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1 Wstęp

Po wojnie Wrocław stał się ważnym ośrodkiem matematycznym w Polsce. Osiedlili się tutaj
nestorzy matematyki z ośrodka lwowskiego - profesorowie: Bronisław Knaster (topologia), Hugo
Steinhaus (analiza funkcjonalna, teoria miary, teoria prawdopodobieństwa), Władysław Ślebo-
dziński (geometria różniczkowa). Po pewnym czasie środowisko matematyczne zasilił profesor
Czesław Ryll-Nardzewski, który w późniejszym okresie odegrał decydującą rolę w budowaniu
ośrodka badawczego w Instytucie Matematyki Politechniki Wrocławskiej.

Matematyka politechniczna w okresie przed 1968 r. miała głównie charakter „usługowy”, tj.
zorientowany na kształcenie inżynierów, aktywni naukowo matematycy pracowali na Uniwersy-
tecie. Na Politechnice brakowało wykwalifikowanej kadry zorientowanej na badania naukowe, a
badaniom nie sprzyjał podział matematyków na 4 katedry. Sytuacja uległa radykalnej zmianie
z chwilą powstania najpierw Studium, a wkrótce potem Wydziału Podstawowych Problemów
Techniki (WPPT), założonego przez prof. Stanisława Gładysza. Wydział PPT pozwolił na
powołanie Instytutu Matematyki i wkrótce pojawili się nowi pracownicy, między nimi Tomasz
Byczkowski, Anzelm Iwanik i Aleksander Weron. Priorytetem profesora Gładysza były badania
naukowe. Postawił on na współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim i na dużą skalę korzystał
z wielkiego doświadczenia i wiedzy wybitnych matematyków wrocławskich, organizując wykła-
dy monograficzne i seminaria, w których uczestniczyli nie tylko uzdolnieni studenci wyższych
lat studiów matematycznych ale także młodsi pracownicy Instytutu. Profesorowi Gładyszowi
udało się wkrótce pozyskać prof. Czesława Ryll-Nardzewskiego, wybitnego matematyka, który
przeszedł do nas z Uniwersytetu Wrocławskiego. Była to wielka osobowość i miał on niezwykle
różnorodne dokonania naukowe. Był autorytetem w dziedzinie podstaw matematyki i analizy
harmonicznej na grupach abelowych, ale miał też znaczące dokonania w dziedzinie probabili-
styki (proces Poissona, procesy punktowe, teoria ergodyczna).

Profesorowie Gładysz i Ryll-Nardzewski zorganizowali seminarium o tematyce związanej z
szeroko rozumianą probabilistyką. W jednym z pierwszych wystąpień na tym seminarium prof.
Nardzewski zreferował nieopublikowany jeszcze preprint, zawierający dowód ważnego twier-
dzenia, nazywanego teraz nierównością Landaua-Sheppa dla miar gaussowskich. Stało się to
impulsem do badań w dziedzinie probabilistyki na przestrzeniach liniowych. Spora część mło-
dych pracowników, m.in. T. Byczkowski i A. Weron mieli w dalszej perspektywie udział w
takich badaniach. W nieco późniejszym okresie pojawiła się na tym seminarium teoria ergo-
dyczna — kolejna dziedzina, w której prof. Ryll-Nardzewski miał istotne dokonania. Było to
punktem wyjścia do badań a potem stworzenia zespołu w tej dziedzinie przez A. Iwanika.

Kolejny etap rozwoju naukowego polegał na wykształceniu utalentowanych matematycznie
absolwentów WPPT i wciągnięciu ich do badań w wybranych dziedzinach. Z pewnym uprosz-
czeniem można powiedzieć, że powstały w Instytucie trzy główne grupy badawcze, prowadzone
przez następujące osoby:
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T. Byczkowskiego, dziedzina: probabilistyka na przestrzeniach liniowych i grupach;
A. Iwanika, dziedzina: algebry ogólne, teoria miary, a później teoria ergodyczna;
A. Werona, dziedzina: teoria prognozy, teoria prawdopodobieństwa na przestrzeniach Ba-

nacha, fizyka matematyczna, zastosowania matematyki.
Każda z tych grup miała swoje „korzenie” w seminarium profesorów Gładysza i Ryll-

Nardzewskiego, ale ścisła specjalizacja wymagała zorganizowania seminariów, poświęconych
bardziej konkretnej tematyce. Naszym zadaniem będzie zrelacjonowanie dokonań i drogi ba-
dawczej pierwszej z wyżej wymienionych grup.

Odpowiednie seminarium zostało zorganizowane przy współudziale Tomasza Żaka, który był
wychowankiem prof. Stanisława Kwapienia, wybitnego matematyka z ośrodka warszawskiego,
specjalizującego się w probabilistyce na przestrzeniach Banacha.

Niniejszy artykuł, napisany w czterdziestym roku istnienia tego seminarium, poświęcony
jest podsumowaniu osiągnięć jego uczestników.

Zacznijmy od liczb: w ciągu niemal 40-lecia odbyło się około 1000 posiedzeń seminarium
(licząc skromnie 25 na rok). Lista referatów wygłoszonych począwszy od roku akademickiego
2001/2002 znajduje się na stronie internetowej seminarium

http://prac.im.pwr.edu.pl/~kwasnicki/seminar/index.php?lang=pl

Pięciu uczestników seminarium uzyskało habilitacje, a następnie tytuł profesora. Są to (w ko-
lejności uzyskania tytułu): Tomasz Byczkowski, Krzysztof Bogdan, Piotr Graczyk (pracują-
cy obecnie w Angers we Francji), Michał Ryznar i Tadeusz Kulczycki. Siedem osób uzyskało
stopień doktora habilitowanego: Tomasz Żak, Tomasz Jakubowski, Paweł Sztonyk, Mateusz
Kwaśnicki, Bartłomiej Dyda, Jacek Małecki i Tomasz Grzywny, a dziesięć osób stopień dokto-
ra: Teresa Litwin-Jurlewicz, Maciej Lewandowski, Krzysztof Michalik, Andrzej Stós (obecnie
w Clermont-Ferrand, Francja), Kamil Kaleta, Tomasz Luks (obecnie w Paderborn, Niemcy),
Bartłomiej Siudeja (obecnie w stanie Oregon, USA), Grzegorz Serafin, Karol Szczypkowski,
Andrzej Pyć. Promotorem 10-ciu spośród wyżej wymienionych osób był Tomasz Byczkowski, a
promotorami pozostałych osób były osoby, które swoje doktoraty napisały pod kierunkiem T.
Byczkowskiego.

Tylko w latach 2000-2017 uczestnicy seminarium opublikowali ponad 175 artykułów. Szcze-
gółową, automatycznie aktualizowaną listę sporządzoną na podstawie Mathematical Reviews,
można znaleźć na stronie internetowej seminarium.

Wiele osiągnięć uczestników seminarium zostało nagrodzonych najważniejszymi polskimi
nagrodami matematycznymi:

Tomasz Byczkowski otrzymał Nagrodę III Wydziału Polskiej Akademii Nauk (w roku 1977),
Nagrodę PTM im. Stanisława Banacha (w roku 1984) oraz dwie Nagrody Ministra za osiągnięcia
naukowe (w roku 1977 i 1990). Krzysztof Bogdan otrzymał Nagrodę im. Wacława Sierpińskiego
III Wydziału Polskiej Akademii Nauk (w roku 2000) oraz Nagrodę Instytutu Matematycznego
PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie matematyki (2011). W roku 2012 Tadeusz
Kulczycki otrzymał Nagrodę im. Wacława Sierpińskiego Wydziału III PAN, a Mateusz Kwa-
śnicki (2012) i Kamil Kaleta (2014) są laureatami Nagrody Kuratowskiego, która jest uważana
za najbardziej prestiżową z polskich nagród dla młodych matematyków. Ponadto trzech uczest-
ników seminarium otrzymało prestiżowe stypendia Fundacji Aleksandra von Humboldta: Paweł
Sztonyk (2006-2008), Tomasz Grzywny (2011-2013) oraz Kamil Kaleta (2016-2017), ponadto
Paweł Sztonyk w latach 2008-2009, a Tomasz Grzywny w latach 2014-2015 otrzymali granty
powrotowe fundacji Humboldta. W początkowym okresie, gdy uczestników seminarium intere-
sowała głównie teoria prawdopodobieństwa na przestrzeniach liniowych, w 1987 roku Michał
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Ryznar otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę doktorską, a kilku
członków seminarium otrzymało zespołową Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kilku młodych członków naszego zespołu otrzymało stypendia dla młodych naukowców
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: M. Kwaśnicki (dwukrotnie), T. Jakubowski, J.
Małecki (dwukrotnie), oraz stypendia START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki
Polskiej.

Liczbę uzyskanych grantów trudno zliczyć, jako wykonawcy uczestniczyli w nich wszyscy
członkowie zespołu. Były to granty zarówno krajowe (MNiSW, KBN, NCN), jak i międzyna-
rodowe (np. granty Unii Europejskiej czy rządu francuskiego). Wymieńmy tylko kilka najważ-
niejszych:

T. Byczkowski był kierownikiem w ponad 10 grantach KBN i MNiSW. K. Bogdan był kie-
rownikiem 4 grantów: Departamentu Badań Naukowych 2005-2008, MNiSW 2009-2012 (grant
realizowany przez 9-osobowy zespół z 5 instytucji naukowych, w tym 2 zagranicznych), NCN
Opus 2013-2016 (grant realizowany przez 5-osobowy zespół z 4 instytucji naukowych, w tym
jednej zagranicznej), NCN Harmonia 2015-2018 (grant realizowany przez 9-osobowy zespół z 5
instytucji naukowych, w tym 2 zagranicznych). T. Kulczycki uczestniczył w 8 grantach, z tego
4 razy był wykonawcą w grantach KBN i MNiSW, raz był wykonawcą w grancie Unii Euro-
pejskiej i 3 razy był kierownikiem w grantach MNiSW i NCN. M. Kwaśnicki kierował dwoma
grantami NCN: Sonata (2012–2015) i Opus (2016–2019), był też wykonawcą w 3 innych. M.
Ryznar kierował grantem NCN OPUS (2016-2019), był wykonawcą w 9 innych grantach w tym
w grancie Unii Europejskiej. T. Jakubowski był kierownikiem trzech grantów MNiSW i NCN
(między innymi Sonata Bis 2016-2021) oraz wykonawcą w 7 innych (w tym grantu rządu fran-
cuskiego). T. Grzywny był kierownikiem grantu NCN OPUS (2017-2020), a jako wykonawca
uczestniczył w 5 grantach. Kamil Kaleta otrzymał grant Fuga 1 na sfinansowanie trzyletniego
stażu naukowego, który odbył w latach 2012-2015 na Uniwersytecie Warszawskim, ponadto był
wykonawcą w 5 innych grantach MNiSW i NCN.

Bardzo intensywne rozwija się współpraca naukowa uczestników seminarium z ośrodkami
zagranicznymi. Wymieńmy tu dla przykładu kilka najważniejszych ośrodków: w USA – Purdue
University (R. Bañuelos), University of Tennessee (B. Rajput, J. Rosiński), Washington Univer-
sity (K. Burdzy), Michigan State University (R. LePage, S. Levental), University of Illinois at
Urbana-Champaign (R. Song); w Japonii – Kyoto University (T. Kumagai); w Kanadzie – To-
ronto (A. Kuznetsov); we Francji – Universitè d’Angers (L. Chaumont, P. Graczyk), Universitè
Clermond-Ferrand (A. Stós); w Niemczech – Universität Bielefeld (W. Hansen, M. Kassmann),
Technische Universität Dresden (R. Schilling); w Wielkiej Brytanii – University of Warwick (L.
Alili), Loughborough University (J. Lörinczi); w Korei Południowej – Seul University (P. Kim);
w Singapurze – NTU (N. Privault); w Rosji – St. Petersburg (N.G. Kuznetsov), w Irlandii –
University of Limerick (E. Mayerhofer).

2 Tematyka seminarium w latach 1978-1994: teoria
prawdopodobieństwa na przestrzenich liniowych i gru-
pach

Przypomnijmy pokrótce, jakie zagadnienia interesowały matematyków pracujących w — bardzo
popularnej w latach 70-tych i 80-tych XX wieku — teorii prawdopodobieństwa na przestrzeniach
liniowych.

Można określać różne typy rozkładów wektorów losowych o wartościach w przestrzeniach li-
niowych na kilka sposobów. Na przykład, wektor losowy X o wartościach w przestrzeni liniowej
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E, ma symetryczny rozkład normalny (gaussowski), jeżeli dla każdego funkcjonału liniowego
x∗ ∈ E∗ zmienna losowa x∗(X) ma rozkład normalny o średniej zero na prostej. Jest to jedna
z wielu równoważnych definicji rozkładu normalnego w przestrzeni liniowej. Szczególnie przy-
datna w przestrzeniach linowych jest następująca definicja: wektor X ma symetryczny rozkład
normalny, jeżeli dla X1 oraz X2, dwóch niezależnych kopii X, oraz dowolnych liczb rzeczy-
wistych a, b istnieje liczba c taka, że rozkład wektora aX1 + bX2 jest identyczny z rozkładem
wektora cX. Ta definicja jest równoważna pierwszej, o ile E ma dostatecznie wiele funkcjonałów
ciągłych. Tu, podobnie jak w przypadku jednowymiarowym (tzn. na prostej) dowodzi się, że
c =
√
a2 + b2. Można definiować rozkład normalny jeszcze ogólniej, np. na grupie addytywnej

G, korzystając z tzw. własności Bernsteina wektorów gaussowskich: funkcja losowa X : Ω→ G
o wartościach w grupie G ma rozkład normalny, jeżeli dla X1 oraz X2 – niezależnych kopii X,
funkcje X1 +X2 oraz X1 −X2 są niezależne.

Zauważmy, że rozważanie miar probabilistycznych na przestrzeniach wektorowych ma wiele
wspólnego z procesami stochastycznych. Mianowicie, na proces stochastyczny można patrzeć jak
na miarę na przestrzeni funkcji (trajektorii tego procesu). Na przykład startujący z zera proces
Wienera (W (t)0¬t<∞) to nic innego jak miara Wienera na przestrzeni C([0,∞)) tych funkcji cią-
głych, które w zerze mają wartość zero. Każda informacja o takiej mierze ma swój odpowiednik
w języku procesu. Rozważmy na przykład klasyczne Prawo Iterowanego Logarytmu dla procesu
Wienera. Mówi ono, że dla prawie wszystkich trajektorii lim supt→∞

Wt√
2t ln ln t

= 1. Jego dale-
ko idącym uogólnieniem, sformułowanym w języku analizy funkcjonalnej, jest udowodnione w
1964 roku przez V. Strassena następujące twierdzenie. Dla λ > 3 określmy proces przeskalowany
Wλ(t) = W (λt)√

λ ln lnλ
. Ustalmy dowolną chwilę czasową, np. t = 1 i rozważmy (W (t), t ∈ [0, 1]). Dla

prawie wszystkich trajektorii W (·) zbiór {Wλ(·), λ  3} jest zbiorem zwartym, a jego punkty
skupienia tworzą zbiór zwarty K = {f : [0, 1] → R : 12

∫ 1
0 |f ′(t)|2dt ¬ 1}. Stąd już dość łatwo

wyprowadzić klasyczne Prawo Iterowanego Logarytmu (zobacz np. [95]).

W roku 1970 udowodniono bardzo ciekawe twierdzenia, dotyczące wektorów gaussowskich.
Kilku autorów niezależnie (Fernique, Skorochod oraz Landau z Sheppem) wykazali, że, tak samo
jak na prostej, wektor gaussowski w przestrzeni liniowej ma skończone momenty eksponencjalne:
jeżeli X jest wektorem gaussowskim w przestrzeni liniowej, to istnieje takie α > 0, że Eeα‖X‖2 <
∞. Innym rezultatem dotyczącym miary gaussowskiej było udowodnione przez Kallianpura
prawo zero-jedynkowe: jeśli X jest wektorem gaussowskim o wartościach w przestrzeni liniowej
E, a F jest mierzalną addytywną podgrupą E, to P (X ∈ F ) = 0 lub 1.

Zaczęto także badać, czy analogiczne własności mają inne miary, ważne dla zastosowań,
na przykład miary stabilne. I rzeczywiście: Dudley i Kanter udowodnili w 1974 roku prawo
0 − 1 dla wektorów o rozkładach stabilnych. Zachodzi oczywiście pytanie: co to jest wektor
losowy o rozkładzie stabilnym w przestrzeni liniowej? Naturalną wydaje się definicja, będąca
analogią drugiej z przytoczonych powyżej definicji miary gaussowskiej, ze zmianą wykładnika
2 na α ∈ (0, 2]: wektor X ma symetryczny rozkład α-stabilny, jeżeli dla X1 oraz X2, dwóch
niezależnych kopii X, oraz dowolnych liczb rzeczywistych a, b, rozkład wektora aX1+ bX2 jest
identyczny z rozkładem wektora (|a|α + |b|α)1/αX. Oczywiście natychmiast pojawia się pytanie,
czy jeśli dla każdego funkcjonału ciągłego x∗ zmienna losowa x∗(X) ma rozkład stabilny na
prostej, to można przyjąć, że X ma rozkład stabilny w sensie opisanym powyżej? W roku 1983
okazało się (D.J. Marcus [79]), że te definicje są równoważne w przypadku miar symetrycznych
lub gdy α  1, natomiast nawet na płaszczyźnie dla α < 1 istnieje taki wektor losowyX, którego
rozkład nie jest stabilny, ale po złożeniu z dowolnym ciągłym funkcjonałem liniowym daje
jednowymiarową zmienną losową o rozkładzie stabilnym. Jak widać, zagadnienie rozszerzenia
na inne klasy miar wyników, znanych dla miary gaussowskiej, nie było zadaniem trywialnym.

Dodatkowo, w latach 70-tych XX wieku okazało się, że wiele rezultatów klasycznego ra-

4



chunku prawdopodobieństwa (na przykład nierówność Kołmogorowa czy też Prawo Wielkich
Liczb) ma swoje odpowiedniki tylko w niektórych przestrzeniach Banacha. Przestrzenie te mu-
szą bowiem mieć pewne własności geometryczne (odpowiedni tzw. typ lub cotyp). Co więcej,
metody probabilistyczne okazały się bardzo owocne w badaniach lokalnej geometrii przestrzeni
Banacha (patrz np. [83]).

2.1 Początki

Nasze seminarium rozpoczęło działalność w październiku 1978 roku. Kilka początkowych re-
feratów wygłosił T. Byczkowski, omawiając prace A. de Acosty [1], [2] poświęcone całkowal-
ności wektorów losowych o rozkładach stabilnych w przestrzeniach liniowych. Zaowocowało to
pierwszą ważną pracą, powstałą na tym seminarium: w pracy [26] udowodniliśmy następujące
twierdzenie, opisujące surogat miary Lévy’ego w tak abstrakcyjnym kontekście:
Twierdzenie Jeśli q jest mierzalną półnormą na mierzalnej przestrzeni liniowej (E, B), a
(µt)t>0 jest q-ciągłą półgrupą miar probabilistycznych, to istnieje taka nierosnąca funkcja θ,
określona na (0,∞), że w każdym punkcie ciągłości θ mamy limt→0+(1/t)µt{x : q(x) > s} =
θ(s). Gdy (µt) jest półgrupą gaussowską, to θ ≡ 0.

W latach 1978-1994 badania uczestników seminarium koncentrowały się na rachunku praw-
dopodobieństwa w przestrzeniach liniowych i, bardziej ogólnie, na grupach lub półgrupach.
Warto tu wymienić następujące tematy szczegółowe i najważniejsze prace uczestników semina-
rium, poświęcone tej tematyce.

2.2 Zbieżność iloczynów zmiennych losowych na półgrupach

Ta tematyka, podjęta jeszcze przed rozpoczęciem działalności seminarium, zaowocowała dwie-
ma pracami T. Byczkowskiego z J. Wosiem ([30], [33]). Obie prace dotyczyły nieskończonych
iloczynów niezależnych zmiennych losowych o wartościach w półgrupach metrycznych. Warto
podkreślić, że były to pierwsze, pionierskie prace, poświęcone rachunkowi prawdopodobieństwa
na półgrupach. Mimo że pojęcie półgrupy jest bardzo ogólne, to jednak udało się udowod-
nić równoważność różnych rodzajów zbieżności iloczynów losowych, przy założeniu braku miar
idempotentnych na półgrupie. Badania w dziedzinie miar na półgrupach były w owym czasie
bardzo aktualne, w związku z identyfikacją miar idempotentnych (odpowiednik miary Haara
podgrup zwartych).

2.3 Badanie absolutnej ciągłości rozkładów norm

Jak już wspomnieliśmy, na miarę probabilistyczną na przestrzeni liniowej – na przykład w
C([0,∞)) – można patrzeć jak na rozkład pewnego procesu stochastycznego o trajektoriach
w tej przestrzeni. W szczególności badanie absolutnej ciągłości rozkładu normy procesu to
badanie rozkładu normy względem miary wyznaczonej przez ten proces. W roku 1975 Ci-
rel’son [43] wykazał, że rozkład normy procesu gaussowskiego może mieć jeden atom (w punkcie
startu dystrybuanty), ale pozostała część dystrybuanty jest już funkcją absolutnie ciągłą. Na
przykład taką własność ma rozkład supn |Xn/an|, gdzie (Xn) jest dowolnym ciągiem zmien-
nych losowych o łącznym rozkładzie normalnym, a (an) takim ciągiem liczbowym, dla którego
P (supn |Xn/an| <∞) = 1.

Później, w roku 1979, ukazała się praca Hoffmana-Jorgensena, Dudleya i Sheppa [56], w
której autorzy wykazali między innymi, że dystrybuanta rozkładu takiej normy jest funkcją
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logarytmicznie wklęsłą, zatem, oprócz skoku w punkcie startu, musi być absolutnie ciągła. Po-
jawiło się więc naturalne pytanie, czy podobnie jest w przypadku miar stabilnych. Rezultatem
studiowania tej pracy na naszym seminarium była praca [31] T. Byczkowskiego i K. Samotija,
w której autorzy udowodnili następujące twierdzenie:
Twierdzenie Niech E będzie rzeczywistą liniową przestrzenią polską, X symetrycznym wekto-
rem o rozkładzie α-stabilnym, a q dolnie półciągłą półnormą. Wtedy zmienna losowa q(X) ma
rozkład absolutnie ciągły poza być może jednym atomem. Jeśli 0 < α < 1, to rozkład ten jest
absolutnie ciągły albo skupiony w zerze.

W związku z wyżej opisanymi badaniami, powstało kilka prac poświęconych zbieżności sze-
regów losowych o wartościach w mierzalnych przestrzeniach liniowych. Tym tematem zajmowali
się T. Byczkowski, T. Inglot oraz M. Ryznar (prace [25], [27], [28], [29]). W ostatniej z tych prac
autorzy udowodnili najbardziej ogólną wersję tzw. Twierdzenia Itô-Nisio. W dużym uproszcze-
niu twierdzenie to podaje warunki na to, aby ze zbieżności szeregu losowego w słabszej topologii
(np. zbieżności punktowej losowego szeregu Fouriera) wynikała zbieżność w mocniejszej topo-
logii (np. zbieżność w normie supremum). W pracy [29] wykazano, że Twierdzenie Itô-Nisio
zachodzi dla tzw. norm (półnorm) mierzalnych; ma to ważne konsekwencje już dla szeregów
losowych w przestrzeni ciągów, gdzie możemy mieć do czynienia z brakiem ośrodkowości prze-
strzeni. Warto dodać, że w sytuacji nieośrodkowej istnieją przykłady szeregów losowych (np.
gaussowskich) zbieżnych w normie supremum i takich, że miara wyznaczona przez szereg znika
na kulach o pewnym promieniu.

2.4 Związki rozkładów wektorów stabilnych o wartościach w prze-
strzeniach Banacha z geometrią tych przestrzeni

Michał Ryznar badał zachowanie dystrybuanty wektora losowego o rozkładzie stabilnym w
otoczeniu zera. W tym przypadku okazało się, że to zachowanie jest związane z tak zwanym
stabilnym typem przestrzeni liniowej (definicja podana jest np. w [83]). W 1986 roku w pracy
[85] M. Ryznar podał charakteryzację przestrzeni stabilnego typu α poprzez opis zachowania
w otoczeniu zera dystrybuanty wektora X o dowolnym symetrycznym rozkładzie α-stabilnym:
Twierdzenie Dla 1 ¬ α < 2 przestrzeń ma stabilny typ α wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją
takie stałe t0 > 0 oraz ρ > 0, że dla 0 < t < t0 zachodzi nierówność P (‖X‖ ¬ t)  exp(t−ρ).
Dla 0 < α < 1 oszacowanie takiego typu zachodzi zawsze.

2.5 Procesy stochastyczne o wartościach w grupach Liego i prze-
strzeniach symetrycznych

T. Byczkowski i A. Hulanicki (z Uniwersytetu Wrocławskiego) udowodnili w pracy [34], dość za-
skakujące w swej ogólności, prawo 0–1 dla miar gaussowskich dla podgrup mierzalnych. Wynika
z niego na przykład, że proces gaussowski o wartościach w grupie ma trajektorie o wartościach
w podgrupie mierzalnej z prawdopodobieństwem 0 lub 1. Jest to najbardziej ogólne twierdzenie
tego typu nawet dla procesu Wienera o wartościach w grupie lokalnie zwartej; uogólnia ono
znany wynik orzekający, że proces gaussowski ma z prawdopodobieństwem 0 lub 1 trajekto-
rie w konkretnej podprzestrzeni liniowej (np. Lp). Twierdzenie to zyskało duże uznanie wśród
specjalistów.

W swojej pracy doktorskiej P. Graczyk zajął się rachunkiem Malliavina dla procesow stabil-
nych na grupach nilpotentnych, w tym na grupie Heisenberga. Ten kierunek badań byl związany
z wynikami P. Głowackiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Najpierw P. Graczyk w pracy [50]
udowodnił następujące twierdzenie P. Głowackiego zupełnie innymi metodami, stosując tzw.
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rachunek Malliavina:
Twierdzenie Jeśli miara spektralna miary Lévy’ego półgrupy stabilnej na jednorodnej grupie
nilpotentnej jest gładka, to odpowiadające miary stabilne w tej półgrupie mają gładkie gęstości.

Następnie P. Graczyk i T. Byczkowski [32] wykazali wiecej: Jeśli miara spektralna miary
Lévy’ego półgrupy stabilnej na jednorodnej grupie nilpotentnej jest klasy Ck, to miary stabilne
w tej półgrupie mają gęstości klasy C2k−4.

Wywiązalo się wtedy swoiste współzawodnictwo między analitykami harmonicznymi z Uni-
wersytetu Wrocławskiego i probabilistami z Politechniki Wrocławskiej: kilka tygodni po tym
wyniku, został on udowodniony przez J. Dziubańskiego i J. Zienkiewicza metodami analityczny-
mi. Do dzisiaj matematycy obu tych uczelni (UWr i PWr) intensywnie komunikują się i często
współpracują.

3 Zmiana tematyki seminarium

Badając własności miar na przestrzeniach trajektorii zwykle nie mamy dostępu do bardziej
subtelnych własności procesu, takich jak np. rozkładu czasu dojścia do ustalonego zbioru czy
rozkład punktu, w który proces uderzy, wskakując do tego zbioru. Na takie pytania możemy
jednak odpowiedzieć za pomocą teorii potencjału procesów stochastycznych. Od połowy lat
90-tych XX w. nasze seminarium poświęcone jest głównie probabilistycznej teorii potencjału.

3.1 Czym zajmuje się teoria potencjału procesów stochastycznych?

Niech (Xt)t>0 będzie procesem o wartościach w Rd, mającym mocną własność Markowa i niech
D będzie ustalonym zbiorem otwartym. Określmy moment pierwszego wyjścia procesu ze zbioru
D:

τD = inf{t : Xt /∈ D}

Niech
PD(x,A) = P (XτD ∈ A |X0 = x)

oznacza prawdopodobieństwo następującego zdarzenia: startując z punktu x ∈ D i wychodząc
ze zbioru D proces trafi w zbiór A ⊂ Rd \D.

Miarę PD(x, ·) nazywamy miarą harmoniczną, a jej gęstość PD(x, y) — jądrem Poissona dla
procesu (Xt) i zbioru D. Oprócz wspomnianych wielkości niezmiernie ważną rolę w teorii po-
tencjału procesów stochastycznych pełni funkcja Greena GD(x, y) zbioru D. Probabilistyczna
definicja funkcji Greena całej przestrzeni Rd jest krótka: G(x, y) =

∫∞
0 pt(x, y) dt, gdzie pt(x, y)

jest gęstością prawdopodobieństwa przejścia procesu (Xt). Ponieważ pt(x, y) są funkcjami nie-
ujemnymi, więc całka ta jest albo zbieżna, albo równa plus nieskończoności. Jeśli jest zbieżna,
to proces jest tranzytywny, czyli z prawdopodobieństwem 1 w końcu wychodzi z każdego zbioru
zwartego i nigdy już do niego nie wraca. W takim przypadku G(x, y) można interpretować jako
„gęstość czasu przebywania” w punkcie y procesu, startującego z x. Zauważmy jednak, że nie
jest to gęstość w sensie probablistycznym (nie całkuje się do 1).

W celu probabilistycznego określenia funkcji Greena zbioru D musimy wprowadzić pojęcie
procesu zabitego przy wyjściu ze zbioru D. Do zbioru stanów procesu (np. do Rd) dołączamy
izolowany „punkt w nieskończoności” oznaczany ∂ i gdy proces opuszcza zbiór D, to wskakuje
do stanu ∂ i pozostaje już w nim na zawsze. Proces zabity przy wyjściu ze zbioru D oznaczamy
(XD

t ), jego prawdopodobieństwa przejścia opisane są wzorem Hunta:

pDt (x, y) = pt(x, y)− E(pt(XτD , y), τD <∞|X0 = x),
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w którym dokładne obliczenie wartości oczekiwanej jest niestety zwykle niemożliwe. Uży-
wając procesu zabitego, możemy zdefiniować funkcję Greena zbioru D wzorem GD(x, y) =∫∞
0 pDt (x, y) dt.

Wszystkie określone powyżej wielkości: τD, PD(x, y) orazGD(x, y), mają ważne zastosowania
praktyczne. Wyobraźmy sobie na przykład, że proces (Xt) modeluje cenę pewnych akcji, które
kupiliśmy, gdy kosztowały x złotych. Jeśli mamy zamiar sprzedać te akcje, gdy ich cena osiągnie
lub przekroczy poziom d, to chcemy wiedzeć, jak długo przyjdzie nam na to czekać, czyli chcemy
znać P (τ(d,∞) > t |X0 = x).

Niech (Xt) będzie procesem z mocną własnością Markowa i niech operator A będzie gene-
ratorem półgrupy prawdopodobieństw przejścia tego procesu. Klasycznym przykładem takiej
sytuacji jest ruch Browna o wartościach w Rd i jego generator, którym jest operator Laplace’a ∆
(lub 12∆). Ustalmy zbiór otwarty D i niech x ∈ D będzie punktem startu procesu tzn. X0 = x.
Wówczas, korzystając z własności wartości średniej funkcji harmonicznych oraz stosując mocną
własność Markowa, łatwo sprawdzić, że PD(x, y) oraz GD(x, y) są funkcjami harmonicznymi
zmiennej x ∈ D, tzn. AxPD(x, y) = 0 oraz AxGD(x, y) = 0 dla x ∈ D \ {y}. Wartość średnia
czasu wyjścia procesu ze zbioru D jest funkcją nadharmoniczną dla tego procesu, tzn. jeśli okre-
ślimy h(x) = Ex(XτD | τD <∞), to Ah(x) = −1 dla x ∈ D. Ponieważ wiele ważnych własności
procesu opisanych jest za pomocą funkcji nadharmonicznych lub harmonicznych, więc badanie
tego typu funkcji jest jednym z głównych zadań teorii potencjału procesów stochastycznych.

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że określona powyżej funkcja Greena dla ruchu
Browna jest tym samym obiektem, co funkcja Greena definiowana w teorii równań różniczko-
wych cząstkowych dla operatora Laplace’a.

Gęstości prawdopodobieństw przejścia d−wymiarowego ruchu Browna pt(x, y) spełniają
równanie, zwane równaniem ciepła:

∂tpt(x, y) =
1
2

∆x pt(x, y)

i są opisane funkcjami elementarnymi: pt(x, y) = 1
(2πt)d/2 e

−|y−x|2/(2t). W przypadku procesu
Markowa o generatorze A, analogiczne gęstości spełniają równanie

∂tpt(x, y) = A pt(x, y)

ale są to zwykle funkcje nielementarne (np. dla procesów α-stabilnych przy α /∈ {1, 2}). Funk-
cję dodatnią o całce równej jeden, która spełnia powyższe równanie zwyczajowo nazywa się
„jądrem ciepła” dla operatora A (monografia [46] poświęcona takim zagadnieniom nosi tytuł
Heat kernels and Spectral Theory). W przypadku, gdy jądro ciepła nie jest funkcją elementarną,
bardzo ważnym zadaniem jest podanie jego dokładnych oszacowań.

Klasyczny ruch Browna w Rd jest bardzo dobrze zbadanym procesem i wszystkie wielkości
opisane powyżej (prawdopodobieństwa przejścia, czas dojścia procesu do zbioru, jądro Poissona,
funkcja Greena) są od dawna dobrze znane i w wielu przypadkach opisane za pomocą jawnych
wzorów, zawierających jednak często funkcje specjalne — tak jest na przykład, gdy zbiór D
jest kulą. W przypadku bardziej ogólnych, ale dość regularnych zbiorów — na przykład takich,
których brzeg opisany jest lokalnie funkcją lipschitzowską — podane są bardzo dokładne górne
i dolne oszacowania tych wielkości. Niewyczerpanym źródłem wiadomości o jednowymiarowym
ruchu Browna i ściśle związanych z nim innych procesów (np. Bessla) jest książka Borodina i
Salminena ([24]).

Ze względu jednak na eksponencjalnie szybki zanik ogona dystrybuanty rozkładu normalne-
go w Rd, w wielu modelach w fizyce, ekonomii lub biologii dużo bardziej odpowiednie wydają się
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rozkłady o tzw. ciężkich ogonach (tzn. takich, dla których ogon dystrybuanty maleje wolniej niż
wykładniczo). A od czasu opublikowania w roku 1982 słynnej książki B. Mandelbrota The Frac-
tal Geometry of Nature, szczególnie chętnie używa się do modelowania rozkładów stabilnych,
bo są one samopodobne (więcej na temat procesów samopodobnych w rozdziale 4.13).

4 Tematyka seminarium po roku 1994: Teoria potencjału
procesów stochastycznych

I właśnie od połowy lat dziewięćdziesiątych nastąpiła zmiana tematyki seminarium: z teorii
prawdopodobieństwa na przestrzeniach liniowych i grupach na teorię potencjału procesów o
wartościach w Rd. Zmiana ta dokonywała się stopniowo i wymagała od uczestników wielkiej
pracy. W pocie czoła zapoznawaliśmy się z monografią R.M. Blumenthala i R.K. Getoora „Mar-
kov processes and potential theory”. Większość badań światowych w owym czasie koncentro-
wała się wokół uogólniania teorii potencjału procesów Markowa, wprowadzonej w pionierskich
pracach G.A. Hunta, na coraz ogólniejsze klasy procesów Markowa (Ray processes, right proces-
ses, itd.). Nasze podejście było diametralnie różne: interesowały nas głównie konkretne procesy.
Naturalnym i podstawowym obiektem był tzw. izotropowy (czyli niezmienniczy na obroty)
proces α-stabilny w Rd. W zakresie procesów stabilnych (miar stabilnych na przestrzeniach
liniowych) mieliśmy już pewne doświadczenie z poprzednich badań miar na przestrzeniach li-
niowych, jednak w teorii potencjału niezbędne było podejście analityczne, w zasadzie obce
probabilistom. W tę dziedzinę wprowadził nas Krzysztof Samotij, który w cyklu wykładów,
w niezwykle przystępny i precyzyjny sposób, wyłożył nam szczegóły przekształcenia Kelvina
dla miar stabilnych w Rn oraz pokazał, jak stąd otrzymać jądro Poissona kul dla takich miar.
Pewną inspiracją do naszych dalszych badań była próba uogólnienia na proces stabilny teorii
wycieczek ruchu Browna, zastosowanej w 1986 roku przez K. Burdzego do udowodnienia dość
głębokich twierdzeń analitycznych. Duży udział miał tutaj Rafał Rudowicz, który otrzymał in-
teresujące wyniki w zakresie wycieczek stabilnych. Rafał Rudowicz bardzo dokładnie zapoznał
się także z cytowaną wcześniej monografią Blumenthala i Getoora i z dużym poświęceniem
zapoznawał nas z subtelnymi szczegółami teorii potencjału procesów Markowa. Dość jednak
szybko okazało się, że barierą dla dalszych badań jest brak tzw. Brzegowej Zasady Harnacka
(BHP, Boundary Harnack Principle) dla funkcji harmonicznych względem ruchu stabilnego (tzn.
funkcji α-harmonicznych). Główny problem polegał na tym, że teoria potencjału ruchu stabil-
nego nie jest lokalna! To znaczy, że własności funkcji α-harmonicznych na jakimś ustalonym
obszarze ograniczonym zależą od wartości, które funkcja przyjmuje na całym Rn. Natomiast
BHP dla ruchu Browna jest twierdzeniem lokalnym. Wielką zasługą Krzysztofa Samotija było
sformułowanie tej zasady. Krzysztof Samotij od początku wierzył, że jest prawdziwa, nawet
w większej ogólności, niż w przypadku ruchu Browna (tzn. w przypadku klasycznych funkcji
harmonicznych). BHP w klasycznym wariancie jest trudnym twierdzeniem analitycznym i zo-
stała udowodniona dość późno. Przez długi czas „dreptaliśmy w miejscu”. Nikt z nas nie miał
pojęcia, jak się do tego zabrać ani nawet czy tak ogólna zasada dla ruchu stabilnego ma szansę
być prawdziwa. Dowód tego twierdzenia był dużym wyzwaniem dla analityka; probabiliści mieli
małe szanse w tej dziedzinie. Przełom nastąpił, gdy w naszym zespole pojawił się Krzysztof
Bogdan, wychowanek K. Samotija. Otrzymał on za zadanie udowodnienie BHP i zastosowanie
tej zasady do badania wycieczek stabilnych.

Dla uproszczenia zacznijmy od sformułowania klasycznej Brzegowej Zasady Harnacka (BHP)
dla ruchu Browna (tzn. dla operatora Laplace’a) i odpowiednio regularnego obszaru D ⊂ Rd

(na przykład obszaru, którego brzeg jest lokalnie wykresem funkcji lipschitzowskiej). Ustalmy
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punkt brzegowy x0 ∈ ∂D oraz promień r > 0. Jak udowodnili w latach 1977-78 w niezależnie
napisanych artykułach A. Ancona [4] oraz B. Dahlberg [45], istnieje stała C > 0 o następującej
własności: jeśli dwie dodatnie funkcje f, g harmoniczne w obszarze D mają granicę zero w
każdym punkcie wycinka brzegu B(x0, 2r)∩∂D, to f(x)

g(x) ¬ C f(y)
g(y) dla wszystkich x, y ∈ B(x0, r)∩

D. Innymi słowy, iloraz f/g jest w przybliżeniu stały w otoczeniu punktu x0. Co ważne, stała C
zależy tylko od charakterystyki obszaru D w otoczeniu punktu x0. Oczywiście wkrótce pojawiły
się uogólnienia tej nierówności na inne operatory różniczkowe (np. eliptyczne, czyli na procesy
dyfuzyjne) oraz na ogólniejsze obszary. Jednak wiadomo, że jeżeli obszar D jest odpowiednio
nieregularny, to (BHP) może nie zachodzić.

Tu mała dygresja: o ile dość łatwo sprawdzić, czy dana funkcja jest harmoniczna względem
ruchu Browna, gdyż wystarczy sprawdzić czy laplasjan tej funkcji jest zerem, to w przypad-
ku generatora procesu stabilnego, który to generator jest operatorem pseudoróżniczkowym,
sprawdzenie harmoniczności funkcji różnej od stałej jest zadaniem niebanalnym. Przypomnij-
my definicję: gdy (Xt) jest procesem α-stabilnym o wartościach w Rd i niezmienniczym na
obroty, to generator A tego procesu opisany jest wzorem

Af(x) = cα,d lim
ε→0

∫
{y∈Rd:|y−x|>ε}

f(y)− f(x)
|y − x|α+d

dy, (1)

dla tych borelowskich f : Rd → R, dla których powyższa granica istnieje. Termin „pseu-
doróżniczkowy” pochodzi stąd, że na prostej rzeczywistej analogiczny wzór opisuje pochodne
ułamkowe, zadane operatorem Riemanna-Liouville’a, a w języku transformaty Fouriera w Rd

mamy dla operatora Laplace’a −̂∆f(ξ) = |ξ|2f̂(ξ), natomiast −̂Af(ξ) = |ξ|αf̂(ξ). Znaki minus
w powyższych wyrażeniach pojawiają się po to, aby operatory były dodatnie. Jak widzimy,
z formalnego punktu widzenia, A = −(−∆)α/2. Dlatego generator niezmienniczego na obroty
procesu α-stabilnego nazywa się często „ułamkowym laplasjanem”. Poprawne oznaczenie tego
generatora z użyciem dwóch znaków minus −(−∆)α/2 jest jednak bardzo niewygodne, dlatego
dla prostoty zapisu będziemy pomijać znaki minus, pisząc ∆α/2.

4.1 Brzegowa zasada Harnacka dla ułamkowego laplasjanu

Jak już wspominaliśmy, pierwsze rezultaty w tym kierunku uzyskał w roku 1997 Krzysztof
Bogdan w pracy [5]:
Twierdzenie Niech D będzie obszarem o brzegu lipschitzowskim w Rn, V zbiorem otwartym
oraz niech u oraz v będą nieujemnymi funkcjami w Rn. Dla każdego zbioru zwartego K ⊂ V
istnieje taka stała dodatnia C = C(α,D, V,K), że jeżeli u oraz v są ciągłe na V , α-harmoniczne
na D ∩ V , znikają na Dc ∩ V i u(x0) = v(x0) > dla pewnego x0 ∈ D ∩K, to

C−1u(x) ¬ v(x) ¬ Cu(x), x ∈ D ∩K.

Ten pierwszy dowód dla skokowych, niezmienniczych na obroty procesów stabilnych naślado-
wał podejście klasyczne i wymagał odpowiedniej regularności brzegu obszaru D. Alternatywny
dowód probabilistyczny pojawił się we wspólnej pracy K. Bogdana i T. Byczkowskiego w [7].

Nieco modyfikując dowód K. Bogdana, w 1999 roku R. Song i J.M. Wu uogólnili twierdze-
nie na dowolne zbiory otwarte, lecz ze stałą C istotnie zależącą od charakterystyki zbioru D.
W 2008 roku w artykule [19] K. Bogdan, T. Kulczycki i M. Kwaśnicki wykazali, że w przy-
padku procesów stabilnych brzegowa nierówność Harnacka zachodzi ze stałą, zależną tylko od
wymiaru przestrzeni. Co ciekawe, ten dowód był dużo prostszy, niż w przypadku klasycznym
(tzn. dla laplasjanu). Pozwoliło to na dalsze rozszerzenie nierówności Harnacka. W roku 2015
K. Bogdan, T. Kumagai i M. Kwaśnicki [20] wykazali, że Brzegowa Zasada Harnacka zachodzi
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dla stosunkowo ogólnej klasy procesów Markowa. Najtrudniejszym krokiem w tym uogólnieniu
było oszacowanie supremum funkcji harmonicznych w kuli: jeśli f jest nieujemną funkcją har-
moniczną w kuli B(x0, 2r), to sup{f(x) : x ∈ B(x0, r)} ¬ C

∫
(B(x0,r))c f(y) dy, ze stałą C

zależącą w odpowiedni sposób od procesu X oraz promienia r > 0.

4.2 Teoria potencjału operatora Schrödingera opartego na ułamko-
wym laplasjanie

Przypomnijmy, że w przypadku klasycznym, tj. laplasjanu ∆, operator Schrödingera postaci
∆f(x)− v(x)f(x), gdzie v(x) jest dodatnią funkcją borelowską, jest generatorem takiego ruchu
Browna, którego trajektorie są zabijane zgodnie z rozkładem wykładniczym o intensywności
v(x). Gdy v przyjmuje wartości ujemne, to występuje kreacja dodatkowej masy, zatem ten ope-
rator nie ma bezpośredniej interpretacji probabilistycznej, ale generuje półgrupę operatorów,
zwaną półgrupą Feynmana–Kaca. Funkcję v(x) tradycyjnie nazywa się potencjałem, a rozwią-
zanie równania ciepła dla tego operatora dane jest wzorem Feynmana–Kaca. Teorię potencjału
dla operatora ∆f(x)− v(x)f(x) opisali Chung i Zhao w monografii [44].

Rezultatem współpracy K. Bogdana i T. Byczkowskiego było stworzenie brzegowej teo-
rii potencjału operatora Schrödingera opartego na ułamkowym laplasjanie, tzn. operatora
∆α/2 − v(x). Tę teorię przedstawili w cyklu dwóch prac: [9] oraz [10]. Główny wynik, jaki
został udowodniony w pierwszej z prac to tzw. Conditional Gauge Theorem (CGT). Było to
trudne technicznie twierdzenie, pozwalające jednak na przeniesienie teorii potencjału dla ułam-
kowego laplasjanu na operator Schrödingera oparty na ułamkowym laplasjanie. „Gauge” to w
wolnym przekładzie tzw. funkcja próbkowa, której odpowiednie warunkowanie w sensie Dooba
(czyli za pomocą h-transformaty) pozwala na przeprowadzenie powyższej procedury.

Badania w tym kierunku kontynuowane były przez K. Kaletę i T. Kulczyckiego w pracy
[60], w której wykazano, że w przypadku izotropowego procesu stabilnego, którego trajektorie
są zabijanie losowo przez potencjał schrödingerowski, (tzn. v(x)  0), funkcja próbkowa ku-
li porównuje się ze średnim czasem przeżycia procesu w tej kuli, jednostajnie ze względu na
potencjał lokalnie ograniczony w przestrzeni. Wynik ten został następnie zastosowany do udo-
wodnienia charakteryzacji mocnej ultrakontraktywności oraz znalezienia dokładnych oszacowań
funkcji własnej stanu podstawowego stowarzyszonego ułamkowego operatora Schrödingera.

4.3 Gradientowe perturbacje ułamkowego laplasjanu

W przypadku klasycznym operator Laplace’a jest generatorem ruchu Browna, omówiony powy-
żej operator Schrödingera z dodatnią funkcją v generuje proces z zabijanymi trajektoriami, a
gdy do laplasjanu dodamy zaburzenie gradientowe, otrzymamy ruch Browna z dryfem. W naj-
prostszym przypadku jednowymiarowym generator postaci 12

d2

dx2
+ b d

dx
opisuje proces (Wt + bt),

gdzie (Wt) jest procesem Wienera, a b jest ustaloną liczbą. Oczywiście współczynnik b(x) mo-
że być funkcją. Procesy tego typu są od dawna dość dobrze zbadane. Pojawia się naturalne
pytanie: jakie właściwości będzie miał proces, którego generatorem jest ułamkowy laplasjan z
zaburzeniem gradientowym? I dla jakich zaburzeń b(x) taki proces w ogóle istnieje?

K. Bogdan i T. Jakubowski zbadali własności półgrupy operatorów, której generatorem jest
operator ∆α/2 + b(x) · ∇x. Z probabilistycznego punktu widzenia operator ten opisuje zwykły
proces α-stabilny o generatorze ∆α/2, zanurzony w przestrzeni, w której działa na niego pole
wektorowe b(x) · ∇x. Zasadniczym pytaniem jest tu oczywiście: dla jakich funkcji b(x) opisany
operator generuje półgrupę prawdopodobieństw przejścia? W roku 2007 w pracy [12] opisana
została konstrukcja takiej półgrupy i podane oszacowania jądra ciepła dla tego generatora, gdy
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funkcja b(x) należy do odpowiedniej klasy Kato (definicję klasy Kato można znaleźć np. w
monografii [44]). A w roku 2011 T. Jakubowski w pracy [57] uogólnił metodę konstrukcji takiej
półgrupy, dowodząc, że funkcja b(x) może należeć do szerszej klasy, zwanej klasą Morreya. Jak
widać choćby z tytułu czasopisma, w którym ukazała się pierwsza z tych prac (Commentationes
Math. Physics), zagadnienia tego typu żywo interesują fizyków teoretyków.

Gradientowymi perturbacjami ułamkowego laplasjanu zajmowali się też T. Jakubowski i K.
Szczypkowski w pracach [58] i [59].

4.4 Proces relatywistyczny i potencjały Bessla

Oznaczmy przez ∆α/2 generator euklidesowego, niezmienniczego na obroty procesu α-
stabilnego. W fizyce rozważa się bardzo podobny operator: niech m > 0 będzie ustaloną liczbą i
określmy operator mI−(m2/αI−∆)α/2. Jest to generator α-stabilnego procesu relatywistyczne-
go. Zauważmy, że gdy m = 0, to otrzymujemy zwykły proces stabilny (pamiętajmy o umowie:
pomijamy dwa znaki minus). Fizycy używali głównie relatywistycznego procesu Cauchy’ego,
tzn. badali przypadek α = 1. Jednak dla każdego α ∈ (0, 2] taki operator generuje pewien
proces w wartościach w Rd. W roku 2002 ukazała się praca M. Ryznara [86], pierwsza z prac
dotyczących teorii potencjału procesu relatywistycznego. Autor podał w niej dokładne oszaco-
wania jądra Poissona, funkcji Greena dla ograniczonych zbiorów gładkich oraz pewne oszaco-
wania jądra ciepła dla tego procesu. Okazało się, że w małej skali czasowej proces zachowuje
się jak zwykły proces α-stabilny, a w dużej skali jak ruch Browna. Przykładowo, jądra Poisso-
na kul są porównywalne dla procesu stabilnego i relatywistycznego. W dalszym ciągu okazało
się, że istnieją ścisłe związki procesu relatywistycznego, a dokładniej – jego teorii potencjału –
z ważnymi zagadnieniami analizy harmonicznej. Konkretnie, m-rezolwenta procesu z parame-
trem m > 0 to znany obiekt analityczny, a mianowicie tzw. potencjał Bessla. Jeśli położymy
dla uproszczenia m = 1, to otrzymamy następującą postać tego potencjału (z dokładnością
do stałej multiplikatywnej): K(d−α)/2(|x|)|x|(α−d)/2. Tutaj Kβ oznacza zmodyfikowaną funkcję
Bessla o indeksie β (funkcja Macdonalda), d jest wymiarem przestrzeni, α zaś indeksem stabil-
ności procesu. Probabilistycznie, potencjał Bessla jest potencjałem procesu relatywistycznego
zabijanego wykładniczo z intensywnością m = 1.

Potencjały Bessla są bezpośrednio związane z przestrzeniami Sobolewa i były wcześniej
intensywnie badane przez analityków w latach 70-tych. Jak już wspomnieliśmy, probabili-
stycznie są związane z operatorem I − (I − ∆)α/2 (dla parametru m = 1). Z punktu wi-
dzenia analizy harmonicznej jest ważne, aby mieć związek między tym ostatnim operatorem a
ułamkowym laplasjanem. We wspomnianej już pracy M. Ryznar otrzymał bardzo bezpośredni
wzór opisujący tego rodzaju związek, a mianowicie: Istnieje taka miara probabilistyczna σα, że
(I −∆)α/2 = σα + I + ∆α/2. Warto podkreślić, że wcześniejszy, mniej jawny opis tej zależności,
został otrzymany za pomocą dość zaawansowanych metod przez E.M. Steina ([90]).

Teoria potencjału izotropowego procesu stabilnego zawiera tak użyteczne narzędzia jak jaw-
ne wzory na jądro Poissona czy funkcję Greena kuli oraz półprzestrzeni. Chociaż wydawało się,
że uzyskanie jawnych wzorów w przypadku relatywistycznym jest zadaniem niewykonalnym, w
pracy [39] udało się udowodnić odpowiednie wzory dla półpłaszczyzny, w przypadku operatora
−(m2/αI −∆)α/2, czyli generatora procesu zabijanego z intensywnością m:
Twierdzenie Rozważmy H = {x ∈ Rd;xd > 0} oraz m-jądro Poissona Pm

H (x, y), x ∈ H, y ∈
H̄c. Dla xd > 0 oraz yd < 0 zachodzi wzór

Pm
H (x, y) = cα,d m

d
2α

(
xd
−yd

)α/2
Kd/2(m1/α|x− y|)
|x− y|d/2

.
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Następnie, T. Grzywny i M. Ryznar w pracy [53] zbadali funkcję Greena półprzestrzeni dla
procesu relatywistycznego, otrzymując jej dokładne dwustronne oszacowania Był to pierwszy
tego typu rezultat dla zbioru nieograniczonego. Temat optymalnych oszacowań dla procesów
relatywistycznych ciągle nie jest zamknięty — do dziś nie są znane optymalne oszacowania dla
funkcji Greena dopełnień kul.

4.5 Generatory a formy Dirichleta

Każdy proces Markowa opisany jest półgrupą prawdopodobieństw przejścia Ptf(x) = Exf(Xt).
Własność półgrupowa operatorów Pt wynika z własności Chapmana–Kołmogorowa. Z kolei każ-
da taka półgrupa jest wyznaczona przez pewien operator, zwany jej generatorem. Na przykład
wspominany tu wielokrotnie ruch Browna (jednowymiarowy) jest generowany przez operator
G = 1

2
d2

dx2
. Problem w tym, że operator to nie tylko wzór ale i jego dziedzina. I tak G rozważany

z dziedziną {f ∈ C2b (R) : Gf ∈ Cb(R)} generuje ruch Browna na R, jeśli zaś rozważymy G
z dziedziną {f ∈ C2([0,∞)) : f(0+) = 0}, to otrzymamy ruch Browna zabity w zerze. A
przecież istnieją jeszcze: ruch Browna, którego trajektorie są odbijane w zerze lub taki, którego
trajektorie są w zerze zatrzymywane. I cała ta informacja o procesie zawarta jest w opisie dzie-
dziny jego generatora. Dodajmy jeszcze tylko uwagę, że trudno w sposób jawny opisać dziedzinę
generatora wielowymiarowego ruchu Browna (nawet „wolnego” tzn. takiego, którego trajektorie
nie są w żaden sposób modyfikowane: ani nie są zabijane, ani zatrzymywane, ani odbijane itp.)

Z tego względu znacznie wygodniejszy jest opis procesu za pomoca jego formy Dirichleta.
Dla przykładu, porównajmy formę Dirichleta z generatorem niezmienniczego na obroty procesu
α-stabilnego w Rd. Generator podany był wzorem (1), a jego forma Dirichleta to

E(f, g) =
1
2

∫
Rd

∫
Rd

(f(y)− f(x))(g(y)− g(x)
|y − x|d+α

dx dy,

z dziedziną Dε = {f ∈ L2(Rd) :
∫
Rd
∫
Rd
(f(y)−f(x))2
|y−x|d+α dx dy <∞}.

Przestrzeń Dε jest ułamkową przestrzenią Sobolewa Hα/2(Rd) = Wα/2,2(Rd). Przestrzenie
Sobolewa na obszarach pojawiają się jako dziedziny procesu odbijanego lub cenzurowanego w
obszarze [8]. Z ogólnej teorii form Dirichleta wiadomo, że tranzytywność procesu jest równo-
ważna istnieniu ściśle dodatniej funkcji g ∈ L1(D) ∩ L∞(D) takiej, że∫

D
|u(x)|g(x) dx ¬

√
E(u, u),

dla wszystkich funkcji u z dziedziny formy. Ten fakt był początkową motywacją do badania
ułamkowej nierówności Hardy’ego (mimo że tranzytywność/rekurencyjność dla procesu cenzu-
rowanego została rozstrzygnięta już w pracy [8]). Badania w tym zakresie przeprowadził Bartło-
miej Dyda, a znaleziony dowód pozwolił otrzymać tę nierówność dla ogólniejszych przestrzeni
Sobolewa W s,p(D) (p odpowiada tu wykładnikowi w przestrzeni Lp, przypadek form Dirichleta
odpowiada p = 2), w szczególności też dla form Dirichleta, w których skoki procesu cenzurowa-
nego ograniczone są do kierunków z pewnego ustalonego stożka. To pozwoliło podać warunki
wystarczające na tranzytywność takich procesów cenzurowanych. Nierówności Hardy’ego (zo-
bacz [11]) z najlepszą stałą pozwala np. badać krytyczne zaburzenia schrödingerowskie ułam-
kowego laplasjanu.

4.6 Teoria spektralna i zagadnienie Dirichleta

W niektórych modelach mechaniki kwantowej ważną rolę odgrywają pewne operatory pseu-
doróżniczkowe, zwane relatywistycznymi hamiltonianami. W artykule [69] T. Kulczycki i B.
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Siudeja rozwinęli teorię spektralną operatorów Schrödingera postaci Hα
0 − V , gdzie Hα

0 =
mI − (m2/αI − ∆)α/2, α ∈ (0, 2), a V jest pewnym potencjałem. Głównym wynikiem pra-
cy jest podanie warunków na to, aby półgrupa Feynmana-Kaca generowana przez ten operator
była mocno ultrakontraktywna (definicję tego pojęcia i jego znaczenie można znaleźć np. w pra-
cy [47]). Dodatkowo podano dokładne oszacowania pierwszej funkcji własnej tego operatora.
Praca okazała się przełomowa także z innych względów: jako środek dowodu głównego twier-
dzenia autorzy otrzymali pewne oszacowania jądra ciepła dla relatywistycznego hamiltonianu
na obszarach.

Badania nad teorią spektralną tzw. nielokalnych operatorów Schrödingera (opartych na ge-
neratorach procesów Lévy’ego z tzw. własnością pojedynczego dalekiego skoku) kontynuowane
były w serii prac K. Kalety wspólnych z J. Lörinczim (m.in. [62], [63]), w których zaproponowa-
no nowe efektywne metody znajdowania dokładnych oszacowań funkcji własnych tych opera-
torów w nieskończoności. Następnie uzyskane w ten sposób oszacowania odpowiednich funkcji
własnych stanu podstawowego zastosowano do szczegółowego zbadania własności mocnej ultra-
kontraktywności i hiperkontraktywności. Wprowadzono też pojęcie tzw. dominacji przez stan
podstawowy. Pewne zastosowania i interpretacje tych wyników, które wydają się interesujące z
punktu widzenia fizyki matematycznej, przedyskutowane zostały w późniejszej pracy Kalety i
Lörincziego [64]).

Zagadnienie Dirichleta dla obszaru D i operatora ∆α/2 to następujący problem: należy zna-
leźć taką funkcję ϕ, aby dla x ∈ D zachodziła równość ∆α/2ϕ(x) = −1, a dla x ∈ Dc był
spełniony warunek ϕ(x) = 0. Jak już wspomnieliśmy, ϕ jest wtedy wartością średnią czasu
wyjścia ze zbioru D, gdy proces startuje z x ∈ D. Ostatnio T. Kulczycki wykazał [70], że w
przypadku, gdy D jest wypukłym obszarem na płaszczyźnie, to funkcja ϕ jest wklęsła. Jest to
rozwiązanie problemu postawionego 10 lat wcześniej przez R. Bañuelosa. Metoda polega na roz-
szerzeniu harmonicznym funkcji ϕ do przestrzeni o jeden wymiar większej, co przenosi problem
z operatora nielokalnego w R2 do laplasjanu w R3, następnie korzysta się z głębokich wyników
Hansa Lewy’ego, dotyczących macierzy Hessego dla klasycznych funkcji harmonicznych.

Tadeusz Kulczycki wraz z Mateuszem Kwaśnickim rozwinęli też teorię spektralną dla pro-
blemu Stiekłowa w obszarach R3. Problem Neumanna–Stiekłowa w obszarach R3 to matema-
tyczny model opisujący drgania cieczy w zbiornikach w warunkach grawitacji. To klasyczny
model hydrodynamiki badany w ogromnej liczbie prac, zapoczątkowanych przez Eulera, Pois-
sona, Rayleigha i Poincarego. Kulczycki i Kwaśnicki skupili się na takich obszarach (zbiornikach
cieczy), które są bryłami obrotowymi.

Główny wynik ich pracy [71] to dowód faktu, że przy odpowiednich naturalnych założeniach
pierwsza funkcja własna jest antysymetryczna. Autory podali też opis kształtu pierwszej funk-
cji własnej. W interpretacji hydrodynamicznej jest to opis kształtu wolnej powierzchni cieczy
drgającej w zbiorniku. Wynik ten można przedstawić poglądowo: w zależności od geometrii
zbiornika, kształt wolnej powierzchni drgającej cieczy (gdy drga ona z najmniejszą możliwą
częstotliwością) jest taki, że najwyższy poziom cieczy jest przy brzegu lub jest od brzegu od-
dalony.

Warto dodać, że efekty tych drgań można zaobserwować i sfotografować, przeprowadzając
odpowiedni eksperyment. Opis tego eksperymentu i zdjęcia powierzchni cieczy są opublikowane
przez T. Kulczyckiego, M. Kwaśnickiego i B. Siudeję (wraz z innymi współautorami) w artykule
The Legacy of Vladimir Andreevich Steklov w Notices of AMS (styczeń 2014), dostępnym w
internecie (http://www.ams.org/notices/201401/rnoti-p9.pdf).

We współpracy z Alexeyem Kuznetsovem z York University w Kanadzie, Bartłomiej Dyda
i Mateusz Kwaśnicki badali funkcje i wartości własne ułamkowego laplasjanu w kuli, a więc
rozwiązania zagadnienia własnego ∆α/2ϕ(x) = λϕ(x) dla x z kuli jednostkowej, przy warunku
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ϕ(x) = 0 poza kulą jednostkową. Gdy α = 2, tj. w przypadku klasycznym, rozwiązania tego
zagadnienia są opisane w prosty sposób za pomocą funkcji Bessla. Jawne wzory nie są jednak
znane, gdy α < 2. W tym przypadku wiedza o funkcjach własnych ϕ jest bardzo uboga.
Wiadomo, że pierwsza funkcja własna (a więc funkcja własna o najmniejszej wartości własnej λ)
jest niezmiennicza na obroty i ma stały znak. Kilkanaście lat temu Tadeusz Kulczycki wysunął
hipotezę dotyczącą kształtu drugiej funkcji własnej: tak, jak w przypadku klasycznym, należy
spodziewać się, że będzie ona antysymetryczna.

Aby częściowo rozstrzygnąć tę hipotezę, wyżej wymienieni autorzy znaleźli rozwiązania zmo-
dyfikowanego zagadnienia własnego (1−|x|2)α/2∆α/2ϕ(x) = λϕ(x). Okazuje się, że rozwiązania
wyrażają się w łatwy sposób za pomocą wielomianów Jacobiego. Przy okazji uzyskano bogatą
rodzinę jawnych wzorów z ułamkowym laplasjanem — wyniki te zawarte są w artykule [48].
Wartości własne oryginalnego zagadnienia własnego można oszacować za pomocą rozwiązań
zagadnienia zmodyfikowanego, wykorzystując metodę Rayleigha–Ritza do oszacowań z góry i
metodę zagadnień pośrednich Weinsteina–Aronszajna do oszacowań z dołu. Dzięki temu udało
się rozstrzygnąć pozytywnie hipotezę T. Kulczyckiego w wymiarze d = 1 oraz d = 2, a także
gdy d ¬ 9 w przypadku α = 1. Wynik ten został opublikowany w artykule [49].

4.7 Teoria potencjału hiperbolicznego ruchu Browna i hiperbolicz-
nych procesów α-stabilnych

Pod koniec XX wieku rozpoczęto badnia ruchu Browna i procesów stabilnych o wartościach w
przestrzeniach hiperbolicznych. Przestrzenie te są klasycznym przykładem przestrzeni o ujem-
nej (w tym przypadku stałej) krzywiźnie i stanowią naturalny krok w wielu uogólnieniach
ważnych zagadnień z Rd na przypadek bardziej ogólnych struktur geometrycznych. Zakrzywie-
nie przestrzeni skutkuje na przykład tym, że najkrósza droga między dwoma punktami wiedzie
często po łuku okręgu, suma zaś kątów w trójkącie jest mniejsza niż 180◦. Warto podkreślić, że
przestrzenie hiperboliczne służą do modelowania czasoprzestrzeni w Teorii Względności Alberta
Einsteina.

Odpowiednikiem operatora Laplace’a ∆ w Rd jest w przestrzeni hiperbolicznej tzw. operator
Laplace’a–Beltramiego. Jest on generatorem hiperbolicznego ruchu Browna, dość intensywnie
badanego począwszy od lat 80-tych XX wieku. Jądro ciepła operatora Laplace’a–Beltramiego
(czyli prawdopodobieństwa przejścia hiperbolicznego ruchu Browna) było badane z punktu
widzenia analizy. Okazało się, że w wymiarach nieparzystych jądro ciepła opisane jest za pomoca
funkcji elementarnych, w wymiarach parzystych są to funkcje nieelementarne, ale podano bardzo
dokładne ich oszacowania (np. w książce E.B. Daviesa [46]).

W roku 2001 H. Matsumoto [80] opisał funkcję Greena całej przestrzeni w przypadku hi-
perbolicznego ruchu Browna (czyli operatora Laplace’a – Beltramiego). Podkreślmy jednak, że
chodziło o całą przestrzeń, czyli rozważany hiperboliczny ruch Browna nie był zabijany. Oczy-
wiście pojawiło się pytanie, jak wyglądają funkcje Greena mniejszych zbiorów, na przykład
półprzestrzeni lub kul. Aby obliczyć te funkcje dla obszaru D, musimy rozważyć proces zabity
przy wyjściu ze zbioru D.

Badając ruch Browna w przestrzeni hiperbolicznej można używać różnych modeli tej prze-
strzeni, ponieważ jednak gęstość prawdopodobieństw przejścia tego procesu z punktu x do y nie
zależy od konkretnych punktów, a tylko od ich wzajemnej odległości, więc otrzymane rezultaty
nie zależą od modelu przestrzeni.

Wydawało się, że najwygodnej będzie badać zachowanie hiperbolicznego ruchu Browna w
modelu półprzestrzeni Poincarego Hd = {x ∈ Rd : xd > 0}, gdy proces ten będzie wychodził
ze zbioru D = {x ∈ Hd : xd > a}, a > 0. Już to zadanie okazało się niełatwe, ale zostało
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rozwiązane przez T. Byczkowskiego, P. Graczyka i A. Stósa w pracy [35] w której podano opis
jądra Poissona tego zbioru. Kolejnym zbiorem była kula, tu problem opisu funkcji Greena i
jądra Poissona w przypadku rzeczywistej przestrzeni hiperbolicznej został rozwiązany przez T.
Byczkowskiego i J. Małeckiego w pracy [36], a w przypadku zespolonej przestrzeni hiperbo-
licznej przez T. Żaka w pracy [96]. Warto podkreślić, że badania tak abstrakcyjnego obiektu
jak hiperboliczny ruch Browna mogą mieć bardzo konkretne zastosowania praktyczne: ostat-
nia składowa hiperbolicznego ruchu Browna w Hd to tak zwany geometryczny ruch Browna,
stosowany w ekonomii do modelowana cen akcji. Poza tym, w wyżej opisanych badaniach zasto-
sowano nowe metody, które pozwoliły na głębsze zbadanie procesów Bessla oraz Browna-Bessla
(piszemy o tym dokładniej w następnym rozdziale). Hiperboliczny ruch Browna był badany
także przez G. Serafina w pracy [88], a hiperboliczny proces Bessla przez A. Pycia w pracy [84].

Kolejnym naturalnym krokiem jest badanie procesów stabilnych w przestrzeni hiperbolicz-
nej. Hiperboliczne procesy α-stabilne otrzymuje się z hiperbolicznego ruchu Browna przez pod-
porządkowanie: jeśli (Xt) jest hiperbolicznym ruchem Browna, a (Tt) jest ściśle rosnącym pro-
cesem α/2-stabilnym (tzw. subordynatorem), niezależnym od (Xt), to proces (XTt) jest hiper-
bolicznym procesem α-stabilnym. Badania podstawowych obiektów teorii potencjału dla tego
typu procesów rozpoczęły się na naszym seminarium niedawno, praca [87], poświęcona czasom
wyjścia takiego procesu z półprzestrzeni lub kuli, autorstwa M. Ryznara i T. Żaka ukazała się
w 2016 roku.

4.8 Procesy Bessla

Ruch Browna (Wt) o wartościach w Rd, startujący ze środka kuli o promieniu r > 0 wychodzi
z tej kuli w momencie, gdy odległość (Wt) od środka tej kuli przekracza poziom r. Odległość
(Wt) od punkt startu to tak zwany d-wymiarowy proces Bessla. Przy okazji badania czasów
wyjścia procesów hiperbolicznych okazało się, że można powiedzieć coś nowego o tak klasycznym
procesie jak proces Bessla. W roku 2006, w pracy [40] T. Byczkowski i M. Ryznar podali wzór
całkowy na gęstość rozkładu punktu pierwszego trafienia procesu Bessla w zadany poziom a > 0
przy starcie procesu z poziomu x > a.

Następnie w pracy T. Byczkowskiego, J. Małeckiego i M. Ryznara [37], zbadano rozkłady
trafienia w różne zbiory dla dyfuzji Browna–Bessla. Wyniki z tej pracy stosują się do badania
procesów związanych z operatorem Bessla −(I −∆)α/2. Tematykę rozkładów czasów trafienia
dla procesu Bessla kontynuowano w pracy [38], w której wyżej wymienieni autorzy podali
dokładne obustronne oszacowania gęstości czasu pierwszego trafienia procesu Bessla w zadany
poziom a > 0 przy starcie procesu z poziomu x > a. Kulminacją tego typu wyników jest
poniższe twierdzenie o oszacowaniach półgrupy przejścia procesu Bessla zabijanego po wyjściu
z półprostej, udowodnione w pracy [22] przez K. Bogusa i J. Małeckiego:
Twierdzenie Niech p(µ)a (t, x, y) będzie gęstością prawdopodobieństw przejścia procesu Bessla
zabitego przy wyjściu z półprostej (a,∞). Dla µ 6= 0 zachodzi

p(µ)a (t, x, y)
µ
≈
[
1 ∧ (x− a)(y − a)

t

] (
1 ∧ xy

t

)|µ|− 12 (y
x

)µ+ 12 1√
t

exp
(
−(x− y)2

2t

)

dla wszystkich x, y > a i t > 0.

Zapis f(t, x, y)
µ
≈ g(t, x, y) oznacza istnienie stałych C1, C2 > 0 zależych tylko od indeksu µ i

takich, że C1g(t, x, y) ¬ f(t, x, y) ¬ C2g(t, x, y) dla wyszczególnionych x, y i t. Warto zauważyć,
że czynniki wykładnicze występujące w oszacowaniu dolnym i górnym są identyczne. Wyróżnia
to powyższy wynik spośród większości oszacowań jąder ciepła dla operatorów eliptycznych, w
których zmienna czasowa t występująca w czynnikach eksponencjalnych jest skalowana przez
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stałe, które są różne w oszacowaniu dolnym i górnym. Oszacowania w pozostałym przypadku
µ = 0 są bardziej skomplikowane ze względu na logarytmiczne zachowanie gęstości p(0)a (t, x, y),
a dokładne obustronne oszacowania w pełnym zakresie parametrów zostały uzyskane w [23].

4.9 Teoria potencjału niesymetrycznych procesów stabilnych

Kolejnym krokiem była próba przeniesienia rozwiniętej wcześniej teorii potencjału na procesy
α-stabilne, które nie są niezmienicze na obroty, a dalej na możliwie ogólną klasę skokowych
procesów Lévy’ego (tzn. takich, których trajektorie mają skoki). Dla zilustrowania otrzymanych
wyników wymieńmy dwie prace. W pracy [18] z roku 2007 K. Bogdan i P. Sztonyk otrzymali
oszacowania gęstości prawdopodobieństw przejścia i jądra potencjału także dla tych procesów
stabilnych w Rd, które nie są niezmiennicze na obroty. Otrzymane oszacowania pozwalają na
charakteryzację tej klasy procesów stabilnych, dla której spełniona jest Nierówność Harnacka.
W pracach [65] i [66] K. Kaleta i P. Sztonyk podali oszacowania gęstości i ich pochodnych dla
dużo szerszej klasy procesów Lévy’ego. Obejmuje ona m.in. procesy, których miara Lévy’ego
ma podeksponencjalny lub eksponencjalny zanik w nieskończoności.

4.10 Procesy unimodalne

Omawiane wcześniej izotropowy proces stabilny i proces relatywistyczny są szczególnymi przy-
kładami tak zwanych subordynowanych ruchów Browna. Mianowicie, niech B(t) będzie ruchem
Browna w Rd, a Tt niezależnym od niego subordynatorem, czyli procesem Lévy’ego o nie-
ujemnych i niemalejących trajektoriach. Tworzymy teraz nowy proces wybierając tylko część
trajektorii ruchu Browna, zamieniając czas tzn. definiujemy proces X(t) = B(Tt). Oprócz wspo-
mnianych procesów bardzo ważnym, z powodu zastosowań w fizyce i w matematyce finansowej,
przykładem podporządkowanego ruchu Browna jest proces geometrycznie stabilny, tzn. proces
o generatorze ln

(
1−∆α/2

)
. Operator ten jest także bardzo ciekawy z punktu widzenia teo-

rii cząstkowych równań różniczkowych, ponieważ jest przykładem operatora rzędu 0. Dla tego
operatora T. Grzywny i M. Ryznar [53] udowodnili na prostej rzeczywistej niezmieniczą na
skalowania nierówność Harnacka. Był to pierwszy tego typu rezultat dla operatorów rzędu 0,
który został następnie uogólniony przez matematyków zagranicznych na szerszą klasę procesów
podporządkowanych. Obecnie najmocniejszym znanym wynikiem tego typu obejmującym dużą
klasę operatorów rzędu 0 jest rezultat T. Grzywnego i M. Kwaśnickiego [55] dla procesów uni-
modalnych. Procesy te są uogólnieniem podporządkowanych ruchów Browna. Proces B(Tt) ma
bardzo ważną własność, mianowicie jego rozkład w każdej chwili t > 0 jest absolutnie ciągły
na Rd \ {0} i jego gęstość jest funkcją radialną i radialnie nierosnącą. Procesy, które mają tę
własność nazywamy procesami unimodalnymi. Badania nad tą klasą procesów uczestnicy se-
minarium rozpoczeli w 2012 roku i zaowocowały one szeregiem wyników. Oprócz wspomnianej
nierówności Harnacka, uzyskano ostre oszacowania gęstości przejścia [14], oszacowania średniego
czasu przebywania w ograniczonym zbiorze przed jego pierwszym opuszczeniem dla dowolnych
punktów startu [15], ograniczenie górne na gradient funkcji harmonicznych [72] oraz oszacowa-
nia na jądra ciepła procesu zabitego [16], które uogólniały na szeroką klasę procesów wyniki,
uzyskane wcześniej dla procesu stabilnego [13], mówiące, że

pD(t, x, y) ≈ P x(τD > t)p(t, x, y)P y(τD > t).

4.11 Rozkłady supremów procesów Lévy’ego

Rozkłady supremów procesów, oprócz wartości teoretycznej, są niezwykle ważne dla zastoso-
wań. W działalności seminarium do 1995 roku badaliśmy rozkłady supremów; udało się wtedy
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udowodnić, że dla miar (czyli procesów) stabilnych dystrybuanta jest absolutnie ciągła (oprócz
możliwego skoku na początku, gdy 1 ¬ α ¬ 2). Metodami teorii potencjału można dla pew-
nych klas procesów otrzymać dużo dokładniejsze wyniki. W szczególności, dla symetrycznych
procesów Lévy’ego M. Kwaśnickiemu, J. Małeckiemu i M. Ryznarowi w pracy [73] udało się
podać optymalne oszacowania dystrybuanty supremum takiego procesu:
Twierdzenie Niech Xt będzie jednowymiarowym symetrycznym procesem Lévy’ego o funkcji
charakterystycznej EeiξXt = e−tψ(ξ). Istnieje stała absolutna C taka, że dla dowolnych t, r > 0,

C−1min

1,
1√

tψ(1/r)

 ¬ P (sups¬tXs ¬ r) ¬ C min

1,
1√

tψ(1/r)

 .
Ponadto, dla procesów podporządkowanych ruchowi Browna, ci sami autorzy otrzymali

oszacowania gęstości takiej dystrybuanty i jej wyższych pochodnych [73].

4.12 Procesy na fraktalach

Po przełomie jakim było udowodnienie Brzegowej Zasady Harnacka dla ułamkowego laplasja-
nu, naturalne stało się pytanie jak można uogólnić kontekst geometryczny tego twierdzenia.
Andrzej Stós podjął badania teorii potencjału procesów stabilnych na przestrzeniach fraktal-
nych. W tym kontekście pierwszym krokiem jest samo zdefiniowane naturalnego ułamkowego
laplasjanu. Zostało to zrobione przez zidentyfikowanie dziedziny odpowiedniej formy Dirichleta
podporządkowanego ruchu Browna i przez analizę związanych z tym przestrzeni funkcyjnych
[91]. Metoda probabilistyczna pozwoliła otrzymać podstawowe wyniki teorii potencjału, w tym
nierówność Harnacka i oszacowania funkcji Greena kuli, a także udowodnić Brzegową Zasadę
Harnacka dla odpowiednika zbiorów lipschitowskich na trójkącie Sierpińskiego [17]. Następnie
pewne wersje BHP na trójkącie i na dywanie Sierpińskiego otrzymali K. Kaleta, M. Kwaśnic-
ki i A. Stós [92] i [61]. Ostatecznym zwieńczeniem wątku geometrycznej ogólności BHP była
wzmiankowana już praca K. Bogdana, T. Kumagai i M. Kwaśnickiego [20], gdzie udowodniono
to twierdzenie dla dowolnych zbiorów otwartych w abstrakcyjnych przestrzeniach miarowo-
metrycznych.

Kierunek badań fraktalnych zaowocował także współpracą Kamila Kalety i Andrzeja Stósa z
Katarzyną Pietruską-Pałubą z Uniwersytetu Warszawskiego. Powstały wspólne prace dotyczące
nierówności Poincarégo na fraktalach „komórkowych” [?] oraz spektralnych własności operato-
rów Schrödingera opartych na ułamkowym laplasjanie i losowym potencjale poissonowskim na
trójkącie Sierpińskiego [?].

Prace nad probabilistyczną teorią potencjału procesów stabilnych były również prowadzone
w kontekście geometrii przestrzeni symetrycznych, gdzie P. Graczyk i A. Stós otrzymali oszaco-
wania jądra ciepła dla podporządkowanego ruchu Browna [51]. Jako ciekawostkę odnotujmy, że
podejście użyte w tych przestrzeniach, które są rozmaitościami różniczkowalnymi, okazało się
również skuteczne do badania procesów stabilnych na grafach (drzewach jednorodnych), które
są przestrzeniami dyskretnymi [93].

4.13 Transformata Kelvina i procesy samopodobne

Gdy zbiór D jest nieograniczony, na przykład D jest dopełnieniem kuli jednostkowej, to badanie
zachowania funkcji Greena oraz innych funkcji harmonicznych w nieskończoności stwarza istotne
kłopoty. W klasycznej analizie harmonicznej problem ten rozwiązał już w XIX wieku lord
Kelvin, stosując inwersję. Inwersja to przekształcenie T : Rd \ {0} → Rd \ {0}, zadane wzorem
T (x) = x

|x|2 . Zauważmy, że T przeprowadza zewnętrze kuli jednostkowej na jej wnętrze (i na
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odwrót), a po uzwarceniu Rd poprzez dołączenie punktu w nieskończoności, T przeprowadza
ten punkt na zero. Twierdzenie Kelvina pokazuje, jak przekształcenie T działa na funkcje
harmoniczne względem operatora Laplace’a: funkcja harmoniczna h(x) przechodzi na (zwykle
nieharmoniczną) funkcję h(T (x)), która jednak po pomnożeniu jej przez |x|2−d staje się znów
harmoniczna. Jak zauważył M. Riesz w 1938 roku, w przypadku funkcji radialnych, określonych
na Rd i harmonicznych względem operatora określonego wzorem Af(x) = cα,d

∫
Rd

f(y)−f(x)
|y−x|α+d dy,

po złożeniu z inwersją pozostają one harmoniczne, o ile tylko pomnoży się je przez |x|α−d.
Jeśli więc chcemy badać zachowanie procesu α-stabilnego w otoczeniu nieskończoności, mo-

żemy przenieść problem na otoczenie zera, o ile tylko będziemy wiedzieć, jak proces zachowuje
się po inwersji. Badaniu tego problemu na naszym seminarium poświęcone były trzy prace: [6],
[9], [21]. W szczególności, w ostatniej z tych trzech prac, autorstwa K. Bogdana i T. Żaka On
Kelvin Transformation, udowodniono następujące twierdzenie:
Twierdzenie Niech (Xt) będzie niezmienniczym na obroty procesem stabilnym wartościach w
Rd, a T (x) = x

|x|2 inwersją Rd. Wówczas proces T (Xt) jest h-procesem, warunkowanym w sensie
Dooba funkcją h(x) = |x|α−d, i z losowo zmienionym czasem. Jeżeli GD(x, y) oznacza funkcję
Greena zbioru D, to dla każdego otwartego D nie zawierajacego zera

GTD(x, y) = |x|α−d|y|α−dGD(Tx, Ty), x, y ∈ Rd \ {0}.

Od czasu ukazania się tej pracy wielu matematyków zaczęło stosować inwersję do badania
bardziej ogólnych klas procesów stabilnych (niekoniecznie niezmienniczych na obroty Rd). W
szczególności A.E. Kyprianou i jego współpracownicy zastosowali tę metodę do badania ogól-
nych jednowymiarowych procesów stabilnych, procesów startujących z nieskończoności oraz
tych procesów stabilnych na płaszczyźnie, których trajektorie okrążają początek układu współ-
rzędnych. Ponieważ to przekształcenie trajektorii procesów za pomoca inwersji okazało się tak
przydatne, A.E. Kyprianou w pracy [75] nazwał je transformatą Riesza-Bogdana-Żaka.

M. Ryznar i K. Michalik wykazali w pracy [81] analogon powyższego twierdzenia dla ob-
szarów regularnych. Następnie okazało się, że można zastosować inwersję nie tylko do procesów
stabilnych ale, dużo ogólniej, do jednowymiarowych dyfuzji i do procesów samopodobnych.
Proces stochastyczny (Xt, X0 = x), o wartościach w Rd, jest samopodobny o indeksie α, jeżeli
dla każdego a > 0 proces (aXa−αt, X0 = a−1x) ma identyczne rozkłady skończenie-wymiarowe,
jak wyjściowy proces. Oczywiście każdy proces α-stabilny jest samopodobny. Znaczenie tych
procesów wynika między innymi z faktu — widocznego wprost z definicji samopodobieństwa,
że można je skalować. W latach 70-tych J. Lamperti podał opis wszystkich samopodobnych
procesów o wartościach dodatnich: są to eksponenty procesów Lev́y’ego ze zmienionym czasem.
Kilka lat temu [42] udało się podać analogiczny opis dla procesów samopodobnych o warto-
ściach rzeczywistych, ale ważnym problemem pozostawał opis takich procesów o wartościach w
Rd. Ostatnio, przy okazji próby zastosowania inwersji do przekształcenia procesów samopodob-
nych, w pracy [3] udało się nam otrzymać między innymi daleko idące uogólnienie reprezentacji
Lampertiego na szeroką klasę procesów samopodobnych o wartościach w Rd.

4.14 Inne tematy

W krótkim artykule nie jest możliwe omówienie wszystkich tematów badanych przez uczestni-
ków seminarium. Wymagałoby to raczej dużej monografii, do napisania której wielokrotnie już
namawiano nas podczas wielu konferencji. Do tej pory udało się tylko namówić kilku uczestni-
ków seminarium (K. Bogdan, T. Byczkowski, T. Kulczycki i M. Ryznar) do opublikowania w
roku 2009 w tomie Lecture Notes in Mathematics 1980 kilku artykułów przeglądowych, pod-
sumowujących dokonania członków seminarium w latach 1995-2006. Ponadto, w 2013 roku,
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opublikowane zostały w postaci skryptu wykłady T. Byczkowskiego pt. „Potential theory of
subordinated Brownian motions”. Zawierają one przystępne wprowadzenie do teorii potencjału
procesu stabilnego i relatywistycznego oraz podporządkowanych ruchów Lévy’ego i dostępne są
na stronie http://ssdnm.mimuw.edu.pl/pliki/wyklady/skrypt T.Byczkowski UWr.pdf

Wymieńmy jeszcze kilka tematów, którymi zajmowali się uczestnicy seminarium, a których
nie omówiliśmy powyżej:

Maciej Lewandowski (we współpracy z Wernerem Linde z Jeny) badali w pracy [76] problem
równości miar, spełniających pewne warunki na momenty, a w pracy [77] M. Lewandowski, M.
Ryznar i T. Żak udowodnili nierówność typu Andersona dla miar stabilnych; Krzysztof Michalik
i Michał Ryznar badali w pracy [82] zbieżność niestyczną funkcji α-harmonicznych w obszarach
Lipschitza; Tomasz Luks badał w pracy [78] graniczne własności funkcji α−harmonicznych oraz
(we współpracy z Piotrem Graczykiem i Margit Rössler z Paderborn) funkcję Greena i jądro
Poissona kuli dla procesu Dunkla w pracy [52].

4.15 Kształcenie kadry

Często spotykamy się z pytaniem: skąd bierzemy tylu młodych ludzi, zainteresowanych tematy-
ką, którą uprawiamy. Odpowiedź jest bardzo prosta: wszystkim studentom, którzy chcą z nami
współpracować, zapewniamy jak najlepszą opiekę naukową. Oprócz rzeczy tak oczywistych, jak
wyznaczanie na prace magisterskie tematów związanych z aktualnie prowadzonymi na świecie
badaniami i nasza ciągła gotowość do dyskusji matematycznych, nie szczędzimy też naszego
prywatnego czasu, wygłaszając (poza naszym oficjalnym pensum) dodatkowe cykle jednoseme-
stralnych wykładów monograficznych (często dla 2-3 słuchaczy) lub prowadząc proseminaria
na tematy, których brak w programie studiów, a które każdy matematyk powinien znać. Dość
powiedzieć, że w ciągu ostatnich 20 lat wygłosiliśmy kilkanaście takich jednosemestralnych kur-
sów. Obecnie (w roku 2017) w seminarium regularnie uczestniczy 6 doktorantów (nie tylko z
Politechniki Wrocławskiej).

Jak już wspomnieliśmy, szczegółowa bibliografa prac uczestników seminarium znajduje się
na stronie: (http://prac.im.pwr.edu.pl/∼kwasnicki/seminar/index.php?lang=pl). W poniższej
bibliografii umieściliśmy tylko te prace powstałe w naszym zespole, które cytowane są w powyż-
szym tekście oraz prace autorów niezwiązanych z naszym seminarium, ale dotyczące tematyki
uprawianej przez nas.
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(2015), 1350-1398,

[63] K. Kaleta, J. Lörinci, Fall-off of eigenfunctions for nonlocal Schrödinger operators with
decaying potentials, Potential Anal. 46 (2017), 647-688,

[64] K. Kaleta, J. Lörinci, Transition in the decay rates of stationary distributions of Lévy
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2047-2054,

[74] M. Kwaśnicki, J. Małecki, M. Ryznar, First passage times for subordinate Brownian mo-
tions, Stochastic Processes Appl. 123, (2013), 1820-1850,

[75] A. Kyprianou, Deep factorization of stable processes Electr. J. Probability 21 (2016), paper
no. 23,

[76] M. Lewandowski, W. Linde, Real translates of complex measures, Probab. Th. on Vector
Spaces IV, Springer Lecture Notes in Math. 1391, (1989),

[77] M. Lewandowski, M. Ryznar, T. Żak, Anderson inequality is strict for stable measures,
Proc. AMS 123 (1995), 3875-3880,

24



[78] T. Luks, Boundary behavior of α−harmonic functions on the complement of the sphere
and hyperplane, Potential Anal. 39, (2013), 29-67,

[79] D.J. Marcus, Non-stable laws with all projections stable, Z. Wahr. verw. Gebiete 64 (1983),
139-156,

[80] H. Matsumoto, Closed form formulae for the heat kernels and the Green functions for the
Laplacians on the symmetric spaces of rank one, Bulletin des Sciences Mathématiques 125,
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