
Agnieszka Hejna

Mgr Agnieszka Hejna jest absolwentką Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu
Wrocławskiego. Jej praca magisterska, O zlokalizowanych sharp funkcjach, obroniona w 2017
roku, została nagrodzona drugą nagrodą konkursu Polskiego Towarzystwa Matematycznego
studenckich prac z matematyki im. Józefa Marcinkiewicza i pierwszą nagrodą w drugiej edycji
konkursu mBanku pod nazwą ”Krok w przyszłość”. W październiku 2017 roku rozpoczęła
studia doktoranckie na kierunku matematyka, które są prowadzone w Instytucie Matema-
tycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pani mgr Agnieszka Hejna jest autorem/współautorem ośmiu opracowań naukowych; pięciu
opublikowanych lub przyjętych prac ([1], [7], [8], [9],[14]) i trzech preprintów ([10], [11] i [15]).

Badania zawarte w publikacjach Agnieszki Hejny, nagrodzonych Nagrodą Młodych Mate-
matyków konkursu PTM, dotyczą rzeczywistej analizy harmonicznej, podstawy której stano-
wią prace G.H. Hardy’ego, J.E. Littlewooda i R. Paley’a. Ogromny rozwój tej teorii zawdzię-
czamy szkole analizy matematycznej stworzonej przez Antoniego Zygmunda, której znanymi
przedstawicielami są: J. Marcinkiewicz, A. Calderón, E.M. Stein, M. Cotlar, B. Muckenho-
upt, G. Weiss, Ch. Fefferman i T. Tao. Rzeczywista analiza harmoniczna, która wyrosła na
gruncie badań funkcji harmonicznych i szeregów Fouriera, z biegiem czasu przekształciła się
w osobną dziedzinę, mającą związki z takimi działami matematyki jak: teoria liczb, teo-
ria prawdopodobieństwa, teoria równań różniczkowych, teoria ergodyczna, teoria przestrzeni
funkcyjnych, teoria grup Liego. Do ważnych zadań analizy rzeczywistej należą: badanie ogra-
niczoności operatorów liniowych na różnych przestrzeniach funkcyjnych oraz opisy struktur
samych przestrzeni funkcyjnych.

W 1972 roku Ch. Fefferman i E.M. Stein [12] wprowadzili pojęcie sharp funkcji

f#(x) = sup
B3x
|B|−1

∫
B
|f(y)− fB| dy,

gdzie supremum jest wzięte po wszystkich kulach B ⊂ RN , x ∈ B, a fB = |B|−1 ∫
B f

i udowodnili dla niej nierówność

(1) ‖f‖Lp ¬ Cp‖f#‖Lp , 1 < p <∞,

zwaną obecnie nierównością Feffermana-Steina. Pozwala ona uzyskać twierdzenia interpola-
cyjne dla szerszej klasy operatorów niż klasyczne twierdzenie interpolacyjne Riesza-Thorina.
W jednej z nagrodzonych prac A. Hejny [7] zostało wprowadzone pojęcie zlokalizowanej sharp
funkcji. Dla obszaru Ω ⊂ RN i x ∈ Ω, niech Ωx będzie ustalonym obszarem (zależnym od
punktu x), takim, że x ∈ Ωx ⊂ Ω. Oznaczmy

f#
loc(x) = sup

Ωx⊃B3x
|B|−1

∫
B
|f(y)− fB| dy.

W pracy, przy pewnych założeniach na Ωx, została udowodniona nierówność Feffermana-
Steina ‖f‖Lp ¬ Cp‖f#

loc‖Lp . Jest to zadanie trudniejsze niż oryginalna nierówność (1), gdyż
zlokalizowana sharp funkcja może być znacznie mniejsza niż f#.
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W klasycznej analizie przestrzenie funkcyjne na RN , takie jak: przestrzenie Lp, rzeczy-
wiste przestrzenie Hardy’ego Hp lub przestrzenie Lipschitza, mogą być opisane za pomo-
cą funkcji od operatora Laplace’a. Opiszmy to na przykładzie klasycznej rzeczywistej prze-
strzeni Hardy’ego H1(RN). Przestrzenie te mają swoje źródło w badaniu funkcji holomor-
ficznych/harmonicznych na górnej półpłaszczyźnie ([2]). Na obszarze R+ × RN , rozważmy
układ funkcji harmonicznych u0, u1, ..., uN , spełniających uogólnione równania Cauchy’ego-
Riemanna

(2) ∂xiuj = ∂xjui,
N∑
j=0

∂xjuj = 0,

oraz warunek

(3) sup
x0>0

∫
RN

N∑
j=0

|uj(x0, x1, ..., xN︸ ︷︷ ︸
=x

)| dx1 dx2 ... dxN <∞.

Okazuje się, że dla funkcji harmonicznej u0 istnieją funkcje u1, ..., uN , spełniające (2) i (3),
wtedy i tylko wtedy, gdy u∗0(x) = sup|x−x′|<x0 |u0(x0,x′)| należy do L1(RN). Wówczas granica
limx0→0+ u0(x0,x) istnieje i jest funkcją (oznaczmy ją przez f0) należącą do L1(RN), a cały
układ (u0, u1, ..., uN) możemy odtworzyć z f0. Oznaczmy przez H1(RN) zbiór wszystkich funk-
cji f0 otrzymanych w ten sposób. Jest to właściwa podprzestrzeń L1(RN). W fundamentalnych
pracach [18], [12] autorzy podali kilka równoważnych charakteryzacji przestrzeni H1(RN) za
pomocą analizy rzeczywistej. Mianowicie f0 należy do H1(RN) wtedy i tylko wtedy, gdy funk-
cja maksymalna z półgrupy ciepłaM∆f0(x) = supt>0 |et∆f0(x)| (lub równoważnie z półgrupy
Poissona M√

−∆f(x) = |e−t
√
−∆f0(x)|) należy do L1(RN). Inną charakteryzację elementów

z H1(RN) uzyskujemy badając normy L1(RN) transformat Riesza Rjf0 = ∂xj(−∆)−1/2f0,
j = 1, 2, ..., N . Dalej, f0 ∈ H1(RN) wtedy i tylko wtedy, gdy Sf0 ∈ L1(RN), gdzie

(Sf)2(x) =
∫ ∞

0

∫
‖y−x‖<t

|t2∆et
2∆f(y)|2 dy dt

tN+1

jest funkcją kwadratową Littlewooda-Paley. W pracach [3] i [17] autorzy podali charaktery-
zację przestrzeni H1(RN) poprzez rozkłady atomowe. Mianowicie f0 ∈ H1(RN) wtedy i tylko
wtedy, gdy f0 da się zapisać jako sumę/szereg f0(x) =

∑
j λjaj(x), gdzie λj ∈ C,

∑
j |λj| <∞

natomiast aj(x) są atomami. Funkcja a(x) jest atomem, gdy istnieje kula B, że supp a ⊂ B,
‖a‖L∞ ¬ vol(B)−1,

∫
a(x) dx = 0. Warto dodać, że przestrzenią dualna do H1(RN) jest

BMO = {f : ‖f#‖L∞ <∞}, gdzie f# jest opisaną wyżej sharp funkcją.
Zauważmy, że definicje H1 poprzez funkcje maksymalne lub kwadratowe będą mieć sens,

gdy operator Laplace’a ∆ zastąpimy generatorem L półgrupy operatorów etL działającej na
przestrzeniach funkcyjnych. Natomiast do opisu atomów wystarczy nam struktura przestrzeni
metrycznej z miarą. Nagrodzone pracy pani Agnieszki Hejny wpisują się program badań
przestrzeni H1 dla innych struktur/półgrup niż te związane z operatorem Laplace’a. Punktem
wyjścia są operatory Dunkla

Tjf(x) = ∂jf(x) +
∑
α∈R

k(α)
2

αj
f(x)− f(σα(x))

〈x, α〉
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będące zaburzeniami pochodnej cząstkowej ∂j przez operator różnicowy. W powyższym wzo-
rze R jest systemem pierwiastków w RN , σα(x) = x− 2‖α‖−2〈x, α〉α jest odbiciem względem
hiperpłaszczyzny α⊥, natomiast k(α) jest niezmienniczą (na działanie grupy Weyla związa-
nej z R) funkcją określoną na systemie pierwiastków, zwaną funkcją krotności. Operatory
te zostały wprowadzone przez Ch. Dunkla [6] pod koniec lat osiemdziesiątych zeszłego wie-
ku. Obecnie stanowią one przedmiot zainteresowania matematyków w wielu ośrodkach na
świecie. Mają one swoje umotywowanie w fizyce matematycznej (np.[5]). W przypadku, gdy
funkcja k jest stale równa 0, teoria operatorów Dunkla redukuje się do klasycznej analizy na
przestrzeniach euklidesowych.

Celem nagrodzonych prac pani Agnieszki Hejny jest rozszerzenie wyników z klasycznej rze-
czywistej analizy harmonicznej, w tym zbudowanie teorii przestrzeni Hardy’ego, dla operato-
rów Dunkla. W pracy [1] rozważa się układ funkcji (u0, u1, ..., uN) zdefiniowanych na (0,∞)×
RN , spełniających: uogólnione równania Cauchy’ego Riemanna Tjui = Tiuj,

∑N
j=0 Tjuj = 0

(por. (2)) oraz warunek (3) z całkowaniem względem pewnej dodatniej miary dw(x). Funkcje
te są (∂2

x0
+ ∆k)-harmoniczne, gdzie ∆k =

∑N
j=1 T

2
j jest operatorem Dunkla-Laplace’a. Jak

wykazano w [1], funkcje uj, podobnie jak w klasycznej teorii, mają wartości brzegowe, które
definiują rzeczywistą przestrzeń Hardy’ego H1

∆k ⊂ L1(dw). Przestrzeń tą można scharakte-
ryzować poprzez funkcje maksymalne związane z półgrupą ciepła et∆k lub Poissona e−t

√
−∆k ,

transformaty Riesza Tj(−∆k)−1/2, funkcje kwadratowe związane z ∆k lub rozkłady atomowe
([1], [9]) . Głowna trudność, jaką trzeba było przezwyciężyć w uzyskaniu tych charakteryzacji,
jest związana z nielokalnością operatorów Dunkla, a także ze zbyt ubogą wiedzą na temat
zachowania półgrupy ciepła et∆k .

Kolejne zagadnienia poruszane w pracach Agnieszki Hejny dotyczą badania ograniczoności
operatorów związanych z operatorami Dunkla. Klasyczna transformata Fouriera ma swój
analog F w ujęciu dunklowskim. Praca [8] podaje, że klasyczne warunki Hörmandera na
funkcję m gwarantują słaby typ (1.1), ograniczoność na Lp(dw) i na przestrzeni H1

∆k operatora
mnożnikowego f 7→ F−1(m(ξ)Ff(ξ)) (por. [16]). W pracy [14] podaje się charakteryzacje
przestrzeni Hary’ego dla oscylatora harmonicznego Dunkla ∆k − ‖x‖2, budując przy okazji
teorię lokalnych przestrzeni Hardy’ego, stanowiącą rozszerzenie [13].

Pani A. Hejna kontynuuje badania w tej tematyce, zajmując się: ograniczonością całek
singularnych [11], półgrupami generowanymi przez wyższe potęgi operatorów Dunkla [10],
operatorami Schrödingera-Dunkla ([15]).
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