem A w zamian za dodanie warunku brzegowego, takiego
jak u(t, x) = 0 dla t > 0, x ∈ ∂D, w (1.1).
Pierwszym problemem jest nielokalno±¢ operatora A: o ile warto±¢ ∆f(x) zale»y tylko

od zachowania f w dowolnie maªym otoczeniu x, o tyle zgodnie ze wzorem (1.8) do
okre±lenia Af(x) potrzebna jest znajomo±¢ warto±ci f(y) dla ka»dego y ∈ R. Z tego
powodu zamiast warunku brzegowego: u(t, x) = 0 dla t > 0, x ∈ ∂D, potrzebny jest
warunek zewn¦trzny: u(t, x) = 0 dla t > 0, x /∈ D. W ten sposób dochodzimy do
nast¦puj¡cego równania ewolucji:

∂u
∂t

(t, x) = Au(t, x) (t > 0, x ∈ D),

u(t, x) = 0 (t > 0, x /∈ D),

u(0, x) = f(x) (x ∈ D).

(1.10)

Okazuje si¦, »e � przy odpowiednich zaªo»eniach � funkcja u(t, x) = PD
t f(x) w istocie

jest rozwi¡zaniem zagadnienia (1.10), pod warunkiem »e generator A interpretowany jest
punktowo, tak jak we wzorze (1.8). Natomiast w ogólno±ci funkcja u(t, x) = PD

t f(x)
(dla ustalonego t > 0) nie nale»y do D(A;C0) ani D(A;Lp) (p ∈ [1,∞)). Innymi sªowy,
funkcje z dziedziny AD przewa»nie nie nale»¡ do dziedziny A.
Co ciekawe, zwi¡zek mi¦dzy dziedzinami operatorów AD i A nie byª wcze±niej badany

systematycznie. Cz¡stkowe wyniki mo»na znale¹¢ np. w artykuªach [1, 11, 12] lub [A].
W poni»szym twierdzeniu podsumowane s¡ (w pewnym uproszczeniu) wyniki uzyskane
we wst¦pnym rozdziale pracy [B].

Twierdzenie 1.8 ([B], rozdz. 2.4). (a) Niech Xt b¦dzie zªo»onym procesem Pois-
sona (tj. a = 0 oraz

∫∞
−∞ ν(z)dz <∞ w (1.7)). Wówczas dla dowolnego otwartego

D ⊆ R operator AD jest ograniczony na ka»dej z przestrzeni C0(D) i Lp(D)
(p ∈ [1,∞]) i warto±¢ ADf(x) nie zale»y od wyboru D (o ile x ∈ D). W szcze-
gólno±ci ADf(x) = Af(x) (zob. [B], Lemma 2.7 ).

(b) Zaªó»my, »e Xt nie jest zªo»onym procesem Poissona, za± D ⊆ R jest odcinkiem
lub póªprost¡. Niech f ∈ C0(D). Wówczas je±li prawa strona wzoru (1.8) po-
prawnie okre±la funkcj¦ g(x) dla x ∈ D i ponadto g ∈ C0(D), to f ∈ D(AD;C0)
oraz ADf = g (zob. [B], Lemma 2.10 ).

(c) Niech ε > 0 i niech D ⊆ R b¦dzie odcinkiem lub póªprost¡. Zaªó»my, »e
f ∈ C∞b (R) speªnia warunek f(x) = 0, je±li dist(x,R \ D) < ε. Zaªó»my
ponadto, »e dla ka»dego x ∈ ∂D prawa strona (1.8) jest równa 0. Wówczas
f ∈ D(AD;L∞) i ADf(x) jest dane przez praw¡ stron¦ (1.8) dla ka»dego x ∈ D
(zob. [B], Lemma 2.11 ).

W pracy [B] powy»szy wynik sformuªowany jest du»o ogólniej, dla (tak»e niesymetrycz-
nych) wielowymiarowych procesów Lévy'egoXt zabitych przy wyj±ciu ze zbioru otwartego
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D, którego ka»dy punkt brzegowy jest regularny (zob. [8, 10, 55]). Twierdzenie to dostar-
cza dogodnej metody dowodzenia, »e funkcja nale»y do dziedziny generatora póªgrupy
PD
t na C0(D) lub L∞(D). Dowód tw. 1.8 wykorzystuje klasyczne wyniki teorii procesów

Markowa: wzór Dynkina i wªasno±ci operatora charakterystycznego Dynkina.

1.5. Wcze±niejsze wyniki i wspóªczesne kierunki bada«. Teoria spektralna w przy-
padku klasycznym (gdy Xt jest ruchem Browna) ma dªug¡ histori¦ i brak tu miejsca, by
j¡ szczegóªowo opisywa¢ (zob. np. [19]). Poni»ej opisane s¡ wyª¡cznie wyniki dla procesów
skokowych (których generatory s¡ operatorami nielokalnymi).
Niemal wszystkie dotychczasowe badania teorii spektralnej operatorów PD

t i AD doty-
cz¡ przypadków, w których D jest ograniczony (lub przynajmniej ma sko«czon¡ miar¦
Lebesgue'a), zatem wyniki uzyskane dla póªprostej tworz¡ nowy kierunek bada«. Znane
wcze±niej wªasno±ci funkcji i warto±ci wªasnych operatorów AD i PD

t dla odcinków D
nie s¡ tak dokªadne, jak te uzyskane w artykuªach [A] i [C]. Z drugiej strony nale»y
podkre±li¢, »e wiele wcze±niejszych prac dotyczy równie» procesów wielowymiarowych.
Cz¦±¢ znanych wªasno±ci operatorów PD

t zostaªa udowodniona w bardzo du»ej ogól-
no±ci. Zaªó»my, »e g¦sto±¢ prawdopodobie«stwa przej±cia pt(x, y) (tj. j¡dro operatora
Pt) symetrycznego procesu Lévy'ego Xt istnieje i jest ograniczon¡ funkcj¡ zmiennych
x, y ∈ R dla ka»dego t > 0. Wtedy istnieje równie» g¦sto±¢ prawdopodobie«stwa przej-
±cia procesu zabitego pDt (x, y) (j¡dro operatora PD

t ) i ponadto pDt (x, y) ≤ pt(x, y). Wobec
tego, je±li D ma sko«czon¡ miar¦ Lebesgue'a, to PD

t s¡ samosprz¦»onymi operatorami
Hilberta-Schmidta na L2(D). W szczególno±ci istnieje ortonormalny ukªad funkcji wªa-
snych ϕn ∈ L2(D) (n = 1, 2, ...). Ze wzgl¦du na wªasno±¢ póªgrupow¡ funkcje wªasne nie
zale»¡ od t > 0, a warto±ci wªasne s¡ funkcjami wykªadniczymi t. Mamy zatem

PD
t ϕn = e−λntϕn (t > 0, n = 1, 2, ...),

i bez utraty ogólno±ci mo»emy zaªo»y¢, »e 0 < λ1 ≤ λ2 ≤ ... → ∞. Je±li D jest spójny
lub je±li g¦sto±¢ miary Lévy'ego ν(z) jest ±ci±le dodatnia, to wiadomo ponadto, »e λ1 ma
krotno±¢ 1, tj. λ1 < λ2, i ponadto ϕ1 ma staªy znak na D. Bez utraty ogólno±ci zakªada
si¦, »e ϕ1 jest dodatnia na D. Powy»sze wyniki s¡ znane od dawna nawet w bardziej
ogólnym kontek±cie procesów Markowa (zob. [28]).
Pierwsze szczegóªowe wyniki dotycz¡ce λn uzyskano w latach 50. XX wieku. Blumen-

thal i Getoor [9] podali wzory asymptotyczne postaci λn ∼ cnα gdy n → ∞ (przez
ten zapis rozumiemy limn→∞ n

−αλn = c). W szczególno±ci dla procesu α-stabilnego
(ψ(ξ) = ξα/2) równo±¢ (3.6) w ich pracy mo»na przepisa¢ w postaci

λn =

(
nπ

|D|

)α
+ o(nα) (n→∞).(1.11)

Tutaj przez |D| oznaczamy miar¦ Lebesgue'a zbioru D i stosujemy standardow¡ notacj¦
asymptotyczn¡. Analogiczny wzór dla ruchu Browna nosi nazw¦ prawa Weyla. Jed-
nym z gªównych rezultatów rozprawy (punkt (B)) jest uzyskanie � w przypadku gdy D
jest odcinkiem � drugiego wyrazu w rozwini¦ciu asymptotycznym (1.11) i dokªadnego
oszacowania bª¦du.
Teoria spektralna operatorów PD

t wzbudziªa po raz kolejny zainteresowanie w ostatniej
dekadzie, przede wszystkim dla (wielowymiarowych izotropowych) procesów stabilnych.
Wzór asymptotyczny (1.11) bez trudu uogólnia si¦ na przypadek wielowymiarowy. Jego
uzupeªnieniem s¡ oszacowania, które uzyskali Chen i Song [15]. Dla izotropowych pro-
cesów α-stabilnych w Rd (ψ(ξ) = ξα/2) zabitych przy wyj±ciu z wypukªego zbioru D
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przyjmuj¡ one posta¢

1
2
µα/2n ≤ λn ≤ µαn (n = 1, 2, ...),(1.12)

gdzie µn jest odpowiedni¡ warto±ci¡ wªasn¡ dla d-wymiarowego ruchu Browna (którego
ka»da wspóªrz¦dna ma wariancj¦ 2t). W szczególno±ci gdy D jest odcinkiem, wzór (1.12)
przyjmuje posta¢

1

2

(
nπ

|D|

)α
≤ λn ≤

(
nπ

|D|

)α
(n = 1, 2, ...).(1.13)

Równie» dla bardziej ogólnych zbiorów D znanych jest wiele oszacowa« µn. Wzór (1.12)
jest udowodniony dla dowolnej zupeªnej funkcji Bernsteina ψ, a je±li staª¡ 1

2
zast¡pi¢ przez

c, to zachodzi dla dowolnego D speªniaj¡cego warunek sto»ka zewn¦trznego (zob. [15]).
Analogiczne oszacowania badaª wcze±niej DeBlassie [20]. W pracach [A] oraz [C] oszaco-
wanie (1.13) jest istotnie poprawione dla wszystkich n, gdy α ≥ 1, oraz dla n dostatecznie
du»ych, gdy α < 1.
Bañuelos i Kulczycki ze wspóªautorami badali pierwszych kilka warto±ci wªasnych

(w szczególno±ci λ1 i λ2 − λ1, wielko±ci wa»nych z punktu widzenia �zyki matematycz-
nej) oraz geometryczne wªasno±ci pierwszej funkcji wªasnej ϕ1 (tzw. stanu podstawowego)
dla procesu Cauchy'ego (ψ(ξ) =

√
ξ), a tak»e dla procesów α-stabilnych (ψ(ξ) = ξα/2;

zob. [1, 2, 3, 5, 23]).
W pracach [4, 6] ci sami autorzy uzyskali dwuczªonowe rozwini¦cie asymptotyczne

±ladu operatorów PD
t , tj,

∑∞
n=1 e

−tλn , gdy t → 0+. Wzór (1.11) zostaª uzyskany w
podobny sposób, wykorzystuj¡c pierwszy czªon rozwini¦cia asymptotycznego i teori¦ tau-
berowsk¡. Niestety ta metoda nie jest przystosowana do dwuczªonowych rozwini¦¢, wi¦c
wyniki prac [4, 6] nie mog¦ zosta¢ bezpo±rednio wykorzystane do wzmocnienia (1.11).
Podobna uwaga dotyczy niedawnej pracy Franka i Geisingera [25], w której wynik uzy-
skany w [4, 6] jest wzmocniony: autorzy dowodz¡ analogicznego dwuczªonowego wzoru
asymptotycznego dla sum cz¦±ciowych warto±ci wªasnych

∑k
n=1 λn.

Chen i Song [16] oraz DeBlassie i Méndez-Hernández [21] udowodnili ci¡gªo±¢ λn jako
funkcji parametru stabilno±ci α ∈ (0, 2]. Warto te» wspomnie¢ o zbli»onym zagadnieniu
mocnej ultrakontraktywno±ci (ang. intrinsic ultracontractivity) póªgrupy PD

t , badanej
m.in. w artykuªach [14, 42, 45]. Je±li zamiast procesu zabitego w chwili wyj±cia ze zbioru
rozwa»a¢ podproces zadany przez odpowiedni funkcjonaª multiplikatywny (tzw. funkcjo-
naª Feynmana-Kaca), otrzymuje si¦ pokrewne zagadnienie dla operatorów Schrödingera
zwi¡zanych z uªamkowym operatorem Laplace'a. Operatory przej±cia takich procesów
byªy badane m.in. w artykuªach [11, 43, 35, 34, 37].
W przypadku nieograniczonych zbiorów D operatory PD

t nie musz¡ by¢ zwarte i mog¡
nie mie¢ funkcji wªasnych w L2(D). Klasyczna teoria dla D = R i D = (0,∞) zostaªa
przedstawiona w przykª. 1.1 i 1.2. W tym przypadku funkcje wªasne (odpowiednio: eiξx

i sin(ξx)) nie nale»¡ do L2(D) i jest ich nieprzeliczalnie wiele. Twierdzenie spektralne za-
pisane przy u»yciu takich funkcji nosi nazw¦ rozwini¦cia w ukªadzie uogólnionych funkcji
wªasnych.
Z powodów przedstawionych powy»ej teoria spektralna operatorów PD

t dla nieogra-
niczonych zbiorów D jest bardziej skomplikowana. Wyª¡czaj¡c przypadek klasyczny,
badania w tej dziedzinie byªy prowadzone tylko w abstrakcyjnym uj¦ciu. Getoor w ar-
tykule [28] rozwa»aª w tym kontek±cie ogólne póªgrupy procesów Markowa. Jego wyniki
stwierdzaj¡ tylko istnienie rozwini¦cia w ukªadzie uogólnionych funkcji wªasnych w do±¢
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skomplikowanej postaci (szereg caªek podobnych do tej w (1.3), lecz z sin(λx) zast¡pio-
nym przez uogólnion¡ funkcj¦ wªasn¡, a miar¡ dλ � odpowiedni¡ miar¡ z twierdzenia
spektralnego). Z powodu du»ej ogólno±ci wynik ten nie zawiera jakiejkolwiek charakte-
ryzacji uogólnionych funkcji wªasnych. W podobnym kontek±cie badane byªy te» procesy
dyfuzji z potencjaªem Feynmana-Kaca (zob. [51, 58]), lecz równie» w tym przypadku opis
jest tylko cz¦±ciowo zadowalaj¡cy i z tego powodu ma ograniczone zastosowania.

2. TEORIA SPEKTRALNA DLA PÓ�PROSTEJ

2.1. Zwi¡zek z równaniami ró»niczkowymi ([A], rozdz. 3). Generator A pro-
cesu Cauchy'ego (ψ(ξ) =

√
ξ) jest równocze±nie operatorem Dirichleta-Neumanna (ang.

Dirichlet to Neumann operator) dla operatora Laplace'a w póªpªaszczy¹nie: je±li f ∈
C∞c (R) jest warto±ci¡ brzegow¡ ograniczonej funkcji u(x, y) harmonicznej w póªpªasz-
czy¹nie {(x, y) ∈ R2 : y > 0}, to

Af(x) = ∂u
∂y

(x, 0) (x ∈ R).(2.1)

Analogiczny zwi¡zek zachodzi w przypadku wielowymiarowym (zob. [1, 62]). Podobn¡
konstrukcj¦ mo»na przeprowadzi¢ dla procesów α-stabilnych (ψ(ξ) = ξα/2; zob. [20,
50]), a nawet dla dowolnych procesów Xt zwi¡zanych z zupeªn¡ funkcj¡ Bernsteina ψ
(zob. [57]), rozwa»aj¡c funkcje u(x, y) harmoniczne wzgl¦dem odpowiednich operatorów
eliptycznych drugiego rz¦du. Krótki opis tej konstrukcji znajduje si¦ w rozdz. 4.3.
Równo±¢ (2.1) pozwala zapisa¢ wiele zagadnie« zwi¡zanych z nielokalnym operatorem
A w j¦zyku równa« ró»niczkowych cz¡stkowych. Ta metoda zostaªa wykorzystana w ar-
tykule [A] do badania operatorów przej±cia procesu Cauchy'ego zabitego przy wyj±ciu
z póªprostej lub odcinka. Poni»ej omówione s¡ wyniki dotycz¡ce póªprostej.
Funkcje wªasne operatorów P (0,∞)

t iA(0,∞) s¡ znajdowane przez rozwi¡zanie zagadnienia
wªasnego dla dwuwymiarowego operatora Laplace'a:

∂2u
∂x2

(x, y) + ∂2u
∂y2

(x, y) = 0 (x ∈ R, y > 0),
∂u
∂y

(x, 0) = −λu(x, 0) (x > 0),

u(x, 0) = 0 (x ≤ 0).

(2.2)

Parametr spektralny λ obecny jest w warunku brzegowym; tego typu ukªady równa«
nosz¡ nazw¦ mieszanych zagadnie« Stiekªowa.
Cho¢ F (x) = u(x, 0) nie nale»y do dziedziny generatora A, na podstawie (2.1) mo»na

przypuszcza¢, »e równaniu AF (x) = −λF (x) dla x ∈ (0,∞) mo»na nada¢ odpowiedni
sens. Mówi¡c nieco ±ci±lej, dowodzi si¦, »e prawa strona wzoru (1.8) jest dobrze okre±lona
dla F i x ∈ (0,∞), a jej warto±¢ wynosi −λF (x). Na podstawie tw. 1.8 wnioskuje
si¦, »e F nale»y do D(A(0,∞);L

∞), a st¡d ju» ªatwo PD
t F (x) = e−λtF (x) dla t > 0,

x ∈ (0,∞). Powy»sze nieco heurystyczne rozumowanie jest formalnie opisane w dowodzie
[A], Theorem 2 (bez odwoªywania si¦ do ogólnego tw. 1.8, udowodnionego dopiero pó¹niej
w [B]).
Wyprowadzenie wzoru na rozwi¡zanie zagadnienia (2.2) w pracy [A] jest do±¢ skom-

plikowane. Bardziej bezpo±rednia i przede wszystkim du»o ogólniejsza metoda rozwi¡-
zywania zagadnienia wªasnego dla P

(0,∞)
t i A(0,∞) zostaªa opracowana w artykule [B],

opisanym w rozdz. 2.2, dlatego konstrukcja z [A] przedstawiona jest poni»ej bardzo skró-
towo. Warto odnotowa¢, »e oznaczenia w [A] s¡ nieco inne ni» stosowana poni»ej notacja
z pracy [B]: funkcje Fλ i Gλ w [A] s¡ oznaczane symbolami ψλ i rλ.
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Zamiast funkcji harmonicznej u(x, y) szuka si¦ funkcji h(z) holomor�cznej w górnej
póªpªaszczy¹nie, której cz¦±ci¡ urojon¡ jest u(x, y), tj. Imh(x + iy) = u(x, y). Zgodnie
z (2.2), funkcja taka ma speªnia¢ warunki Imh(x) = 0 dla x ≤ 0 oraz Im(ih′(x)+λh(x)) =
0 dla x > 0. Te wªasno±ci ma z pewno±ci¡ funkcja postaci

h(z) =

{
eiλz+iϑ −

∫ 0

−∞ %(t)etλz−arctg tdt (Im z ≥ 0, Re z ≥ 0),∫∞
0
%(t)etλzdt (Im z ≥ 0, Re z ≤ 0),

gdzie ϑ ∈ R oraz % ∈ L2(R). Zauwa»my, »e tak okre±lona funkcja h jest holomor�czna
w obszarze Im z > 0, Re z 6= 0. Je±li obie cz¦±ci de�nicji h s¡ zgodne na póªprostej
Im z > 0, Re z = 0, to funkcja h jest tak»e ci¡gªa w obszarze Im z > 0. Wtedy h jest au-
tomatycznie holomor�czna w obszarze Im z > 0 (analogicznej wªasno±ci nie maj¡ funkcje
harmoniczne; z tego powodu szukana jest funkcja h, a nie bezpo±rednio funkcja u = Imh).
Pozostaje zatem tak dobra¢ ϑ i %, aby oba wzory de�niowaªy t¦ sam¡ warto±c h(z), gdy
Im z > 0, Re z = 0.
Twierdzenie Paleya-Wienera pozwala � po krótkich rachunkach � wyrazi¢ powy»szy

warunek w nast¦puj¡cej postaci: funkcja

ei arctg(max(0,−t))%(t)− eiϑ

2π

1

1 + it

jest warto±ci¡ brzegow¡ funkcji holomor�cznej w górnej póªpªaszczy¹nie. To zagadnienie
sprowadza si¦ za± do tzw. problemu Riemanna-Hilberta, którego rozwi¡zanie prowadzi
do poni»szego twierdzenia.

Twierdzenie 2.1 ([A], Theorem 1 ). Niech λ > 0. Rozwi¡zaniem zagadnienia (2.2)
jest funkcja dana wzorem

u(x, y) = e−λy sin(λx+ π
8
)

−
√

2

2π

∫ ∞
0

t cos(tλy)− sin(tλy)

1 + t2
exp

(
− 1

π

∫ ∞
0

log(t+ s)

1 + s2
ds

)
e−tλxdt

dla x ≥ 0, y ≥ 0 oraz wzorem

u(x, y) =

√
2

2π

∫ ∞
0

sin(tλy)

1 + t2
exp

(
1

π

∫ ∞
0

log(t+ s)

1 + s2
ds

)
etλxdt

dla x ≤ 0, y ≥ 0.

Naszkicowany powy»ej argument jest w du»ej mierze wzorowany na dowodzie analo-
gicznego twierdzenia w hydrodynamice. W 1947 Friedrichs i Lewy [26] (zob. równie» [31])
rozwi¡zali podobnymi metodami zagadnienie (2.2) z warunkiem Dirichleta: u(x, 0) = 0
dla x < 0 zast¡pionym przez warunek Neumanna: ∂u

∂y
(x, 0) = 0 dla x < 0.

Jak zostaªo powiedziane wcze±niej, warto±¢ brzegowa funkcji u jest funkcj¡ wªasn¡
operatorów P

(0,∞)
t i A(0,∞).

Twierdzenie 2.2 ([A], Theorem 2 ). Zaªó»my, »e Xt jest procesem Cauchy'ego
(ψ(ξ) =

√
ξ). Niech λ > 0. Dla x ∈ (0,∞) okre±lmy

Fλ(x) = sin(λx+ π
8
)−Gλ(x),
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Rysunek 1. Wykres (a) funkcji wªasnej F1(x) oraz (b) funkcji G1(x) dla procesu Cau-

chy'ego (ψ(ξ) =
√
ξ) (¹ródªo: [A])

gdzie

Gλ(x) = G1(λx) =

√
2

2π

∫ ∞
0

t

1 + t2
exp

(
− 1

π

∫ ∞
0

log(t+ s)

1 + s2
ds

)
e−tλxdt.

Wówczas P
(0,∞)
t Fλ(x) = e−λtFλ(x) dla t > 0, x ∈ (0,∞). Ponadto Fλ ∈

D(A(0,∞);L
∞) oraz A(0,∞)Fλ(x) = −λFλ(x) dla x ∈ (0,∞).

2.2. Metoda Wienera-Hopfa ([B], rozdz. 3�4). Metoda zastosowana w pracy [A] nie
daje si¦ w ªatwy sposób zastosowa¢ dla innych procesów. Okazuje si¦ jednak, »e dost¦pna
jest ogólniejsza technika, która pozwala uzyska¢ wzór na funkcje wªasne operatorów P

(0,∞)
t

i A(0,∞) przy zaªo»eniach 1.5(a)�(c). Zaczniemy od jej nieformalnego opisu.
NiechK > 0 i niech F b¦dzie funkcj¡ wªasn¡ operatora A(0,∞), odpowiadaj¡c¡ warto±ci

wªasnej −K, tj. F ∈ D(A(0,∞);L
∞) oraz A(0,∞)F = −KF . Cho¢ nie jest to prawd¡,

zaªó»my na potrzeby tego opisu, »e F ∈ D(A;L∞). Wówczas F (x) = 0 dla x ≤ 0 oraz
AF (x) + KF (x) = 0 dla x > 0 (por. tw. 1.8). Na mocy (1.8), AF (x) jest dane przez
splot F z pewn¡ dystrybucj¡. Otrzymujemy zatem równanie Wienera-Hopfa, tj. równanie
postaci:

F (x) = F ∗ a(x) + b(x) (x > 0),

gdzie a i b s¡ danymi dystrybucjami odpowiednio na R i (0,∞), za± F jest szukan¡
funkcj¡ na (0,∞). Metoda rozwi¡zywania takiego równania zostaªa odkryta w [64] (zob.
te» [29, 41]). W klasycznych zastosowaniach metody Wienera-Hopfa a jest caªkowaln¡
funkcj¡. W rozwa»anym tutaj przypadku tak nie jest, dystrybucja a ma osobliwo±¢
w pobli»u 0. Powoduje to pewne techniczne trudno±ci w zastosowaniu metody Wienera-
Hopfa, które pominiemy w poni»szym opisie.
Poniewa» F (x) = 0 dla x < 0 oraz AF (x) + KF (x) = 0 dla x > 0, na mocy

tw. Paleya-Wienera transformaty Fouriera F oraz AF + KF rozszerzaj¡ si¦ do funkcji
holomor�cznych odpowiednio w górnej i w dolnej póªpªaszczy¹nie. Ponadto FAF (ξ) =
−ψ(ξ2)FF (ξ), zatem

F(AF +KF )(ξ) = (K − ψ(ξ2))FF (ξ) (ξ ∈ R).
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Wygodnie jest przyj¡¢, »e K = ψ(λ2) dla pewnego λ > 0. Gªównym skªadnikiem metody
Wienera-Hopfa jest (opisana w dalszej cz¦±ci autoreferatu) faktoryzacja:

ψ(λ2)− ψ(ξ2) = (λ2 − ξ2)h+(ξ)h−(ξ) (ξ ∈ R),

gdzie h+ i h− s¡ funkcjami holomor�cznymi odpowiednio w górnej i dolnej póªpªaszczy¹nie
zespolonej. Otrzymujemy st¡d

h−(ξ)F(AF + ψ(λ2)F )(ξ) = (λ2 − ξ2)h+(ξ)FF (ξ) (ξ ∈ R).

Lewa strona rozszerza si¦ do funkcji holomor�cznej w dolnej póªpªaszczy¹nie, za± prawa
� w górnej póªpªaszczy¹nie. Poniewa» obie strony s¡ równe na R, okre±laj¡ one pewn¡
funkcj¦ caªkowit¡ h(ξ). St¡d

FF (ξ) =
h(ξ)

(λ2 − ξ2)h+(ξ)
(ξ ∈ R).

Aby funkcja F byªa mo»liwie najbardziej regularna, jej transformata Fouriera powinna
zanika¢ w niesko«czono±ci. Z tego powodu postuluje si¦ wybór funkcji h(ξ) = 1. Dowodzi
si¦, »e funkcja 1/((λ2−ξ2)h+(ξ)) jest dystrybucyjn¡ transformat¡ Fouriera pewnej funkcji
ograniczonej. W ten heurystyczny sposób otrzymuje si¦ wzór na funkcj¦ F = Fλ, zawarty
w poni»szym twierdzeniu. Formalny dowód jest bardziej skomplikowany, jego gªówne
elementy przedstawione s¡ w dalszej cz¦±ci tego rozdziaªu.

Twierdzenie 2.3 ([B], Theorem 1.1 ). Zaªó»my, »e speªnione s¡ warunki 1.5(a)�(c),
tj. wykªadnik Lévy'ego-Chinczyna Xt ma posta¢ ψ(ξ2) dla pewnej zupeªnej funkcji
Bernsteina ψ. Niech λ > 0. Wówczas istnieje ograniczona funkcja Fλ na (0,∞), która
jest funkcj¡ wªasn¡ operatorów P

(0,∞)
t i A(0,∞),

P
(0,∞)
t Fλ(x) = e−tψ(λ2)Fλ(x) oraz A(0,∞)Fλ(x) = −ψ(λ2)Fλ(x)

dla wszystkich t > 0, x ∈ (0,∞). W szczególno±ci Fλ ∈ D(A(0,∞);L
∞).

Transformata Laplace'a funkcji Fλ dana jest wzorem

LFλ(ξ) =
λ

λ2 + ξ2
exp

(
1

π

∫ ∞
0

ξ

ξ2 + ζ2
log

ψ′(λ2)(λ2 − ζ2)

ψ(λ2)− ψ(ζ2)
dζ

)
(2.3)

dla ξ ∈ C takich, »e Re ξ > 0. Ponadto dla x ∈ (0,∞) zachodzi

Fλ(x) = sin(λx+ ϑλ)−Gλ(x),(2.4)

gdzie ϑλ ∈ [0, π
2
), a Gλ(x) jest ograniczon¡, caªkowicie monotoniczn¡ funkcj¡ na

(0,∞). Co wi¦cej,

ϑλ = − 1

π

∫ ∞
0

λ

λ2 − ζ2
log

ψ′(λ2)(λ2 − ζ2)

ψ(λ2)− ψ(ζ2)
dζ,(2.5)

za± Gλ jest transformat¡ Laplace'a miary sko«czonej γλ na (0,∞). Je±li rozszerzenie
holomor�czne ψ(ξ) na górn¡ póªpªaszczyzn¦ {ξ ∈ C : Im ξ > 0} ma ci¡gªe warto±ci
brzegowe ψ+(ξ) (ξ ∈ R) i ponadto ψ+(−ξ) 6= ψ(λ) dla wszystkich ξ > 0, to miara γλ
jest absolutnie ci¡gªa i ma g¦sto±¢

γλ(dξ) =
1

π

(
Im

λψ′(λ2)

ψ(λ2)− ψ+(−ξ2)

)
×

× exp

(
− 1

π

∫ ∞
0

ξ

ξ2 + ζ2
log

ψ′(λ2)(λ2 − ζ2)

ψ(λ2)− ψ(ζ2)
dζ

)
dξ

(2.6)
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dla ξ > 0.

Powy»sze twierdzenie jest centralnym wynikiem rozprawy habilitacyjnej. Jego do-
wód ª¡czy elementy ró»nych dziedzin matematyki: analizy zespolonej (metoda Wienera-
Hopfa, teoria funkcji Stieltjesa i zupeªnych funkcji Bernsteina), teorii dystrybucji (S-
sploty, transformaty Fouriera i Laplace'a) oraz teorii procesów Markowa (wzór Dynkina,
operator charakterystyczny Dynikina; zob. tw. 1.8).
Gªówn¡ cech¡ tw. 2.3 jest jawna posta¢ funkcji wªasnych. W wi¦kszo±ci zastosowa«

wystarcza wzór (2.3) na LFλ(ξ) oraz reprezentacja Fλ(x) = sin(λx+ϑλ)−Gλ(x), gdzie Gλ

jest caªkowicie monotoniczna. Wzór (2.6) jest pomocny, gdy potrzebne s¡ dokªadniejsze
wªasno±ci Gλ (np. jednostajne oszacowania Gλ i jej pochodnych; zob. np. [36]).
Poni»ej przedstawione s¡ gªówne kroki dowodu tw. 2.3. Pierwsze dwa wyniki to wªa-

sno±ci zupeªnych funkcji Bernsteina: jedna z nich jest dobrze znana, druga zostaªa udo-
wodniona dopiero niedawno.

Fakt 2.4. (np. [57], rozdz. 7) Je±li λ > 0 i ψ jest (ró»n¡ od staªej) zupeªn¡ funkcj¡
Bernsteina, to jest ni¡ równie»

ψλ(ξ) =
1− ξ/λ2

1− ψ(ξ)/ψ(λ2)
(ξ > 0).

Powy»sz¡ de�nicj¦ uzupeªniamy w sposób ci¡gªy w ξ = λ2, ψλ(λ2) = ψ(λ2)/(λ2ψ′(λ2)).

Lemat 2.5 ([B], Lemma 3.8 ). Je±li ψ jest (niezerow¡) zupeªn¡ funkcj¡ Bernsteina,
to jest ni¡ równie»

ψ†(ξ) = exp

(
1

π

∫ ∞
0

logψ(ξ2ζ2)

1 + ζ2
dζ

)
(ξ > 0).

Ponadto rozszerzenie holomor�czne ψ† speªnia ψ†(ξ)ψ†(−ξ) = ψ(−ξ2) dla ξ ∈ C \R.

Pierwsza cz¦±¢ powy»szego lematu zostaªa niezale»nie udowodniona w [39]. Z kolei
wzór ψ†(ξ)ψ†(−ξ) = ψ(−ξ2) dla ξ ∈ iR mo»na sprowadzi¢ do faktoryzacji Wienera-Hopfa
wykªadnika Lévy'ego-Chinczyna procesu Xt (zob. [8], wzór (VI.4)). W dowodzie tw. 2.3
kluczowe okazuje si¦ poª¡czenie tych dwóch wyników. Prowadzi to do nast¦puj¡cego opisu
wspomnianej na pocz¡tku rozdziaªu faktoryzacji Wienera-Hopfa:

ψ(λ2)− ψ(ξ2) =
ψ(λ2)

λ2
(λ2 − ξ2)

1

ψ†λ(−iξ)
1

ψ†λ(iξ)
(ξ ∈ R),

gdzie ψ†λ(ξ) = (ψλ)
†(ξ). Wzory z tw. 2.3 mo»na przedstawi¢ w bardziej zwartej postaci

LFλ(ξ) =
λ

λ2 + ξ2

ψ†λ(ξ)√
ψλ(λ2)

(λ > 0, ξ > 0);

ϑλ =
1

π

∫ ∞
0

λ

λ2 − ζ2
log

ψλ(ζ
2)

ψλ(λ2)
dζ = Argψ†λ(iλ) (λ > 0);

γλ(dξ) =
1

π

√
ψλ(λ2)

ψ†λ(ξ)
Im

λψ′(λ2)

ψ(λ2)− ψ+(−ξ2)
dξ (λ > 0, ξ > 0).

Lemat 2.6 ([B], Corollary 4.8 ). Istnieje funkcja Fλ o transformacie Laplace'a zadanej
wzorem (2.3). Funkcja ta ma posta¢ podan¡ w (2.4), (2.5) i (2.6).
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Powy»szy lemat ma nast¦puj¡cy dowód. Funkcja ψ†λ jest zupeªn¡ funkcj¡ Bernsteina.
Korzystaj¡c z reprezentacji (1.9) dla funkcji ψ†λ i znanych wªasno±ci tzw. funkcji Stieltjesa
dowodzi si¦ (zob. [B], Lemma 2.20 ), »e funkcja

1

2iλ

(
ψ†λ(iλ)

ξ − iλ
− ψ†λ(−iλ)

ξ + iλ

)
− ψ†λ(ξ)

λ2 + ξ2

jest funkcj¡ Stieltjesa, a wi¦c transformat¡ Laplace'a pewnej funkcji caªkowicie monoto-
nicznej G(x). Z drugiej strony

1

2iλ

(
ψ†λ(iλ)

ξ − iλ
− ψ†λ(−iλ)

ξ + iλ

)
jest transformat¡ Laplace'a funkcji c−1

λ sin(λx+ ϑλ)1(0,∞)(x), gdzie ϑλ = Argψ†λ(iλ) oraz
cλ = λ/|ψ†λ(iλ)| = (λ2/ψλ(λ

2))1/2. �¡cz¡c te wyniki, otrzymujemy (2.3) dla funkcji
Fλ(x) = sin(λx+ ϑλ)− cλG(x), a nast¦pnie (2.4) i (2.5). Wzór (2.6) wynika z wªasno±ci
zupeªnych funkcji Bernsteina i lematu 2.5.

Lemat 2.7 ([B], Lemma 4.9 ). Skonstruowana wy»ej funkcja Fλ(x) jest dystrybucyjn¡
funkcj¡ wªasn¡ A(0,∞). Mówi¡c nieformalnie, prawa strona wzoru (1.8) jest poprawnie
okre±lona dla Fλ i x ∈ (0,∞), a jej warto±¢ wynosi −ψ(λ2)Fλ(x).

Dowód powy»szego lematu jest do±¢ techniczny. Na mocy faktoryzacji Wienera-Hopfa,

F(AFλ + ψ(λ2)Fλ)(ξ) = (ψ(λ2)− ψ(ξ2))FFλ(ξ)

=
ψ(λ2)

λ2
(λ2 − ξ2)

1

ψ†λ(−iξ)
1

ψ†λ(iξ)
LFλ(−iξ)

=
ψ(λ2)

λ

1

ψ†λ(iξ)

(pomijamy tu kwesti¦ istnienia i regularno±ci dystrybucyjnej transformaty Fouriera funk-
cji Fλ). Wobec tego F(AFλ + ψ(λ2)Fλ) rozszerza si¦ do funkcji holomor�cznej w dolnej
póªpªaszczy¹nie. St¡d, na mocy tw. Paleya-Wienera, AFλ(x) + ψ(λ2)Fλ(x) = 0 dla
x ∈ (0,∞), tak jak chcieli±my. Powy»szy rachunek byªby caªkiem ±cisªy, gdyby Fλ na-
le»aªo np. do C∞c (R). Poniewa» tak nie jest, w dowodzie potrzebne jest u»ycie teorii
dystrybucji i poj¦cia S-splotów.

Tw. 2.3 wynika stosunkowo ªatwo z powy»szych lematów. Je±li Xt jest zªo»onym pro-
cesem Poissona (ψ jest ograniczona), to na mocy tw. 1.8(a) dystrybucyjne funkcje wªasne
s¡ automatycznie funkcjami wªasnymi. Zaªó»my zatem, »e ψ jest nieograniczona.
�atwo sprawdzi¢ ([B], Lemma 4.11 ), »e limx→0+ Fλ(x) = limξ→∞(ξLFλ(ξ)) = 0. Wo-

bec tego Fλ jest ci¡gªa w zerze. Mo»na zatem rozªo»y¢ Fλ na sum¦ dwóch funkcji, jednej
w C0((0,∞)), do której stosuje si¦ tw. 1.8(b), drugiej w C∞b (R), do której mo»na zastoso-
wa¢ tw. 1.8(c) (szczegóªy tego rozumowania zawiera [B], Lemma 4.2 ). W ten sposób do-
wodzi si¦, »e Fλ ∈ D(A(0,∞);L

∞) i ponadto A(0,∞)Fλ(x) = −ψ(λ2)Fλ(x) dla x ∈ (0,∞).
Z ogólnej teorii póªgrup operatorów wynika teraz, »e P (0,∞)

t Fλ(x) = e−tψ(λ2)Fλ(x) dla
t > 0, x ∈ (0,∞). Twierdzenie zostaªo udowodnione.

Zauwa»my, »e tw. 2.3 zgadza si¦ z tw. 2.1 dla procesu Cauchy'ego (ψ(ξ) =
√
ξ) oraz

z przykª. 1.2 dla ruchu Browna (ψ(ξ) = ξ).
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2.3. Wªasno±ci funkcji wªasnych ([B], rozdz. 4.4). Ze wzorów podanych w tw. 2.3
mo»na wywnioskowa¢ wiele wªasno±ci funkcji wªasnych Fλ. W zastosowaniach funkcje
te wyst¦puj¡ najcz¦±ciej we wzorach caªkowych, dlatego istotne s¡ oszacowania Fλ(x),
przede wszystkim dla maªych x > 0. Szczególnie wa»ne s¡ oszacowania ϑλ, m.in. dlatego,
»e Fλ(x) = sin(λx + ϑλ) − Gλ(x) jest funkcj¡ rosn¡c¡ na przedziale [0, π

2
− ϑλ]. Poni»ej

podajemy niektóre wyniki z artykuªu [B]. Analogiczne wyniki dla procesu Cauchy'ego
(ψ(ξ) =

√
ξ) zostaªy udowodnione w [A], rozdz. 5. Du»o dokªadniejsze oszacowania Fλ

mo»na znale¹¢ w nowszej pracy [49].

Lemat 2.8. (a) Warto±¢ ϑλ zale»y w sposób ró»niczkowalny od λ > 0. Ponadto

ϑλ ≤
π

2
sup
ξ>0

ξ2ψ′λ(ξ
2)

ψλ(ξ2)
=
π

2
sup
ξ>0

(
ξ2ψ′(ξ2)

ψ(λ2)− ψ(ξ2)
− ξ2

λ2 − ξ2

)
(λ > 0)

(zob. [B], Proposition 4.17 i 4.18 ).
(b) Zachodzi 0 ≤ Gλ(x) ≤ Gλ(0) = sinϑλ oraz∫ ∞

0

Gλ(x)dx =
1

λ

(
cosϑλ −

√
λ2ψ′(λ2)

ψ(λ2)

)
≤ 1

λ
(λ > 0)

(zob. [B], Lemma 4.21 ).
(c) Zachodzi

LFλ(ξ) ≤
|λ+ ξ|
|λ2 + ξ2|

(λ > 0, ξ > 0).

Je±li istniej¡ C, α > 0 takie, »e ψ′(ξ) ≥ Cξα/2−1 dla ξ ≥ 1, to dla ka»dego
ε ∈ (0, α/2) zachodzi

|Fλ(x1)− Fλ(x2)|
|x1 − x2|ε

≤ cλε

α− ε

√
sup
ζ>λ

λ2−2αψ′(λ2)

ζ2−2αψ′(ζ2)
(λ > 0, x1, x2 > 0)

(zob. [B], Lemma 4.22 i 4.24 ).

W wielu interesuj¡cych przypadkach funkcja ψ zachowuje si¦ jak funkcja pot¦gowa
zmiennej ξ w otoczeniu 0 i∞, tj. ψ(ξ) ∼ c∞ξ

α∞/2 dla ξ →∞, ψ(ξ) ∼ c0ξ
α0/2 dla ξ → 0+.

W takim wypadku mo»liwe jest uzyskanie wielu szczegóªowych wªasno±ci funkcji wªasnych
Fλ; na przykªad Fλ(x) tak»e zachowuje si¦ jak funkcja pot¦gowa, gdy x→ 0+. Uogólnienie
tego typu rezultatów jest mo»liwe dzi¦ki teorii wolno zmieniaj¡cych si¦ funkcji, rozwini¦tej
gªównie przez Karamat¦. Mówimy, »e ψ jest regularnie zmieniaj¡c¡ si¦ funkcj¡ w 0+ oraz
w ∞, z wykªadnikami α0, α∞ ∈ [0, 2], je±li zachodzi

lim
ξ→∞

ψ(kξ)

ψ(ξ)
= kα∞/2 oraz lim

ξ→0+

ψ(kξ)

ψ(ξ)
= kα0/2(2.7)

dla wszystkich k > 0. Powy»szy warunek jest do±¢ typowym zaªo»eniem w teorii podpo-
rz¡dkowanych ruchów Browna (zob. np. [13, 38, 59]). Gdy Xt nie ma cz¦±ci gaussowskiej,
na mocy twierdze« tauberowskich Karamaty, regularna zmienno±¢ ψ w ∞ lub w 0+ jest
równowa»na regularnej zmienno±ci g¦sto±ci miary Lévy'ego ν odpowiednio w 0 i w ±∞.

Lemat 2.9. (a) Je±li zachodzi (2.7) i α0, α∞ > 0, to funkcje Fλ(x/λ) speªniaj¡ wa-
runek Höldera na R z ka»dym wykªadnikiem ε ∈ (0, 1

2
min(α0, α∞)), jednostajnie

wzgl¦dem λ > 0 (zob. [B], Corollary 4.26 ).
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(b) Je±li zachodzi pierwsza cz¦±¢ (2.7) i limξ→∞ ψ(ξ) =∞, to

Fλ(x) ∼ 1

Γ(1 + α∞/2)

√
λ2ψ′(λ2)

ψ(1/x2)
(λ > 0, x→ 0+)

(zob. [B], Lemma 4.27 ).

2.4. Rozwini¦cie w ukªadzie uogólnionych funkcji wªasnych ([A], rozdz. 6 oraz
[B], rozdz. 5). Jak zostaªo to opisane w przykª. 1.2, w przypadku ruchu Browna operator
caªkowy z j¡drem danym przez funkcje wªasne Fλ(x) = sin(λx) rozszerza si¦ do operatora
unitarnego (z dokªadno±ci¡ do staªego czynnika) Fsin na L2((0,∞)), który diagonalizuje
dziaªanie P (0,∞)

t i A(0,∞). Podobnie jest w ogólnym przypadku: praca [A] zawiera dowód
tego faktu dla procesu Cauchy'ego (ψ(ξ) =

√
ξ), który w pracy [B] zostaje uogólniony

dla wszystkich procesów α-stabilnych (ψ(ξ) = ξα/2).
Dowód w [B] obejmuje wszystkie procesy speªniaj¡ce warunki 1.5(a)�(c) przy dodatko-

wym zaªo»eniu: zde�niowany poni»ej operator Π jest ró»nowarto±ciowy. W pó¹niejszym
artykule [49] udowodniono, »e warunek ten jest zawsze speªniony. Warto doda¢, »e w pier-
wotnej wersji artykuªu [B] (dost¦pnej w bazie arXiv) podany byª prosty do sprawdzenia
warunek wystarczaj¡cy na to, by Π byª ró»nowarto±ciowy. Ze wzgl¦du na uzupeªnienie
w [49], warunek ten ostatecznie zostaª z pracy usuni¦ty. Poni»ej, podobnie jak w [B],
podajemy peªne sformuªowanie twierdzenia.

Twierdzenie 2.10 ([A], Theorem 3 i [B], Theorem 1.3 ). Zaªó»my, »e speªnione s¡
warunki 1.5(a)�(c). Niech Fλ (λ > 0) b¦dzie funkcj¡ wªasn¡ z tw. 2.3. Okre±lmy

Πf(λ) =

∫ ∞
0

f(x)Fλ(x)dx (λ > 0, f ∈ Cc((0,∞))).

Wówczas
√

2/πΠ rozszerza si¦ do operatora unitarnego na L2((0,∞)) oraz

ΠP
(0,∞)
t f(λ) = e−tψ(λ2)Πf(λ) (λ > 0, f ∈ L2((0,∞))).

Ponadto f ∈ D(A(0,∞);L
2) wtedy i tylko wtedy, gdy ψ(λ2)Πf(λ) nale»y do L2((0,∞))

i w tym przypadku

ΠA(0,∞)f(λ) = −ψ(λ2)Πf(λ) (λ > 0).

Gdyby operator A(0,∞) miaª dyskretne widmo (tak jak AD dla ograniczonych zbiorów
D), miaªby on przeliczalnie wiele funkcji wªasnych. Wówczas odpowiednik tw. 2.3 poda-
waªby wzór na te funkcje wªasne, za± wynik analogiczny do tw. 2.10 sprowadzaªby si¦ do
stwierdzenia, »e znalezione funkcje wªasne tworz¡ zupeªny ukªad ortonormalny. Poniewa»
jednak widmo A(0,∞) jest ci¡gªe, dowód tw. 2.10 jest trudniejszy.
Dodatkowy warunek ró»nowarto±ciowo±ci operatora Π mo»na interpretowa¢ jako zupeª-

no±¢ ukªadu uogólnionych funkcji wªasnych Fλ. W istocie, gdyby istniaªy inne (uogólnione
lub nie) funkcje wªasne A(0,∞), w rozpi¦tej przez nie przestrzeni znajdowaªyby si¦ funk-
cje f , które byªyby ortogonalne do przestrzeni rozpi¦tej przez Fλ. Dla takich funkcji f
mieliby±my Πf = 0, czyli Π nie byªby ró»nowarto±ciowy.
Przy zaªo»eniu ró»nowarto±ciowo±ci operatora Π wynik zawarty w tw. 2.10 nie jest za-

skakuj¡cy. Mo»liwe wydaje si¦ skorzystanie z ogólnej teorii (±ci±lej: z wyników Gårdinga
dotycz¡cych tzw. operatorów Carlemana, podobnie jak w [28]), cho¢ i w tym przypadku
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nie uda si¦ omin¡¢ najbardziej technicznego rachunku. W artykuªach [A] i [B] zastoso-
wano wi¦c bardziej bezpo±rednie podej±cie.
Przed opisaniem gªównych kroków dowodu tw. 2.10 warto podkre±li¢, »e mimo po-

zornych podobie«stw mi¦dzy operatorem Π w ogólnym przypadku i transformat¡ sinu-
sow¡ Fsin (odpowiadaj¡c¡ ruchowi Browna, ψ(ξ) = ξ), wi¦kszo±¢ klasycznych dowodów
tw. Plancherela dla Fsin nie daje si¦ ªatwo uogólni¢ dla Π. Dotyczy to m.in. jednego z ªa-
twiejszych dowódów tw. Plancherela, wykorzystuj¡cego funkcje Hermite'a, oraz wszyst-
kich dowodów opartych na algebraicznej strukturze funkcji eiξx = cos(ξx) + i sin(ξx),
której w ogólno±ci nie maj¡ funkcje Fλ. W [49] wykorzystuje si¦ jawn¡ posta¢ Πf(λ) =
LFλ(ξ) z tw. 2.3 dla f(x) = e−ξx oraz liniow¡ g¦sto±¢ ukªadu takich funkcji f .

Lemat 2.11 ([B], Lemma 5.1 ). Operator formalnie sprz¦»ony do Π,

Π∗f(x) =

∫ ∞
0

Fλ(x)f(λ)dλ (x > 0, f ∈ Cc((0,∞))),

rozszerza si¦ do operatora ograniczonego na L2((0,∞)).

Dowód wykorzystuje wzór Fλ(x) = sin(λx+ ϑλ)−Gλ(x). Operator caªkowy z j¡drem
sin(λx + ϑλ) mo»na zapisa¢ w postaci f(λ) 7→ ImF(eiϑλf(λ)), rozszerza si¦ on wi¦c do
operatora ograniczonego na L2((0,∞)). Ograniczenie operatora z j¡drem Gλ(x) wynika
z lematu 2.8(b) i nierówno±ci Hardy'ego-Hilberta.

Lemat 2.12 ([B], Lemma 5.2 ). Operator
√

2/πΠ∗ rozszerza si¦ do izometrii na

L2((0,∞)) oraz P (0,∞)
t Π∗f = Π∗(e−tψ(λ2)f(λ)) dla f ∈ L2((0,∞)).

W powy»szym sformuªowaniu przez izometri¦ rozumiemy operator zachowuj¡cy iloczyn
skalarny (tj. unitarny na obraz). Wzór P (0,∞)

t Π∗f = Π∗(e−tψ(λ2)f(λ)) dla f ∈ Cc((0,∞))
wynika wprost z tw. Fubiniego i tw. 2.3. Dowód pozostaªej cz¦±ci polega na wykazaniu
odpowiednika ortonormalno±ci uogólnionych funkcji wªasnych. W tym celu najpierw
dowodzi si¦, »e Π∗f jest ortogonalne do Π∗g, je±li no±niki f i g s¡ zawarte w rozª¡cznych
przedziaªach. St¡d wynika, »e

〈Π∗f,Π∗g〉L2((0,∞)) =

∫ ∞
0

f(λ)g(λ)m(dλ) (f, g ∈ Cc((0,∞)))

dla pewnej miary Radonam na (0,∞), danej wzoremm(E) = ‖Π∗1E‖2
L2((0,∞)). Nast¦pnie

pozostaje wykaza¢, »e m(dλ) = π
2
dλ. Wymaga to stosunkowo »mudnego obustronnego

szacowania normy Π∗1E dla E = (λ0, λ0 + δ), gdzie λ0 > 0 jest ustalone, a δ → 0+.

Przy zaªo»eniu, »e Π jest ró»nowarto±ciowy, tw. 2.10 wynika ªatwo z powy»szych lema-
tów. W istocie, wówczas Π∗ jest surjekcj¡. Poniewa» Π∗ jest te» izometri¡, operator ten
jest unitarny. Pozostaje zastosowa¢ wzór z lematu 2.12.

GdyXt jest procesem α-stabilnym (ψ(ξ) = ξα/2), to Fλ(x) = F1(λx) jest symetrycznym
j¡drem caªkowym (zob. rozdz. 2.5 poni»ej). Wynika st¡d, »e Π = Π∗ jest izometri¡, a wi¦c
z pewno±ci¡ jest ró»nowarto±ciowy. Wobec tego teza tw. 2.10 zachodzi. W ogólnym
przypadku w [49] udowodniono, wykorzystuj¡c wzór (2.3) i metody zmiennej zespolonej,
to»samo±¢∫ ∞

0

LFλ(ξ)LFλ(η) =
π

2

1

ξ + η
(ξ, η > 0).
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Wynika z niej, »e dla f(x) = e−ξx i g(x) = e−ηx zachodzi

〈Πf,Πg〉L2((0,∞)) =
π

2

1

ξ + η
=
π

2
〈f, g〉L2((0,∞)) .

Poniewa» ukªad funkcji e−ξx jest liniowo g¦sty w L2((0,∞)), operator
√

2/πΠ jest izo-
metri¡.

2.5. Przykªady ([B], rozdz. 6). Najwa»niejsze procesy w rozwa»anej klasie to procesy
α-stabilne (ψ(ξ) = ξα/2, α ∈ (0, 2]). Maj¡ one wªasno±¢ skalowania: procesy Xkt i k1/αXt

maj¡ te same rozkªady sko«czenie wymiarowe. Zarówno z tej wªasno±ci, jak i wprost ze
wzoru (2.3) mo»na wywnioskowa¢, »e Fλ(x) = F1(λx). St¡d te» ϑλ = ϑ1 nie zale»y od
λ > 0. Co wi¦cej, ze wzoru (2.5) wynika, »e w istocie ϑλ = (2 − α)π

8
. Po uproszczeniu

otrzymujemy:

Fλ(x) = sin(λx+ (2−α)π
8

)−
∫ ∞

0

e−λxsγ(s)ds (λ, x > 0),

gdzie

γ(s) =

√
2α sin απ

2

2π

sα

1 + s2α − 2sα cos απ
2

×

× exp

(
1

π

∫ ∞
0

1

1 + ζ2
log

1− sαζα

1− s2ζ2
dζ

)
(s > 0).

W szczególno±ci dla α = 1 otrzymujemy (zob. rys. 1)

Fλ(x) = sin(λx+ π
8
)−
√

2

2π

∫ ∞
0

s

1 + s2
exp

(
− 1

π

∫ ∞
0

log(1 + sζ)

1 + ζ2
dζ

)
e−λxsds

dla λ, x > 0. Z kolei dla α = 2 mamy po prostu Fλ(x) = sin(λx), jak w przykª. 1.2.

Ciekawym przykªadem jest zªo»ony proces Poissona ze skokami maj¡cymi rozkªad La-
place'a 1

2
e−|z|dz. Odpowiada mu zupeªna funkcja Bernsteina ψ(ξ) = ξ/(1 + ξ). W tym

przypadku ϑλ = arctg λ oraz Gλ(x) = 0, a wi¦c

Fλ(x) = sin(λx+ arctg λ) (λ, x > 0).

W szczególno±ci Fλ nie jest ci¡gªa w 0: limx→0+ Fλ(x) = λ/
√

1 + λ2 6= 0. Mo»na udowod-
ni¢, »e Gλ(x) = 0 dla wszystkich λ > 0 i x > 0 wtedy i tylko wtedy, gdy ψ(ξ) = aξ (ruch
Browna) lub ψ(ξ) = aξ/(b + ξ) (proces rozwa»any powy»ej, z dokªadno±ci¡ do zmiany
skali czasu i przestrzeni).

W pozostaªych przykªadach spotykanych w literaturze wzory z tw. 2.3 upraszczaj¡ si¦
jedynie nieznacznie. Mimo to mo»na je stosowa¢ w teorii �uktuacji (np. [49]) oraz teorii
spektralnej procesów zabitych przy wyj±ciu z odcinka (np. [C] i [36]) i wielowymiaro-
wych obszarów ([25]). Przypadki procesów relatywistycznych (ψ(ξ) =

√
ξ2 +m2 −m),

mieszanek procesów stabilnych (ψ(ξ) = ξα/2 + cξβ/2), procesu wariancji gamma (ψ(ξ) =
log(1 + ξ)) s¡ analizowane w [B], rozdz. 6. Osobliwy przykªad, w którym zbiór granic
cz¦±ciowych ϑλ gdy λ→ 0+ tworzy odcinek [0, π

2
], mo»na znale¹¢ w pracy [49].
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3. TEORIA SPEKTRALNA DLA ODCINKA

W poni»szym rozdziale omówione jest zastosowanie jawnego wzoru na funkcje wªasne
operatorów P

(0,∞)
t i A(0,∞) do badania operatorów PD

t i AD, gdy D jest odcinkiem,
a Xt jest procesem α-stabilnym (ψ(ξ) = ξα/2). Mo»liwe uogólnienia i wyniki dotycz¡ce
procesów relatywistycznych (ψ(ξ) =

√
ξ +m2 −m) s¡ krótko opisane w rozdziale 4.

3.1. Wzór asymptotyczny na warto±ci wªasne. Dla operatora Laplace'a funkcje wªa-
sne w D mo»na otrzyma¢ przez zaw¦»enie do D tych funkcji wªasnych na R, które
speªniaj¡ warunek brzegowy Dirichleta. W ogólnym przypadku operator A nie jest
operatorem lokalnym (z wyj¡tkiem ψ(ξ) = aξ), wi¦c metoda zaw¦»ania dziedziny nie
dziaªa. Mo»na jednak przypuszcza¢, »e wpªyw warunku zewn¦trznego (czyli odpowied-
nika warunku brzegowego dla operatorów nielokalnych) maleje w miar¦ oddalania si¦ od
brzegu. Wida¢ to dobrze w przypadku funkcji wªasnych na póªprostej. Mamy bowiem
Fλ(x) = sin(λx + ϑλ) − Gλ(x), gdzie sin(λx + ϑλ) jest funkcj¡ wªasn¡ na R, a Gλ(x)
maleje gdy x→∞.
Powy»sza argumentacja sugeruje, »e funkcje wªasne ϕn operatorów PD

t i AD dla od-
cinka D = (a, b) powinny by¢ bliskie funkcji c1Fµ(x− a) w pobli»u a, funkcji c2Fµ(b− x)
w pobli»u b oraz funkcji c3 sin(µx+c4) w pobli»u ±rodka odcinka, gdzie c1, c2, c3, c4 i µ s¡
odpowiednimi staªymi. W pracy [A] dla procesu Cauchy'ego (ψ(ξ) =

√
ξ), a w pracy [C]

dla wszystkich procesów α-stabilnych (ψ(ξ) = ξα/2) wykazano, »e tak wªa±nie jest, i wy-
korzystano ten wynik do uzyskania dobrych przybli»e« warto±ci wªasnych λn. Gªówny
rezultat zawarty jest w poni»szym twierdzeniu. Przypomnijmy, »e ϕn jest ukªadem orto-
normalnym funkcji wªasnych operatora −AD, a λn niemalej¡cym ci¡giem odpowiednich
warto±ci wªasnych.

Twierdzenie 3.1 ([A], Theorem 6 i [C], Theorem 1 ). Niech D b¦dzie odcinkiem
i α ∈ (0, 2). Wówczas

λn =

(
nπ

|D|
− (2− α)π

4|D|

)α
+O

(
1

n

)
(n→∞).(3.1)

Sformuªowania w [A] i [C] dotycz¡ odcinka D = (−1, 1), ale dzi¦ki niezmienniczo±ci na
przesuni¦cia i wªasno±ciom skalowania przenosz¡ si¦ one na dowolny odcinek. Dla α = 1
staªa w notacji asymptotycznej (3.1) wynosi 1/|D|, tj.∣∣∣∣λn − ( nπ|D| − π

4|D|

)∣∣∣∣ ≤ 1

n|D|
(n = 1, 2, ...).

St¡d automatycznie wynika jednokrotno±¢ warto±ci wªasnych. Dla ogólnych α ∈ (0, 2)
staªa te» jest jawna, lecz du»o gorsza. �ci±lej, dla n ≥ (4000/α)3/(2α) zachodzi∣∣∣∣λn − ( nπ|D| − (2− α)π

4|D|

)α∣∣∣∣ ≤ 30 000
(2− α)√

α

1

n|D|α
.

Zauwa»my, »e cho¢ α = 2 nie jest uwzgl¦dnione w twierdzeniu, powy»szy wzór jest
prawdziwy, bowiem λn = ( nπ|D|)

2 i obie strony nierówno±ci s¡ równe 0.
Rozwini¦cie asymptotyczne (3.1) jest oczywi±cie wzmocnieniem wzoru (1.11). Ten

drugi wzór jest jednak prawdziwy dla dowolnych zbiorów otwartych; istnieje te» wersja
wielowymiarowa. Ciekawym problemem jest uzyskanie drugiego czªonu w rozwini¦ciu
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Rysunek 2. Wykres przybli»enia ϕ̃n(x) (linia ci¡gªa) oraz przesuni¦tych funkcji wªa-

snych Fµn
(1 + x) (linia przerywana) i Fµn

(1 − x) (linia kropkowana) dla ψ(ξ) = ξ1/10

(tj. α = 1
5 ) oraz (a) n = 1; (b) n = 2; (c) n = 3; (d) n = 4 (¹ródªo: [C])

asymptotycznym λn dla obszarów wielowymiarowych. Istotne kroki w tym kierunku po-
czyniono w artykuªach [4, 6, 25]. Ostatnia z tych prac, cho¢ dotyczy wielowymiarowych
procesów stabilnych, wykorzystuje przedstawione w poprzednim rozdziale wyniki doty-
cz¡ce póªprostej dla jednowymiarowego procesu relatywistycznego.
Warto wspomnie¢, »e wyraz (2− α) π

4|D| w (3.1) zostaª przewidziany i poparty symula-
cjami numerycznymi w artykule [65].
Jak wspomniano wy»ej, dla α = 1 staªa w oszacowaniu (3.1) jest dostatecznie maªa,

by uzyska¢ jednokrotno±¢ warto±ci wªasnych. Zagadnienie to badane byªo ju» w arty-
kule [1], a w [46] udowodniono, »e krotno±¢ warto±ci wªasnych nie przekracza 2. Stosuj¡c
wªasno±ci warto±ci wªasnych z prac [15, 21] oraz oszacowania dla α = 1 i α = 2, mo»na
twierdzenie o jednokrotno±ci uogólni¢ dla α ∈ (1, 2). Naturaln¡ hipotez¡, wspart¡ symu-
lacjami numerycznymi, jest analogiczny rezultat dla α < 1. W jego uzyskaniu by¢ mo»e
pomog¡ wyniki pracy [22].

Twierdzenie 3.2 ([A], Theorem 6 i [C], Proposition 3 ). Niech D b¦dzie odcinkiem.
Je±li α ≥ 1, to warto±ci wªasne PD

t i AD maj¡ krotno±¢ 1, tj. 0 < λ1 < λ2 < ....

Poni»ej omówiony jest dowód tw. 3.1, którego gªównym elementem jest wspomniana
we wst¦pnej cz¦±ci tego rozdziaªu konstrukcja przybli»e« funkcji wªasnych ϕn operatorów
PD
t i AD. Nast¦pnie omówionych jest kilka wniosków pªyn¡cych z tej konstrukcji.

3.2. Aproksymacja funkcji wªasnych ([A], rozdz. 8�9 i [C], rozdz. 4�5). Ze
wzgl¦du na skalowanie, bez utraty ogólno±ci mo»emy przyj¡¢, »e D = (−1, 1). Ustalmy
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gªadk¡ funkcj¦ q(x), która speªnia warunek q(x) = 0 dla x ≤ −1
3
oraz q(x) = 1 dla x ≥ 1

3
.

Niech ponadto

µn =
nπ

2
− (2− α)π

8
(n = 1, 2, ...).

Wielko±¢ µn jest okre±lona tak, aby

sin(µn(1 + x) + (2−α)π
8

) = (−1)n−1 sin(µn(1− x) + (2−α)π
8

),

dzi¦ki czemu funkcje Fµn(1 + x) oraz (−1)nFµn(1− x) s¡ niemal równe w pobli»u ±rodka
D. Okre±lamy

ϕ̃n(x) = (1− q(x))Fµn(1 + x)− (−1)nq(x)Fµn(1− x)

= sin(µn(1 + x) + (2−α)π
8

)− (1− q(x))Gµn(1 + x) + (−1)nq(x)Gµn(1− x).

Widzimy wi¦c, »e ϕ̃n(x) = Fµn(1 + x) dla x bliskich −1; ϕ̃n(x) = (−1)n−1Fµn(1− x) dla
x bliskich 1; z kolei dla x ∈ (−1, 1) dalekich od −1 i 1 mamy ϕ̃n(x) ≈ ± sin(µnx) lub
ϕ̃n(x) ≈ ± cos(µnx) (znak i wybór funkcji trygonometrycznej zale»¡ od n, zob. rys. 2).
Kluczowym wynikiem jest nast¦puj¡ce oszacowanie:

Lemat 3.3 ([A], Lemma 1 i [C], Lemma 1 ). Zachodzi

‖ADϕ̃n + µαnϕ̃n‖L2(D) = O( 1
n
) (n→∞).(3.2)

Dowód jest do±¢ techniczny (zwªaszcza w przypadku ogólnych α, rozwa»anym w [C])
i wykorzystuje oszacowania funkcji Gλ oraz wzór (1.8). Przedstawiaj¡c ϕ̃n w (3.2) w bazie
funkcji wªasnych ϕn, otrzymujemy nast¦puj¡cy wynik.

Wniosek 3.4 ([A], Lemma 2 i [C], wzór (24)). Istnieje warto±¢ wªasna λk(n), taka »e

|λk(n) − µαn| = O( 1
n
) (n→∞).(3.3)

Aby udowodni¢ tw 3.1, wystarczy wykaza¢, »e k(n) = n dla dostatecznie du»ych n.
W tym celu wykorzystuje si¦ oszacowanie ±ladu operatorów PD

t (ten pomysª pochodzi od
T. Kulczyckiego). Z jednej strony zachodzi

trPD
t =

∞∑
j=1

e−tλj =
∞∑

n=n0

e−tλk(n) +
∑
j∈J

e−tλj (t > 0),

gdzie n0 jest ustalon¡ liczb¡ i J = {j : j 6= k(n) dla n ≥ n0}. Z drugiej � mamy

trPD
t =

∫
D

pDt (x, x)dx ≤
∫
D

pt(x, x)dx = |D|pt(0, 0) = c|D|t−1/α (t > 0).

Porównuj¡c prawe strony powy»szych wzorów, otrzymujemy oszacowanie z góry sumy∑
j∈J e

−tλj , które w granicy t → 0+ prowadzi do nierówno±ci |J | < n0 (pomijamy tu
wiele szczegóªów technicznych).
Je±li n0 jest dostatecznie du»e, z oszacowania (3.3) wynika, »e k(n) s¡ parami ró»ne dla

n ≥ n0. �¡cz¡c to z nierówno±ci¡ |J | ≤ n0 − 1, otrzymujemy k(n) = n dla n > max J .
To ko«czy dowód twierdzenia.
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3.3. Oszacowania funkcji wªasnych ([A], rozdz. 10 i [C], rozdz. 6). Z konstrukcji
przybli»e« funkcji wªasnych mo»na wywnioskowa¢ dodatkowe informacje o funkcjach ϕn.
Poni»ej podajemy dwa przykªady takich wªasno±ci.

Wniosek 3.5 ([A], Corollary 4 i [C], Proposition 1 ). Niech D = (−1, 1). Je±li
fn(x) = sin(µn(1 + x) + (2−α)π

8
), to (po ewentualnej zmianie znaku funkcji ϕn)

‖ϕn − fn‖L2(D) = O

(
1√
n

+
1

nα

)
(n→∞).

Wniosek 3.6 ([A], Corollary 5 i [C], Proposition 2 ). Je±li D = (−1, 1) i α ≥ 1/2, to
funkcje wªasne ϕn(x) s¡ jednostajnie ograniczone wzgl¦dem x ∈ D oraz n = 1, 2, ...

Dowody polegaj¡ na kilkukrotnym wykorzystaniu wzorów (3.2) i (3.3), de�nicji przy-
bli»e« ϕ̃n i funkcji Fλ oraz znanych wªasno±ci j¡dra pDt (x, y).

3.4. Metody numeryczne ([A], rozdz. 11 i [C], rozdz. 7). Znane s¡ metody ob-
liczania przybli»e« warto±ci wªasnych λn operatora −AD, gdy D jest odcinkiem, a Xt

jest procesem α-stabilnym (ψ(ξ) = ξα/2; zob. np. [65]). Maj¡ one jednak dwie wady:
tempo zbie»no±ci jest niezadowalaj¡ce, a brak kontroli nad bª¦dem przybli»enia uniemo»-
liwia znajdowanie matematycznie ±cisªych oszacowa« numerycznych. W [A], rozdz. 11,
podana jest metoda pozbawiona obu tych wad dla α = 1; gªównymi autorami tego roz-
dziaªu s¡ J. Maªecki i A. Stós. Z kolei w [C] mo»na znale¹¢ opis mniej wydajnej metody
znajdowania numerycznych oszacowa« dolnych warto±ci wªasnych λn i oszacowania gór-
nego pierwszej warto±ci wªasnej λ1 dla wszystkich α ∈ (0, 2). Poni»ej krótko opisujemy
zastosowane metody. Dla uproszczenia, bez utraty ogólno±ci, zaªó»my, »e D = (−1, 1).

Oszacowania górne dla α = 1 s¡ wyznaczone za pomoc¡ metody Rayleigha-Ritza (zob.
np. [63]). Niech GD = −A−1

D ; GD to tzw. operator Greena. Warto±ciami wªasnymi GD

s¡ 1/λn. Zasada wariacyjna mówi, »e

1

λn
= max

{
min
f∈E

R(f) : E jest n-wymiarow¡ podprzestrzeni¡ L2(D)

}
,(3.4)

gdzie R(f) jest ilorazem Rayleigha,

R(f) =

∫
D
f(x)GDf(x)dx

‖f‖2
L2(D)

(f ∈ L2(D)).

Je±li zamiast wszystkich podprzestrzeni E w (3.4) rozwa»y si¦ tylko pewn¡ ich klas¦,
otrzyma si¦ ograniczenie z doªu na 1/λn, a wi¦c oszacowanie z góry λn. Nale»y tak dobra¢
klas¦ dopuszczalnych podprzestrzeni, by iloraz Rayleigha R(f) mo»na byªo wyznaczy¢
analitycznie.
Wzór na j¡dro GD (tzw. funkcj¦ Greena) podaª M. Riesz w 1938 w artykule [53].

Dzi¦ki temu mo»liwe jest obliczenie GDf dla f(x) = xn: w [A], rozdz. 11 udowodniono,
»e (1−x2)−1/2GDf(x) jest wielomianem, którego wspóªczynniki s¡ dane jawnym wzorem
za pomoc¡ funkcji gamma. Autorem tego rachunku jest J. Maªecki; analogiczny wynik
dla wszystkich procesów α-stabilnych (ψ(ξ) = ξα/2) uzyskano pó¹niej w [22].
Rozwa»my przestrze« EN wielomianów stopnia mniejszego ni» N (jako podprzestrze«

L2(D)). Baz¦ ortonormaln¡ EN stanowi¡ wielomiany Legendre'a. Wykorzystuj¡c jawn¡
posta¢ GDf , gdy f jest wielomianem, mo»na wyznaczy¢ macierz AN formy kwadratowej
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〈f,GDf〉L2(D) na EN w bazie wielomianów Legendre'a (zob. [A], wzory (11.3)�(11.5)).
St¡d ªatwo wynika, »e 1/λn jest ograniczone z doªu przez n-t¡ najwi¦ksz¡ warto±¢ wªasn¡
macierzy AN .

Aby uzyska¢ oszacowania dolne (dla α = 1), w pracy [A] zastosowano metod¦ wy-
korzystan¡ w artykule [24] dla zbli»onego zagadnienia w hydrodynamice, tzw. metod¦
zagadnie« po±rednich Weinsteina-Aronszajna. Zagadnienie wªasne dla AD ma równo-
wa»ne sformuªowanie w postaci podobnej do (2.2),

∂2u
∂x2

(x, y) + ∂2u
∂y2

(x, y) = 0 (x ∈ R, y > 0),
∂u
∂y

(x, 0) = −λu(x, 0) (x ∈ D),

u(x, 0) = 0 (x /∈ D).

Przez odpowiednie odwzorowanie konforemne (zadane przez zespolon¡ funkcj¦ sin(x+iy))
zagadnienie to przeksztaªcane jest do postaci

∂2v
∂x2

(x, y) + ∂2v
∂y2

(x, y) = 0 (x ∈ (−π
2
, π

2
), y > 0),

∂v
∂y

(x, 0) = −λ cosxu(x, 0) (x ∈ (−π
2
, π

2
)),

v(±π
2
, y) = 0 (y > 0).

Je±li w powy»szym zagadnieniu usun¡¢ mno»enie przez cosx, otrzymuje si¦ ªatwe do roz-
wi¡zania zagadnienie o rozdzielonych zmiennych. Metoda Weinsteina-Aronszajna polega
na rozwi¡zaniu zagadnie« po±rednich, w których mno»enie przez cosx zast¡pione jest
innym operatorem (±ci±lej: operatorem I − TPNT , gdzie I to operator identyczno±ciowy,
T to operator mno»enia przez

√
2 sin x

2
= signx

√
1− cosx, za± PN to operator rzutu

ortogonalnego na podprzestrze« rozpi¦t¡ przez fn(x) =
√

1 + cos x sin(n(x + π
2
)) dla

n = 1, 2, ..., N). W prosty sposób rozwi¡zywanie zagadnienia po±redniego mo»na spro-
wadzi¢ do problemu znajdowania warto±ci wªasnych pewnej macierzy. Ponadto dowodzi
si¦ (korzystaj¡c z zasady wariacyjnej), »e warto±ci wªasne zagadnienia po±redniego s¡
mniejsze ni» odpowiednie warto±ci wªasne zagadnienia wyj±ciowego. To daje oszacowania
dolne λn.

Pewn¡ nadziej¦ na zastosowanie metody Rayleigha-Ritza (a by¢ mo»e równie» metody
Weinsteina-Aronszajna) dla wszystkich α ∈ (0, 2) daj¡ dopiero wspomniane wy»ej wyniki
niedawnej pracy [22]. We wcze±niejszym artykule [C] konieczne byªo zatem opracowanie
innej techniki: zastosowano odpowiednio przystosowan¡ metod¦ elementów sko«czonych.
Polega ona na podzieleniu prostej R na jednakowe odcinki In, n ∈ Z. Proces Xt przybli»a
si¦ za pomoc¡ procesu Markowa o warto±ciach w R i o intensywno±ci skoków z punktów
odcinka Ii do punktów odcinka Ij danej przez infx∈Ii,y∈Ij ν(y − x). Taki proces nie jest
procesem Lévy'ego, ale ma sko«czon¡ liczb¦ skoków w ka»dym ograniczonym przedziale
czasu. W artykule [C] udowodniono, »e je±li D jest sum¡ kilku spo±ród odcinków In,
to warto±ci wªasne λn operatora −AD s¡ ograniczone z doªu przez analogiczne warto±ci
wªasne dla przybli»onego procesu. Te ostatnie za± mo»na wyrazi¢ jako warto±ci wªasne
odpowiedniej macierzy. Dowód tej wªasno±ci jest elementarny i bardzo ogólny, mo»na go
zastosowa¢ równie» do wielowymiarowych procesów Markowa. Nale»y jednak podkre±li¢,
»e w przypadku procesów o du»ej liczbie maªych skoków, zwªaszcza wielowymiarowych,
zbie»no±¢ metody jest zdecydowanie niesatysfakcjonuj¡ca.
Górne ograniczenie pierwszej warto±ci wªasnej otrzymuje si¦, post¦puj¡c analogicznie

z operatorem Greena i funkcj¡ Greena zamiast generatora i miary Lévy'ego. Poniewa»
jednak operator Greena ma nieco inn¡ posta¢ ni» generator, tylko dla λ1 metoda daje
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ograniczenie z góry (uzyskane tak przybli»enia dalszych warto±ci wªasnych mog¡ by¢
mniejsze ni» faktyczne warto±ci wªasne).

Ograniczenia uzyskane za pomoc¡ ogólnych metod z pracy [C] nie s¡ tak dokªadne,
jak w przypadku α = 1 w artykule [A]. Wykonuj¡c obliczenia dla macierzy rozmiaru
900×900, w [A] otrzymano nast¦puj¡ce oszacowania pierwszych trzech warto±ci wªasnych
(dla α = 1):

λ1 = 1,15777388369792
58, λ2 = 2,75475474221695

510, λ3 = 4,31680106659758
303

(ograniczenie dolne podane jest w indeksie dolnym, górne � w górnym). Dla porównania
omówione wy»ej metody z pracy [C] zastosowane do α = 1 daj¡ wynik

1,1516 ≤ λ1 ≤ 1,1608, 2,7343 ≤ λ2, 4,2756 ≤ λ3

przy obliczeniach wykorzystuj¡cych macierze 5000× 5000.

4. ZASTOSOWANIA I ROZSZERZENIA

4.1. Rozkªad funkcjonaªu supremum. Na mocy wzoru (1.5) (zastosowanego do funk-
cji stale równej 1), rozkªad czasu wyj±cia τD ze zbioru D jest dany przez caªk¦ z prawdo-
podobie«stwa przej±cia,

Px(τD > t) = PD
t 1(x) =

∫
D

pDt (x, y)dy (t > 0, x ∈ D).

Wobec tego z rozwini¦cia w ukªadzie uogólnionych funkcji wªasnych operatora PD
t danego

w tw. 2.10 wynika wzór na dystrybuant¦ czasu wyj±cia z póªprostej τ(0,∞). Przed sformu-
ªowaniem odpowiedniego twierdzenia zauwa»my, »e ze wzgl¦du na symetri¦ procesu Xt

zachodzi

Px(τ(0,∞) > t) = P−x(τ(−∞,0) > t) = P0(τ(−∞,x) > t) (t > 0, x > 0).

Zmienn¡ τx = τ(−∞,x) nazywa si¦ czasem przej±cia przez barier¦ na poziomie x. Jest ona
±ci±le zwi¡zana z rozkªadem funkcjonaªu supremum procesu Xt, tj.

Mt = sup
s∈[0,t]

Xs (t > 0).

Mamy bowiem

P0(Mt < x) = P0(τx > t) = Px(τ(0,∞) > t) (t > 0, x > 0).

Czasy przej±cia przez barier¦ i funkcjonaªy supremum s¡ jednymi z najwa»niejszych po-
j¦¢ w teorii �uktuacji procesów Lévy'ego, dziedziny rozpocz¦tej badaniami Baxtera, Don-
skera, Darlinga, Spitzera i in. w latach 50. (zob. [7, 18, 61]). Teoria spektralna operatorów
P

(0,∞)
t prowadzi do nast¦puj¡cej charakteryzacji Mt, τx i τ(0,∞).

Twierdzenie 4.1 ([B], Theorem 1.8 ). Niech t > 0. Zaªó»my, »e speªnione s¡ wa-
runki 1.5(a)�(c) i ponadto

sup
ξ>0

ξ|ψ′′(ξ)|
ψ′(ξ)

< 2 oraz
∫ ∞

1

√
ψ′(ξ2)

ψ(ξ2)
e−tψ(ξ2)dξ <∞.(4.1)
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Rysunek 3. Wykres dystrybu-

anty P0(τx < t) (linia ci¡gªa) oraz

g¦sto±ci rozkªadu τx (linia prze-

rywana) dla procesu α-stabilnego

(ψ(ξ) = ξα/2) z parametrem (a)

α = 0,5; (b) α = 1; (c) α = 1,5.

Warto±ci na wykresie s¡ obliczone

zostaªy z dokªadno±ci¡ do trzech

miejsc po przecinku, stosuj¡c spe-

cjalny schemat caªkowania nume-

rycznego (¹ródªo: [49])

Wówczas

P0(τx > t) = Px(Mt < x) =
2

π

∫ ∞
0

√
ψ′(λ2)

ψ(λ2)
e−tψ(λ2)Fλ(x)dλ (x > 0),(4.2)

gdzie Fλ s¡ funkcjami wªasnymi z tw. 2.3. Co wi¦cej, równo±¢ (4.2) mo»e by¢ ró»nicz-
kowana wzgl¦dem t pod znakiem caªki.

Pierwsza cz¦±¢ warunku (4.1) jest do±¢ ogólnym zaªo»eniem o regularno±ci ψ, potrzeb-
nym wyª¡cznie do nierówno±ci supλ>0 ϑλ < π

2
, dla dowolnej zupeªnej funkcji Bernste-

ina ψ zachodzi bowiem ξ|ψ′′(ξ)|/ψ′(ξ) ≤ 2 oraz ϑλ < π
2
. Drugi warunek w (4.1) jest

potrzebny do bezwzgl¦dnej zbie»no±ci caªki w (4.2). Warunek (4.1) jest zatem speª-
niony dla wszystkich procesów stabilnych (ψ(ξ) = ξα/2), procesów relatywistycznych
(ψ(ξ) =

√
ξ +m2 −m, a tak»e ψ(ξ) = α

√
ξ +mα −m), mieszanek procesów stabilnych

(ψ(ξ) = ξα+cξβ), procesu wariancji gamma (ψ(ξ) = log(1+ξ)), geometrycznych procesów
α-stabilnych (ψ(ξ) = log(1 + ξα/2)) oraz wielu innych procesów rozwa»anych w literatu-
rze. Procesy niespeªniaj¡ce (4.1) to m.in. nieregularny przykªad wspomniany w rozdz. 2.5
(dla którego supremum w (4.1) jest równe 2), podporz¡dkowane ruchy Browna zwi¡zane
z iterowanymi subordynatorami gamma (ψ(ξ) = log(1 + log(1 + ξ)), dla którego caªka
w (4.1) jest niezbie»na) oraz zªo»one procesy Poissona.
W artykule [B] podano dowód tw. 4.1 przy nieco bardziej ograniczaj¡cym warunku

lim sup
ξ→∞

ξ|ψ′′(ξ)|
ψ′(ξ)

< 1 oraz lim sup
ξ→0+

ξ|ψ′′(ξ)|
ψ′(ξ)

< 1.(4.3)
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zamiast (4.1). Zauwa»my, »e warunek (4.3) speªniony jest dla wszystkich podanych
wy»ej przykªadów procesów speªniaj¡cych (4.1) z wyj¡tkiem geometrycznych procesów
α-stabilnych (ψ(ξ) = log(1+ξα/2)). Warunek (4.3) mo»na interpretowa¢ jako wymaganie
co najmniej pot¦gowego wzrostu ψ w niesko«czono±ci i co najmniej pot¦gowego zaniku
w 0, przy zaªo»eniu np. regularnej zmienno±ci ψ w ∞ i 0.
Dowód przedstawiony w [B] wykorzystuje bezpo±rednio tw. 2.10. Na mocy tw. Fubi-

niego, dla f(x) = e−εx (ε > 0) zachodzi

P
(0,∞)
t f(x) =

2

π
Π∗
(
e−tψ(λ2)Πf(λ)

)
(x)

=
2

π

∫ ∞
0

e−tψ(λ2)

(∫ ∞
0

f(x)Fλ(x)dx

)
Fλ(x)dλ.

Wobec tego∫ ∞
0

p
(0,∞)
t (x, y)e−εydy =

2

π

∫ ∞
0

e−tψ(λ2)LFλ(ε)Fλ(x)dλ.(4.4)

Przy zaªo»eniu (4.3) Fλ(x/λ) speªnia warunek Höldera na R, jednostajnie wzgl¦dem
λ > 0 (zob. lemat 2.9(a)), przez co istniej¡ staªe C, β > 0 takie, »e Fλ(x) ≤ C(λx)β dla
λ, x > 0. Dzi¦ki temu mo»na skorzysta¢ z tw. o zbie»no±ci zmajoryzowanej przy przej±ciu
granicznym ε→ 0+ w (4.4). St¡d otrzymuje si¦ (4.2).
Dowód tw. 4.1 w peªnej ogólno±ci zawarty jest w pracy [49] i wykorzystuje nieco inn¡

technik¦. Odwoªuje si¦ ona do wzoru Baxtera-Donskera ([7], Theorem 1 ), który w przy-
padku procesu symetrycznego o wykªadniku Lévy'ego-Chinczyna ψ(ξ2) ma posta¢∫ ∞

0

∫ ∞
0

e−ξx−ηtP0(Mt ∈ dx)dt =
1
√
η

exp

(
− 1

π

∫ ∞
0

ξ log(η + ψ(ζ2))

ξ2 + ζ2
dζ

)
dla ξ, η > 0.
Wzór (4.2) przedstawia rozkªad funkcjonaªu supremum za pomoc¡ skomplikowanej, lecz

jawnej caªki. Dzi¦ki temu jest on u»yteczny w obliczeniach numerycznych i uzyskiwaniu
numerycznych oszacowa« dystrybuanty i g¦sto±ci rozkªadu τx (zob. rys. 3 oraz [49]).
Jawne reprezentacje rozkªadu funkcjonaªu supremum byªy wcze±niej znane tylko dla

szczególnych procesów Lévy'ego. W przypadku ruchu Browna (ψ(ξ) = ξ) z zasady odbicia
wiadomo, »e P0(Mt ≥ x) = 2P0(Xt > x). Dla procesu Cauchy'ego (ψ(ξ) =

√
ξ) wzór na

rozkªadMt znalazª Darling w 1956 [18] (w artykule [A] wzór Darlinga jest wyprowadzony
z reprezentacji (4.2)). Obustronny proces Poissona (o skokach ±1) byª rozwa»any przez
Baxtera i Donskera [7]. Jednostronny proces Poissona (o skokach 1 albo o skokach −1)
z dryfem rozwa»ali Pyke [52] oraz Gani i Prabhu [27]. Przez ponad 50 kolejnych lat
teoria �uktuacji byªa intensywnie rozwijana, lecz uzyskane wtedy jawne wzory dotyczyªy
jedynie transformaty Laplace'a (cz¦sto wzgl¦dem obu zmiennych t, x) funkcjiP0(Mt ≥ x).
Dopiero rok temu Hubalek i Kuznetsov otrzymali w artykule [32] reprezentacj¦ szeregow¡
dystrybuanty Mt dla niesymetrycznych procesów α-stabilnych (por. [30, 44]). Tw. 2.10
jest pierwszym wynikiem w tej serii, który obejmuje tak szerok¡ klas¦ (symetrycznych)
procesów Lévy'ego.
Warto podkre±li¢, »e niektóre wnioski z tw. 2.10 udaªo si¦ pó¹niej udowodni¢ innymi,

du»o ogólniejszymi metodami, które obj¦ªy szersz¡ klas¦ symetrycznych, a czasem równie»
niesymetrycznych procesów Lévy'ego. Znaleziono m.in. wzór na E0e

−ξMt dla symetrycz-
nych procesów oraz oszacowania P0(Mt < x) dla ogólnych procesów Lévy'ego. Te wyniki
zostaªy zebrane w artykule [48].
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4.2. Prawdopodobie«stwo przej±cia na póªprostej. Innym wnioskiem z tw. 2.10 jest
wzór na prawdopodobie«stwo przej±cia na póªprostej. Gdy PD

t s¡ operatorami zwartymi,
np. gdy D jest odcinkiem, to z klasycznej teorii spektralnej wynika wzór

pDt (x, y) =
∞∑
n=1

e−λntϕn(x)ϕn(y),

gdzie jak zwykle λn i ϕn to warto±ci i (unormowane w L2(D)) funkcje wªasne operatora
−AD. Analogiczny wynik prawdziwy jest dla p(0,∞)

t (x, y), je±li sum¦ zast¡pi¢ caªk¡. Do-
wód poni»szego twierdzenia polega na zastosowaniu tw. Fubiniego do rozwini¦cia w ukªa-
dzie uogólnionych funkcji wªasnych operatora P (0,∞)

t .

Twierdzenie 4.2 ([B], Theorem 1.7 ). Niech t > 0. Zaªó»my, »e speªnione s¡ wa-
runki 1.5(a)�(c) i ponadto e−tψ(ξ2) jest caªkowaln¡ funkcj¡ ξ > 0. Wówczas

p
(0,∞)
t (x, y) =

2

π

∫ ∞
0

e−tψ(λ2)Fλ(x)Fλ(y)dλ (x, y > 0),(4.5)

gdzie Fλ s¡ funkcjami wªasnymi z tw. 2.3. Co wi¦cej, równo±¢ (4.5) mo»e by¢ ró»nicz-
kowana wzgl¦dem t pod znakiem caªki.

Gdy Xt jest ruchem Browna, powy»szy wynik mo»na zredukowa¢ do dobrze znanego
wzoru na p

(0,∞)
t (x, y) (zob. przykª. 1.2). Równie» w przypadku procesu Cauchy'ego

wzór (4.5) mo»na istotnie upro±ci¢. Wykorzystuje si¦ w tym celu wªasno±ci transformacji
ψ 7→ ψ†. Gªównym autorem dowodu poni»szego twierdzenia jest T. Kulczycki.

Twierdzenie 4.3 ([A], Theorem 4 ). Dla procesu Cauchy'ego (ψ(ξ) =
√
ξ) zachodzi

p
(0,∞)
t (x, y) =

1

π

t

t2 + (x− y)2
− 1

xy

∫ t

0

f( s
x
)f( t−s

y
)

s
x

+ t−s
y

ds (t, x, y > 0),(4.6)

gdzie

f(s) =
1

π

s

1 + s2
exp

(
1

π

∫ ∞
0

log(s+ w)

1 + w2
dw

)
(s > 0).

Dla ogólniejszych procesów, nawet dla procesów α-stabilnych, podobne uproszczenie
wzoru (4.5) wydaje si¦ niemo»liwe. Mimo to (4.5) oraz (4.6) s¡ pierwszymi jawnymi
wzorami na prawdopodobie«stwo przej±cia skokowego procesu Lévy'ego zabitego przy
wyj±ciu ze zbioru otwartego i mo»liwe wydaj¡ si¦ obliczenia numeryczne wykorzystuj¡ce
te reprezentacje.

4.3. Równania ró»niczkowe cz¡stkowe ([B], rozdz. 7). W artykule [A] zwi¡zek za-
gadnienia wªasnego dla operatorów P

(0,∞)
t i A(0,∞) z dwuwymiarowym zagadnieniem wªa-

snym dla operatora Laplace'a zostaª wykorzystany do wyprowadzenia wzoru na funkcje
wªasne Fλ. Podobny zwi¡zek istnieje w ogólnym przypadku, rozwa»anym w [B], je±li
operator Laplace'a zast¡pi si¦ odpowiednim operatorem eliptycznym. Fakt ten nie jest
jednak wykorzystany w dowodzie tw. 2.10 w artykule [B]. Zatem inaczej ni» w [A], wy-
niki dotycz¡ce dwuwymiarowych operatorów ró»niczkowych s¡ tutaj wnioskiem z teorii
spektralnej operatorów P

(0,∞)
t i A(0,∞).
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Twierdzenie 4.4 ([B], Theorem 7.1 ). Niech a(y) b¦dzie dodatni¡ funkcj¡ ci¡gª¡ na
(0,∞), tak¡ »e 1/a jest funkcj¡ caªkowaln¡ na (0, 1), lecz nie na (1,∞). Dla λ ≥ 0
niech gλ(y) = g(λ, y) b¦dzie (jedynym) nieujemnym, niemalej¡cym i ci¡gªym roz-
wi¡zaniem równania a(y)g′′λ(y) = λgλ(y) (y > 0), które speªnia warunek pocz¡tkowy
gλ(0) = 1. Okre±lmy ψ(λ) = g′λ(0) i niech Fλ b¦dzie funkcj¡ z tw. 2.3 dla zupeªnej
funkcji Bernsteina ψ. Niech wreszcie

uλ(x, y) = F−1(g(ξ2, y)FFλ(ξ))(x) (x ∈ R, y ≥ 0),(4.7)

gdzie odwrotna transformata Fouriera F−1 dotyczy zmiennej ξ. Wówczas uλ jest
ci¡gª¡ i ograniczon¡ funkcj¡ zmiennych x ∈ R i y ≥ 0, dwukrotnie ró»niczkowaln¡
wzgl¦dem x ∈ R, y > 0, i ponadto

∂2uλ
∂x2

(x, y) + a(y) ∂2uλ
∂y2

(x, y) = 0 (x ∈ R, y > 0);

uλ(x, 0) = 0 (x < 0);
∂uλ
∂y

(x, 0) = −ψ(λ2)uλ(x, 0) (x > 0).

Funkcja ψ okre±lona w twierdzeniu zawsze jest zupeªn¡ funkcj¡ Bernsteina. Co wi¦cej,
je±li odpowiednio osªabi¢ zaªo»enia dotycz¡ce a, w ten sposób mo»na uzyska¢ dowoln¡
zupeªn¡ funkcj¦ Bernsteina. Jest to tzw. odpowiednio±¢ Kre��na (zob. [40, 57]).
Niewiele jest znanych jawnie par wzajemnie sobie odpowiadaj¡cych funkcji a i ψ. Dla

a(y) = (1 + 2my)−1 otrzymuje si¦ ψ(ξ) =
√
ξ +m2 − m, zupeªn¡ funkcj¦ Bernsteina

odpowiadaj¡c¡ procesowi relatywistycznemu (zob. poni»ej). Zupeªn¡ funkcj¡ Bernsteina
odpowiadaj¡c¡ a(y) = cy2−2/α (α ∈ (0, 2)) dla odpowiedniego c > 0 jest ψ(ξ) = ξα/2,
zwi¡zana z procesem α-stabilnym. Kilka innych przykªadów mo»na znale¹¢ w [57].

4.4. Proces relatywistyczny na odcinku. Opracowany w artykuªach [A] i [C] schemat
znajdowania dwuczªonowego wzoru asymptotycznego na warto±ci wªasne operatorów PD

t

i AD dla odcinka D wydaje si¦ do±¢ ogólny. Jego wykorzystanie do ustalonego procesu
speªniaj¡cego warunki 1.5(a)�(c) sprowadza si¦ do kilku (czasem bardzo technicznych)
oszacowa« funkcji Gλ i jej pochodnych oraz g¦sto±ci miary Lévy'ego. Przykªadem zasto-
sowania, potwierdzaj¡cym ogólno±¢ tej metody, jest nowa praca [36], w której badany
jest proces relatywistyczny (ψ(ξ) =

√
ξ +m2 −m). Dodatkowo znalezione w [36] osza-

cowania s¡ jednostajne wzgl¦dem rozmiaru odcinka D i parametru m (dzi¦ki skalowaniu
wystarcza jednostajno±¢ wzgl¦dem jednej z tych zmiennych). S¡ one te» dostatecznie
dokªadne, by udowodni¢ jednokrotno±¢ warto±ci wªasnych.
Operator AD ma zwi¡zek z interesuj¡cym zagadnieniem quasi-relatywistycznej cz¡stki

w pudeªku. Mianowicie w jednym z modeli relatywistycznej mechaniki kwantowej opera-
tor −AD jest hamiltonianem cz¡stki o masie m w polu elektrostatycznym zadanym przez
potencjaª równy 0 w D i niesko«czony w dopeªnieniu D.

4.5. Wielowymiarowy proces α-stabilny. Jak niedawno wykazali Frank i Geisin-
ger [25], jednowymiarowa teoria spektralna dla póªprostej ma zastosowanie równie» do
d-wymiarowych procesów α-stabilnych. Przed opisem tego rezultatu, przypomnijmy nie-
które wcze±niejsze wyniki. Wzór Blumenthala i Getoora (1.11) dla procesów α-stabilnych
w Rd przyjmuje posta¢

λn = cd,α

(
n

|D|

)α/d
+ o(nα/d) (n→∞),
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gdzie cd,α jest odpowiedni¡ staª¡. Naturalne jest pytanie o dwuczªonowy wzór na λn,
podobny do (3.1). Dla ruchu Browna (ψ(ξ) = ξ) odpowiedzi udzieliª Ivrii w 1980: je±li
D jest dostatecznie regularny, to (zob. [33])

λn = cd

(
n

|D|

)2/d

+ c̃d
|∂D|

|D|(d−1)/d

(
n

|D|

)2/d−1

+ o(n2/d−1) (n→∞),(4.8)

gdzie cd, c̃d s¡ pewnymi staªymi, a |∂D| oznacza (d−1)-wymiarow¡ miar¦ powierzchniow¡
brzegu zbioru D. Nie jest znany dowód dokªadnego odpowiednika wzoru Ivrii dla proce-
sów α-stabilnych z parametrem α ∈ (0, 2), niedawno jednak otrzymano wyniki cz¦±ciowe.
W artykuªach [4, 6] Bañuelos, Kulczycki i Siudeja uzyskali wzór asymptotyczny podobny
do (4.8), w którym po lewej stronie znajduje si¦ ±lad operatora PD

t , tj.
∑∞

n=1 e
−tλn . Pó¹-

niej Frank i Geisinger [25] poprawili ten wynik, dowodz¡c, »e dla procesu α-stabilnego
w Rd zabitego w chwili wyj±cia z odpowiednio regularnego zbioru D zachodzi

λ1 + ...+ λn
n

=
d

d+ α
cd,α

(
n

|D|

)α/d
+
d− α
d

c̃d,α
|∂D|

|D|(d−1)/d

(
n

|D|

)α/d−1

+ o(nα/d−1)

(4.9)

gdy n→∞, dla odpowiedniej staªej c̃d,α.
Dowód wzoru (4.9) w pracy [25] polega na zredukowaniu wyj±ciowego problemu do od-

powiedniego zagadnienia dla jednowymiarowego relatywistycznego procesu α-stabilnego
(ψ(ξ) = (ξ + 1)α/2 − 1) zabitego w chwili wyj±cia z póªprostej. Wykorzystuj¡c wyniki
artykuªu [B] dotycz¡ce operatorów przej±cia takich procesów, autorzy [25] dowodz¡ po-
trzebnych im oszacowa«. Jednym z wniosków jest jawny opis staªej c̃d,α przy pomocy
funkcji Fλ.

4.6. Teoria spektralna dla dopeªnienia punktu. K. Bogdan i K. Yano zasugerowali
badanie teorii spektralnej operatorów przej±cia procesu Xt zabitego w chwili tra�enia w
ustalony punkt, np. w 0. Mo»liwe okazaªo si¦ uzyskanie wyników analogicznych do teorii
dla póªprostej, omówionej w rozdziale 2 (zob. [47]). Metody s¡ bardzo podobne do tych
z artykuªu [B], lecz nie wymagaj¡ zastosowania metody Wienera-Hopfa. Dzi¦ki temu do-
wody s¡ przewa»nie istotnie krótsze, a sformuªowania twierdze« ogólniejsze. Wyj¡tkiem
jest twierdzenia o rozwini¦ciu w ukªadzie uogólnionych funkcji wªasnych, którego dowód
wymaga istotnie nowych elementów. Podobnie jak teoria spektralna na póªprostej po-
zwala opisa¢ rozkªad czasu przej±cia przez barier¦, za pomoc¡ funkcji wªasnych w R\{0}
mo»na wyrazi¢ rozkªad czasu tra�enia procesu w punkt.
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