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W tej rozprawie rozwa»amy relatywistyczny proces stabilny na przestrze-
niach metrycznych (F, ρ, µ), b¦d¡cych d−zbiorami. Znajdujemy oszacowa-
nie na jego g¦sto±¢ przej±cia a nast¦pnie wyznaczamy dziedzin¦ formy Di-
richleta i podajemy jej posta¢. Wprowadzamy de�nicj¦ nieograniczonych
fraktali zagnie»d»onych K⟨∞⟩ wraz z ich podstawowymi wªasno±ciami i udo-
wadaniamy twierdzenia dotycz¡ce oszacowa« g¦sto±ci przej±cia dla proce-
sów stabilnych i relatywistycznych na tej»e przestrzeni, odbijanych przy doj-
±ciu do brzegu. Ponadto rozwa»amy temat caªkowej g¦sto±ci stanów (IDS)
i dowodzimy twierdze« dotycz¡cych istnienia osobliwo±ci Lifschitza IDSu dla
procesów podporz¡dkowanych na niesko«czoncych fraktalach zagnie»d»onych
z potencjaªami typu kratowego i Poissonowskiego.

1. Motywacja

Teoria procesów stochastycznych na fraktalach jest rozwijana od ponad
czterdziestu lat. Pierwszy zostaª skonstruowany ruch Browna na trójk¡cie
Sierpi«skiego [8] oraz dywanie Sierpi«skiego [6], a nast¦pnie na zagnie»d»o-
nych fraktalach [36, 32, 18], jak równie» na bardziej ogólnych przestrzeniach
metrycznych [45]. W przypadku fraktali rozwa»ane procesy s¡ dyfuzjami
na przestrzeniach stanów zwanymi d−zbiorami, a ponadto s¡ jednoznaczne
z dokªadno±ci¡ do liniowej zmiany czasu [41, 7]. W rozwa»anych przypad-
kach skonstruowany proces jest mocnym procesem Markowa na przestrzeni
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metrycznej (F, ρ, µ) z ci¡gªymi trajektoriami i posiada g¦sto±¢ prawdopodo-
bie«stw przej±cia, która speªnia oszacowanie sub-gaussowskie:

Cg.1t
−d/dw exp

{
−Cg.2

(
ρ(x, y)t−1/dw

) dw
dJ−1

}
≤ g(t, x, y) ≤ Cg.3t

−d/dw exp

{
−Cg.4

(
ρ(x, y)t−1/dw

) dw
dJ−1

}
,

gdzie dw to tzw. wymiar bª¡dzenia F, staªa dJ to tzw. wspóªczynnik che-
miczny F, a Cg.1, ..., Cg.4 > 0 to pewne staªe.

Procesy dyfuzji na zbiorach nieregularnych staªy si¦ popularne w zwi¡zku
z teori¡ nieregularnych przepªywów, np. procesów, które ewoluuj¡ na kry-
tycznych klastrach perkolacyjnych - klastry te wykazuj¡ wysoki poziom sa-
mopodobie«stwa. Szerszy opis zjawisk �zycznych zwi¡zanych z tym tema-
tem Czytelnik znajdzie w [20] a aspekt matematyczny jest szeroko opisany
w [5]. W tym kontek±cie rozwa»ano równie» nieci¡gªe procesy o warto-
±ciach w ogólnych przestrzeniach metrycznych (wymagane s¡ pewne wa-
runki regularno±ci). Jak do tej pory najlepiej przebadane s¡ procesy sta-
bilne (niekoniecznie w przestrzeni Euklidesowej) zde�niowane niezale»nie w
[13] i [15]. W przestrzeni Rd rozwa»amy procesy 2α−stabilne, gdzie α ∈
(0, 1)−generatorem takiego procesu jest uªamkowy Laplasjan −(−∆)α. W
terminologii �zycznej jest to hamiltonian ultra-relatywistyczny. Z matema-
tycznego punktu widzenia, naturalnym jest rozwa»a¢ hamiltoniany relaty-
wistyczne −(−c∆ + m1/α)α + m, m > 0, c > 0, które s¡ bardzo wa»nymi
przybli»eniami ultra-relatywistycznej mechaniki kwantowej. W szczególno±ci
gdy α = 1

2
, Hamiltonian

√
−ℏc2∆+m2c4 (nazywany operatorem pierwiastko-

wym Kleina-Gordona lub hamiltonianem quasi-relatywistycznym) jest cz¦sto
u»ywany do opisania ruchu swobodnej cz¡steczki quasi-relatywistycznej. W
tym przypadku m jest mas¡ cz¡steczki, c jest pr¦dko±ci¡ ±wiatªa, a ℏ jest
zredukowan¡ staª¡ Plancka. Operator −L :=

√
−ℏc2∆+m2c4 − mc2 jest

równie» nazywany operatorem energii kinetycznej. Na teori¦ t¡ silnie wpªy-
n¦ªy badania nad stabilno±ci¡ relatywistycznej materii prowadzonych przez
Lieba i Seiringera [34]. W tej rozprawie doktorskiej proponujemy de�nio-
wa¢ proces relatywistyczny αdw−stabilny na zadanej przestrzeni metrycznej
(F, ρ, µ), poprzez subordynacj¦ Bochnera wzgl¦dem ruchu Browna na F . Ta
klasyczna procedura, wprowadzona przez Bochnera [11, 12] daje narz¦dzie do
tworzenia nowych póªgrup (operatorów, procesów) z ju» istniej¡cych. Wi¦cej
na temat subordynacji Czytelnik znajdzie w [9, 10, 42]. Metoda subordynacji
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zostaªa u»yta m.in. w pracy [16] - rozwa»ano w niej twierdzenie o ±ladzie dla
procesów subordynowanych na obszarach Ω ⊂ Rn o nieregularnym brzegu.

W tej pracy doktorskiej nie wymagamy, aby zbiór stanów procesu byª
podzbiorem przestrzeni Euklidesowej, a nawet je±li nim jest, to wprowadzamy
wªasn¡ metryk¦, która mo»e nie by¢ porównywalna z Euklidesow¡. Wycho-
dz¡c od ruchu Browna na danym zbiorze nieregularnym (zupeªnie abstrakcyj-
nym, niekoniecznie b¦d¡cym brzegiem dziedziny w Rn) poprzez subordynacj¦
otrzymujemy proces na tej samej nieregularnej przestrzeni. Stabilne subor-
dynatory zostaªy wprowadzowne w zwi¡zku z [13], a my pracujemy m.in
z blisko powi¡zanymi, jednak bardziej skomplikowanymi, subordynatorami
relatywistycznymi.

Równolegle do rozwa»a« stochastycznych wywodz¡cych si¦ gªównie z �-
zyki matematycznej, istniaªo »ywe zainteresowanie teori¡ przestrzeni funkcji
na zbiorach nieregularnych. Pocz¡tkowo teoria ta byªa rozwijana w przy-
padku zbiorów b¦d¡cymi podzbiorami Rn, wª¡czaj¡c fraktale (wi¦cej [24,
49, 48] i literatura tam»e). W szczególno±ci na zbiorach tych byªy wprowa-
dzane i analizowane przestrzenie Biesowa. Przestrzenie te zostaªy natural-
nie poª¡czone z dyfuzjami na fraktalach, okazuje si¦ bowiem, »e dziedzina
formy Dirichleta ruchu Browna to przestrze« Biesowa (zob. [25] dla trój-
k¡ta Sierpi«skiego, [39] dla d−zbiorów). Przestrzenie funkcji na fraktalach,
i ogólniej na przestrzeniach metrycznych byªy regularnie analizowane (np.
[22, 23, 33, 19]). Zwracamy uwag¦ równie» na dwie prace dotycz¡ce twier-
dze« o ±ladach: [26] na trójk¡cie Sierpi«skiego i [21] na ogólnych fraktalach.

2. Wyniki

Gªówne wyniki doktoratu pochodz¡ z prac [1, 2, 3, 4]. W pracy [4] zaj-
mujemy si¦ oszacowaniami g¦sto±ci przej±cia dla procesów relatywistycznych
na d−zbiorach. W szczególno±ci, oszacowania te zachodz¡ dla zbiorów frak-
talnych. Kontynuuj¡c ten temat, w pracy [1] uzyskujemy oszacowania dla
odbijanych procesów relatywistycznych na fraktalach. Wykazujemy, »e g¦-
sto±¢ przej±cia w przypadku odbijanego αdw−stabilnego subordynowanego
ruchu Browna speªnia oszacowanie

OS.1pS(t, x, y) ≤ pMS (t, x, y) ≤ OS.2pS(t, x, y) dla t < LαMdw

OS.3L
−Md ≤ pMS (t, x, y) ≤ OS.4L

−Md dla t ≥ LαMdw ,
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gdzie OS.1, OS.2, OS.3, OS.4, to pewne staªe a pS(·, ·, ·) to g¦sto±¢ procesu
αdw−stabilnego. Parametr L to czynnik skaluj¡cy fraktala. W przypadku
relatywistycznego odbijanego procesu αdw− stabilnego uzyskujemy oszaco-
wanie postaci

1) istniej¡ staªe OR.1, OR.2 > 0 takie, »e dla t ≥ LMdw , x, y ∈ K⟨M⟩

OR.1L
−Md ≤ pMR (t, x, y) ≤ OR.2L

−Md.

2) istnieje staªa H1 taka, »e dla t < LMdw ,

pR(t, x, y) ≤ pMR (t, x, y) ≤ pR(t,H1x,H1y),

gdzie OR.1, OR.2, H1 to pewne staªe, a pR(·, ·, ·) to g¦sto±¢ relatywistycznego
procesu αdw− stabilnego.

Wªa±ciwo±ci subordynowanego procesu stabilnego na d−zbiorach, wª¡cza-
j¡c oszacowanie g¦sto±ci przej±cia, byªy analizowane w [13, 44] przez Bogdana,
Stósa i Sztonyka. Post¦puj¡c podobnie jak w [13], w tej pracy udowadniamy
dolne i górne szacowanie g¦sto±ci przej±cia relatywistycznego procesu sta-
bilnego na d−zbiorach, nast¦pnie znajdujemy form¦ Dirichleta tego procesu.
Wyniki powy»sze uzyskujemy, u»ywaj¡c jedynie subordynacji i kilku znanych
wªa±ciwo±ci subordynatorów α−stabilnych.

Bardziej szczegóªowo, oznaczaj¡c przez pR(·, ·, ·) g¦sto±¢ przej±cia subor-
dynowanego relatywistycznego procesu αdw−stabilnego na d−zbiorze (F, ρ, µ),
udowadniamy, »e

(1) dla t ≥ 1 i x, y ∈ F,

pR(t, x, y) ≍ C∗t
−d/dw exp

{
−C∗min

(
ρ(x, y),

(
ρ(x, y)t−1/dw

) dw
dw−1

)}
,

(2) dla t ∈ (0, 1), x, y ∈ F, ρ(x, y) ≥ 1

pR(t, x, y) ≍ C∗t exp {−C∗ρ(x, y)} ,

(3) dla t ∈ (0, 1), x, y ∈ F, ρ(x, y) < 1

pR(t, x, y) ≍ C∗min
(
tρ(x, y)−d−αdw , t−d/(αdw)

)
,
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gdzie przez C∗ oznaczamy staªe, które mog¡ by¢ ró»ne w szacowaniu dolnym
i górnym. Oszacowania te s¡ spójne z oszacowaniami dla relatywistycznego
procesu w Rd z [15]. Jeszcze tylko wspomnimy, »e w przypadku przestrzeni
Euklidesowej Rd, jest mo»liwe (zob. [31]) uzyskanie oszacowania górnego
i dolnego z t¡ sam¡ staª¡ w wykªadniku pot¦gi we wzorze (2).

Drugim celem w tej pracy jest badanie tzw. caªkowej g¦sto±ci stanów
(IDS) na fraktalach i uzyskanie osobliwo±ci Lifschitza dla szerokiej klasy pro-
cesów podporz¡dkowanych - w tym dla procesów relatywistycznych (poprzed-
nie wyniki [28] nie pokrywaªy tego przypadku, nawet na trójk¡cie Sierpi«-
skiego). Wyniki te zostaªy uzyskane w pracach [2, 3].

IDS to jeden z najwa»niejszych obiektów w mechanice kwantowej, przy-
datny w modelach, w których analizujemy zachowanie/ruch cz¡steczki w
pewnym losowym o±rodku na przestrzeni niesko«czonej. W naszym przy-
padku b¦dzie to nieograniczony fraktal zagnie»d»ony oznaczany przez K⟨∞⟩.
Sam ruch cz¡steczki modelujemy poprzez zwykªy proces Markowa
z generatorem H0, natomiast losowo±¢ modelujemy w ten sposób, »e do-
dajemy losowy potencjaª V ω, niezale»ny od H0. W zwi¡zku z powy»szym,
otrzymujemy losowy operator Schrödingera Hω = H0 + V ω gdzie H0 opisuje
energi¦ kinetyczn¡ cz¡steczki, a V ω jest losowym potencjaªem interpretowa-
nym jako operator mno»enia. Ze wzgl¦du na fakt, »e proces odpowiadaj¡cy
operatorowi Hω dziaªa na przestrzeni nieograniczonej (K⟨∞⟩), to jego spek-
trum zwykle nie jest dyskretne i w zwi¡zku z tym jest trudno taki operator
bada¢. Obej±ciem tego problemu jest obci¦cie operatora Hω do pewnych
sympleksów ∆M ,M ∈ Z+, w ten sposób, »e ∆M ↗ K⟨∞⟩ gdy M → ∞. Ope-
rator Hω

M odpowiadaj¡cy operatorowi Hω obci¦temu do sympleksu ∆M ma
ju» wªasno±ci, które mo»na ªatwiej analizowa¢. Operator taki generuje póª-
grup¦ operatorów zwartych, wi¦c jego spektrum jest dyskretne oraz wszystkie
warto±ci wªasne maj¡ sko«czon¡ krotno±¢. W rezultacie de�niujemy obiekt
- miar¦ zwi¡zan¡ z warto±ciami wªasnymi operatora Hω

M :

ΛHω
M
:=

1

|∆M |
Σ∞

i=1δλHω
M

i

gdzie λ
Hω

M
i to warto±ci wªasne operatora Hω

M . S¡ to miary losowe. Nast¦p-
nie rozwa»amy ich sªab¡ granic¦ gdy M → ∞. Je»eli granica istnieje, to
nazywamy j¡ caªkow¡ g¦sto±ci¡ stanów (ang. integrated density of states, w
skrócie IDS) i b¦dziemy j¡ oznacza¢ przez Λ.

W tej pracy skupimy si¦ na dwóch przypadkach gdy losowy potencjaª V ω
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b¦dzie typu Poissona lub Andersona (tzn. potencjaª kratowy, ang. alloy-
type).

Dla dostatecznie regularnych fraktali (speªniaj¡cych tzw. wlasno±¢ do-
brego etykietowania), szerokiej klasy procesów subordynowanych, oraz od-
powiedniej regularno±ci pro�lu potencjaªu, IDS istnieje tak w przypadku po-
tencjaªów kratowych, jak i Poissonowskich. Po wykazaniu istnienia caªkowej
g¦sto±ci stanów - co jednak nie jest gªównym celem tej pracy - skupiamy si¦ na
udowodnieniu, »e w tych przypadkach, po niewielkim ograniczeniu dopusz-
czalnej klasy potencjaªów, zachodzi tzw. caªkowa osobliwo±¢ Lifschitza. Po-
lega ona na tym, »e tempo zaniku IDS w okolicach zera jest w tym przypadku
jako±ciowo szybsze (wykªadnicze) ni» w przypadku nielosowym (zanik wie-
lomianowy). Wªasno±¢ ta zostaªa odkryta przez Lifschitza [35], a nast¦pnie
wykazana w wielu przypadkach. O ile dla ruchu Browna w przypadku nieloso-
wego potencjaªu, mamy, »e Λ((0, λ]) ≍ λd/2 dla maªych λ, to przy wprowadze-
niu losowo±ci wielko±¢ ta zachowuje si¦ jak e−Cλ−d/2

. Za pomoc¡ ró»nych me-
tod, istnienie osobliwo±ci Lifschitza zostaªo wykazane dla wielu klas procesów,
i tak, w [37] dla procesów Levy'ego w Rd, w [40] dla ruchu Browna na trój-
k¡cie Sierpi«skiego, w [43] dla ruchu Browna na fraktalach, w [28] dla pro-
cesów podporz¡dkowanych (np. stabilnych) na trójk¡cie Sierpi«skiego � w
wymienionych pracach rozpatrywany byª potencjaª Poissonowski. Ponadto
w pracach [47, 46] jest rozpatrywany pochªaniaj¡cy potencjaª Poissonowski
dla ruchu Browna odpowiednio w Rd oraz na przestrzeniach hiperbolicznych.
Z kolei w [29] udowodnione zostaªo istnienie osobliwo±ci Lifschitza dla proce-
sów podporz¡dkowanych z potencjaªem kratowym w Rd, a w pracy [14], jest
rozwa»ana g¦sto±¢ stanów na kracie Zd. We wszystkich tych pracach zostaªo
udowodnione, »e

−L̃1 ≤ lim inf
λ↘0

λ
d

αdw ln Λ([0, λ])

g(R̃1/λ)
;

lim sup
λ↘0

λ
d

αdw ln Λ([0, λ])

g(R̃2/λ)
≤ −L̃2, (0.1)

gdzie L̃1 i L̃2 to staªe dodatnie, a g jest pewn¡ funkcj¡, zale»n¡ od potencjaªu
V ω. W przypadku potencjaªu Poissonowskiego oraz niektórych potencjaªów
kratowych funkcja g nie jest potrzebna, natomiast dla ogólnych potencja-
ªów kratowych g jest istotnym wkªadem do asymptotyki Λ w okolicach zera.

6



W doktoracie dowodzimy istnienie osobliwo±ci Lifschitza dla procesów pod-
porz¡dkowanych na fraktalach zagnie»d»onych (klasa procesów jest istotnie
szersza ni» w [30]) i dwóch typów potencjaªów: kratowego i Poissonowskiego.
Otrzymujemy zale»no±¢ (0.1), tak jak we wcze±niej rozpatrywanych przypad-
kach.

3. Struktura pracy

Rozprawa skªada si¦ z siedmiu rozdziaªów.
Rozdziaª pierwszy zawiera podstawowe de�nicje obiektów, z którymi b¦-

dziemy pracowa¢ przez caª¡ prac¦. W szczególno±ci podajemy de�nicje dy-
fuzji uªamkowych, d−zbiorów, d−miar jak równie» de�nicje i wªasno±ci pro-
cesów subordynowanych. Omawiamy subordynatory α−stabilne oraz relaty-
wistyczne α−stabilne i odpowiadaj¡ce im procesy αdw−stabilne oraz relaty-
wistyczne αdw−stabilne.

W rozdziale drugim rozwa»amy relatywistyczny proces αdw−stabilny na
przestrzeniach metrycznych (F, ρ, µ) b¦d¡cych d−zbiorami. W szczególno±ci
osobno dowodzimy oszacowania g¦sto±ci wy»ej wymienonego procesu dla du-
»ych i maªych czasów. Okazuje si¦, »e dla du»ych czasów i du»ych odlegªo±ci,
relatywistyczny proces αdw−stabilny zachowuje si¦ podobnie (z dokªadno±ci¡
do staªych) do zwykªego ruchu Browna, a dla maªych czasów jego zachowa-
nie jest niemal takie samo jak procesu αdw−stabilnego. Rozdziaª ko«czymy
twierdzeniem, w którym wyznaczamy dziedzin¦ formy Dirichleta relatywi-
stycznego procesu αdw− stabilnego, a ponadto podajemy jej posta¢.

W rozdziale trzecim wprowadzamy de�nicj¦ nieograniczonych fraktali za-
gnie»d»onych K⟨∞⟩ wraz z ich podstawowymi wªasno±ciami. Ponadto opisu-
jemy wªa±ciwo±¢ dobrego etykietowania (ang. good labeling property - GLP)
fraktala, pochodz¡c¡ z [27]. Pokrótce, powiemy »e dany nieograniczony za-
gnie»d»ony fraktal posiada GLP, o ile mo»na okre±li¢ ci¡gªe rzutowanie z
niego samego na ograniczony jego fragment, b¦d¡cy sympleksem fraktalnym.
Nast¦pnie wprowadzamy ruch Browna na nieograniczonym fraktalu zagnie»-
d»onym, jak równie» de�niujemy odbijany ruch Browna oraz subordynowany
ruch Browna na fraktalu ograniczonym K⟨M⟩,M ∈ Z+. Na zako«czenie roz-
dziaªu podajemy szereg u»ytecznych lematów, z których b¦dziemy korzysta¢
w nast¦pnych rozdziaªach, a które dowodz¡ wªa±ciwo±ci procesów zde�nio-
wanych w tym rozdziale.
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Rozdziaª czwarty zawiera twierdzenia dotycz¡ce oszacowa« g¦sto±ci przej-
±cia dla procesów zde�niowanych w rozdziale trzecim. Chodzi o procesy sta-
bilne i relatywistyczne na fraktalach ograniczonych, odbijane przy doj±ciu do
brzegu. Pierwsze twierdzenie dotyczy oszacowania g¦sto±ci przej±cia subor-
dynowanego procesu αdw−stabilnego i pokazuje ono, »e dla maªych czasów,
proces zachowuje si¦ tak samo jak zwykªy proces αdw−stabilny podczas gdy
dla du»ych czasów, g¦sto±¢ przej±cia jest zbli»ona do g¦sto±ci rozkªadu jedno-
stajnego na K⟨M⟩. Kolejne twierdzenie dotyczy oszacowania g¦sto±ci przej±cia
relatywistycznego procesu αdw−stabilnego. Równie» i to twierdzenie poka-
zuje, »e dla maªych czasów proces zachowuje si¦ jak zwykªy proces relatywi-
styczny stabilny a dla du»ych czasów jego g¦sto±¢ jest zbli»ona do g¦sto±ci
rozkªadu jednostajnego na K⟨M⟩.

W rozdziaªach pi¡tym, szóstym i siódmym rozwa»amy temat caªkowej
g¦sto±ci stanów (IDS). I tak, w rozdziale pi¡tym, de�niujemy wszystkie nie-
zb¦dne obiekty potrzebne do opisania IDSu. W szczególno±ci opisujemy lo-
sowe operatory Schrödingera, de�niujemy potencjaªy z którymi b¦dziemy
pracowa¢ (kratowy i Poissona), ich periodyzacj¦, jak równie» podajemy zaªo-
»enia, przy których w nast¦pnych rozdziaªach udowodnimy istnienie osobli-
wo±ci Lifschitza IDSu dla wymienionych potencjaªów. Wprowadzamy ozna-
czenia dotycz¡ce póªgrup i operatorów, przypominamy de�nicj¦ klasy Kato,
póªgrup Feynmanna-Kaca i udowadniamy twierdzenia mówi¡ce o tym, »e
przy naszych zaªo»eniach funkcje pro�lu dla potencjaªu kratowego i Poissona
nale»¡ do odpowiednich klas Kato, co pozwala na ±cisªe, poprawne stoso-
wanie tych metod. Rozdziaª pi¡ty ko«czymy sformuªowaniem twierdzenia o
isnieniu IDSu dla zadanych potencjaªów. Dowody niewiele ró»ni¡ si¦ od tych
z [28, 38], wi¦c przedstawiamy je tylko szkicowo w Dodatku.

Rozdziaª szósty zawiera dowód twierdzenia o wyst¦powaniu osobliwo±ci
Lifschitza dla IDSu w przypadku procesów subordynowanych z potencja-
ªem typu kratowego na niesko«czonych fraktalach zagnie»d»onych. Na ten
dowód skªada si¦ udowodnienie oszacowa« górnych i dolnych odpowiedniej
transformaty Laplace'a miary granicznej a nast¦pnie skorzystanie z twier-
dze« Tauberowskich typu mieszanego z pracy [29].

Podobnie jak rozdziaª szósty, rozdziaª siódmy zawiera dowód twierdze-
nia o wyst¦powaniu osobliwo±ci Lifschitza dla IDSu w przypadku procesów
subordynowanych z potencjaªem typu Poissonowskiego na niesko«czonych
fraktalach zagnie»d»onych. Analogicznie, na dowód skªada si¦ udowodnienie
oszacowa« górnych i dolnych transformaty Laplace'a i skorzystanie z twier-
dze« Tauberowskich, tym razem, prostszych - typu eksponencjalnego z pracy
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[17]. Dla kompletno±ci tezy, w Dodatku zamieszczamy dowody lematów z
rozdziaªu 3 (pochodz¡ce z pracy [2]), a tak»e dowody istnienia caªkowej g¦-
sto±ci stanów.
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