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4 Publikacje tworzące habilitację

4.1 Lowest degree invariant second–order PDEs over rational homogeneous contact mani-
folds [3]

(Współautorzy: Dmitri V. Alekseevsky, Jan Gutt, Gianni Manno.) Communications in Contemporary Mathema-
tics, 21(1) (2019), 54 stron. DOI: https://doi.org/10.1142/S0219199717500894.
Szacowany udział procentowy: 30 %.

Historia tej pracy jest nieco długa, ale warto ją opowiedzieć ponieważ—w opinii Habilitanta—ujawnia bo-
gactwo takiego obszaru badawczego, jakim jest geometria równań różniczkowych cząstkowych, która jest z
pewnością niszowa, ale stanowi zarazem źródło stymulujących pytań, na które odpowiedź może być interesu-
jąca.

Koncepcja pracy powstała prawie dekadę (!) temu. Współautor G. Manno, razem z D. V. Alekseevskim i
ówczesnymi współautorami F. Pugliese oraz R. Alonso–Blanco, zajął się problemem konstrukcji równania róż-
niczkowego cząstkowego o danej grupie symetriiG. To typowy przykład „problemu równoważności”, o którym
mówi tytuł obecnej habilitacji: jeśli dane są dwa równania różniczkowe cząstkowe posiadające tą samą grupę
symetrii, czy z tego wynika, że równania różniczkowe cząstkowe te są równoważne? Odpowiedź ogólnie jest
negatywna; jednak sensownie jest zadać kolejne pytanie, a mianowicie: ile jest takich (ze sobą nierównoważ-
nych) równań różniczkowych cząstkowych? Na takie ogólne pytanie nie łatwo jest odpowiedzieć. Jako pierwszą
czynność, należy ograniczyć klasę rozpatrywanych równań różniczkowych cząstkowych. Dzięki doświadcze-
niu Alekseevskiego w temacie rozmaitości kontaktowych jednorodnych, została podjęta naturalna decyzja, żeby
skupić się na równaniach różniczkowych cząstkowych skalarnych drugiego rzędu. Mimo takiego uproszczenia,
standardowe metody obliczeń symetrii równań różniczkowych cząstkowych nie działają na problem odwrotny,
tzn. konstrukcji równania różniczkowego cząstkowego na podstawie znajomości grupy. Zespół, nie dysponu-
jąc bardziej zaawansowanymi metodami, poddał się i dwóch ostatnich wspomnianych powyżej współautorów
odeszło.

G. Manno zaczął wtedy szukać nowego współpracownika i ostatecznie wybrano Habilitanta—ze względu
na jego doświadczenie i już opublikowane prace—i zaproszono go do przyłączenia się w 2013 r. Wprowadził on
swoją wiedzę w temacie lagranżowskich grassmannianów—włókienwiązek jetów drugiego rzędu. To stanowiło
brakujące łącze między doświadczeniem G. Manno w obszarze symetrii równań różniczkowych cząstkowych
a doświadczeniem D. V. Alekseevskiego w dziedzinie rozmaitości kontaktowych jednorodnych. Stosunkowo
łatwo udało się trójce współautorów rozpatrzyć przypadki grupyG typu A i G2 i wyobrazić sobie czego można
się spodziewać w typach B i D. Niestety, fakt, że rozważali oni przypadek grup rzeczywistych, generował za
dużo podprzypadków, związanych z sygnaturą i grubość manuskryptu zaczęła się nadmiernie rozrastać.

Istotna zmiana nastąpiła w 2016 r. dzięki dołączeniu J. Gutta do drużyny. Pochodzący z dziedziny geome-
trii algebraicznej i posiadający wyrafinowaną umiejętność teorii reprezentacji algebr Liego, Gutt podjął jedyną
słuszną decyzję, która pozwoliła dojść do czegoś stosownego do publikacji: przejść do grup zespolonych. To
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znacznie uprościło sytuację (chociaż za cenę oddalania się od „rzeczywistości” równań różniczkowych cząst-
kowych) i pozwoliło zamieścić jakiś ogólny wynik (tzn. zawierający wszystkie typy) w kilkudziesięciu stronach
pracy. Fundamentalny był wpływ J. Gutta w załatwieniu wyjątkowych przypadków.

Niemal jednocześnie D. The przeprowadzał podobne badanie [54] przy czym udało mu się opublikować
swoją pracę rok wcześniej niż nasza. Należy jednak podkreślić, że stworzone przez niego G–niezmiennicze
równania mają bardzo wysoki algebraiczny rząd (patrz Sekcja 6.2.2 poniżej) i są zdegenerowane w sensie geo-
metrii ich charakterystyk.

W rzeczywistości nasz długi manuskrypt nie miał łatwego życia, wydawniczo mówiąc. Najpierw wysłali-
śmy go do Jun–Muka Hwanga w celu publikacji w czasopiśmie Crelle’a. Na podstawie powierzchownej opinii
niektórych ekspertów, a także uwzględniając znaczny backlog czasopisma, prof. Hwang zdecydował się na od-
rzucenie bez recenzji. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku Claire Voisin i Journal de Mathématiques
Pures et Appliqueés: tym razem autorzy nie mogli powstrzymać się od wyrażenia niezadowolenia i prof. Voisin
znalazła eksperta, który podjął się przeczytania manuskryptu i w ciągu kilku miesięcy nadeszła pozytywna re-
cenzja. Ponieważ nie można było ignorować poprzednich opinii, prof. Voisin zaproponowała natychmiastową
publikację wCommunications in Contemporary Mathematics (czasopismo z górnych 20% listyWeb of Science
według AIS), które przyjęło pracę końcem 2017 r. Z powodu backlogu, praca dostała ostateczny numer dopiero
na początku 2019 r.

4.2 Geometry of Lagrangian Grassmannians and nonlinear PDEs [25]

(Współautorzy: Jan Gutt, Gianni Manno.) Banach Center Publications, 117 (2019), 9–44.
DOI: https://doi.org/10.4064/bc117-1.
Szacowany udział procentowy: 90 %.

Najlepszy sposób, aby przedstawić tą pracę, jest dodanie głosu jej recenzentowi:
Recenzowana praca – typu przeglądowego, co autorzy podkreślają już na samym początku – jest bardzo

wartościowa sama w sobie, gromadząc w jednym miejscu mnóstwo faktów i komentarzy dotyczących PDEs [. . .]
drugiego rzędu, faktów rozrzuconych w istniejącej literaturze matematycznej. Pierwsza sprawa – świat takich
równań jest bardzo bogaty. Nawet dość wąski jego fragment, bardzo modny ostatnio, traktowany w książce [55]
[. . .] generuje prawie tysiąc referencji z okresu ostatnich 12 lat (!) Siłą rzeczy autorzy koncentrują się więc na
jednym, najważniejszym dla nich dziale [. . .] Druga sprawa to tutorial, absolutnie konieczny, skoro omawiana
praca ma otwierać tom proceedingsów z warsztatów dotyczących najświeższych zagadnień teorii. I taki tuto-
rial tutaj znajdujemy; obejmuje on więcej niż połowę objętości pracy. Standardowe kursy akademickie algebry i
geometrii zwykle traktują tylko geometrię (całych) grassmannianów jako takich. Podczas gdy w geometrycznym
podejściu do PDEs drugiego rzędu kluczową rolę grają grassmanniany lagranżowskie ([. . .]w skrócie GL). Sek-
cje od 1.2 do 1.16 stanowią solidne wprowadzenie do tej tematyki, eksponując przy tym rolę hiperpowierzchni
w GL. (Takie hiperpowierzchnie są we wzajemnie jednoznacznej odpowiedniości z PDEs drugiego rzędu.) [. . .]
Specjalne słowa uznania należą się autorom za główny rozdział 2 w pracy. Bazując oczywiście na tutorialu,
przybliża on czytelnika do aktualnego frontu badań dość szczególnych PDEs drugiego rzędu, tzw. symplektycz-
nych, w których autorzy są znanymi specjalistami. [. . .] Podsumowując, [. . .], omawiana praca trójki autorów
jest bardzo ciekawa i stanowić będzie mocny pierwszy akord w przygotowywanym tomie proceedingsów BCP z
warsztatów odbytych jesienią 2016.

Co można dodać, to wyjaśnić stosunek między obecną pracą i tomem ją zawierającym. Chodzi tu o coś bo-
gatszego niż czyste „proceedings”. Istotnie, same warsztaty zostały starannie zaplanowane, układając wszystkie
referaty tak, aby tworzyły jednorodną narrację. Struktura warsztatów znajduje swoje odzwierciedlenie w tomie,
który kiedyś będzie mógł grać rolę skryptu dla, n.p., zaawansowanego kursu dla doktorantów. Podobnie, może
również pomóc w opracowaniu wstępnego rozdziału pracy doktorskiej. Mimo iż nie można zdefiniować tomu
proceedingsów jako „oryginalnego” z punktu widzenia zawartości naukowej—cała praca stanowi coś nowego,
ponieważ ustala połączenie między tradycyjnie oddzielnymi od siebie dziedzinami. Z kolei, sam warsztat po-
wstał jako główny rezultat dwuletniego projektu „GEOGRAL”, typu Marie–Skłodowska Curie, prowadzonego
przez Habilitanta w IMPAN’ie, o którymwięcej poniżej. Tytuł obecnej habilitacji, tytuł wspominanego projektu,
tytuł warsztatu oraz odpowiadającego tomu proceedingsów są (prawie) takie same: i taki też jest ich duch.

W ramach powyższych wspominanych połączeń, warto podkreślić:

1. połączenie między klasyczną geometrią algebraiczną a geometrią tzw. hydrodynamicznie całkowalnych
równań różniczkowych cząstkowych (o którym mówi więcej praca Russo [51]);
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2. połączenie między pewną nowoczesną dziedziną geometrii algebraicznej (a mianowicie, teorią rozmaito-
ści minimalnych wymiernych stycznych, VMRT) a teorią równań różniczkowych cząstkowych drugiego
rzędu nad rozmaitościami kontaktowymi (o którym mówi więcej praca J. Buczyńskiego oraz Habilitanta
[16]).

Ze względu na to, że tom jest świeżo opublikowany, zastosowań zawartych w nim koncepcji jeszcze nie wi-
dać w literaturze, ale powyższy punkt 2) już grał kluczową rolę w pracy [3] a punkt 1) grał inspirującą rolę
w pracy [24]. Przy tym, bieżąca współpraca Habilitanta z G. Manno, J. Guttem oraz A.D. Smithem, która ma
na celu (częściową) klasyfikację hydrodynamicznie całkowalnych równań różniczkowych cząstkowych, jest
z wielu punktów widzenia, kontynuacją głównej myśli punktu 1). Same warsztaty były owocnym katalizato-
rem interakcji: poza współpracą z A. D. Smithem, Habilitant został włączony do projektu prowadzonego przez
J. Buczyńskiego (polski narodowy grant „SONATABIS”) a sam z kolei wygrał polski narodowy grant „MINIA-
TURA” mający na celu następstwo wspólnych prac z G. Manno i zaangażowanie również innych uczestników,
a mianowicie E. Musso i L. Nicolodi.

4.3 Completely exceptional 2nd order PDEs via conformal geometry and BGG resolution [24]

(Współautorzy: Jan Gutt, Gianni Manno.) Journal of Geometry and Physics, 113 (2017), 86–103.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomphys.2016.04.021.
Szacowany udział procentowy: 30 %.

Rolą Habilitanta (i Gianniego Manno) w tej pracy było wyjaśnienie pojęcia „zupełnie wyjątkowych równań
różniczkowych cząstkowych” w sensie Laxa oraz pozornie niezwiązanego pojęcia hiperpowierzchni w lagran-
żowskich grassmannianach. Główna trudność polegała na tym, że język Laxa i jego kontynuatorów jest językiem
(nieliniowej) analizy, natomiast grassmanniany lagranżowskie mówią „po geometrycznemu”. Po tym, jak od-
powiedni słownik został stworzony, wyłonił się obiecujący wynik: warunek Laxa jest tym samym co warunek
bycia hiperpłaskim cięciem!

Widać tu kolejny ciekawy przykład „problemu równoważności”: jak ustalić, czy podany równanie róż-
niczkowe cząstkowe jest typu „równania różniczkowego cząstkowego zupełnie wyjątkowego”? Według Laxa,
należałoby wykonać następujący test: najpierw wyznaczyć wystarczająco wiele rozwiązań i potem badać ich
zachowania; jeśli zdarza się, że tzw. fale nieciągłości stają się falami uderzeniowymi po skończenie długim
czasie, to podany RRCs jest typu „zupełnie wyjątkowego”. Na mocy naszego twierdzenia, zamiast wykony-
wać takie skomplikowane sprawdzenie (które mimo wszystko ma swoje zalety, zwłaszcza z punktu widzenia
intuicji fizycznej), wystarczy sprawdzić, czy odpowiadająca hiperpowierzchnia jest „płaska”, tzn. czy jest hi-
perpłaskim cięciem. Następnie ostatnią cechę sprawdzimy standardowymi narzędziami geometrii różniczko-
wej (odpowiednią koneksją) lub algebraicznej (tzw. resolwentą Bernsteina–Gelfanda–Gelfanda [33]). Obydwa
punkty widzenia są wyjaśnione w omawianej pracy.

W 2010 r. wiodący ekspert hydrodynamicznie całkowalnych równań różniczkowych cząstkowych, Evgeny
V. Ferapontov, razem ze współautorami, sformułował pewną hipotezę [21], która była nieudowodniona przez
dekadę. Dotyczy ona stosunku między równaniami różniczkowymi cząstkowymi typu „hydrodynamicznie cał-
kowalnymi” oraz równaniami różniczkowymi cząstkowymi typu „hiperpłaskie cięcie w grassmannianie lagran-
żowskim”, co stanowi typowy (i bardzo stymulujący) przykład problemu równoważności. Dokładniej, hipoteza
mówi, że jeśli liczba niezależnych zmiennych jest wystarczająco duża (co najmniej 4), to (symplektyczne) rów-
nanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu przechodzi „test hydrodynamicznej całkowalności”, wtedy i tylko
wtedy, gdy przejdzie „test hydrodynamicznej całkowalności” oraz “test Monge–Ampère’a” (patrz Sekcja 6.2.2
poniżej). Hipoteza Ferapontova jest jednym z celów powyżej wspomnianej współpracy z Giannim Manno, J.
Guttem oraz A.D. Smithem, pomimo tego, iż ostatnio, sam Ferapontov zgłosił rozwiązanie swojej hipotezy.
Praca jest jeszcze w postaci preprintu [22], wobec tego jeszcze nie wiadomo, czy sprawa jest naprawdę zała-
twiona, jednakże omawiana praca została zacytowana i używana w dowodzie hipotezy.

4.4 Meta–symplectic geometry of 3rd orderMonge–Ampère equations and their characteristics
[37]

(Współautor: Gianni Manno.) Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications SIGMA 12
(2016), 35 stron. DOI: https://doi.org/10.3842/SIGMA.2016.032.
Szacowany udział procentowy: 50 %.

Praca naśladuje podobną pracę, napisaną przez Gianniego Manno, Dmitrija V. Alekseevskiego oraz ich
współautorów Fabrizio Pugliese i Ricardo Alonso–Blanco, dotyczącą równań różniczkowych cząstkowych
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typu Monge–Ampèra w ramach rozmaitości kontaktowych i opublikowaną przez Annales Institute Fourier w
2012 r. [2]. Klasyczne równania różniczkowe cząstkowe typu Monge–Ampèra są równaniami drugiego rzędu,
natomiast praca bada równania trzeciego rzędu w dwóch niezależnych zmiennych. Wobec tego analogiczna teo-
ria „rozmaitości kontaktowych wyższego rzędu” była potrzebna. Chodzi tu o teorię „przedłużeń” rozmaitości
kontaktowych, która mniej więcej jawnie jest zawarta w wielu obecnych geometrycznych teoriach o równa-
niach różniczkowych cząstkowych rzędu wyższego niż dwa (n.p., tych opartych na przestrzeń jetów). W szcze-
gólności w przypadku rzędu trzeciego, mamy do czynienia z tzw. przestrzeniami „meta–symplektycznymi”
(analogicznymi do zwykłych przestrzeni symplektycznych).

Rolą Habilitanta było wprowadzenie jego wiedzy o lagranżowskich grassmanianach, aby uogólnić samo
pojęcie lagranżowskiego grassmannianu do przypadku przestrzeni „meta–symplektycznej”. Tak zrobiwszy, od
razu widać geometryczną postać równań różniczkowych cząstkowych typu Monge–Ampèra trzeciego rzędu:
są one hiperpowierzchniami w meta–symplektycznym lagranżowskim grassmannianie. Jako takie, dają się one
zbadać analogicznymi metodami. W szczególności autorzy znaleźli (częściową) klasyfikację takich równań
różniczkowych cząstkowych, opartą na obliczeniu podstawowych niezmienników odpowiadających im poddy-
strybucji dystrybucji kontaktowej drugiego rzędu. Ponieważ te subdystrybucje składają się zasadniczo z cha-
rakterystyk Cauchy’ego odpowiednich równań, autorzy wykazali en passant, że także równania różniczkowe
cząstkowe trzeciego rzędu typu Monge–Ampère’a są typu całkowicie wyjątkowych w sensie P. Laxa.

5 Inne wyniki naukowe

Inne publikacje napisane po doktoracie:

5.1 Complex contact manifolds, varieties of minimal rational tangents, and exterior differen-
tial systems [16]

(Współautor: Jarosław Buczyński.) Banach Center Publications 117 (2019), 145–176.
DOI: https://doi.org/10.4064/bc117-5.

5.2 Contact manifolds, Lagrangian Grassmannians and PDEs [20]

(Współautorzy: Olimjon Eshkobilov, Gianni Manno, Katja Sagerschnig.) Complex Manifolds 5 (2018), 26–88.
DOI: https://doi.org/10.1515/coma-2018-0003.

5.3 An introduction to completely exceptional 2nd order scalar PDEs [45]

Banach Centre Publications 113 (2017), 275–289. DOI: https://doi.org/10.4064/bc113-0-15

5.4 On a geometric framework for Lagrangian Supermechanics [13]

(Współautorzy: James A. Bruce, Katarzyna Grabowska.) Journal of Geometric Mechanics 9(4) (2017), 411–
437. DOI: http://dx.doi.org/10.3934/jgm.2017016.

5.5 Geometry of the free–sliding Bernoulli beam [47]

(Współautorka: Monika E. Stypa.) Communications in Mathematics 24 (2016), 153–171.
DOI: https://doi.org/10.1515/cm-2016-0011.

5.6 On the vertex–to–edge duality between the Cayley graph and the coset geometry of von
Dyck groups [48]

(Współautorka: Monika E. Stypa.) Mathematica Slovaca 66 (2016).
DOI: https://doi.org/10.1515/ms-2015-0154.

5.7 Symplectic structures related with higher order variational problems [26]

(Współautor: Jerzy Kijowski.) International Journal of Geometric Methods in Modern Physics 12 (2015). DOI:
https://doi.org/10.1142/S021988781550084X.
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5.8 Natural boundary conditions in geometric calculus of variations [46]

(Współautorka: Monika E. Stypa.) Mathematica Slovaca 65 (2015).
DOI: https://doi.org/10.1515/ms-2015-0105.

5.9 On a bicomplex induced by the variational sequence [29]

(Współautorzy: Demeter Krupka, Zbynek Urban, Jana Volná.) International Journal of Geometric Methods in
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6 Omówienie wyników składających się na habilitację

6.1 Wstęp

Zacznijmy od prostego i łatwego pytania: czy równania Laplace’a

uxx + uyy = 0 (1)

i Monge–Ampère’a
uxxuyy − u2xy = 1 (2)

są równoważne? Intuicyjnie, zastanawiamy się, czy istnieje zmiana współrzędnych x, y, u taka, że, po zmiany
(1) staje się (2). Tu zaczynają się kłopoty, ponieważ nie jest jasne, czy współrzędną u musimy traktować jako
zależną czy niezależną.

Teoria transformacji (właściwiej mówiąc symetrii) równań różniczkowych cząstkowych pozwalała odpo-
wiedzieć na pytanie: co znaczy, iż dwa równania są równoważne? Ilość literatury na ten temat jasno wskazuje,
że odpowiedź nie jest prosta. Wśród pionierów znajdziemy Sophusa Liego i jego studenta Bäcklunda [34, 35, 7]
nie wspominając o Gastonie Darbouksie [18, 19]. Popularnymi książkami są, n.p., [8, 49, 50]. (Habilitant z góry
przeprasza za niewyliczenie innych prac lub autorów, którzy zajmowali się analogicznymi tematami: nie wynika
to z braku szacunku, a raczej z braku wiedzy.) Równolegle, inna szkoła myślenia powstała na skutek idei Elie
Cartana, aby badać równania różniczkowe cząstkowe przez geometrię ich infinitezymalnych rozwiązań [17].
Oznacza to pewien moment, w którym geometria różniczkowa spotkała się z badaniem równań różniczkowych
cząstkowych. Idea Cartanowska jest prosta: rozwińmy funkcję u = u(x, y) w szereg Taylora,

u(x, y) = u(0, 0) + ux(0, 0)x+ uy(0, 0)y +
1

2
uxx(0, 0)x

2 + uxy(0, 0)xy +
1

2
uyy(0, 0)y

2 + . . . (3)

i starajmy się oglądać powyższą znajomą formulę z punktu widzenia geometrii. Wówczas, (0, 0) jest poszcze-
gólnym punktem tzw. rozmaitości niezależnych zmiennych natomiast punkt (0, 0, u(0, 0)) będzie punktem odpo-
wiednio rozszerzonej rozmaitości, znanej jako „rozmaitość niezależnych oraz zależnych zmiennych”
—lub, w skrócie, rozmaitość jetów zerowego rzędu funkcji skalarnych dwóch zmiennych oznaczona symbo-
lem J0(2, 1). Fragment pierwszego rzędu rozwinięcia (3) można wtedy rozpatrywać jako (dwuwymiarowa)
hiperprzestrzeń styczna (trójwymiarowej) rozmaitości J0(2, 1). Całość takich przestrzeni stanowi dodatkową
rozmaitość kanonicznie powiązaną z J0(2, 1), oznaczoną symbolem J1(2, 1). Widać, że J1(2, 1)ma wymiar 5.
Subtelność—i źródło całego bogactwa geometrycznej teorii równań różniczkowych cząstkowych—jest w tym,
że J1(2, 1) jest naturalnie wyposażona w zupełnie niecałkowalną dystrybucję hiperprzestrzeni. Innymi słowy,
J1(2, 1) jest rozmaitością kontaktową. Przyczyna istnienia takiej dystrybucji jest widoczna: w J1(2, 1) znajdują
się wyróżnione 2–wymiarowe podrozmaitości, a mianowicie te postaci (x, y, u(x, y), p(x, y), q(x, y)), gdzie
p(x, y) i q(x, y) nie są dowolnymi funkcjami (co dałoby nam wszystkie 2–wymiarowe podrozmaitości) ale
pochodnymi funkcji u. Takie podrozmaitości stanowią podrozmaitości całkowite dystrybucji kontaktowej.

Jest to punkt startowy całego przedsięwzięcia. Jednym z wielu źródeł na temat roli rozmaitości kontakto-
wych w geometrycznej teorii równań różniczkowych cząstkowych jest książka Lychagina i innych [31]. Po-
nadto Habilitant współpracował ostatnio nad nowoczesną przeglądową pracą [20] o tym temacie, gdzie oprócz
podstawowych pojęć jest zgromadzonych, kilka świeższych, odpowiednio przedstawionych wyników.

Ale jeszcze nie koniec. Przejdźmy do fragmentu drugiego rzędu (3). „Widać” tu odpowiednik bardzo spe-
cjalnej dwuwymiarowej przestrzeni stycznej rozmaitości kontaktowej J1(2, 1). Przyczyna powstania takiej spe-
cjalnej przestrzeni stycznej jest ta sama, jak przyczyna powstania dystrybucji kontaktowej, ale różnicą jest, że
teraz dwuwymiarowa przestrzeń styczna w J1(2, 1) ma kowymiar 3 a nie 1. Ich całość tworzy 8–wymiarową
przestrzeń oznaczoną symbolem J2(2, 1). Włókno wiązki J2(2, 1) → J1(2, 1) posiada bardzo ładną strukturę:
mamy do czynienia z rozmaitością jednorodną grupy Liego Sp(2). Nazywa się ona lagranżowski grassmannian
i pozwala badać problem równoważności równań różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu korzystając z
mocnych metod teorii reprezentacji oraz geometrii algebraicznej. W szczególności można dojść do (pozytyw-
nej) odpowiedzi na powyższe pytanie (patrz, n.p., [20, Example 10.3]).

Lagranżowskie Grassmanniany, które są wrodzone w teorii układów różniczkowych zewnętrznych Car-
tana, mają nietrywialny potencjał w geometrycznym podejściu do równań różniczkowych cząstkowych. Celem
pracy tworzącej habilitację [25]—i całego tomu, w którym ona zawiera się—jest dokładnie to, aby wyjaśniać
i rozpowszechniać taki potencjał. Projekt Maria Skłodowska–Curie GEOGRAL, który Habilitant prowadził od
2015 do 2017 roku, został zaprojektowany specjalnie, aby umocnić rolę lagranżowskiego grassmannianu w
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problemach równoważności równań różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu. Prace tworzące habilitację
[3] i [24] zrodziły się prawie w całości w ramach tego projektu i stanowią „doświadczalne” potwierdzenie,
że teoria hiperpowierzchni w lagranżowskich grassmannianach może doprowadzić do konkretnych wyników
równoważności równań różniczkowych cząstkowych drugiego rzędu.

Praca tworząca habilitację [37] dochodzi nawet dalej, eksplorując królestwo równań różniczkowych cząst-
kowych trzeciego rzędu, gdzie znajduje się analogiczne (chociaż mniej wygodnie z punktu widzenia metod
teorii reprezentacji i geometrii algebraicznej) pojęcie lagranżowskiego grassmannianu.

6.2 Techniczny opis wyników

Poniżej podsumujemy główne wyniki, które zawierają się w pracach tworzących habilitację.

6.2.1 Niezbędne definicje oraz już znane wyniki

Gładka rozmaitość M o współrzędnych x1, . . . , xn, u będzie dla nas rozmaitością niezależnych i zależnych
zmiennych. Relacja równoważności

S1 ∼k
x S2 ⇔ S1 styczna rzędu k do S2 w punkcie x

między hiperpowierzchniamiM pozwala nam zdefiniować tzw. przestrzeń jetów k–ego rzędu hiperpowierzchni
w M :

Jk(n,M) := {[S]∼k
x
| x ∈ M,S hiperpowierzchni wM} .

Zbiory Jk(n,M) posiadają naturalną strukturę gładkiej rozmaitości i nie tylko to. Rzutują one jedną na drugą
i są wyposażone w naturalną dystrybucję. Omówienie wszystkich szczegółów jest zbyt czasochłonne dla na-
szych celów (oto mały kawałek literatury o tym: [27, 38, 52, 28, 30, 8]). Skupmy się na przypadkach k ≤ 3.
W szczególności J1(n,M) jest rozmaitością kontaktową o wymiarze 2n + 1. Warto podkreślić, że aby kon-
struować strukturę geometrycznej teorii równań różniczkowych cząstkowych, można również zacząć od samej
rozmaitości kontaktowej o wymiarze 2n + 1, którą należy rozważyć jako rozmaitość niezależnych i zależnych
zmiennych, razem z pierwszymi (formalnymi) pochodnymi tych ostatnich.

NiechV będzie przestrzeniąwektorową owymiarzen.WówczasV⊕V ∗ jest wyposażonyw jedyną (modulo
skalowanie) symplektyczną strukturę ω. Zbiór

LGr(n, V ⊕ V ∗) := {L ∈ Gr(n, V ⊕ V ∗) | ω|L ≡ 0}

posiada naturalną strukturę rozmaitości jednorodnej grupy Liego Sp(n) i nazywamy go lagranżowski gras-
smannian. Jej wyczerpujący i głęboki przegląd znajduje się w pracy tworzącej habilitację [25].

Okazuje się, że zaczynając od (2n+1)–wymiarowej rozmaitości kontaktowej (X,F ) można konstruować
na niej pewną wiązkę, nazywaną prolongacją i oznaczoną symbolem X̃ , której włókna są modelowane przez
LGr(n, V ⊕ V ∗). Dokładniej, włókno nad x ∈ X jest lagranżowskim grassmannianem LGr(n, Fx), gdzie Fx

jest wyposażone w swoją naturalną (konforemnie) symplektyczną strukturę (patrz, n.p. [20]). Na przykład, z
dokładnością do topologii, prolongacją J1(n,M) jest po prostu J2(n,M).

Definiujemy (skalarne) równanie różniczkowe cząstkowe k–ego rzędu (w n niezależnych zmiennych) jako
podrozmaitość przestrzeni Jk(n,M) oznaczając je zasadniczo symbolem

E ⊂ Jk(n,M) .

Rozwiązaniem równania E jest hiperpowierzchnia S ⊆ M taka, że,

[S]∼k
x
∈ E ∀x ∈ S .

Łatwo przekonać się, że jeśli S jest wykresem funkcji u = u(x1, . . . , xn) i E jest opisany przez równania

F l(x1, . . . , xn, u, u1, . . . , un . . . , ui1...ik , . . .) = 0 , l = 1, . . . ,m ,

to S jest rozwiązaniem według naszego geometrycznego punktu widzenia, wtedy i tylko wtedy, gdy funkcja u
oraz jej pochodne aż do k–ego rzędu spełniają powyższy układm równań. Wystarczy podstawiać „prawdziwą
pochodną” funkcji u na miejscu odpowiedniej współrzędnej „formalnej pochodnej” ui1...it , t = 0, 1, . . . k.

W większości przypadków zakładamy, że m = 1 (tzn., mamy jedno równanie) i E rzutuje się na całą
poprzednią przestrzeń jetów.
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Widać teraz, dlaczego geometryczna teoria równań różniczkowych cząstkowych (drugiego rzędu) oparta
na przestrzeniach jetów jest związana z teorią hiperpowierzchni w lagranżowskich grassmannianach. Istotnie,
każde włókno Ex równania E jest hiperpowierzchnią w odpowiadającym włóknie wiązki J2 → J1, co jest
lagranżowskim grassmannianem. Dla k = 3 mamy coś podobnego, ale zamiast przestrzeni symplektycznej
V ⊕V ∗ pojawi się tzw. przestrzeń metasymplektyczna V ⊕S2V ∗. Również ta jest wyposażona w coś analogicz-
nego formie symplektycznej, a mianowicie w dwu–formę o wartościach w V ∗. Mamy wtedy meta-
symplektycznym lagranżowskim grassmannianem

LGr(n, V ⊕ S2V ∗) ,

i włókna wiązki J3 → J2 są dokładnie jego kopiami. Wyniki prac tworzących habilitację [3] oraz [24] są oparte
na powyżej wytłumaczonej strukturze włókien wiązki J2 → J1, natomiast wyniki pracy tworzącej habilitację
[37] są oparte na analogicznej strukturze oraz twierdzeniach dotyczących włókna wiązki J3 → J2.

Bardzo istotną cechą rozmaitości LGr(n, V ⊕ V ∗) jest bycie rzutową wymierną rozmaitością: zanurza się
ona w przestrzeń

PN := P

(
n⊕

i=1

S2
0Λ

iV ∗

)
, (4)

gdzie S2
0Λ

iV ∗ oznacza podprzestrzeń bezśladowych form kwadratowych na ΛiV ∗. Zanurzenie (4) (tzw. zanu-
rzenie Plückera) pozwala nam zdefiniować pojęcie hiperpłaskie cięcie. Jest ono poszczególną podrozmaitością
rozmaitości LGr(n, V ⊕V ∗), otrzymaną jako wspólna część rzutowej hiperpłaszczyzny PN i lagranżowskiego
grassmannianu LGr(n, V ⊕ V ∗). Jako takie, każde takie cięcie odpowiada jednemu elementowi przestrzeni
dualnej PN ∗.

Można wtedy uogólnić pojęcie równania Monge–Ampere’a do rozmaitości kontaktowych: niech (X,F )
będzie taką rozmaitością i rozważmy jego prolongację X̃ . Równanie drugiego rzędu E ⊂ X̃ będzie równaniem
typuMonge–Ampere’a, wtedy i tylkowtedy, gdy każdewłókno Ex jest hiperpłaskim cięciem.Wewspółrzędnych
Darbouxa, widać, że taka definicja odpowiada faktowi, że E jest miejscem zerowym funkcji

f(x1, . . . , xn, u, u1, . . . , un, u11, . . . , unn) = kombinacja liniowa minorów macierzy uij
o współrzędnych funkcji na X . (5)

Zauważmy, że nie zdefiniowaliśmy jednego równania, ale całą ich klasę. Za taką definicję powinniśmy podzię-
kować przede wszystkim E. Goursatowi [23]. Powiązane i analogiczne definicje pojawiły się później w pracach
G. Boillata [10, 9] oraz V. Lychagina [36], nawet jeśli rozstrzygająca definicja znajduje się w pracy [2].

Widać teraz, jak taka interpretacja równań Monge–Ampere’a pozwala przerobić problem równoważności
równań różniczkowych cząstkowych na problem równoważności (w tym przypadku) hiperpłaskich cięć lagran-
żowskiego grassmannianu LGr(n, V ⊕ V ∗). Z kolei, ten problem odpowiada problemowi klasyfikacji elemen-
tów przestrzeni dualnejPN ∗, z dokładnością do naturalnego działania grupy symplektycznej Sp(n). Dokładniej,
każda klasa równoważności odpowiada jednej Sp(n)–orbicie w PN ∗. Badanie takich orbit jest wymagające i
praca F. Russo [51] w tym temacie (w powyżej wspomnianym tomie specjalnym) pokazuje, że już czyste ro-
zumowania geometrii algebraicznej odsłaniają nieoczekiwanie bogate struktury: na przykład, jest ewidentna
Sp(n)–niezmiennicza podklasa elementów przestrzeni dualnej PN ∗, składająca się z przestrzeni stycznych do
LGr(n, V ⊕ V ∗). Bardzo zaskakująco, takie przestrzenie odpowiadają linearyzowalnym równaniom, t.j., rów-
naniom które można przenieść w formy liniowe za pomocą transformacji kontaktowej [21].

Inna koncepcja związana z równaniami różniczkowymi cząstkowymi to pojęcie charakterystyki Cauchy’ego.
Luźno mówiąc, charakterystyka jest hiperpłaszczyzną styczną hiperpowierzchni, według której twierdzenie
Cauchy’ego–Kowalewskiej nie działa, w sensie, że jedyność rozwiązania nie zachodzi. Algebraicznie, odpo-
wiada to tak zwanej „podwójnej wiązce”, a mianowicie diagramowi

LFl(n− 1, n;V ⊕ V ∗)

**TTT
TTTT

TTTT
TTTTp

ttiiii
iiii

iiii
iiii

LGr(n− 1, V ⊕ V ∗) LGr(n, V ⊕ V ∗) ,

(6)

gdzie poza już zdefiniowanym lagranżowskim grassmannianem LGr(n, V ⊕ V ∗) pojawi się grassmannian
„podlagranżowski” LGr(n − 1, V ⊕ V ∗) oraz lagranżowska rozmaitość flag LFl(n − 1, n;V ⊕ V ∗). Skoro
powyższe rzutowania są prostopadłe, włókno każdego rzutowania rzutuję się bez degeneracji na drugą pod-
stawę. Element Σ ∈ LGr(n−1, V ⊕V ∗) nazywa się charakterystyką, wtedy i tylko wtedy gdy włókno p−1(Σ)
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jest styczne do równania E . Mnogość elementów lagranżowskiego grassmannianu LGr(n, V ⊕ V ∗), które sku-
piają się wokół Σ odpowiada mnogości (infinitezymalnych) rozwiązań zagadnienia Cauchy’ego, których dane
początkowe są styczne Σ. Jasne wytłumaczenie pojęcia charakterystyki i jego związków z niektórymi proble-
mami fizycznymi znajduje się w [57]; dodatkowe subtelności dotyczące roli charakterystyk w geometrii równań
różniczkowych cząstkowych są mistrzowsko przedstawione w pracy A. Smitha [53] w powyżej wspominanym
specjalnym tomie.

Ważność pojęcia charakterystyk można łatwiej doceniać w przypadku dwóch zmiennych, t.j., n = 2. Pa-
miętajmy, że LGr(n, V ⊕ V ∗) jest po prostu typowym włóknem wiązki X̃ , w związku z tym możemy przypo-
rządkować jeden egzemplarz diagramu (6) każdemu punktowi rozmaitości kontaktowejX:

LFl(1, 2;Fx)

''PP
PPP

PPP
PPP

P

xxqqq
qqq

qqq
q

P(F ∗
x ) LGr(2, Fx) .

(7)

Załóżmy, że podane jest równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu. Wtedy dla każdego x ∈ X mamy
hyperpowierzchnię Ex ∈ LGr(2, Fx) i można rozważyć zbiór V wszystkich ich charakterystyk. Z definicji,
V ⊂ P(F ∗

x ). Tak zrobiwszy dla każdegox ∈ X , otrzymamy tzw. stożkową strukturę kontaktową, tzn. podwiązkę
urzutowionej dystrybucji kontaktowej P(F ) (Habilitant przedyskutował takie pojęcie w pracy przeglądowej
[16]).

Już w [2] G. Manno i jego współpracownicy zaobserwowali, że przejście od równania E do stożkowej struk-
tury kontaktowej V można, przy odpowiednich założeniach, odwrócić. Innymi słowy, można odzyskać E z V .
Zalety takiej możliwości są widoczne: zamiast badać problem równoważności równań różniczkowych cząst-
kowych drugiego rzędu, tzn. hiperpowierzchni w X̃ , można równoważnie badać odpowiadający problem rów-
noważności stożkowych struktur kontaktowych wX . (Również zbliżona duchem praca została zrobiona przez
R. Bryanta i R. Griffithsa [14].) Habilitant i współautorzy zaobserwowali w [3], że odwrotność przyporządko-
wania E 7−→ V jest odpowiednim zaadaptowaniem tzw. transformacji Chowa w przypadku lagranżowskim.

Równanie, które możemy „odzyskać” ze swoich charakterystyk będziemy nazywali rekonstruowalne.
Nieeliptyczne równania Monge–Ampère’a dwóch zmiennych wyróżniają się tym, że ich odpowiadająca stoż-
kowa struktura kontaktowa jest (urzutowieniem) liniowej podwiązki dystrybucji kontaktowej o wymiarze 2.
Wobec tego, takie równania można sklasyfikować badając dwuwymiarową poddystrybucję dystrybucji kontak-
towej. To dokładnie to, co zrobili G. Manno i jego współpracownicy w serii prac [2, 5, 1, 4], zwięźle omówione
w pracy przeglądowej [20] przez Habilitanta i innych.

Podsumowując, dzięki starannemu i głębokiemu badaniu naturalnych struktur związanych z rozmaitościami
kontaktowymi, można przeformułować problem równoważności równań różniczkowych cząstkowych w kla-
sycznych językach geometrii różniczkowej lub/oraz algebraicznej: to stanowi dokładnie ideę omawianego do-
robku.

6.2.2 Oryginalny wyniki Habilitanta i jego współpracowników

Wejdźmy w kategorię rozmaitości zespolonych i holomorficznych odwzorowań. NiechX będzie rozmaitością
dołączoną grupy Liego prosta G: w szczególności X jest rozmaitością kontaktową jednorodną grupy G. Jeśli
E ⊂ X̃ jest G–niezmienniczym równaniem, to wszystkie włókna są ze sobą równoważne, wobec tego ma sens
zdefiniować stopień E (coś innego niż jego rząd, który jest stały na 2). Stopień E jest stopniem (jakiejkolwiek)
rozmaitości Ex ⊂ LGr(n, Fx), mierzonym za pomocą zanurzenia Plückera.

Zachodzi wtedy następne twierdzenie, udowodnione przez Habilitanta i jego współpracowników w pracy
tworzącej habilitację [3] (Twierdzenie 1).

Theorem 6.1 (D. Alekseevsky, J. Gutt, G. Manno, G. Moreno (2019)) Najmniejszy stopień G–niezmien-
niczego równaniaE ⊂ X̃ jest dany w pierwszym rzędzie poniższej tabeli, natomiast drugi rząd mówi ile (ze sobą
nierównoważnych) równań istnieje, o takim ustalonym stopniu (składowe z gwiazdką są jeszcze hipotetyczne)

type A• B• D• E6 E7 E8 F4 G2

1 4 2 2 2 2 4 3
2 nieznane 1∗ 1 1 1 1 1

2 2(n− 1) 42 286 13188 16 3
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(Dla celu porównania, ostatni rząd pokazuje stopień lagranżowskiej transformacji Chowa rozmaitości pod-
dołączonej, gdzie n, jak zawsze, jest liczbą niezależnych zmiennych).

Jak trafnie zaobserwował recenzent pracy [3], Habilitantowi i jego współautorom udało się znaleźć „nową od-
powiedź dla starego problemu”, t.j., problemu zrealizowania każdej grupy Liego jako grupy symetrii odpo-
wiedniego równania różniczkowego cząstkowego drugiego rzędu. Przy tym, udało im się zrobić to „w mini-
malny sposób”, t.j., minimalizując powyżej zdefiniowany stopień: jest to główny krok naprzód w odniesieniu
do analogicznej i prawie równoczesnej pracy D. The’a [54]. Równania te, czyli te odpowiadające ostatnim
wierszom powyższej tabeli, mają bardzo wysoki stopień, a ich rozmaitości charakterystyk są w pewnym sensie
zdegenerowane—„wyjątkowo proste”, według słów The’a.

Wróćmy teraz do kategorii rozmaitości gładkich i odwzorowań różniczkowalnych.
Powinno już być jasne, że dorobek Habilitanta nie dotyczy badania jednego poszczególnego równania oraz

jego rozwiązań, ale raczej pewnej klasy równań i problemu ich równoważności/klasyfikacji. W jakimś sensie
same równania wewnątrz odpowiedniej klasy, są rozwiązaniami jednego równania. Aby zilustrować problem,
podamy przykład: równanie

∂2f

∂u(ij∂uhk)
= 0 (8)

jest równaniem (skalarnym) drugiego rzędu w trzech niezależnych zmiennych u11, u12, u22. (Nawiasy oznaczają
zupełną symetryzację.) Wsród jego rozwiązań znajdujemy, oczywiście, funkcje liniowe

flin(u11, u12, u22) := Au11 +Bu12 + Cu22 ,

ale nie tylko te. Łatwo przekonać się, że

fMA(u11, u12, u22) := u11u22 − u212

również jest rozwiązaniem równania (8).Widać teraz, że wystarczy przyrównać flin i fMA do zera, aby otrzymać
to samo równanie drugiego rzędu w dwóch niezależnych zmiennych x, y:

flin(u11, u12, u22) = 0 , (9)
fMA(u11, u12, u22) = 0 . (10)

Można wtedy stwierdzić, że i (9) i (10) są dwoma członkami jednej i tej samej klasy równań różniczkowych
cząstkowych drugiego rzędu w dwóch niezależnych zmiennych x, y. Z takiego punktu widzenia, równanie (8)
stanowi test sprawdzający, czy podane równanie różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu w dwóch niezależnych
zmiennych x, y

f(u11, u12, u22) = 0 , u = u(x, y) , (11)

trafi w taką klasę. Subtelność polega na tym, że zanim stwierdziliśmy, że „rozwiązania stanowią klasę” powinni-
śmy byli sprawdzić, czy równanie (8) jest niezmiennicze według grupy symetrii zagadnienia, tzn. transformacji
kontaktowych, które znajdują swoje odzwierciedlenie na włóknach w postaci grupy symplektycznej Sp(2).

Cel pracy [24] jest podwójny: z jednej strony Habilitant i jego współpracownicy wyjaśnili naturę równania
(8) przeformułowując go w ramach podejścia teorio–reprezentacyjnego do lagranżowskich grassmannianów i
jednocześnie uogólnili go do przypadków n niezależnych zmiennych oraz wyższego algebraicznego stopnia
(już powyżej wspominanego); z drugiej strony, pokazali oni, iż fakt (bardzo abstrakcyjny), że podane równanie
różniczkowe cząstkowe drugiego rzędu (11) w dwóch niezależnych zmiennych x, y „przejdzie” test (8) odpo-
wiada faktowi (bardzo konkretnemu), że równanie (11) jest typu Monge–Ampère (t.j. postaci (5) dla n = 2)
lub, równoważnie, że rozwiązania równań (11) zachowują się jak rozwiązania równania liniowego.

Ten drugi aspekt pracy [24] został rozwinięty przez samego Habilitanta w artykule przeglądowym [45],
który stanowi naturalne dopełnienie pracy [24]. Dokładniej, P. Lax zaobserwował w 1954 r., że istnieje „pewna
klasa nieliniowych hiperbolicznych równań różniczkowych cząstkowych, których rozwiązania zachowują się,
jakby były rozwiązaniami liniowego równania” [32]. Nazwa „zupełnie wyjątkowe”, oznaczająca takie równania
różniczkowe cząstkowe, została wprowadzona póżniej, przez G. Boillata oraz T. Ruggeriego w 1978 r. [12].
Warunek „zupełnej wyjątkowości” jest następujący: słabe nieciągłości rozwiązań nigdy nie stają się falami
uderzeniowymi po skończonym czasie. Fakt, że równanie różniczkowe cząstkowe jest zupełnie wyjątkowewtedy
i tylko wtedy, gdy jest typu Monge–Ampère już został zaobserwowany przez G. Boillata w 1991 r. [10]. W tym
sensie, autorzy pracy [24] rozszerzyli ideę Boillata do kontekstu n niezależnych zmiennych.
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Niech Xn będzie lagranżowskim grassmannianem LGr(n, V ⊕ V ∗) i rozważmy otwarty gęsty podzbiór
S2V ∗ w Xn. Niech

∇(i) : C∞(S2V ∗) 7−→ C∞(S2V ∗, Si(S2V )) (12)

oznacza różniczkę i–tego rzędu indukowaną przez kanoniczną afiniczną koneksję w S2V ∗. Hiperpowierzchnia
E ⊂ Xn nazywa się cięciem hiperpowierzchnią r–tego stopnia, wtedy i tylko wtedy, gdy E jest wspólną częścią
Xn i hiperpowierzchnią r–tego stopnia w przestrzeni zanurzenia Plückera PN .

Wówczas zachodzi następne twierdzenie, udowodnione przez Habilitanta i jegowspółpracownikóww pracy
tworzącej habilitację [24] (Twierdzenie 5.9).

Theorem 6.2 (J. Gutt, G. Manno, G. Moreno (2017)) E = {f = 0} ⊂ Xn jest cięciem hiperpowierzchnią
r–tego stopnia, wtedy i tylko wtedy, gdy f znajduje się w jądrze operatora różniczkowego

C∞(S2V ∗)
∇(r+1)

−→ C∞(S2V ∗, Sr+1(S2V ))
pr−→ C∞(S2V ∗, S2(r+1)V ) . (13)

W szczególności w przypadku r = 1, n = 2 i k = 1, odzyskamy „test” (8). Istotnie, zupełna symetryzacja
pojawiająca się w (8) odpowiada po prostu rzutowaniu S2(S2V ) na S4V . Taki poszczególny przypadek można
opracować „na piechotę” (tak, jak to zrobił Boillat), natomiast, aby stawić czoło ogólnemu problemowi, nie
można pominąć resolwenty Bernsteina–Gelfanda–Gelfanda [33]. Operator złożony, co widać w (13) stanowi
najdalej doprowadzające uogólnienie pierwotnego testu (8) Boillata.

Ostatnia „wyprawa Herkulesa” (w sensie Habilitanta) dotyczy królestwa (skalarnych) równań różniczko-
wych cząstkowych trzeciego rzędu w dwóch niezależnych zmiennych x, y.

Korzystając z równoważności klasy równań różniczkowych cząstkowych typuMonge–Ampère’a (drugiego
rzędu, dwuwymiarowych) z klasą równań różniczkowych cząstkowych zupełnie wyjątkowych według Laxa,
G. Boillat wprowadził oczywistą analogiczną definicję równania różniczkowego cząstkowego typu Monge–
Ampère’a trzeciego rzędu (dwuwymiarowych) [11]. Jednak abstrakcyjnej definicji, sformułowanej językiem
algebraicznej geometrii, brakowało w literaturze i Habilitant wprowadził ją, razem ze współautorem G. Manno,
w pracy [37].

Naśladując kilka prac G. Manno i jego współautorów [2, 5, 1], dwójce autorów udało się:

• Wprowadzić pojęcie „meta–symplektycznego lagranżowskiego grassmannianu” LGr(2, 5). Chodzi tu o
czterowymiarową rozmaitość lokalną opisywaną przy pomocy współrzędnych u111, u112, u122, u222, od-
powiadających pochodnym trzeciego rzędu nieznanej funkcji dwóch zmiennych u = u(x, y). Włókna
rzutowania J3(2, 1) → J2(2, 1) są modelizowane dokładnie przez LGr(2, 5) (z dokładnością do topolo-
gii).

• Wprowadzić pojęcie hiperpłaskiego cięcia LGr(2, 5). We współrzędnych, odpowiada ono dowolnej kom-
binacji liniowej minorów tzw. macierzy Hankel’a(

u111 u112 u122
u112 u122 u222

)
. (14)

• Wykazać, że wynikająca definicja równania różniczkowego cząstkowego typu Monge–Ampère’a trze-
ciego rzędu odpowiada dokładnie pierwotnej definicji Boillata, opartej na zupełnej wyjątkowości.

• Wykazać, że, dzięki analogicznej metodzie powyżej wspominanej lagranżowskiej transformacji Chowa,
można przyporządkować każdemu równaniu różniczkowemu cząstkowemu trzeciego rzędu odpowiednią
stożkową poddystrybucję dystrybucji „meta–kontaktowej” w J2.

• Każde równanie różniczkowe cząstkowe typu Monge–Ampèra trzeciego rzędu jest rekonstruowalne ze
swoich charakterystyk (Twierdzenie 3.3).

• Wprowadzić podklasę równań różniczkowych cząstkowych typu Monge–Ampèra trzeciego rzędu (nazy-
wanych „typu Goursata”), odpowiadającą liniowym (trójwymiarowym) poddystrybucjom (pięciowymia-
rowej) „meta–kontaktowej” dystrybucji w J2.

• Udowodnić twierdzenie charakteryzujące równanie różniczkowe cząstkowe typuMonge–Ampère’a, pod-
typu Goursata (Twierdzenie 3.4).
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Podsumowując, dzięki powyżej wspomnianym wynikom, można teraz badać ciekawą klasę równań różniczko-
wych cząstkowych trzeciego rzędu, rozważając (znacznie prostszą) przestrzeń J2(2, 1) i jej strukturalną dystry-
bucję, którą nazywamy „meta–kontaktową”. Nazwa „meta–kontaktowa” pochodzi z faktu, iż dystrybucja żyje
w (ośmiowymiarowej) prolongacjiM (1) (zwykłej, pięciowymiarowej) rozmaitości kontaktowejM . Oznaczmy
symbolem C taką pięciowymiarową dystrybucję wM (1) (t.j., lokalnie, J2(2, 1)).

Podklasa równań różniczkowych cząstkowych typu Monge–Ampèra nazywanych „typu Goursata” zawiera
równania różniczkowe cząstkowe (trzeciego rzędu) postaci

EPD1 , (15)

gdzie D1 ⊂ C jest trójwymiarową poddystrybucją. Oznaczenie EPD1 odnosi się do faktu, że podzbiór EPD1

rozmaitości J3(2, 1) (lub drugiej prolongacjiM (2) rozmaitości kontaktowejM ) został skonstruowany na pod-
stawie jego zbioru charakterystyk PD1 przy pomocy powyżej wspominanej transformacji Chowa.

Pamiętajmy, że równanie różniczkowe cząstkowe E = {f = 0} trzeciego rzędu nazywa się quasi–liniowe
jeśli f jest kombinacją liniową trzecich pochodnych uijk o współrzędnych funkcji niższych pochodnych (tzn.,
funkcje na J2(2, 1) lub M (1)). Warto też wspomnieć, że w przeciwieństwie do M , strukturalna dystrybucja
w M (1) posiada kanoniczną pionową poddystrybucję. Wobec tego, każdej (trójwymiarowej) poddystrybucji
D ⊂ C można przyporządkować jej „część pionową”, oznaczoną jako Dv.

Zachodzi następne twierdzenie, udowodnione przez G. Manno i Habilitanta w pracy tworzącej habilitację
[37] (Twierdzenie 3.5).

Theorem 6.3 (G. Manno, G. Moreno (2016)) Niech E = EPD1 , gdzie D1 ⊂ C jest trójwymiarową poddystry-
bucją, będzie równaniem różniczkowym cząstkowym trzeciego rzędu typu Monge–Ampèra, podtypu Goursata.
Niech x ∈ M (1). Wówczas

E = EPD1∪V (16)

i ponadto

1. E jest quasi–liniowe w punkcie x wtedy i tylko wtedy, gdy dim(Dv
1)x = 2: w takim przypadku, albo V

jest pusty, albo V równa się P(D2)x ∪ P(D3)x, gdzie (D2)x jest jednoznacznie określone przez (D1)x, i
Ex = E(PD2)x = E(PD3)x;

2. E jest nieliniowe w punkcie x wtedy i tylko wtedy, gdy dim(Dv
1)x = 1: w takim przypadku, jeśli V nie jest

pusty, to V nie może zawierać żadnej nieprzywiedlnej liniowej składowej i Ex = EVx;

3. jeśli Ex = E(D2)x dla pewnej trójwymiarowej podprzestrzeni (D2)x ⊂ Cx, to albo (D2)x = (D1)x, albo
(D2)x i (D1)x są „prostopadłe” według meta–symplektycznej struktury w C.

Powyższe twierdzenie pokazuje, jak geometria różniczkowa oraz algebraiczna mogą faktycznie pomóc odpo-
wiedzieć na pytania dotyczące problemu równoważności. Dokładniej, aby badać równania różniczkowe cząst-
kowe trzeciego rzędu E w dwóch niezależnych zmiennych x, y, Habilitant i współautor proponują przyporząd-
kowanie rozważonemu równaniu E odpowiadającą rozmaitość charakterystyk, która zawiera się w urzutowionej
dystrubucji meta–kontaktowej PC naM (1). W szczególności jeśli wychodzi, że rozmaitość charakterystyk po-
siada jedną nieprzywiedlną składową postaci PD1, gdzieD1 ⊂ C jest trójwymiarową poddystrybucją, to mamy
do czynienia z podklasą równań różniczkowych cząstkowych typu Monge–Ampèra, podtypu Goursata.

Ponadto, wymiar pionowej części D1 powie nam, punkt po punkcie, czy E jest (quasi–)liniowe czy nie (z
pewnego punktu widzenia, quasi–liniowość jest po prostu liniowością włókno po włóknie). Ciekawym odkry-
ciem było to, że w przypadku liniowym, pozostająca (niekoniecznie nieprzywiedlna) część rozmaitości cha-
rakterystyk jest jednoznacznie określona przez składową liniową D1. Istotnie, podobnym przypadkiem stan-
dardowej przestrzeni symplektycznej, w przestrzeni meta–symplektycznej jest pojęcie „meta–symplektycznej
prostopadłości”. Zabawną rzeczą, jest fakt, że w zwykłym wszechświecie podprzestrzeń posiada tylko jedno
prostopadłe dopełnienie, natomiast w „metafizycznym” wszechświecie, są dwa!

6.3 Osobista konkluzja

Gdybym miał podsumować, mój główny dorobek naukowy skupia się wokoło następującej idei:

• Równania różniczkowe cząstkowe k–tego rzędu mogą być badane przez geometryczne obiekty żyjące na
przestrzeniach jetów (k − 1)–tego rzędu.
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Jest to jednak po prostu zbyt szorstkie i nieokreślone, aby uzyskać status „idei matematycznej”. Polemiczna
osoba mogłaby rzeczywiście to odrzucić, określając to jako zbyt skomplikowany sposób sformułowania sta-
rego ludowego podania, że „każde równanie różniczkowe można przepisać jako układ równań niższego rzędu”.
Niemniej jednak mogę wymienić trzy różne sytuacje, w których powyższy pomysł materializuje się w nieocze-
kiwany i nietrywialny sposób.

1. Wystarczy przyjrzeć powierzchni morza, aby przypominać sobie, że czoła fal (t.j., obiekty o wymiarze
1 = 2 − 1) są pierwszą rzeczą, która rzuca się w oko, mimo tego, że zjawisko (tzn. sama fala) dotyczy
2–óch wymiarów.

2. Twierdzenie Cartana–Kählera (wyczerpująco omówione w 1990 r. w książce R. Bryanta i innych [15])
mówi dokładnie, kiedy nie ma żadnego oporu przeciw konstruowaniu (pełnowymiarowych) rozwiązań,
zaczynając od co raz mniejszych elementów całkowych, aż do jednowymiarowych, t.j., pól wektorowych.
Skoro pola wektorowe umiemy całkować, to odwrotna perspektywa pokazuje, że Twierdzenie Cartana–
Kählera redukuje problem konstruowania rozwiązań do stopniowego rozszerzenia podmaksymalnych ele-
mentów całkowych do podmaksymalnych elementów całkowych o wymiarze o jeden większym, aż do
dojścia do pełnowymiarowych—t.j., „prawdziwych”—infinitezymalnych rozwiązań.

3. Istnieje kluczowy stosunek między podmaksymalnymi elementami całkowymi o kowymiarze 1 (t.j. cha-
rakterystykami) a tzw. rozmaitościami o rzędzie jeden. Stosunek ten stanowi połączenie między równa-
niami różniczkowymi cząstkowymi k–ego rzędu i strukturą dotyczącą jetów rzędu k − 1. Praca A. Smi-
tha [53] p.t. “Involutive tableaux, characteristic varieties and rank–one variety in the geometric study of
PDEs” jasno i wyczerpująco omawia taki stosunek oraz sporo otwartych zagadnień badawczych związa-
nych z nim.

To powiedziawszy, można bardziej precyzyjnie ograniczyć oryginalne wkłady do takiej starej idei oraz ich
zastosowania, które razem stanowią materiał tworzący omawiany dorobek naukowy.

1. Jeśli k = 2, problem równoważności równań różniczkowych cząstkowych można rozważyć na rozmaito-
ściach kontaktowych. W szczególności taka perspektywa pozwoliła na konstrukcję G–niezmienniczych
równań różniczkowych cząstkowych dla każdej grupy Liego prostejG. Dla prostoty, konstrukcja została
wykonana na C i ponadto, pewien dodatkowy warunek „minimalności” był wymagany. (Praca tworząca
Habilitację [3].)

2. Niech k = 2. Istnieją pewne równania różniczkowe cząstkowe, których charakterystyki układają się w
„najprostszy możliwy sposób”, t.j., tworząc liniową podprzestrzeń dystrybucji kontaktowej. Taka klasa
odpowiada klasie, odkrytej w totalnie odłączonymkontekście, nieliniowych równań różniczkowych cząst-
kowych, których rozwiązania zachowują się, jakby były rozwiązaniami liniowych równań różniczkowych
cząstkowych. Z kolei, obydwie klasy są takie same, jako klasa równań różniczkowych cząstkowych typu
Monge–Ampéra. Wyjaśnienie równoważności tych klas, rozszerzenie samej klasy, oraz tworzenie me-
tody algebraicznej, aby rozpoznać równań różniczkowych cząstkowych trafiających w tą klasę, stanowi
zawartość pracy tworzącej habilitację [24].

3. Jeśli k = 3, rola rozmaitości kontaktowej jest wygrana przez coś innego, chociaż podobnego: rozmaito-
ści meta–kontaktowej. Mimo tego, że chodzi po prostu o przestrzeń jetów drugiego rzędu, rozszerzenie
wszystkich znanych wyników dotyczący równań różniczkowych cząstkowych Monge–Ampéra do trze-
ciego rzędu jest czymś zupełnie oryginalnym. (Praca tworząca Habilitację [37].)

4. Rolę kluczową (głównie w przypadku k = 2 ale również, mutatis mutandis, dla k = 3) w powyższych
wspominanych osiągnięciach, grał tzw. grassmannian lagranżowski, który modeluje wiązkę elementów
całkowych rozmaitości kontaktowej. W związku z tym głęboka i wszechstronna wiedza grassmannianu
lagranżowskiego—i tym bardziej związanego z nim pojęcia lagranżowkiej transformacji Chowa—jest
niezbędną podstawą dla jakichkolwiek badań równań różniczkowych cząstkowych (drugiego, ale też i
wyższego rzędu) opartych na powyższej „pierwotnej idei”. Praca tworząca Habilitację [25] (i cały tom za-
wierający ją), mimo tego, że jest typu przeglądowego, skupia się na (w pewnie sensie, nieznanych) związ-
kach między geometryczną teorią równań różniczkowych cząstkowych (tradycyjnie opartą na układach
różniczkowych zewnętrzych lub przestrzeniach jetów) oraz klasycznymi dziedzinami geometrii różnicz-
kowej oraz geometrii algebraicznej. Taka multidyscyplinarność—o której już mówi sam tytuł mojego
osiągnięcia naukowego—jest dokładnie tym, co pozwoliło dojść do powyżej wspominanych oryginal-
nych wyników.
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Wrodzona multidyscyplinarność problemów znajduje swoje odzwierciedlenie w mnogości wspołpracowni-
ków, która była potrzebna do stawienia im czoła: współpraca była wymagana przez samą naturęmojego dorobku
naukowego.

7 Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo–badawczych

7.1 Inne prace związane z pracami tworzącymi habilitację

Praca przeglądowa [45] stanowi naturalne dopełnienie pracy tworzącej habilitację [24], skoro wyjaśnia nie-
które tematy, które nie znalazły dostatecznie miejsca w głównej publikacji. Praca przeglądowa [20] jest oparta
na kursie doktoratu, który Habilitant wykładał wiosną 2016 r. w Turynie, p.t. „Contact manifolds, Lagrangian
Grassmannians and PDEs”. Oprócz podstawowych rzeczy już omówionych w pracy tworzącej habilitację [25],
wyjaśni mniej znaną koncepcję rozmaitości kontaktowej jednorodnej (które grają kluczową rolę w pracy tworzą-
cej habilitację [3]) i przegląda na wspólnym tle kilka świeższych wyników dotyczących równań różniczkowych
cząstkowych typu Monge–Ampèra.

Praca [6] stanowi pierwszy krok Habilitanta ku badaniu struktury przestrzeni podmaksymalnych elemen-
tów całkowych dystrybucji strukturalnej przestrzeni jetów (w szczególności: dystrybucji kontaktowej). Istotnie,
między nimi znajdują się i charakterystyki równań różniczkowych cząstkowych i ich infinitezymalne rozwiąza-
nia, tzn., elementy wcześniej ułożone w diagram (6). Z kolei, praca [6] jest związana z poprzednią pracą samego
Habilitanta [43], ponieważ traktują one podobny problem, ale w innych kontekstach (skończonych i nieskoń-
czonych przestrzeń jetów).Wyniki też są podobne: przestrzeń niemaksymalnych elementów całkowych posiada
strukturą wiązkową afiniczną, która w kolej jest wyposażona w naturalną dystrybucję.

7.2 Prace, które kontynuują pracę doktorską

Praca [56] zawiera skondensowaną wersję pracy doktorskiej: główny wynikiem był definicja nowego opera-
tora w kohomologicznym rachunku wariacyjnym, nazwanawzględnym operatorem Eulera. Działa ona na klasie
kohomologicznej reprezentowanej przez formę lagranżowską rozpatrywanego zagadnienia i produkuje pewną
klasą kohomologiczną, która, przyrównana do zera, zadaje układ równań różniczkowych cząstkowych na brzegu.
Taki układ musi być spełniony przez punkty krytyczne rozpatrywanego zagadnienia wariacyjnego. Nowość po-
lega na tym, że konstrukcja, oprócz bycia bardzo ogólna, posiada wrodzoną naturalność, w sensie, że działanie
dyfeomorfizmów nad tym układem jest bardzo widoczne. Taka naturalność została użyta w pracach [46] i [47]
aby uprosić rozwiązanie konkretnych zagadnień wariacyjnych—tak zwanych zagadnień wariacyjnych z wol-
nymi wartościami na brzegu (nie należy mylić z dużo bardziej popularnymi zagadnieniami wariacyjnymi o
wolnym brzegu).

W pracy [29] rzucono most między dwiema rywalizującymi podejściami kohomologicznymi do rachunku
wariacyjnego. Praca [43] wyjaśni strukturę geometryczną przestrzeni danych Cauchy’ego, pokazując, że taka
przestrzeń posiada naturalną strukturę „podwójnej wiązki”, która jest czymś w rodzaju rozmaitości incydencji
w sensie geometrii algebraicznej. Jedyna (i najistotniejsza) różnica polega na tym, że wiązki przestrzeni danych
Cauchy’ego są nieskończenie–wymiarowe. Ta praca stanowi moment przejścia zainteresowań Habilitanta od
geometrii przestrzeni jetów nieskończenie–wymiarowych do skończenie–wymiarowych.

Prace przeglądowe [40] i [41] przedstawiają wszystko w lżejszy sposób, ale nie zawierają nic nowego.

7.3 Prace oparte na skończenie–wymiarowych przestrzeniach jetów

Powyżej wspominana praca [29], będąc pracą na skrzyżowaniu teorii dwukompleksowa wariacyjnego (na nie-
skończenie–wymiarowych przestrzeniach jetów) i teorii sekwencji wariacyjnej (na skończono–wymiarowych
przestrzeniach jetów), wpada również w ten rozdział. Wyniki zawarte w pracy [26] mocno opierają się na do-
świadczeniu Habilitanta z przestrzeniami jetów, dobitym w czasach doktoratu.

7.4 Prace oparte na rachunku różniczkowym na przemiennych algebrach

Równolegle do pogłębienia wiedzy i umiejętności w ramach przestrzeni jetów, Habilitant, w czasach dokto-
ratu, dostał pewnie wykształcenie w temacie tzw. rachunku różniczkowym nad przemiennymi algebrami, t.j.,
algebraicznego podejścia do teorii rozmaitości gładkich i odwzorowań różniczkowalnych między nimi. Praca
[42] wyjaśnia, jak powinny być traktowane wielkości geometryczne, które zależą od dodatkowego parametru, z
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punktu widzenia rachunku różniczkowym na przemiennych algebrach. W szczególności formuła homotopii dla
takich obiektów jest ustalona. Praca [44] zawiera wynik dotyczący istnienia kanonicznej koneksji na tzw. gład-
kiej powłoce, t.j., możliwości rozszerzenia różniczkowań od podanej algebry do większej algebry, zawierającej
wszystkie kombinacje funkcjonalne elementów pierwotnej algebry.

W pracy [13] Habilitant podzielił się doświadczeniem i w temacie rachunku różniczkowego na przemien-
nych algebrach, i w temacie skończenie–wymiarowych przestrzeni jetów. Istotnie, omawiana praca stanowiła
część szerszego projektu, który miał na celu rozwinięcie teorii super–jetów oraz super–równań różniczkowych
cząstkowych.

7.5 Inne prace

W pracy [39] Habilitant opisał strukturę geometryczną przestrzeni wszystkich struktur algebr Liego na trójwy-
miarowej przestrzeni wektorowej, tzn., narysował „portret” sławnej klasyfikacji Bianchiego. Specjalny akcent
położył na problemie deformacji takich struktur, tzn., możliwość przejścia od jednego do drugiego wzdłuż gład-
kiej krzywej. Orbity naturalnego działania grupy GL(3) i na strukturach i na ich deformacjach, są odpowiednio
zaznaczone. Podejście całej pracy opiera się na pojęciu kompatybilnych struktur.

W pracy [48] omówiono problem tzw, geometrycznej teorii grup. Każdej grupie, wyposażonej w układ ge-
neratorów, można przyporządkować dwa obiekty o podstawowo geometrycznie naturze: z jednej strony, tzw.
graf Cayley’ego, a z drugiej tzw. geometrii incydencji klas abstrakcji. W pracy udowodniono, że takie kon-
strukcje są dualne ze sobą w poszczególnym przypadku grup von Dycka. Takie grupy dają się przedstawić jako
grupy transformacji parkietażu w płaszczyznach o stałej krzywizny. Powyżej wspominana dualność staje się
nawet bardziej widoczna, po sformułowaniu jej względem takiego parkietażu.
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