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3 Omówienie osiągnięć

3.1 Cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych

Spośród artykułów opublikowanych po uzyskaniu doktoratu z matematyki pięć wymienionych
niżej skupia się na temacie:

eliptyczne geometryczne zagadenienia wariacyjne.
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3.2 Zarys tematyki badawczej

Notacja

Zakładamy, że d i n są dodatnimi liczbami całkowitymi spełniającymi d ¬ n, U ⊆ Rn jest
otwarty. Liczba d oznaczać będzie wymiar rozpatrywanego obiektu geometrycznego, zaś n
będzie wymiarem przestrzeni otaczającej. Nasza notacja jest, co do zasady, zgodna z notacją
Federera [Fed69, pp. 669 – 671] oraz, w odniesieniu do warifoldów, z notacją Allarda [All72].
W szczególności, P jest zbiorem dodatnich liczby całkowitych, A∼B oznacza mnogościową
różnicę zbiorów, przez miarę rozumiemy miarę zewnętrzną, Θd(µ, x) oznacza gęstość Hausdorffa
miary µ w punksie x, zaś µr to homotetia ze współczynnikiem r. W stosunku do [Fed69]
zmieniamy notację w następujące sposoby. Używamy standardowych oznaczeń na przedziały
w prostej rzeczywistej np. (a, b) oznacza R ∩ {t : a < t < b}. Brzeg topologiczny zbioru
oznaczamy przez ∂Ω. Mówimy, że funkcja jest klasy C k,α jeśli jest k-razu różniczkowalna w
sposób ciągły oraz k-ta pochodna spełnia warunek Höldera z wykładnikiem α. Naśladując
Almgrena [Alm00], jeśli T ∈ G(n, d), definiujemy T\ ∈ Hom(Rn,Rn) jako rzut ortogonalny
na T .

Streszczenie

Przez geometryczne zagadnienie wariacyjne rozumiemy problem polegający na znalezieniu
obiektu geometrycznego (np. podrozmaitości przestrzeni Euklidesowej) będącego punktem
krytycznym jakiegoś funkcjonału „energii”. Archetypem jest tzw. problem Plateau, który
polega na znalezieniu powierzchni w R3 o zadanym brzegu i minimalnym polu. Istnieje wiele
różnych sposobów definiowania, czym jest powierzchnia, jakie jest jej pole i co to znaczy, że
powierzchnia ma ustalony brzeg. W [A3] dowodzimy ogólnego twierdzenia o istnieniu rozwiązań
dla problemów typu Plateau zdefiniowanych aksjomatycznie.
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Punkty krytyczne funkcjonału pola powierzchni (tj. obliczającego miarę Hausdorffa) są
znane jako powierzchnie minimalne i można je scharakteryzować jako mające zerowy wektor
średniej krzywizny prawie wszędzie. Analogicznie do sposobu, w jaki teoria regularności jest
rozwijana dla równania Poissona, można również rozważać warifoldy z uogólnioną średnią
krzywizną, która jest całkowalna z pewną potęgą p. W [A4] badamy taką sytuację i wskazujemy,
między innymi, optymalne tempo zaniku wahania przestrzeni stycznych mierzone w L2
w przypadku p = 1 i d = 2.

Innym klasycznym problemem jest problem izoperymetryczny, który pyta o hiperpowierzch-
nię (tj. d = n−1), która minimalizuje pole i otacza zadaną objętość w przestrzeni. W przypadku
gdy przestrzeń otoczająca jest nieeuklidesowa odpowiedni problem jest znany jako „problem
Wulffa”. Oprócz minimów można badać również punkty krytyczne funkcjonału izoperyme-
trycznego, którymi są hiperpowierzchnie (lub warifoldy) o stałej średniej krzywiźnie liczonej
względem zewnętrznego kierunku normalnego. W [A1] scharakteryzowaliśmy punkty krytyczne
funkcjonału izoperymetrycznego w przypadku nieeuklidesowym jako skończone sumy kształtów
Wulffa.

Ogólnie rzecz biorąc, analiza punktów krytycznych energii anizotropowych, tj. zależnych
nietrywialnie od przestrzeni stycznej (np. jeśli n − 1 = d, można całkować nieeuklidesową
długość Euklidesowego jednostkowego wektora normalnego) jest bardzo trudna ze względu
na brak kluczowego narzędzia – formuły monotoniczności. Istnieją dwa pojęcia eliptyczności
funkcjonałów: jedno użyte przez Almgrena do uzyskania częściowej regularności minimów;
drugie wprowadzone przez De Philippis, De Rosa i Ghiraldin jako wystarczający i konieczny
warunek prostowalności punktów krytycznych energii. W [A2] porównujemy te dwa pojęcia
dowodząc, że drugie jest silniejsze.

Nieco innym przykładem zagadnienia wariacyjnego jest problem odnalezienia optymalnego
zanurzenia dla zamkniętej powierzchni o zadanym typie homotopijnym. Może to być zrealizo-
wane poprzez minimalizowanie krzywizny całkowitej rozmaitości, gdzie całkowita krzywizna
jest rozumiana jako pewien nielokalny potencjał odpychający. W [A5] dowodzimy zwartości i
skończoności rodziny rozmaitości z jednostajnie ograniczoną całkowitą krzywizną i pokazujemy
istnienie minimów, które są nadal zanurzonymi rozmaitościami.

Podstawowe własności warifoldów

Całkowite warifoldy stanowią podatny obróbce analitycznej model dla singularnych obiektów
geometrycznych, dopuszczający odpowiednie pojęcia płaszczyzny stycznej i wektora średniej
krzywizny; patrz Almgren [Alm65], Allard [All72], i Simon [Sim83]. Ze względu na dobre
właściwości zwartości warifoldy pojawiają się również naturalnie jako słabe granice gładkich
podrozmaitości pewnej przestrzeni otaczającej i mogą być wykorzystane do przedstawiania
rozwiązań geometrycznych zagadnień wariacyjnych. Warifold wymiaru d w U to po prostu
miara Radona na U × G(n, d). Miara wagi ‖V ‖ jest rzutem V na U , to znaczy, V (A) =
V (A×G(n, d)) dla A ⊆ U . Jeżeli Σ ⊆ U jest (H d, d) prostowalny, H d mierzalny i spełnia
H d(Σ) <∞, to definiujemy warifold vd(Σ) ∈ Vd(U) wzorem

vd(Σ)(k) =
´
k(x,Tand(H d Σ, x)) dH d(x) dla k ∈ K (U ×G(n, d)) .

Prostowalne warifoldy to takie, które da się wyreprezentować w postaci

V =
∑∞
i=1civd(Σi)
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dla pewnych liczb ci ∈ (0,∞) oraz pewnych (H d, d) prostowalnych i H d mierzalnych
zbiorów Σi. Jeśli ci ∈ P dla i ∈ P, to V nazywamy całkowitym warifoldem. Niech F :
U ×G(n, d) → R będzie klasy C 1. Pierwsza wariacja V względem F (albo F -wariacja) to
liniowy operator δFV o wartościach rzeczywistych działający na przestrzeni X (U) gładkich
pól wektorowych o nośniku zwartym typu g : U → Rn scharakteryzowany przez równość

δFV (g) =
d
dt

∣∣∣∣
t=0

ΦF

(
ht#V (A×G(n, d))

)
zachodzącą jeśli tylko ht jest potokiem pola g ∈ X (U), ht#V oznacza popchnięcie V przez
ht (zob. [All72, 3.2]), oraz A ⊆ Rn jest otwarty, względnie zwarty i spełnia spt g ⊆ A ⊆
ClosA ⊆ U . Miara całkowitej F -wariacji ‖δFV ‖ to największa Borelowsko regularna miara
na U spełniająca

‖δFV ‖(A) = sup
{
δFV (g) : g ∈X (U) , spt g ⊆ A , |g| ¬ 1

}
kiedy tylko A ⊆ U jest otwarty .

[A5] Optymalne zanurzenie rozmaitości

Tło. W mojej rozprawie doktorskiej [Kol15] udowodniłem dość silną własność regularności
dla klasy d-wymiarowych powierzchni Σ w Rn o skończonej energiiMp danej przez całkowanie
pewnej krzywizny typu Mengera w potędze p większej niż wykładnik p0 niezmienniczy względem
skalowania. Funkcja podcałkowa została tam zdefiniowana dla d-wymiarowych sympleksów s
z wierzchołkami na Σ, a jej wartość na s ∈ Σd+2 jest stosunkiem miary s do miary sześcianu
o długości boku równej średnicy s. Podobny wynik uzyskali też Strzelecki i von der Mosel
w [SvdM13b] dla innej energii Tp, nazywanej energią punkt-styczna, gdzie funkcja podcałkowa
bierze dwa punkty na powierzchni, a jej wartość na (a, b) ∈ Σ2 jest wysokością b nad afiniczną
przestrzenią styczną w punkcie a podzieloną przez |a− b|2; ten typ energii można naturalnie
zdefiniować także dla warifoldów.

Niech Ep będzie równa Mp albo Tp, zaś p0 będzie wykładnikiem powodującym, że Ep0
staje się niezmiennicza ze względu na skalowanie tzn. Ep0(Σ) = Ep0(µλ[Σ]) dla λ ∈ (0,∞).
Twierdzenia o regularności z prac [Kol15] i [SvdM13b] mówią, że jeśli Σ jest Lipschitzowską
podrozmaitością Rn oraz Ep(Σ) ¬ E <∞, to Σ jest, w istocie, podrozmaitością Rn klasy C 1,α,
gdzie α = (p− p0)/p oraz, że istnieją R,L ∈ (0,∞) zależne od p i E takie, że dla x ∈ Σ zbiór
Σ∩B(x,R) pokrywa się z wykresem pewnej funkcji, której pochodna jest α-hölderowsko ciągła
ze stałą Höldera L. W takim razie, jeśli tylko E oraz p są ustalone, to rodzina A(E, p,∆)
wszystkich Lipschitzowskich podrozmaitości Σ w Rn spełniających Ep(Σ) ¬ E i diam Σ ¬ ∆
jest bardzo sztywna i pytanie o zwartość i skończoność modulo typ topologiczny takiej rodziny
sama się narzuca.

Historię twierdzeń o zwartości i skończoności dla abstrakcyjnych gładkich rozmaitości
Riemannowskich można prześledzić co najmniej do prac Cheegera [Che70], gdzie dowiedziono
skończoność typów dyfeomorficznych dla klasy rozmaitości z jednostajnymi ograniczeniami
na krzywiznę sekcyjną, średnicę oraz objętość. Później pojawiły się prace Gromova [Gro78,
Gro81], Andersona [AC91], Andersona i Cheegera [AC92] oraz wiele innych. Istnieje też sporo
artykułów traktujących o zwartości i skończoności dla immersyjnie zanurzonych rozmaitości,
np. Langer [Lan85], Delladio [Del01], Smith [Smi07, Smi12], Breuning [Bre12]; we wstępie
do [A5] można znaleźć bardziej kompletną listę odnośników i opis znanych rezultatów.
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Pierwotna motywacją do napisania [A5] pochodzi jednak z teorii węzłów, gdzie węzeł
jest rozumiany jako klasa izotopii zanurzeń okręgu w R3. Prace przeglądowe Strzeleckiego
i von der Mosela [SvdM13a] oraz [SvdM18] opisują powiązania między geometryczną teorią
węzłów i energiami krzywiznowymi. Przykładowo, jednowymiarowa całkowa krzywizna Mengera
może zostać użyta do kontrolowania klasycznych niezmienników węzłów takich jak average
crossing number czy stick number ; zob. [SvdM13a, §4]. Minima funkcjonału ropelength, który
może być rozumiany jako graniczny przypadek całkowej krzywizny Mengera przy p → ∞,
zostały nazwane węzłami idelanymi w pracy [GM99]. Naszą motywacją było uogólnienie na
wyższe wymiary tego rodzaju wyników. Poza tym rozwiązujemy pewien problem wariacyjny z
więzami topologicznymi.

Wyniki. Niech Ep ∈ {Mp , Tp}, zaś p > p0. W [A5] dowodzimy istnienia minimów Ep w
zadanej klasie izotopii zanurzonych rozmaitości. Twierdzenia o regularności z prac [Kol15]
i [SvdM13b], wspomniane na początku tej sekcji, dają wystarczającą gometryczną sztywność,
by wnioskować, że dwie rozmaitości o wspólnie ograniczonej energii, które są blisko siebie
w metryce Hausdorffa są izotopijne w przestrzeni otaczającej. W konsekwencji otrzymujemy
skończoność typów izotopijnych: każda podpoziomica A(E, p,∆) zawiera tylko skończenie
wiele rozmaitości z dokładnością do izotopii. Podajemy również, delekie od optymalnego ale
sprecyzowane jawnym wzorem, oszacowanie na liczbę tych klas izotopii. Dodatkowo, dowodzimy
dolnej półciągłości Ep względem zbieżności w metryce Hausdorffa, która, w połączeniu wynikiem
o zwartości, pozwala dowieść istnienie minimów energii w każdej klasie izotopii.

Praca [A5] różni się od wszystkich wymienionych wcześniej prac tym, że mamy do czynienia
jedynie z zanurzonymi rozmaitościami. Górne oszacowania każdej z rozważanych przez nas
geometrycznej energii krzywiznowej gwarantują że granica zbieżnego ciągu podrozmaitości
- nawet jeśli zbieżność, a priori, odbywa się tylko w metryce Hausdorffa - jest ponownie
zanurzoną rozmaitością. Nie potrzebujemy żadnych ograniczeń z dołu na objętość ani na
promień iniektywności. Intuicyjnie, pojawianie się cienkich rurek lub wąskich “macek” jest
penalizowane przez każdą z rozważanych przez nas energii. Ten sam efekt penalizacji odpowiada
za ilościowy opis zanurzenia: jeżeli dwa mniej więcej równoległe płaty zanurzonej rozmaitości
Σ znajdują się zbyt blisko siebie, co unimożliwiłoby lokalne opisanie Σ w postaci wykresu
pojedyńczej funkcji, wtedy funkcje podcałkowe stają się bardzo duże na zbiorze o dodatniej
mierze.

Jak pisze Cheeger w swoim artykule poglądowym [Che10, p. 235], we fragmencie komen-
tującym jedną z wersji jego własnego twierdzenia o skończoności: Intuicyjnie, idea jest taka,
że te rozmaitości można skonstruować z ustalonej liczby standardowych elementów. Ten sam
komentarz odnosi się do [A5], z jedną istotną różnicą: wszystkie podrozmaitości, z którymi
mamy do czynienia, są zanurzone w tym samym Rn, ale ich metryki riemannowskie indukowane
przez zanurzenie są tylko klasy C α i ani trochę lepsze, tak więc nie ma możliwości zdefiniowania
klasycznego tensora krzywizny. Łatwo też zauważyć, że przy założeniach [Lan85], [Smi07]
lub [Bre12] ciąg zanurzonych podrozmaitości może zbiegać się do granicy, która jest tylko
immersyjnie zanurzona.

[A3] Zagadnienia Plateau

Tło. Pierwsze rozwiązania problemu Plateau zostały znalezione w latach trzydziestych XX
wieku przez Douglasa [Dou31] i Radó [Rad30] jako dyski zanurzone, tj. powierzchnia została
sparametryzowana przez dwuwymiarowy dysk. Miało to poważne wady, np. topologia minimów
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była z góry ustalona oraz nie uwzględniono interakcji między różnymi częściami powierzchni
pozostającymi daleko w przestrzeni parametrów. Oryginalne eksperymenty Plateau z błonami
mydlanymi pokazały jednak, że topologia minimów może być skomplikowana, a nawet, że
mogą one nie być gładkimi powierzchniami; por. [Pla73].

Później, wraz z pojawieniem się geometrycznej teorii miary, możliwe było bardziej ade-
kwatne podejście. Federer i Fleming opracowali teorię prądów [FF60], Almgren wynalazł
warifoldy [Alm68], Reifenberg użył teorii homologii do pracy z ogólnymi zbiorami [Rei60],
a De Giorgi zastosował swoją własną teorię regularności opartą na zbiorach Caccioppo-
li [DG54, DG61]. Podejścia te pozwoliły na modelowanie powierzchni o dowolnej topologii
i dowolnym wymiarze. Prądy (w szczególności zbiory Caccioppoli; patrz [Fed69, 4.5.9]) mają
bogatą strukturę algebraiczną i naturalny operator brzegu, który pozwala na bardzo wygodne
obliczenia. Z drugiej strony, warifoldy nie mają naturalnie zdefiniowanego brzegu, ale pozwalają
na modelowanie większej liczby powierzchni i wydają się pojawiać naturalnie w problemach
wariacyjnych jako słabe granice gładkich rozmaitości. Reifenberg wprowadził kilka użytecz-
nych pojęć i technik radzenia sobie z podzbiorami przestrzeni Euklidesowej; w szczególności
homologiczne pojęcie brzegu, które zostało później przyjęte w pracy Almgrena [Alm68] w celu
zdefiniowania pojęcia rozpinania brzegu dla warifoldów. Klasyczne pojęcie eliptyczności w
kontekście geometrycznych zagadnień wariacyjnych również pochodzi od Almgrena [Alm68] i
może być rozumiane jako odpowiednik quasi-wypukłości Morreya [Mor66]; zobacz także [Fed69,
5.1.2] i [DT20, Proposition 3.13]. De Giorgi był między innymi wynalazcą potężnej techniki
aproksymacji harmonicznej i miał głęboki wpływ na teorię regularności.

W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie problemami typu Plateau. W swoim wpły-
wowym artykule poglądowym [Dav14] David zarysowuje historię problemu, argumentuje, że
wcześniejsze rozwiązania nie modelowały dostatecznie dobrze błon mydlanych i sugeruje nowe
podejście, oparte na tak zwanych sliding minimal sets, gdzie, ogólnie mówiąc, zbiory-konkurenci
do problemu minimalizacji mogą przesuwać się wzdłuż brzegu, a niektóre części brzegu mogą
nie leżeć w domknięciu konkurenta. Inny pomysł rozwiązania problemu został przedstawiony
przez Harrison i Pugh i opisany np. w artykule przeglądowym [HP16]. Autorzy używają tam
pojęcia linking number, aby zdefiniować, co oznacza, że dany zbiór rozpina określony brzeg.

W [A3] udowadniamy istnienie rozwiązań dla problemu typu Plateau zdefiniowanego w
czysto aksjomatyczny sposób, pomijając kłopotliwą definicję rozpinania brzegu. Porównywalny
wynik można znaleźć w artykułach Harrison i Pugh [HP17, Pug19], a także w serii artyku-
łów: De Lellis, Ghiraldin i Maggi [DLGM17], De Lellis, De Rosa, i Ghiraldin [DLDRG19],
De Philippis, De Rosa i Ghiraldin [DPDRG16, DPDRG20].

Wyniki. Niepusta rodzina konkurentów A jest dobra, jeśli składa się z relatywnie domknię-
tych podzbiorów zbioru U i jest stabilna względem dwóch operacji: brania deformacji klasy C 1

działających wewnątrz wypukłych ograniczonych podzbiorów U oraz brania lokalnych granic
Hausdorffa. Mówi się, że funkcja podcałkowa F : U × G(n, d) → (0,∞) jest jednostajnie
eliptyczna w sensie Almgrena (w skrócie AUE) jeśli dla dowolnego a ∈ U istnieje c ∈ (0,∞)
takie, że dla wszystkich płaskich d-dysków D i wszystkich (H d, d) prostowalnych zwartch
zbiorów S takich, że naturalnie rozumiany brzeg D nie jest retraktem S, zachodzi

ΦFa(S)− ΦFa(D)  c
(
H d(S)−H d(D)

)
,(1)
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gdzie

F a(x, T ) = F (x, T ) dla (x, T ) ∈ U ×G(n, d) ,

ΦF (S) =
´
SF (x,Tand(H d S, x)) dH d(x) dla S ⊆ U (H d, d) prostowalnych .

Funkcję podcałkową F a nazywamy zamrożoną w punkcie a. Jeśli (1) zachodzi w pojedynczym
punkcie a ∈ U , to mówimy, że F jest AUE w a. Jeśli (1) zachodzi z c = 0, to nazywamy F
eliptyczną w sensie Almgrena (w skrócie AE). Główne twierdzenie [A3] stwierdza, że dla
każdej AUE funkcji podcałkowej F i każdej dobrej klasy konkurentów A można znaleźć
(H d, d) prostowalne minimum ΦF wewnątrz klasy A. Pokazujemy również, że homologiczny
warunek rozpinania brzegu Reifenberga (patrz Definicja 12.1 w [A3]) jak również dualnie
zdefiniowany warunek kohomologiczny (patrz Definicja 12.5 w [A3]) definiują dobre klasy
konkurentów (o ile używa się teorii homologii Čecha).

W porównaniu do [DPDRG16, DPDRG20] i [HP17, Pug19] nasze podejście ma tę unikalną
cechę, że zbiory-konkurenci mogą być nieprostowalne (proponujemy całkiem naturalne rozsze-
rzenie definicji ΦF na te zbiory) i niezwarte. Co więcej, metoda dowodowa jest zupełnie inna.
Opiera się w całości na deformacjach klasy C 1 i warifoldach, jak w [Alm68]. W istocie duża
część artykułu, będąca również moim wkładem, jest poświęcona dowodowi nowego gładkiego
twierdzenia o deformacji, analogicznego do [Fed69, 4.2.9]. Gładkość deformacji umożliwia
wykorzystanie ciągłości operatora popchnięcia na warifoldach w celu uzyskania oszacowań dla
warifoldu będącego granicą konkurentów, nawet jeśli granica nie jest, a priori, stowarzyszona
z konkurentem, a jest jedynie abstrakcyjnym warifoldem. Ten genialny pomysł Almgrena nie
został wykorzystany w innych wymienionych pracach.

[A2] Pojęcia eliptyczności

Tło. Definicja eliptyczności Almgrena (patrz (1)) została dostosowana do jego dowodu
regularności prawie wszędzie minimów ΦF w [Alm68]. Zbiór funkcji podcałkowych spełniających
ten warunek jest wypukły, zawiera C 2 otoczenie funkcji stałej (tzn. area integrand) i jest
stabilny względem popychania przez dyfeomorfizmy U klasy C 2 [Alm68, 1.2]. W przypadku
d = n−1 funkcja podcałkowa F jest AUE w punkcie a ∈ U wtedy i tylko wtedy, gdy skojarzona
1-jednorodna funkcja N : Rn → R scharakteryzowana przez

N(v) = F (a, span{v}⊥) dla v ∈ Rn ∩ {x : |x| = 1}(2)

jest jednostajnie wypukłą normą; patrz [Alm76, IV.1(7)]. Nie ma takiej charakteryzacji
w przypadku n−d > 1. Według naszej najlepszej wiedzy, poza funkcją stałą, jej C 2 otoczeniem
i jej obrazami dyfeomorficznymi, nie ma konkretnych przykładów całek spełniających AUE.
Problemem jest mnogość par testowych (S,D), które należy wziąć pod uwagę sprawdzając
warunek (1). Jeśli rodzina par testowych zawiera tylko S i D, które posiadają strukturę
prądów całkowitych, to łatwo wykazać, że jednostajna wypukłość w drugiej zmiennej funkcji
podcałkowej, w tym przypadku typu U ×

∧
d Rn → R, jest warunkiem wystarczającym dla

eliptyczności; zobacz [Fed69, 5.1.2]. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku warifoldów.
Powinniśmy wspomnieć, że nawet dla prądów niektóre naturalnie zdefiniowane funkcjo-

nały nie są eliptyczne. Załóżmy, że N : Rn → R jest normą nieeuklidesową. Istnieją różne
sposoby na skonstruowanie pojęcia d-wymiarowej miary powierzchni wychodząc od normy N .
Dwa przykłady powstają przez całkowanie funkcji podcałkowych Busemanna-Hausdorffa
oraz Holmesa-Thompsona; zobacz [APT04] i [BI12]. Problem polega na tym, że te funkcje
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podcałkowe są naturalnie zdefiniowane na Grassmanniannie (tutaj identyfikowanym ze zbiorem∧
dR

n ∩ {ξ : |ξ| = 1 , ξ jest prosty}) i nie jest jasne, czy można je rozszerzyć do funkcji wypu-
kłych na całym

∧
dR

n. Burago i Iwanow [BI12] udowodnili, że w przypadku d = 2 funkcjonał
Busemanna-Hausdorffa jest eliptyczny w sensie [Fed69, 5.1] i snują przypuszczenie że dotyczy
to również d > 2. Z drugiej strony Busemann, Ewald i Shephard [BES63] udowodnili, że
funkcjonał Holmesa-Thompsona może nie być eliptyczny.

W [DPDRG18] autorzy definiują warunek atomowy (w skrócie AC), który jest konieczny
i dostateczny dla implikacji: jeśli Θd(‖V ‖, x)  1 dla ‖V ‖ prawie wszystkich x i ‖δFV ‖
jest miarą Radona, to V jest prostowalny. Praca ta stanowi prawdziwy przełom w teorii
regularności dla punktów krytycznych ΦF . Jeśli n− d = 1, to AC w punkcie a ∈ U zachodzi
wtedy i tylko wtedy, gdy F (a, ·) jest powiązane, poprzez (2) ze ściśle wypukłą normą; zo-
bacz [DPDRG18, Twierdzenie 1.3]. Niedawno De Rosa i Tione [DT20] wprowadzili silniejszy
warunek, w skrócie USAC, który pozwala wyprowadzić nierówność typu Caccioppoli dla
warifoldów F stacjonarnych i, w konsekwencji, udowodnić regularność dla F stacjonarnych
wykresów Lipschitzowskich. De Rosa i Tione pokazują również, że USAC jest stabilny względem
perturbacji klasy C 2; w szczególności, każda funkcja podcałkowa w pewnym C 2 sąsiedztwie
funkcji stałej spełnia warunej USAC, a zatem, także AC. Ponadto De Rosa i Tione dostarczają
pierwszego przykładu funkcji podcałkowej w kowymiarze wyższym niż jeden i nie będącej w
bliskim otoczeniu funkcji stałej, która spełnia co najmniej połowę AC. Jeśli spełnia pełne AC,
to na podstawie wyników [A2], może to być pierwszy nietrywialny przykład funkcji podcałkowej
spełniającej AE.

Wyniki. W tym akapicie będziemy milcząco zakładać, że wszystkie rozważane warifoldy V
spełniają dolne ograniczenie na gęstość, tj. Θd(‖V ‖, x)  1 dla ‖V ‖ prawie wszystkich x.

W [A2] najpierw reinterpretujemy warunek AC w bardziej geometryczny sposób. Funkcja
podcałkowa F spełnia BC, jeśli dla wszystkich warifoldów V postaci V = H d T × µ, gdzie
T ∈ G(n, d) zaś µ to miara probabilistyczna na G(n, d), jeśli δFV = 0, to µ musi być miarą
Diraca skupioną w T . Nasz pierwszy wynik pokazuje, że BC jest równoważne z AC; stąd główny
wynik [DPDRG18] można zinterpretować w następujący sposób: jeśli wszystkie F stacjonarne
warifoldy o nośniku będącym płaską przestrzenią są prostowalne, to wszystkie warifoldy, dla
których ‖δFV ‖ jest miarą Radona są prostowalne.

Po drugie, udowadniamy, że główny wynik [A3] dotyczy również funkcji podcałkowych
spełniających BC, tj. wewnątrz dobrej klasy konkurentów istnieje prostowalne minimum ΦF

o ile tylko F spełnia BC.
Nasz trzeci i najważniejszy wynik w [A2] daje implikację: jeśli F spełnia AC, to spełnia

również AE. Wydaje się, że AC jest łatwiejsze do sprawdzenia niż AE, więc może to prowadzić
do znalezienia nowych przykładów eliptycznych funkcji podcałkowych; por. [DT20].

Dowód ostatniego stwierdzenia zawiera jedną osobliwość, o której warto wspomnieć. Sto-
sujemy pewną procedurę homogenizacji polegającą na ułożeniu wielu przeskalowanych kopii
pary testowej (S,D) obok siebie (tutaj D jest d-wymiarową kostką, a nie dyskiem, ale nie
ma to znaczenia dla definicji eliptyczności). Wynik tej operacji (Ŝ, D̂) jest ponownie parą
testową ale dowód, że brzeg D̂ nie jest retraktem Ŝ angażuje topologiczną teorię przeszkód
(czyli wyrafinowaną wersję twierdzenia Brouwera o punkcie stałym) i subtelną konstrukcję
CW-kompleksu dziedziczącego wystarczająco wiele właściwości zwartego i (H d, d) prosto-
walnego zbioru S. W celu wykonania wspomnianej konstrukcji dowodzimy i wykorzystujemy
udoskonaloną wersję twierdzenia o deformacji.
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[A4] Regularność powierzchni o lokalnie ograniczonej pierwszej wariacji

Tło. Tu skupiamy się wyłącznie na area integrand F ≡ 1, więc będziemy opuszczać symbol F
w indeksie. Będziemy też domniemywać następujący zbiór ogólnych założeń:

1 ¬ p ¬ ∞, V jest d wymiarowym całkowitym warifoldem w U , którego pierwsza
wariacja δV reprezentuje się przez całkowanie (w terminologii Simona [Sim83,
39.2], V ma lokalnie ograniczoną pierwszą wariację), uogólniony wektor średniej
krzywizny h(V, ·) leży w przestrzeni Llocp (‖V ‖,Rn), oraz jeśli p > 1, to

(δV )(θ) = −
´

h(V, z) • θ(z) d‖V ‖(z) dla θ ∈ D(U,Rn).

Ponadto, kładziemy Z = U ∩ {z : Tand(‖V ‖, z) ∈ G(n, d)} i definiujemy τ : Z →
Hom(Rn,Rn) wzorem τ(z) = Tand(‖V ‖, z)\ dla z ∈ Z.

Zbiór Z składa się ze wszystkich punktów takich, że domknięty stożek (‖V ‖, d) aproksyma-
tywnych wektorów stycznych (patrz [Fed69, 3.2.16]) tworzy d-wymiarową płaszczyznę; dla
tych punktów z, τ(z) jest rzutem ortogonalnym Rn na Tand(‖V ‖, z). Zauważmy, przywołując
standardowe twierdzenia o reprezentacji (np. [Fed69, 2.5.12]), że jeśli p = 1, to zakładamy
tylko, że ‖δV ‖ jest miarą Radona, a jeśli p > 1, to narzucamy również warunek, że ‖δV ‖ jest
absolutnie ciągła względem ‖V ‖.

Powyższe założenia można rozumieć jako geometryczny odpowiednik równania Poissona
z prawą stroną w Lp, które jest tradycyjnie zapisywane jako “∆u = f ∈ Lp” w teorii równań
różniczkowych – tutaj i tylko tutaj “∆” ma oznaczać operator Laplace’a, zaś u : Rd → Rn−d.
Korzystając z tej analogii, można się spodziewać, że przy powyższych ogólnych założeniach
punktowa regularność τ będzie odzwierciedlać regularność, którą uzyskuje się klasycznie dla Du.
Na przykład jeśli p = 1 i d = 2, to D2u jest w słabym L1, co implikuje, że Du znajduje się w
odpowiedniej logarytmicznej przestrzeni Orlicza.

Głównym celem [A4] jest badanie właściwości regularności wynikających z warunków
całkowalności pierwszej wariacji warifoldu za pomocą szybkości zaniku Lq-nadmiaru nachylenia,
tj. tempa zaniku, dla r → 0+, średniej oscylacji τ mierzonej w przestrzeni Lq(‖V ‖) na kuli
o promieniu r. Takie oszacowania odgrywają kluczową rolę w dowodach częściowej regularności
dla minimalnych prądów całkowitych; patrz [Alm79], [Alm00, §3, 3.29, 3.30] oraz De Lellis
i Spadaro [DLS14, Theorem 7.1]. Przegląd tych dowodów i więcej informacji ogólnych można
znaleźć w [Amb16]. Klasyczna strategia polega na badaniu otoczenia punktu gęstości Q ∈P
poprzez przybliżanie prądu (lub warifoldu) wokół tego punktu wykresem Q-wartościowej
funkcji Lipschitzowskiej, tj. funkcji zdefiniowanej na płaszczyźnie d-wymiarowej z wartościami
w multizbiorach liczności Q punktów z Rn−d (te multizbiory mogą być identyfikowane jako
0-wymiarowe prądy całkowite w Rn−d o masie Q). W przypadku prądów minimalnych wielkość
zbioru wyjątkowego, tj. zbioru punktów o gęstości dodatniej, ale nie objętych wykresem Q-
wartościowej funkcji aproksymującej, jest kontrolowany przez L2-nadmiar nachylenia w pewnej
potędze większej niż jeden. Ta dodatkowa potęga nadmiaru nachylenia pozwala następnie na
efektywną iterację, która, po pokonaniu wielu innych trudności, daje oszacowania na normę
Höldera przekształcenia τ . To motywuje pytania o możliwe tempa zaniku nadmiaru nachylenia
dla stacjonarnych warifoldów (tj. δV = 0, w szczególności z zerową średnią krzywizną) lub,
bardziej ogólnie, spełniających powyższe ogólne założenia przy różnych wyborach p, q i d.

Wyniki. Po pierwsze, dla dwuwymiarowych całkowitych warifoldów o lokalnie ograniczonej
pierwszej wariacji (tj. d = 2 i p = 1 w ogólnych założeniach powyżej), ustalamy optymalną
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szybkość zaniku prawie wszędzie L2 nadmiaru nachylenia. Dla wszystkich innych wartości (d, p)
najlepsze potęgowe tempo zaniku zostało określone w [Men13]. Nasz wynik nie tylko wypełnia
tę lukę, ale w istocie wskazuje najlepszą szybkość zaniku spośród wszystkich możliwych,
a nie tylko potęgowych. Aby uzyskać tę precyzję, wyprowadzamy koercetywne oszacowanie
L2 nadmiaru nachylenia, które obejmuje wielkość nadmiaru wysokości mierzoną w przestrzeni
Orlicza występującej naturalnie w optymalnych zanurzeniach Sobolewa. Wydaje się, że jest to
pierwszy raz, kiedy oszacowanie regularności dla warifoldów opiera się na przestrzeniach Orlicza;
w istocie jedyne poprzednie użycie przestrzeni Orlicza w kontekście warifoldów, o którym
nam wiadomo, występuje w dowodzie zanurzenia typu Poincaré Hutchinsona, patrz [Hut90,
Twierdzenia 2 i 4].

Po drugie, dla co najmniej dwuwymiarowych całkowitych warifoldów z lokalnie ograniczoną
średnią krzywizną i “bez brzegu” (p =∞), pokazujemy negatywne wyniki dotyczące szybkości
zaniku prawie wszędzie nadkwadratowego (q > 2) nadmiaru nachylenia. Przykłady te implikują,
iż – nawet jeśli tylko prawie wszędzie i w kowymiarze 1 – nie ma w obecnej sytuacji odpowiednika
“głównego oszacowania analitycznego” z dowodu Almgrena regularności prawie wszędzie dla
minimalnych prądów całkowitych w dowolnym kowymiarze; patrz [Alm79] i [Alm00, §3].
(Oczywiście, Almgren dowiódł silniejszego oszacowania dla wymiaru Hausdorffa wewnętrznego
zbioru osobliwego). Mimo, że nasze konstrukcje dają warifoldy, które nie są stacjonarne, nadal
stanowi to poważną przeszkodę dla klasycznego podejścia do kwestii możliwej prawie wszędzie
regularności stacjonarnych całkowitych warifoldów, co jest kluczowym, otwartym problemem
w teorii warifoldów.

Po trzecie, dla jednowymiarowych całkowitych warifoldów o lokalnie ograniczonej pierwszej
wariacji (p = 1) dowodzimy różniczkowalności prawie wszędzie przekształcenia stycznego τ .
Oznacza to, w szczególności, że takie warifoldy w pobliżu prawie każdego punktu można
przedstawić jako sumy wykresów skończonej liczby funkcji Lipschitza z małą stałą. Te wyniki,
jak również oszacowania związane z ich otrzymaniem, powinny okazać się przydatne w badaniu,
które części opisu strukturalnego jednowymiarowych stacjonarnych warifoldów z jednostajnym
dolnym oszacowaniem gęstości uogólniają się na lokalnie ograniczoną pierwszą wariację;
por. Allard i Almgren [AA76].

W połączeniu z poprzednimi wynikami, trzy wspomniane wyżej dają prawie pełny ob-
raz potęgowego tempa zaniku prawie wszędzie kwadratowego i nadkwadratowego nadmiaru
nachylenia.

[A1] Problem Wulffa

Tło. Tutaj zakładamy, że n − d = 1, F jest stała względem swojej pierwszej zmiennej,
a 1-jednorodna funkcja N : Rn → R odpowiadająca F poprzez (2) jest normą. Ilekroć
Ω ⊆ Rn jest zbiorem o skończonym obwodzie, piszemy ∂∗Ω dla oznaczenia zredukowanego
brzegu Ω; zobacz [AFP00, Def. 3.54]. Klasyczny anizotropowy problem izoperymetryczny
(lub problem Wulffa) sprowadza się do zminimalizowania anizotropowej energii brzegu, tj.
ΦF (vd(∂∗Ω)) wśród wszystkich zbiorów o skończonym obwodzie Ω z ustaloną objętością.
Taylor [Tay74] i [Tay75] pokazała, że rozwiązanie jest jednoznacznie scharakteryzowane,
z dokładnością do przesunięć, przez kształt Wulffa, który jest po prostu kulą jednostkową
względem normy sprzężonej N∗. Alternatywne dowody można znaleźć w [FM91, MS86, BM94].
Izoperymetryczny kształt został skonstruowany przez Wulffa w [Wul01] odgrywa centralną
rolę w krystalografii.

Zamiast rozważać minima, bardziej subtelne pytanie dotyczy scharakteryzowania punk-
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tów krytycznych anizotropowej energii brzegu przy więzie określonej objętością. Dla funkcji
podcałkowych F klasy C 1 jest to równoważne scharakteryzowaniu zbiorów o skończonym
obwodzie, których F -anizotropowa średnia krzywizna, w sensie warifoldów, jest stała. Dla
wszystkich wypukłych funkcji podcałkowych w R2, Morgan udowodnił w [Mor05], że kształty
Wulffa są jedynymi punktami krytycznymi wśród wszystkich obszarów planarnych, których
brzegi są określone przez zamkniętą, spójną i prostowalną krzywą. Zgodnie z naszą najlep-
szą wiedzą, charakteryzacja gładkich brzegów w każdym wymiarze została po raz pierwszy
zapostulowana przez Giga [Gig06] i Morgana [Mor05]. W przypadku gładkich eliptycznych
funkcji podcałkowych, pozytywna odpowiedź została udzielona w [GZ09] dla wymiaru 3 oraz
w [HLMG09] dla każdego wymiaru. W szczególności He, Li, Ma i Ge udowodnili w [HLMG09],
że jeśli F jest gładką eliptyczną funkcją podcałkową, a Ω jest zbiorem z gładkim brzegiem i
stałą F -anizotropową średnią krzywizną, to Ω jest kształtem Wulffa. Jest to anizotropowy
odpowiednik słynnego twierdzenia Aleksandrowa [Ale58]. Wersje tego twierdzenia o sztywności
dotyczące stabilności ilościowej zostały przedstawione w [DMMN18, DRG19, DG18].

W sytuacji nie-gładkich brzegów Maggi zapostulował w [Mag18, Conjecture] charaktery-
stykę kształtów Wulffa wśród zbiorów o skończonym obwodzie:

Hipoteza. W przypadku dodatniej wypukłej funkcji podcałkowej, kształty Wulffa są jedy-
nymi zbiorami skończonego obwodu i skończonej objętości, które są punktami krytycznymi
anizotropowej energii brzegu przy ustalonej objętości.

Ponieważ zakłada się, że funkcja podcałkowa jest wypukła, ale może nie być klasy C 1,
pojęcie pierwszej wariacji i punktów krytycznych są odpowiednio zdefiniowane przy użyciu
wypukłości funkcjonału w czasie wzdłuż dowolnego zadanego potoku; zobacz [Mag18]. Maggi
wyraża szczególne zainteresowanie z fizycznego punktu widzenia krystalicznymi funkcjami
podcałkowymi. Ponadto zwraca uwagę, że powyższa hipoteza jest otwarta nawet dla gładkich
eliptycznych energii anizotropowych i wśród zbiorów z brzegami Lipschitza.

W pełnej ogólności zbiorów o skończonym obwodzie (i wymiarze większym niż 2) hipoteza
została dotychczas rozwiązana tylko dla funkcjonału area przez Delgadino i Maggi w [DM19].
W tym ważnym artykule, autorzy udowadniają, że wśród zbiorów o skończonym obwodzie,
skończone sumy kul o równych promieniach są jedynymi punktami krytycznymi izotropowego
pola powierzchni przy więzie ograniczonej objętości. Otrzymują ten wynik uogólniając ar-
gument Montiela i Ros [MR91] na zbiory o skończonym obwodzie za pomocą silnej zasady
maksimum Schätzle [Sch04]. Udowadniają również słabą wersję nierówności Heintze-Karchera
dla wszystkich zbiorów o skończonym obwodzie. We wstępnej wersji [DM17] traktują też
specjalny przypadek lokalnych minimów anizotropowych gładkich energii, stosując anizotropo-
wą silną zasadę maksimum udowodnioną w [DPM15]. Jednak poleganie na silnych zasadach
maksimum [Sch04] i [DPM15] uniemożliwia rozszerzenie ich metody na punkty krytyczne
energii anizotropowych.

Wyniki. W [A1] udzielamy pozytywnej odpowiedzi dla powyższej hipotezy dla eliptycznych
funkcji podcałkowych klasy C 2,α wśród zbiorów o skończonym obwodzie i zredukowanym
brzegu prawie równym brzegowi topologicznemu, tj.

H d(∂Ω∼ ∂∗Ω) = 0 .(3)

Nasz wynik jest w istocie silniejszy. Dowodzimy anizotropowej nierówności Heintze-Karchera
dla zbiorów o skończonym obwodzie i charakteryzujemy skończone rozłączne sumy otwartych
kształtów Wulffa jako jedyne konfiguracje realizujące przypadek równości.
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Dowód głównego twierdzenia został zaadaptowany z [San19], gdzie podobny wynik udo-
wodniono w przypadku izotropowym. Powinniśmy jednak podkreślić, że kilka części [San19] nie
miało prostych analogów nieeuklidesowych. Wiele faktów z [San19] opiera się na szczególnych
własnościach iloczynu skalarnego i na tożsamości normy z jej sprzężeniem. Dlatego potrzebne
były nowe pomysły i niestandardowe podejście. Nierówność Heintze-Karchera uzyskuje się na
podstawie odpowiedniego uogólnienia argumentu Montiela-Rosa [MR91], który różni się od
uogólnienia podanego w [DM19] i nie wykorzystuje zasady maksimum udowodnionej przez
Schätzle’a. Ważne jest również, że chociaż dla gładkich rozmaitości analiza przypadku równości
łatwo wynika z dobrze znanej sztywności gładkich (anizotropowych) powierzchni pępkowych
w przestrzeni Euklidesowej (patrz [MR91] i [HLMG09]), w obecności osobliwości taka analiza
staje się delikatną kwestią.

Warunek (3) jest potrzebny, aby zastosować teorię regularności Allarda [All86] dla wari-
foldów z ograniczoną anizotropową średnią krzywizną. Ten warunek jest spełniony, np. jeśli
Ω jest dziedziną z brzegiem Lipschitza lub jeśli Ω jest albo lokalnym minimum, albo prawie
minimum, zgodnie z [DM17]. Z drugiej strony nie wiadomo, czy warunek (3) zachodzi dla
każdego zbioru o skończonym obwodzie Ω takiego, że warifold o jednostkowej gęstości vd(∂∗Ω)
ma stałą dystrybucyjną anizotropową średnią krzywiznę. W przypadku izotropowym wynika to
z dobrze znanej formuły monotoniczności; por. [Men16, Twierdzenie 4.2]. Jednak formuła taka
nie jest znana dla energii anizotropowych. W świetle tych faktów warunek (3) jest naturalną
hipotezą w kontekście energii anizotropowych.

4 Działalność naukowa realizowaną w więcej niż jednej uczelni

4.1 Długie wizyty badawcze

(a) X. 2012 – IX. 2016 (4 lata): Junior Scientist w Max Planck Institute for Gravitational
Physics (Albert Einstein Institute) w Poczdamie (Niemcy)

Przed uzyskaniem doktoratu:

(b) IX. 2009 – II. 2010 (6 miesięcy): Early Stage Researcher w University of Helsinki
(Finlandia) w ramach EU Research Training Network “CODY”

4.2 Krótkie wizyty badawcze

(a) XI.13–17, 2017 (5 dni): wspópraca z Xiangyu Liang w Beihang University, Beijing
(Chiny)

(b) XI. 9–13, 2015 (5 dni): wspópraca z Xiangyu Liang w Université Claude-Bernard Lyon 1
(Francja)

(c) IX. 29 – X. 1, 2014 (3 dni): wspópraca z Heiko von der Mosel w RWTH Aachen (Niemcy)

Przed uzyskaniem doktoratu:

(d) IX. 25 – 30, 2011 (6 dni): wspópraca z Heiko von der Mosel w RWTH Aachen (Niemcy)
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5 Osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne

(a) 2020: członek Rady Naukowej Dyscyplin Matematyka i Informatyka na UW.

(b) 2018 – 2020: członek Rady Wydziału MIM UW.

(c) 2017 – 2018: wykład monograficzny o teorii warifoldów, a następnie mini-kurs poświęcony
dowodowi twierdzenia o regularności Allarda.

(d) 2016 – 2020: 535 godzin dydaktyki na Uniwersytecie Warszawskim.

(e) 2013 – dziś: 40 streszczeń napisanych dla AMS Mathematical Reviews (MathSciNet).

(f) 2013 – 2014: 30 godzin ćwiczeń z równań różniczkowych na Uniwersytecie Poczdamskim.

Przed uzyskaniem doktoratu:

(g) 2010: współautor dodatku do skryptu z analizy dla pierwszego roku matematyki wyja-
śniającego jak używać oprogramowania do obliczeń symbolicznych.

(h) 2007 – 2012: 660 godzin dydaktyki w ciągu 5 lat; Uniwersytet Warszawski.

(i) 2008 – 2009: członek Rady Wydziału MIM UW.

(j) 2004 – 2007: członek studenckiego Koła Pasjonatów Matematyki na MIM UW; współor-
ganizator dwóch wyjazdowych warsztatów dla studentów w Wisełce.

6 Inne informacje o karierze zawodowej

Brak.
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[DG18] Antonio De Rosa and Stefano Gioffrè. Absence of bubbling phenomena for non convex
anisotropic nearly umbilical and quasi Einstein hypersurfaces. arXiv e-prints, page
arXiv:1803.09118, March 2018. arXiv:1803.09118.

[DLDRG19] Camillo De Lellis, Antonio De Rosa, and Francesco Ghiraldin. A direct approach to
the anisotropic Plateau problem. Adv. Calc. Var., 12(2):211–223, 2019. URL: https:
//doi.org/10.1515/acv-2016-0057,

[DLGM17] C. De Lellis, F. Ghiraldin, and F. Maggi. A direct approach to Plateau’s problem. J. Eur.
Math. Soc. (JEMS), 19(8):2219–2240, 2017. URL: https://doi.org/10.4171/JEMS/716,

[DLS14] Camillo De Lellis and Emanuele Spadaro. Regularity of area minimizing currents I:
gradient Lp estimates. Geom. Funct. Anal., 24(6):1831–1884, 2014. URL: http://dx.
doi.org/10.1007/s00039-014-0306-3,

[DM17] M. G. Delgadino and F. Maggi. Alexandrov’s theorem revisited. arXiv e-prints, page
arXiv:1711.07690v1, November 2017. arXiv:1711.07690v1.

[DM19] Matias Gonzalo Delgadino and Francesco Maggi. Alexandrov’s theorem revisited. Anal.
PDE, 12(6):1613–1642, 2019. URL: https://doi.org/10.2140/apde.2019.12.1613,

[DMMN18] Matias G. Delgadino, Francesco Maggi, Cornelia Mihaila, and Robin Neumayer. Bubbling
with L2-almost constant mean curvature and an Alexandrov-type theorem for crystals.
Arch. Ration. Mech. Anal., 230(3):1131–1177, 2018. URL: https://doi.org/10.1007/
s00205-018-1267-8,

[Dou31] Jesse Douglas. Solution of the problem of Plateau. Trans. Amer. Math. Soc., 33(1):263–321,
1931.

[DPDRG16] G. De Philippis, A. De Rosa, and F. Ghiraldin. A direct approach to Plateau’s problem
in any codimension. Adv. Math., 288:59–80, 2016. URL: https://doi.org/10.1016/j.
aim.2015.10.007,

[DPDRG18] Guido De Philippis, Antonio De Rosa, and Francesco Ghiraldin. Rectifiability of varifolds
with locally bounded first variation with respect to anisotropic surface energies. Comm.
Pure Appl. Math., 71(6):1123–1148, 2018. URL: https://doi.org/10.1002/cpa.21713,

[DPDRG20] Guido De Philippis, Antonio De Rosa, and Francesco Ghiraldin. Existence results for
minimizers of parametric elliptic functionals. J. Geom. Anal., 30(2):1450–1465, 2020.
URL: https://doi.org/10.1007/s12220-019-00165-8,

[DPM15] G. De Philippis and F. Maggi. Regularity of free boundaries in anisotropic capillarity
problems and the validity of Young’s law. Arch. Ration. Mech. Anal., 216(2):473–568,
2015. URL: https://doi.org/10.1007/s00205-014-0813-2,
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