WYKŁAD
Polscy doktoranci z poza Poznania (w pierwszej kolejności z SSDNM, ale takŜe inni) mogą
otrzymać wsparcie finansowe (na koszty podróŜy i zakwaterowania) – w tym celu naleŜy
wysłać prośbę wraz z rzetelnym szacunkiem kosztów do p. E. Skrzypczak
(epskrzyp@amu.edu.pl) do 1 lipca 2011.

Temat:

Wprowadzenie do analizy harmonicznej na grupach
jednorodnych na przykładzie grupy Heisenberga

Wykładowca:

prof. dr hab. Paweł Głowacki (Uniwersytet Wrocławski)

Wymiar godzin:

30 godz.

Termin:

7-8.10.2011
4-5.11. 2011
9-10.12.2011
13-14.01.2012

Rozkład godzin: piątek
sobota

Miejsce:

14.00-15.30;

16.00-17.30

9.00-10.30;

11.00-12.30

Wydział Matematyki i Informatyki UAM
Poznań, ul. Umultowska 87

Biogram wykładowcy:
Paweł Głowacki jest profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim, autorem około 20 publikacji
min. w Inventiones Math., J. Functional Anal., Duke Math. J., Studia Math. Zajmuje się
abstrakcyjną analizą harmoniczną, grupami Lie i cząstkowymi równaniami róŜniczkowymi.
W 1980 roku doktoryzował się w Instytucie Matematycznym PAN na podstawie rozprawy Calculus
of Symbols and Convolution Semigroups on the Heisenberg Group napisanej pod kierunkiem prof. A.
Hulanickiego. Był profesorem wizytującym w Scuola Normale Superiore w Pizie (Włochy) oraz
University of Washington (USA). Jest znany jako bardzo dobry wykładowca.

Opis wykładu:
Grupa jednorodna to nilpotentna grupa Liego, którą jako rozmaitość moŜna utoŜsamić
z przestrzenią R n w taki sposób, Ŝe działania grupowe wyraŜają się przez funkcje
wielomianowe. Dodatkowo zakłada się istnienie grupy automorfizmów zwanych dylatacjami
o własnościach podobnych do jednokładności x → tx w R n . Jeśli w R 3 wprowadzimy
działanie

( x, y ) → ( x1 + y1 , x 2 + y 2 , x3 + y 3 + 12 ( x1 y 2 − x 2 y1 ))
otrzymamy najprostsza nieabelową strukturę grupy nilpotentnej, a po zdefiniowaniu dylatacji

δ t ( x1 , x 2 , x3 ) = (tx1 , tx 2 , t 2 x3 ) , t > 0,
grupę jednorodną zwana grupa Heisenberga. Ten modelowy przykład grupy jednorodnej nie
tylko pozwala zademonstrować szereg zjawisk charakterystycznych dla analizy harmonicznej
na grupach jednorodnych, ale i sam w sobie jest ciekawym obiektem o wieloaspektowych
związkach z szeroko rozumianą analizą w R n .
Analiza harmoniczna na grupach jednorodnych zajmuje się zagadnieniami podobnymi
do tych, które są przedmiotem badan analizy w R n . Występuje tu cała gama przestrzeni
funkcyjnych, takich jak przestrzenie L p , przestrzenie Hardy’ego, Höldera, Sobolewa,
i mnogość charakterystycznych operatorów liniowych i nieliniowych. Często są to operatory
splotu, a wiec przemienne z translacjami grupowymi lub teŜ operatory jednorodne względem
automorficznych dylatacji. Wiedza o tych klasach operatorów przydaje się do badania
bardziej złoŜonych operacji, które nie są juŜ ani niezmiennicze, ani jednorodne. Często celem
jest opis własności pewnego nieograniczonego operatora róŜniczkowego waŜnego z punktu
widzenia teorii równań róŜniczkowych cząstkowych lub teorii funkcji holomorficznych
wymagający wzięcia pod uwagę całych rodzin liniowych operatorów ograniczonych. Dlatego
pytanie o ograniczoność, np. na przestrzeniach L p , wielu pojawiających się operacji jest
jednym z najwaŜniejszych.
Jako, Ŝe cała ta analiza odbywa się na grupie Liego, poświęcimy teŜ trochę czasu na
naszkicowanie podstaw teorii grup Liego i teorii reprezentacji unitarnych, ilustrując je
przykładem grupy Heisenberga.
Wykład będzie miał charakter mieszany. Obok fragmentów prowadzonych metodą
szkolną z pełnym wyprowadzeniem i ścisłymi dowodami, będą teŜ podawane informacje
dotyczące szerszego kontekstu omawianych zagadnień.

Wymagania
Od słuchaczy oczekuje się znajomości analizy funkcjonalnej, teorii równań róŜniczkowych
cząstkowych i analizy Fouriera w elementarnym zakresie przewidzianym w typowych
kursach uniwersyteckich. Wskazane byłoby oswojenie się z elementarnymi pojęciami teorii
dystrybucji.

Plan wykładu
(1) Analiza harmoniczna w R n : transformata Fouriera, operatory splotu i mnoŜenia,
operatory całkowe i pseudoróŜniczkowe, operator Hermite’a.
(2) Grupa Heisenberga I: pola wektorowe, reprezentacje, wzór Plancherela, splot skręcony.

(3) Grupa Heisenberga II: podlaplasjan, hipoeliptyczność, asymptotyka jądra ciepła,
przestrzenie funkcyjne.
(4)

Grupy

nilpotentne:

grupy

jednorodne,

reprezentacje,

operatory

Rocklanda,

nieróŜniczkowe operatory modelowe, rachunek symboliczny Melina.
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