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Recenzja rozprawy doktorskiej
Własności spektralne singularnych grafów kwantowych

mgr Moniki Homy

Tematyka badawcza przedstawiona w rozprawie leży w ważnym nurcie badań
zagadnień spektralnych równań różniczkowych z singularnymi potencjałami. Na-
jbardziej typowymi potencjałami singularnymi (dystrybucjami) są δ-funkcja Diraca
oraz potencjałe typu Coulomba. W celu poprawnego określenia operatora różniczko-
wego z singularnym potencjałem wykorzystuje się metodę regularyzacji quasi-pochod-
nymi, która po raz pierwszy została opisana w pracy F. Atkinsona, W. Eweritta i
A. Zettla (1988). To podejście było rozwinięte w artykułach takich autorów jak:
A. Shkalikov, A. Savchuk, R. Hryniv, Ya. Mykytyuk, V. Mikhailets, A. Goriunov,
P. Djakov, B. Mityagin i inne. W pracy A. Shkalikowa i J. Ben Amara (2009) było
podane uogólnienie teorii oscylacyjnej Sturma dla zagadnienia Sturma-Liouville’a w
przypadku, gdy rzeczywisty potencjał jest klasy W−1

2 (a, b).
W 1836 r. Sturm badał własności oscylacyjne i porównawcze operatora zadanego

przez
l(y) := −y′′ + q(x)y = λy, x ∈ [0, 1], (1)

y(0) = y(1) = 0. (2)

W szczególności Sturm pokazał, że wartości własne λk zagadnienia (1), (2) są rzeczy-
wiste oraz λ0 < λ1 < λ2 < . . . < λn < . . . , z jedynym punktem skupienia w +∞,
oraz że dla dowolnego n ≥ 1 funkcja własna yn, która odpowiada wartości własnej
λ, ma dokładnie n wewnętrznych zer, co więcej, zera funkcji własnych yn oraz yn+1

przeplatają się. Warto zaznaczyć, że teoria Sturma została rozszerzona w wielu
kierunkach takich jak równania wyższych rzędów, równania różnicowe, równania o
mniej regularnych potencjałach.

W swojej rozprawie pani Monika Homa bada własności spektralne singularnych
grafów kwantowych. Przedstawiona w rozprawie tematyka dotyczy dwóch zagad-
nień, a mianowicie, rozdziały 2-3 poświęcone są uogólnieniu klasycznej teorii os-
cylacyjnej Sturma na przypadek singularnego drzewa kwantowego, natomiast w
rozdziale 4 rozpatruje się spektralne zagadnienie odwrotne. Przy tym rozdział pier-
wszy rozprawy wprowadza w tematykę pracy, podano tutaj podstawowe definicje
i twierdzenia związane z teorią operatorów Sturma-Liouville’a o potencjałach reg-
ularnych i singularnych, określono zagadnienie Sturma-Liouville’a dla grafów me-
trycznych. Podkreślmy ponadto, że spektralne własności operatorów różniczkowych
na grafach mają różnorodne zastosowania w wielu dziedzinach nauki i techniki.

W drugim rozdziale rozprawy przedstawiono uogólnienie teorii Sturma na skońc-
zonym przedziale dla równań różniczkowych z singularnym potencjałem z przestrzeni
W−1

2 (0, 1). W tym przypadku równanie (1) rozumie się jako równanie z quasi-
pochodnymi

l(y) = −(y[1])′ − uy[1] − u2y, x ∈ [0, 1], q = u′, u ∈ L2[0, 1], (3)
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gdzie quasi-pochodna
y[1] := y′ − uy.

Podobne wyniki było wcześniej otrzymane w pracy J. Ben Amara i A. Shkalikova
(2009). Główną motywacją do rozważania tego typu zagadnienia w rozprawie jest
możliwość dalszego wykorzystania techniki i wyników do opisania tego samego prob-
lemu na grafach kwantowych. Chodzi o to, że przedstawione w artykule J. Ben
Amara i A. Shkalikova podejście nie pozwala na jego uogólnienie na grafy. Podob-
nie jak w pracy J. Ben Amara i A. Shkalikova w rozprawie wykorzystano technikę
kątów Pfufera, ala definicję tego kąta wprowadza się nieco w inny sposób, a mi-
anowicie, jeśli λ ∈ R i y = y(x, λ) jest rozwiązaniem równania (3), to wprowadzamy
współrzędne biegunowe r i θ jako

y = r(x) sin θ(x), y[1] = r(x) cos θ(x),

gdzie θ jest kątem Pfufera. Dla wybranej ciągłej gałęzi θ spełnione jest wtedy
równanie różniczkowe klasy Caratheodory’ego

θ′ = (u sin θ + cos θ)2 + λ sin2 θ.

Udowodniono ciekawe twierdzenie porównawcze (twierdzenie 2.2) dla rozwiązań rów-
nań Caratheodory’ego

y′ = f(x, y), x ∈ [0, 1],

gdzie f nie jest funkcją ciągłą na [0, 1]×[a, b], ale spełnia pewne warunki regularności.
Na podstawie własności monotoniczności kąta Pfufera (lemat 2.1) oraz stwierdze-

nia o zachowaniu granicznym rozwiązania θ(x;λ), θ(0;λ) ≡ α ∈ [0, π), przy
λ → ±∞ (twierdzenie 2.3) otrzymano główne wyniki rozdziału 2 (twierdzenie 2.4,
twierdzenie 2.5), a mianowicie dla operatorów Sturma-Liouville’a z rzeczywistymi
potencjałami klasy W−1

2 [0, 1] udowodniono klasyczne twierdzenia porównawcze i os-
cylacyjne Sturma.

W rozdziale 3 wyniki rozdziału 2 uogólniają się na przypadek singularnego grafu
(drzewa) kwantowego. Mianowicie na grafie metrycznym Γ rozważano singularne
wyrażenie różniczkowe

τ = − d2

dx2
+ q, q ∈ W−1

2 (Γ).

Temu wyrażeniu odpowiada drzewo kwantowe (Γ,L), gdzie L jest samosprzężonym
operatorem na przestrzeni L2(Γ) zdefiniowanym jako zawężenie wyrażenia τ do
zbioru funkcji z dziedziny τ , spełniających odpowiednie warunki dopasowania na
wierzchołkach wewnętrznych Γ oraz warunki brzegowe na wierzchołkach brzegowych.
Dla singularnego drzewa kwantowego określono kąt Pfufera i zbadano jego włas-
ności, podano singularne odpowiedniki twierdzeń porównawczych i oscylacyjnych.
Pokazano, że twierdzenie porównawcze zachodzi dla singularnych drzew kwantowych
(twierdzenie 3.1), natomiast własności oscylacyjne zachodzą w przypadku, gdy oper-
ator nie posiada nieprostych wartości własnych (twierdzenie 3.2). Również wykazano,
że nawet w przypadku obecności nieprostych wartości własnych własności oscyla-
cyjne dla singularnych drzew kwantowych pozostają prawdziwe dla prostych wartości
własnych (twierdzenie 3.5).

W rozdziale 4 zbadano zagadnienie odwrotne dla singularnych grafów kwan-
towych. Dla drzewa kwantowego (L,Γ) z n wierzchołkami brzegowymi zdefiniowano
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i udowodniono istnienie i jednoznaczność uogólnionej m-funkcji Weyla-Titchmarsha
mj(λ), j = 1, . . . , n, oraz podano jej asymptotykę (lematy 4.1, 4.2). Wartości
mj są diagonalnymi wyrazami m-macierzy Weyla-Titchmarsha M(λ) odpowiada-
jącej odwzorowaniu przekształcającemu warunki brzegowe Dirichleta w warunki
brzegowe Neumanna. Główny wynik rozdziału (twierdzenie 4.1 razem z lematami
4.3, 4.4) pokazuje, w jaki sposób przeprowadzić jednoznaczną rekonstrukcję singu-
larnego potencjału na drzewie kwantowym na podstawie danej m-macierzy Weyla-
Titchmarsha.

Uwagi.
1) Nie znalazłem w pracy definicji grafu kwantowego. Natomiast definicja 1.23

wprowadza pojęcie drzewa kwantowego jako drzewa metrycznego Γ z określonym na
jego krawędziach operatorem samosprzężonym w przestrzeni L2(Γ). Podkreślmy, że
drzewa kwantowe są głównym obiektem badań rozprawy.

2) Na stronie 28 twierdzenie 2.2 nazwano lematem.
3) Uważam, że wyniki rozprawy nie zostały dostatecznie rozpowszechnione (jedna

praca opublikowana w Opuscula Math. i dwie posłane do druku, ale nie wskazano
do których czasopism).

Powyższe uwagi nie wpływają na moją ogólną, pozytywną ocenę rozprawy.
Do najważniejszych rezultatów rozprawy zaliczyć należy nowe ciekawe twierd-

zenia porównawcze i oscylacyjne dla singularnych drzew kwantowych. Praca jest
napisana w sposób staranny i szczegółowy oraz zawiera zręcznie przedstawiony ma-
teriał pomocniczy potrzebny do jej zrozumienia. Spis literatury zawiera 83 pozycji,
zarówno klasycznych jak i najnowszych.

Podsumowując stwierdzam, iż spełnione są wszystkie wymogi ustawowe i wnios-
kuję o dopuszczenie mgr M. Homy do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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