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Streszczenie

Głównym celem rozprawy jest zbadanie własności spektralnych singularnych

grafów kwantowych, tj. wyrażenia różniczkowego o współczynnikach uogólnionych

określonego na drzewie metrycznym, z zadanymi warunkami brzegowymi i we-

wnętrznymi odpowiednio we wierzchołkach brzegowych i wewnętrznych. Pracę

można podzielić na dwie częściowo niezależne tematyki, którym poświęcone zo-

stały odpowiednio rozdziały 2–3 oraz 4.

Pierwsza z nich dotyczy uogólnienia klasycznych twierdzeń porównawczych

i oscylacyjnych Sturma na przypadek singularnych drzew kwantowych (rozdział 3).

W rozdziale 2 podajemy singularne odpowiedniki tych twierdzeń na odcinku [0, 1]

wykorzystując do tego technikę kątów Prüfera oraz szczegółowo omawiamy wła-

sności tych funkcji. W rozdziale trzecim pokazujemy, że twierdzenie porównaw-

cze Sturma dla singularnych drzew kwantowych pozostaje prawdziwe, natomiast

twierdzenie oscylacyjne jest spełnione dla operatorów o prostych wartościach wła-

snych. Ponadto wyjaśniamy jak za pomocą zliczania liczby miejsc zerowych roz-

wiązań we wierzchołkach drzewa można włączyć do rozważań operatory o niepro-

stych wartościach własnych.

Druga część pracy dotyczy rozwiązania spektralnego zagadnienia odwrotnego

dla singularnych drzew kwantowych. Rozważamy problem odwrotny polegający

na rekonstrukcji singularnych operatorów Sturma–Liouville’a na drzewie metrycz-

nym na podstawie informacji om–macierzy Weyla–Titchmarsha, która jest uogól-

nieniem klasycznej m–funkcji Weyla–Titchmarsha dla operatorów różniczkowych

na przedziałach.
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Abstract

The main goal of the thesis is to discuss the spectral properties of singular qu-

antum graphs, i.e., a differential expression with distributional coefficients acting

on the metric tree with the some boundary and interface conditions at the corre-

sponding boundary and interior vertices. The dissertation can be divided into two

partially independent topics, which chapters 2–3 and 4 deal with respectively.

The first of them discusses the possibility of generalizing the Sturm compari-

son and oscillation theorems to the case of singular quantum trees (chapter 3).

In chapter 2, by using the methods of Prüfer angles we give the analogs of these

theorems on the interval [0, 1]. In addition, we discuss the properties of these

functions. In the third chapter it is shown that the Sturm comparison theorem

holds for the singular quantum trees, whereas oscillation theorem is satisfied for

operators with the simple spectra. Moreover, by introducing the notion of zero

multiplicity of solutions at the tree vertices, we explain how to include into the

analysis the operators with nonsimple eigenvalues.

The second part of the thesis discusses the inverse spectral theory for sin-

gular quantum trees. We study the inverse spectral problem of reconstructing

the singular Sturm–Liouville operator on the metric tree from the corresponding

Titchmarsh–Weyl m–matrix, which is a generalization of classical Titchmarsh–

Weyl m–function for differential operators on intervals.
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